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سال هان آ 1  

 

  ! تیک تاک ... تیک تاک ... تیک تاک

توی تاریک و روشن اتاق خواب نشسته بود و صدای عقربه های ساعت را می شمرد . داغی لذت بخش آتش 

. اما آنقدر استرس داشت که نمیتوانست بخوابد . شومینه که به نیمه ی چپ تنش می تابید ، او را خوابالود کرده بود 

  . حتی نمیتوانست حرکتی به تن خشک و صامتش بدهد

صدای باز و بسته شدن در ، و بعد از آن انعکاس قدم های مردانه ای را روی پارکت کف اتاق شنید و بی اختیار لرزید 

نش را بی اختیار منقبض گرفته بود . بهرام . نفس داغش بریده بریده از سینه اش خارج میشد . همه ی عضالت ت

  : خیلی آهسته صدایش کرد

  مهناز جان ... هنوز نخوابیدی ؟ -

  : گفت

  ! نه -

  . و خواست با زانوهای لرزانش از جا برخیزد که دست داغ بهرام روی شانه اش نشست

  ! بشین عزیزم ... راحت باش -

ه ای فرو رفت و با اضطراب به شوهرش نگاه کرد . بهرام هنوز کت و مهناز باز توی همان کاناپه ی سفید و سورم

شلوار دامادی به تن داشت . با خستگی روی صندلی مقابل مهناز نشست و در حالیکه گره کراواتش را شل میکرد ، 

  : گفت

  یاره ؟چقدر سریع لباس عوض کردی ! مگه توی فامیل شما رسم نیست که داماد لباس عروس رو از تنش در ب -

یک لنگه ی ابرویش را باال انداخت و خندید . اما مهناز هنوز هم به حالت گنگی نگاهش میکرد . زیر پلک چپش از 

  . اضطراب این شوخی پرید

بهرام به پشتی صندلی اش تکیه زد و نگاه عمیقی به او انداخت . آتش شومینه که به چهره ی ظریف مهناز سایه زده 

زیبا کرده بود که نفس بهرام را توی سینه بند می آورد . اما به همان اندازه هم او را بی پناه ، بود ، او را آنچنان 

  : ترسان و معصوم جلوه میداد . بهرام گفت

  !تو از من می ترسی کوچولو ؟ از من ؟ -

در مقابل پاهای نفهمید چه شد . اما ناگهان خود را یافت که با همه ی غرورش و همه ی بهرام شاهین فر بودنش ، 

  . مهناز زانو زده و با عشق و التماس نگاهش میکند

آخه مگه نمیدونی من چقدر دوستت دارم ؟ مگه نمیدونی دیوونه تم ؟ عاشقتم ؟ روانیتم ؟ آخه این عاشق بیچاره  -

  ! که ترس نداره
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مهناز راه گرفتند . میخواست  سر خم کرد و کف دستان مهناز را هزاران بار بوسید . اشک ها روی گونه های بی رنگ

گریه نکند ، اما نمیتوانست . بهرام مثل آدم های گناهکار چند ثانیه توی چشم های مهناز خیره شد و بعد سر او را در 

  . آغوش گرفت

  : مهناز تنها بود ، خسته بود ، بی پناه بود . چنگ زد به پیراهن بهرام و مابین هق هقش نالید

  ! بهرام -

  . وی موهایش را بوسید و او را مثل کودکی در آغوشش تکان دادبهرام ر

گریه نکن ... گریه نکن عزیزم ! همه چی درست میشه . من درستش میکنم ! یه روزی می رسه که به اشکای  -

  ! امشبمون می خندیم

دستش بلند کرد و روی مهناز آنقدر در آغوش بهرام گریه کرد ، تا از نفس افتاد . آنوقت بهرام او را روی دو 

خوشخوابه ی تختخواب گذاشت . مهناز توی خنکای مالفه ها و بوی خوش رزهای پرپر شده غرق شد . زیر گوشش 

  : نجوای گرم بهرام را شنید

  ! شب بخیر ، عزیزم -

  . و به خواب رفت

ام توی تختخواب او به خواب بهرام مدتی به چهره ی معصوم مهناز توی خواب خیره شد . از اینکه مهناز اینقدر آر

رفته ، چنان احساس آرامشی توی رگهایش جاری شد که بی اختیار چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . 

حاال همه چی دست منه ! درستش میکنم  "سپس از لبه ی تختخواب بلند شد و وسط اتاق ایستاد . با خود فکر کرد 

  " ! ! درستش میکنم

تن خارج کرد و روی کاناپه انداخت . خسته بود ، اما خوابش نمی آمد . باز نگاهی پر از مهر به کت و کراواتش را از 

 . ... مهنازش انداخت . سیگاری روشن کرد و رفت پشت پنجره ایستاد . باغ توی تاریکی محض فرو رفته بود

*** 

باغ نگاه میکرد ، ناخودآگاه به یاد نوروز سال نود و دو ، وقتی بهرام در شب دامادی اش پشت پنجره ایستاده بود و به 

ده سال پیش افتاد . وقتی یک جوان بیست و یک ساله بود و به تنها چیزی که فکر میکرد رفتن از ایران و دوری از 

همه ی خاطراتش بود . یادش می آمد که آن روز هم توی همین اتاق ، پشت همین پنجره ایستاده بود و با بی 

ا زده و لخت نگاه میکرد . آن سال زمستان بسیار سختی سپری شده بود ، درختان هنوز هیچ حوصلگی به باغ سرم

شکوفه ای نداشتند . جوان ها توی باغ کنار هم قدم می زدند و بچه ها بین درختها جست و خیز و بازی میکردند . از 

  . های آقای سپهری گرم بودآن فاصله می توانست بهار و بیژن را ببیند که مطابق معمول سرشان با دوقلو 
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کالفه و عصبی از پنجره فاصله گرفت و ته سیگارش را توی جاسیگاری روز میز مطالعه پرت کرد . از این جشن 

های هر ساله ی نوروزی پدرش و اینهمه آدمی که توی خانه یشان آوار می شدند بیزار بود . حالش از جشن و 

لش یک جای کوچک و متروک و آرام میخواست ، یک جایی مثل یک میهمانی و هر جای شلوغی بهم میخورد . د

تبعیدگاه ابدی ، مثل جهنم . یک جایی که فقط خودش باشد و خودش . ولی پدرش این اجازه را به او نمیداد . مثل 

  . یک دیوار جلویش قد علم کرده بود و او را از جهنم موعود و دوست داشتنی اش جدا میکرد

 : ه همان روز بین او و پدرش رخ داده بود ، افتاد . وقتی پدرش با بی حوصلگی گفتیاد آخرین بحثش ک

میخوای کدوم گورستونی بری ؟ آخه کدوم گورستونی برای تو بهتر از اینجاست ؟ من واسه توی مادرمرده چی کم  -

  گذاشتم که حاال میخوای بری ؟

  . بهرام سعی کرده بود عصبانی نشود

  ! همی ! من باید برمبابا ، تو نمی ف -

  : بزرگمهر لبخند کمرنگی زد و به شوخی گفت

  !دلت هوس یه موطالییشو کرده ؟ -

  : و بهرام با خشم توی موهایش چنگ زد و گفت

  ! نمی فهمی ... به خدا دردمو نمی فهمی -

کند که کسی آرام با یادآوری بحث مزخرفش ، نفسش را با حرص بیرون فوت کرد و باز هم خواست سیگاری روشن 

  : به در زد . با بدخلقی گفت

  !چیه ؟ -

  : صدای دخترکی را از پشت در شنید

  . آقا ، تشریف نمی یارید پایین ؟ جناب بزرگمهر دنبالتون می گشتن -

  : بهرام گفت

  ! االن می یام -

 . و با عصبانیت کتش را از روی صندلی برداشت و از اتاق بیرون رفت

گفتگوها و ترانه ی شادی که پایین پخش میشد ، نشان میداد خانه قیامت است . اماهیچ کسی را  صدای همهمه ی

  . در طبقه ی باال ندید . حتی آن دخترک خدمتکار هم رفته بود پی کارش

نگاهش میخکوب پرتره ی پدربزرگش شد که روی دیوار کج شده بود و به خاطر نسیمی که از الی پنجره ی نیمه 

ریدور می وزید ، مدام تکان میخورد . اول رفت پنجره را کامل بست و تابلو را صاف کرد ، و بعد به طبقه ی باز ته ک
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  . پایین رفت

با دیدن آنهمه آدمی که پذیرایی و سرسرا را پر کرده بودند ، یک لحظه سرش گیج رفت . با خودش فکر کرد حداقل 

را که توی کتابخانه نشسته بودند و ورق بازی میکردند و جوانهای صد نفری میهمان دارند . البته اگر پیرمردهایی 

توی باغ را نادیده می گرفت . باز هم عصبانی شد . بدون اینکه به خودش زحمت لبخند زدن را بدهد ، از وسط 

  . جمعیت گذشت و مستقیم به طرف پدرش رفت

، مهدی سپهری نشسته بود و با او حرف می  بزرگمهر روی یکی از مبل های باالی پذیرایی کنار وکیل و مشاورش

  . زد . آنقدر غرق حرف زدن بود که متوجه حضور بهرام نشد ، تا اینکه بهرام با صدای بلندی سالم کرد

  . بزرگمهر حرفش را با مهدی قطع کرد و با اخم محوی به بهرام خیره شد

  ! بالخره اومدی ؟ بیا ببین مهدی چی میگه -

  : جلوی پدرش کشید و به روی آن نشست . پرسیدبهرام یک صندلی 

  چی شده ؟ -

  . بزرگمهر در حالیکه سیگاری گوشه ی لبش میگذاشت ، نگاه کوتاهی به او انداخت

  ! خودت بهش بگو ، مهدی -

  : مهدی آتش فندک را زیر سیگار بزرگمهر گرفت ، و گفت

  صادق کبیری رو می شناسید ؟ -

  : و گفتبهرام یک لحظه فکر کرد 

  ! آره -

  . بدون اطالع ما با افغان ها معامله کرده ، بار آورده توی شهر -

  . بزرگمهر پوزخندی عصبی زد

  ! زن ج... واسه ما شاخ شده ! خر شده ! اتفاقا فکر کرده خر بزرگی هم شده -

  : بعد به بهرام نگاه کرد و گفت

  !خب ، نظرت ؟ -

درباره ی نابودی کبیری گرفته . حتی احتماال روز و ساعت این کار را هم بهرام میدانست پدرش تصمیمش را 

انتخاب کرده است ، و حاال فقط میخواست بهرام را امتحان کند . برای همین با خونسردی همان چیزی را گفت که 

  : میدانست پدرش دوست دارد بشنود

  ! به زمین گرم می زنیمش . این که پرسیدن نداره -



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 5  

 

  : ت کردمهدی دخال

نباید احساسی برخورد کنیم ! کبیری بگی نگی بین افغان ها برای خودش اعتباری کسب کرده . نباید خودمون رو  -

  . با افغان ها در بندازیم

  : بزرگمهر پرسید

  پس میگی چیکار کنیم ؟ -

  . نمیدونم ، باید فکر کنم . باید با یک نقشه ی حساب شده جلو بریم و بذاریمش کنار -

  : بهرام گفت

من مخالف نقشه ی حساب شده ام ! این خرده فروشا یکی و دو تا نیستن . همه شون دور برداشتن . اگه کبیری رو  -

  . ننشونیم سر جاش ، بقیه هم کم کم شروع میکنن

  : مهدی گفت

  خب ، چیکار کنیم مثال ؟ -

رق می زد ، به پسرش نگاه میکرد . از این خونخواری بزرگمهر سر جا لم داده بود و با چشم هایی که از فرط خوشی ب

حساب شده و دقیق پسرش لذت می برد . خونخواری و بی رحمی ای که در طول سال ها جزو ذات طایفه اش شده 

  : بود و از سقوط نام خانوادگیشان جلوگیری میکرد . بهرام گفت

قیبامون رو خیاالت برمیداره ! دوستانمون توی نیروی مرزها زیادی امن شده ان . اینجوری برای ما خوب نیست ، ر -

  ! انتظامی هم داره صداشون درمی یاد . الزمه دمشون رو ببینیم

  . مهدی متفکرانه به او خیره شد

  یعنی ... منظورتون اینه که با پلیس هماهنگ کنیم ؟ -

  : بهرام حرفش را تصحیح کرد

  ! با سرهنگ جهانبخش -

  : و بزرگمهر گفت

و البته با افغان ها ! بهشون اطالع میدیم که آت و آشغال بهش بدن تا ضرر زیادی نکنن . اگه بفهمن توی دم و  -

  ! دستگاه پلیس نفوذ داریم ، حساب کار دستشون میاد

  : مهدی پرسید

  ... قتسرهنگ میتونه کار کبیری رو بسازه ؟ می ترسم پاش به دادگاه برسه و چاک دهنش رو وا کنه . اونو -

  : بزرگمهر وسط حرفش پرید
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معلومه که میتونه ! خارج از این بحث ، کبیری خودش رو بکشه هم نمی تونه چیزی رو بر علیه ما ثابت کنه .  -

  ! مدرکی نداره

البته خود مهدی همه ی اینها را می فهمید ، اما زیادی محتاط بود و عالقه ای به خشونت نداشت . بهرام با بی 

  : از او چشم گرفت و گفتحوصلگی 

نظر نهایی با پدره . هر چی که پدر بگه بهترین کاره ! بهرحال من می رم توی باغ . شمام بهتره فعال بی خیال این  -

  .بحث شید . مردم دارن نگاهتون می کنن

لش را جا و بلند شد و به سمت در خروجی رفت . توی آن فضای شلوغ و خفه کننده تنها چیزی که می توانست حا

  . بیاورد ، ل*اس زدن با یکی از دخترهای خوشگل باغ بود

تازه پا توی مهتابی گذاشته بود . سیگاری گوشه ی لبش گذاشته بود و توی جیب هایش را دنبال فندک می گشت 

. از که ناگهان جسمی محکم به او خورد و باعث شد سیگارش روی زمین بیفتد . بیژن بود ، برادر چهارده ساله اش 

  . شدت فعالیت نفس نفس می زد و با چشم هایی پر از ترس به بهرام نگاه میکرد

  ! داداش ، ببخشید ! ندیدم -

بهرام ناگهان مثل تپه ای باروت منفجر شد . بدون اینکه فکر کند چند نفر در حال تماشای او هستند ، یقه ی لباس 

  . بیژن را گرفت و محکم پس گردن او کوباند

  نه جلوی چشمتو بپا ! بزنم ناقصت کنم ؟بوزی -

  . یکدفعه صدای جیغ دختر بچه ای توی گوشش پیچید

  ! ولش کن ... ولش کن ! تو رو خدا ولش کن -

مهناز بود ، دختر مهدی سپهری . کمی آن سو تر ، مابین برادرش و بهار ایستاده بود و مثل بید می لرزید . یکدفعه از 

  . را روی مشت گره کرده ی بهرام گذاشت جا پرید و دو دست کوچکش

  ! نزنش . اون که تقصیری نداشت ... من دنبالش کرده بودم -

بهرام با کالفگی توی چشم های سیاه و خیس او نگاه کرد ، و بعد ناگهان ماتش برد . مشتش بی اختیار شل شد و 

  . یقه ی لباس بیژن را رها کرد

  : ختمان دوید و چون احساس امنیت کرد ، خصمانه فریاد زدبیژن مثل فشنگ به سمت در ورودی سا

  ! به بابا میگم منو زدی -

اما بهرام بدون هیچ عکس العملی باز هم خیره خیره به دو ستاره ی خیس و لرزان چشم های مهناز نگاه کرد . بی 

  : اختیار گفت
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  !تو ... تو چند سالته ؟ -

زی اش از او دلخور بود ، فقط اخم کرد و از کنارش گذشت . بهرام نفس اما مهناز که به خاطر کتک خوردن همبا

عمیقی کشید و مثل آدم های خواب زده از پله ها پایین رفت . هنوز توی شوک بود که نازآفرین ، یکی از دخترهای 

  : خوشگل فامیل ، به شوخی مشتی به بازویش کوباند و گفت

  ! ولو خالی کردی هاکجایی بهرام ؟ خوب دلتو روی بیژن کوچ -

بهرام فقط با گیجی نگاهش کرد . نازآفرین که از طرز نگاه او خنده اش گرفته بود ، دستش را گرفت و او را دنبال 

  . خود کشاند

در تمام آن ساعاتی که بهرام کنار نازآفرین نشسته بود ، با او حرف می زد و یا با دیگران حکم بازی میکرد ، ذهنش 

درگیر آن دختربچه بود . از اینکه توجهش به یک بچه ی ده دوازده ساله جلب شده ، از خود خجالت می فقط و فقط 

کشید . اما چشم های درشت و معصوم آن دختر رد پای آشنایی توی قدیمی ترین و تلخ ترین خاطرات بهرام داشت . 

گیرد . درست مثل آرامش کسی که بعد از نگاه آشنای او آنقدر به بهرام آرامش میداد ، که باعث میشد گریه اش ب

  . سال ها گمشده ی عزیزش را توی ازدحام یک خیابان شلوغ یافته

  : کسی توی مهتابی آمد و داد زد

  . خانوما آقایون ... فقط نیم ساعت تا لحظه ی تحویل سال مونده -

جا پرید و توی عمارت رفت . بی تعارف و بهرام بی توجه به دست های نازآفرین که دور بازویش حلقه خورده بود ، از 

رودربایسی دنبال مهناز می گشت ، و او را خیلی راحت دید . مهناز با مهرداد و بیژن و بهار دور آکواریوم بزرگ کنار 

سفره ی هفت سین ایستاده بود و به ماهی ها نگاه میکرد . بهرام بدون اینکه نگاهش را حتی برای یک لحظه از او 

وی یکی از صندلی ها نشست . مهناز میگفت ، می خندید ، جست و خیر میکرد ، و بهرام حریصانه به او بگیرد ، ر

  . چشم دوخته بود و همه ی حرکاتش را مثل یک معجزه با حیرت می پایید

چقدر توبغلیه ! بزرگم که بشه همینجوری  "نمیدانست چرا اینقدر دلش میخواهد گریه کند . توی ذهنش گفت : 

  " ! ولو می مونه ! خدایا چه ورجه وورجه ای میکنه ! چقد فعالهکوچ

وقتی همه دور سفره ی هفت سین جمع شدند و کسی شروع به خواندن دعای تحویل سال کرد ، بهرام تکانی به 

خود داد و کمی جلوتر رفت . اما نگاهش هنوز روی مهناز قفل بود . بالخره توپ تحویل سال شلیک شد و کسی 

  " آغاز سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دوی خورشیدی "گفت : 

آهنگ شادی نواخته شد ، دیده بوسی ها آغاز شدند . ناهید دستش را روی شانه ی بهرام گذاشت و او را با مهربانی 

قتی به سمت خود کشید . پس از او نوبت پدرش و دیگران بود . بهرام به اجبار برای چند دقیقه از مهناز غافل شد . و
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دوباره به خودش آمد ، مهناز و سه همراهش را کنار پدرش و مهدی سپهری دید . انگار آمده بودند عیدی بگیرند . 

  . لبخند کمرنگی روی لب های بهرام نشست . همان موقع بهار به سمت او برگشت و لبخندش را غافلگیر کرد

برای بهار توی هوا تکان داد . بهار با خنده دست  بهرام بی اختیار دست توی جیبش برد و اسکناسی را در آورد و

  . هایش را دور گردن برادرش حلقه زد و از او آویزان شد

  ! داداشی ، عیدت مبارک -

خواست اسکناس عیدی اش را بگیرد که بهرام دستش را باال گرفت و با انگشت اشاره سه بار به گونه اش ضربه زد . 

  . ی برادرش را نه یک بار ، که سه بار بوسید و بالخره عیدی اش را گرفتبهار از خنده ریسه رفت و گونه 

  : بیژن گفت

  به منم عیدی میدی ؟ -

  . بهرام اخم کرد

  ! به تو کوفتم نمیدم -

  . و زیر لب ادامه داد : مادرسگ ! اما بیژن از رو نرفت

  ! ذاریم کنارعیدی بده دیگه ، داداش ! بابا میگه دم عیدی باید کینه ها رو ب -

اوهوم ! شعار قشنگی بود ! در سال جدید سینه ها را از کینه خالی کنیم !  "بهرام پوزخندی زد و توی دلش گفت : 

و بعد بیژن را که از گردنش آویزان شده بود و سعی داشت او را ببوسد کنار زد  "بگیم سر در سازمان ملل بنویسنش ! 

  : و گفت

  ! تو ! بگیر شرت رو کم کنخب بابا ... اینم عیدی  -

بیژن عیدی اش را گرفت و کنار رفت . آنوقت بهرام توانست مهناز را ببیند که کمی آنسوتر ، با چشمانی پرخجالت 

  . ایستاده بود و به او نگاه میکرد

قلبش بهرام ناخودآگاه لبخندی زد . حس نشئه داشت ، مثل کسانی که توی خواب شیرینی سیر میکنند . چیزی توی 

  . تکان خورده بود و او نمیدانست باید اسمش را چه بگذارد

  شما عیدی نمیخواید ، عزیزم ؟ -

  : مهناز لبخندی زد و جلو رفت ، درست مثل یک خانم متشخص . گفت

  ! عیدتون مبارک -

  : و دستش را برای دست دادن با بهرام پیش برد . بهرام دلش از خوشی ضعف رفت . گفت

  ! هم مبارک عید شما -
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  . و با او دست داد و عیدی اش را با احترام تقدیم کرد

وقتی مهناز از او دور شد ، بهرام بی اختیار چشمانش را بست و لبش را گاز گرفت . بغض بزرگی توی گلویش النه 

خندید روی چشماش چقدر مشکی و معصومه ! وقتی  "کرده بود و مدام باال و پایین می رفت . با خودش فکر کرد : 

  " ! گونه هاش چال افتاد

  . نفس عمیقی کشید تا جلوی گریه اش را بگیرد ، و بعد بی اختیار لبخندی زد

 ! به قلب تنها و بدبخت من خوش اومدی ، مهناز کوچولو -

با  آفتاب سمج ساعت ده که مستقیم روی پلک های بسته ی مهناز می تابید ، آنقدر او را کالفه کرده بود که سر جا

  : حرص غلتی زد و زیر لب گفت

  !کدوم مردم آزاری پرده رو کشیده سر صبح ؟ -

  ! من پرده رو کشیدم ، عروس خانم -

مهناز با شنیدن صدای بهار درست بیخ گوشش ، پلک هایش را به سرعت باز کرد و سر جا نیم خیز شد . بهار ادامه 

  : داد

  ! قصدم هم فقط بیدار کردن تو بود -

  : خواب رفته ی مهناز کم کم داشت فعال میشد . دهان دره ای کرد و گفتمغز 

  بگو قصدم مردم آزاری بود ! از این به بعد من با تو میخوام چه جوری توی یک خونه سر کنم ؟ -

  . بهار خندید و خود را روی تخت ولو کرد

  ! نترس بابا ! همین فردا برمیگردم اصفهان ، از دستم راحت میشی -

ته دل مهناز به یکباره خالی شد . از اینکه بهار بخواهد از آن خانه برود ، حس بدی داشت . بهار تنها دوست و آشنای 

  . او توی آن خانه محسوب میشد

حاال نمیخوای از رختخواب بلند شی ، عروس خانم ؟ مگه تو دیشب چه غلطی میکردی که اینقدر خسته و کوفته  -

  !ای ؟

  : به شوخی رکیک او ، پرسیدمهناز بی توجه 

 ساعت چنده ؟ -

  ! ده و ربع ، با اجازه تون -

  : مهناز به یکباره از جا جست و با وحشت گفت

  ! وای خدا آبروم رفت -
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و به سرعت به سمت سرویس بهداشتی دوید . وقتی برای دوش گرفتن نداشت . به تندی صورتش را شست و 

  . کمد لباسش رفتمسواک زد . باز بیرون دوید و سر 

  !حاال چی بپوشم ؟ -

  : با دست هایی لرزان همه ی لباس هایش را زیر و رو کرد . اما چیز مناسبی نیافت . گفت

  ! بهار ، یه چی پیدا کن بپوشم ! زود باش -

و خودش را مقابل میز آینه انداخت و برس را روی موهای آشفته اش کشید . تافت ها و ژل های توی موهایش 

آنقدر زیاد بود که شانه زدن آن خرمن موی آشفته غیر ممکن به نظر می رسید . مستأصل و ناراحت توی آینه به 

  . چهره اش خیره شد . زیر چشم هایش هم که هنوز سیاه بود ! با بیچارگی کف اتاق نشست

  ! وای خدا ! چرا این شکلی شدم ! باید برم حموم ! وقت ندارم ... آبروم رفت -

ر که تا آن لحظه با خنده به حرکات شتابزده ی او نگاه میکرد ، بالخره جلو رفت و دستش را روی شانه ی او بها

  . گذاشت

  ! خب بابا ! هی میگه آبروم رفت آبروم رفت ! خب عروسی دیگه ، خسته ای -

  : رفت و ادامه دادمهناز سر جا نیم خیز شد و مشت عاصی اش را به سمت بهار پرتاپ کرد . بهار دو قدم عقب 

منظورم اینه که دیشب زیاد رقصیدی ، از صبح زیر دست آرایشگر بودی ، استرس داشتی ! چقدر تو منحرفی به  -

  ! خدا

  . مهناز دوباره سرش را بین دو دستش گرفت و گهواره وار تنش را تکان داد

  ! آبروم رفت ، بهار ! حاال همه فکر میکنن من چقدر تنبلم -

  : ه لباس های پخش و پال شده کف اتاق اشاره کرد و گفتبهار ب

  ! و البته چقدر شلخته -

  . مهناز چشم غره ای به او رفت که باعث شد با صدای بلندی بخندد

اخمشو نیگا ، جونم ! ولی حاال خارج از شوخی ، اینقدر نترس . توی خونواده ی ما تا لنگ ظهر خوابیدن حق مسلم  -

همین آقا شوهرت رو که میبینی ، روزای تعطیل ساعت یک بیدار میشه ، اونم فقط واسه اینکه نهار  هر فرد آزادیه !

  ! بخوره و باز بخوابه

  : باز خندید ، و بعد در حالیکه سراغ لباس های مهناز می رفت ، گفت

  ! یکنم بیاد پیشتحاال تو فعال برو حموم . من واست لباس میذارم ، همونو فقط بپوشی ها ! بهرامم صدا م -

مهناز با بی میلی از کف اتاق بلند شد و به سمت حمام رفت . نیم ساعت بعد وقتی از حمام خارج شد ، بهار همه ی 
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لباس هایش را دوباره توی کمد چیده بود و یک پیراهن سفید و فوق العاده زیبا برایش روی تخت انداخته بود . مهناز 

یک لحظه خواست برود سر لباس هایش و  "بهار دیوانه !  "ت و زیر لب گفت : با دیدن آن پیراهن خنده اش گرف

  . یک بلوز و شلوار بپوشد . اما بعد منصرف شد و همان پیراهن را به تن کرد

هنوز مقابل میزآینه نشسته بود و موهای خیسش را برس می کشید که در باز شد و بهرام داخل آمد . دوباره همان 

  . ن مهناز نشستلرز لعنتی توی ت

  : بهرام با لبخند و نگاهی براق گفت

  ! صبح بخیر ، عزیزم -

و در اتاق را چهارطاق باز کرد و به سمت او آمد . پشت سرش یکی از خدمتکارهای عمارت میز کوچک چرخداری را 

میز کنار شومینه  توی اتاق هل داد و بعد از یک سالم آرام رو به مهناز ، یک صبحانه ی دو نفره ی شیک را روی

  : چید . وقتی خدمتکار از اتاق بیرون رفت ، بهرام گفت

  خوب خوابیدی ؟ -

  : مهناز به طرز غریبی دست و پایش را گم کرده بود . زیر لب گفت

  ! آره -

  . و دستی به گونه ی گر گرفته اش کشید

چه این خجالت دوست اشتنی را ، چه آن  بهرام با لذت به او نگاه میکرد . همه چیز این دخترک را می پرستید.

  ! بددهانی های بی پایان را . گفت : بفرمایید صبحانه ، بانو

 . و با چنان ژست بانمکی تعظیم کرد که مهناز بی اختیار خندید و و با آرامش بیشتری به طرف میز صبحانه رفت

کند . دسته ی چاقو را محکم توی مشتش مهناز سعی میکرد زیر نگاه داغ و خیره ی بهرام خونسردی اش را حفظ 

گرفته بود تا لرزش دستش معلوم نشود ، و با سری پایین افتاده برای خودش لقمه میگرفت . اما سرانجام طاقتش 

  : تمام شد و با استیصال و خنده گفت

  !چیه ؟ -

  . بهرام دستش را تکیه گاه چانه اش قرار داده بود و با لذت و خنده نگاهش میکرد

  ! هیچی -

  چرا اینجوری نیگام میکنی ؟ -

  . بهرام از رو نرفت

  !چه جوری ؟ -
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  . مهناز نفس عمیقی کشید و چاقو را توی بشقابش انداخت

  چی شد ؟ چرا نمیخوری ؟ -

  ! ممنون ، سیر شدم -

  : و با دستمال گوشه ی لبش را پاک کرد . بهرام گفت

  چشمامو ببندم ؟نگاه من اذیتت میکنه ؟ میخوای  -

  : و چون لبخند کمرنگی روی لب های مهناز دید ، به شوخی ادامه داد

  !اصال میخوای پشتم رو بهت بکنم ؟ -

مهناز ایندفعه دیگر نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد . بهرام موشکافانه به خندیدن او نگاه میکرد . زبانش را مثل 

و باز خواست چیزی بگوید که کسی آرام در زد و بعد ناهید پا توی اتاق گربه ی در کمینی روی دندان هایش کشید 

  . گذاشت

  بهرام جان ؟ -

  : نگاه هر دوی آنها به سوی او کشیده شد . مهناز گفت

  ! صبح بخیر -

  : ناهید چند لحظه توی چشم های او با حالت عجیبی خیره شد و بعد از مکث کوتاهی پاسخ داد

  ! صبح بخیر ، عزیزم -

و باز به بهرام نگاه کرد . مهناز از ترس مجهولی به خود لرزید و با خود فکر کرد : اون میدونه ... اون همه چی رو 

  ! میدونه

  چی شده ، مادر ؟ -

  . بیژن با یک مشت الت و لوت عین خودش رفته شمال -

  کجا ؟ فریدون کنار ؟ توی ویالی خودمون ؟ -

  ! آره -

  . بهرام عصبی خندید

  ! ... مرتیکه ی االغ ! بهش گفته بودم دوستاش رو نبره اونجا -

  : ناهید با بی تابی دست هایش را به هم سایید و گفت

االن که بحث سر اون ویالی کوفتی نیست ، بهرام ! مسئله اینه که اون پسر نصفه شبی ، بی خبر زده جاده ی  -

  ش به بیمارستان کشیده ! می فهمی ؟شمال و ساعت هشت صبح از بس زهرماری خورده کار
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  . بهرام اخم کرد

  دردش چیه ؟ -

  : ناهید باز هم نگاهی گذرا به مهناز انداخت و گفت

  نمیدونم ... پسره ی مسخره ! خیلی نگرانشم . تو باهاش حرف میزنی ؟ -

  من ؟ -

  ! خواهش میکنم بهرام ! اون برادرته -

  . ر جایش لم دادبهرام نفس عمیقی کشید و دوباره س

  ! خیلی خب ، یک فکری به حالش میکنم ! ادبش میکنم -

  : نگاه ناهید رنگ خشم گرفت . گوشه ی دامنش را توی مشتش مچاله کرد و گفت

  منظورت چیه ؟ مگه ادب کردن اون کار توئه ؟ -

  : بهرام انگشت اشاره اش را به سمت او گرفت و با لحن تندی گفت

وزی که باید تربیتش میکردی سرت به چیزای دیگه بند بود . حاال که باید سرت به چیزای دیگه بند ببین خانم ، ر -

  باشه ، به فکر تربیتش افتادی ؟

  : ناهید وحشت زده قدمی به سمت او برداشت و تقریبا داد زد

  ... منظورت چیه ؟ تو حق نداری ... حق نداری که -

وانست کلمه ای مناسب حس و حالش بیابد . سرانجام پایش را به زمین کوبید و مکثی کرد ، انگار از شدت خشم نمیت

  : گفت

  ! اون برادرته ! برادرته ! برادرته -

بهرام حرفی نزد . دوباره توی کاناپه لمیده بود و با اخمی متفکرانه به آتش شومینه نگاه میکرد . ناهید نفس عمیقی 

  : با لحن آرام تر و خونسردتری گفت کشید و برای چند لحظه سکوت کرد . بعد

بیژن از لحاظ روحی حالش مساعد نیست . ما باید کمکش کنیم . پسرم ، عزیزم ، اذیتش نکن ! فقط اونو واسه من  -

  . بیارش

  : بعد به سمت مهناز برگشت و ادامه داد

  ... مهناز ، تو بهش بگو ! آخه کسی با برادر خودش ، همخون خودش -

  : حرفش پرید و گفت بهرام وسط

  خیلی خب بابا ، دلم سوخت ! بیژن جونو همین امروز با سالم و صلوات برمیگردونم ور دلت . راضی شدی ؟ -
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  : ناهید به مهناز خیره شد . نگاهش کاونده و عجیب بود . زیر لب گفت

  ! آره ، ممنونم -

 . و بعد روی پاشنه ی پایش به عقب چرخید و از در بیرون رفت

برف یکدستی همه ی باغ را پوشانده و شاخه های درختان میوه را زیر سنگینی اش خم کرده بود . مهناز در حالیکه 

باالپوشش را محکم دور تنش پیچیده بود ، با چشم هایی غمگین به باغ نگاه میکرد . تماشای این باغ همیشه به او 

ری که فقط با قار قار دوردست کالغی درهم شکسته حس خوبی میداد . اما آن روز توی آن سکوت محزون و دلگی

  . بود ، فقط دلش میخواست گریه کند

یعنی االن  "فکر خانواده اش ، فکر بیژن ، و فکر آینده ی نامعلومی که در پیش داشت آزارش میداد . با خود گفت : 

ا مواظبشونه ... میگفت هواشونو داره ! مامان و بابا کجان ؟ رسیدن فرانسه ؟ مهردادو دیدن یا نه ؟ بهرام میگفت اونج

نکنه دروغ گفته باشه ؟ نکنه اصال دیشب نرفتن فرانسه ؟! ولی بهرام میگفت  "و بعد ناگهان با وحشت فکر کرد :  "

  " ! باهاشون در تماسه . میگفت رسیدن ! ولی تا من باهاشون حرف نزنم خیالم راحت نمیشه

. روی دو پایش ، روی زمین زانو زد و تکیه اش را به تنه ی پر گره سرش از شدت دلشوره و وحشت گیج رفت 

درختی داد . لعنت به این زندگی ! لعنت به این دلشوره ها که هیچوقت تمامی نداشتند . لعنت به بهرام که وحشت 

  ! سایه ی سنگینش همیشه او را به حد مرگ شکنجه میداد

  : ه گرفتند . با بیچارگی نالیدقطره های داغ اشک روی گونه های یخزده اش را

  ! خدایا ! همه شون رو به تو سپردم ... مراقبشون باش -

نگاه خیسش بین درخت ها چرخید . ناگهان احساس کرد میتواند دو دختر بچه و دو پسربچه را ببیند که آنجا ، مابین 

مابین گریه اش بی اختیار لبخند زد .  درخت ها دنبال هم می دوند و با صدای بلند و کودکانه ای قهقهه می زنند .

  ! آن روزها چقدر احمقانه شاد بود

کنار بابا مهدی و مامان جیرانش ، کنار مهرداد ، و توی آن خانه ی ویالیی زیبای بولوار الدن . چشم هایش را که 

ر آورد . دلش پر می می بست می توانست تمام زوایا و خفایای آن خانه ، سانت به سانت و آجر به آجرش را به خاط

کشید برای آن تاب سفید و آهنی گوشه ی حیاط که پشت درخت بید پنهان شده بود ، برای پاسیوی پر گل و گیاه 

مادرش ، برای اتاق زیبا و نورگیرش . او بود و کتاب های درسی اش . آن روزها غم نمی فهمید چیست . همه ی 

ود ، یا مثل مامان جیرانش پیانو نواختن را یاد بگیرد . به یاد آن آرزویش این بود که مثل بابا مهدی اش وکیل ش

دبیرستان غیرانتفاعی توی کوچه های دانش آموز افتاد ، و فرم سورمه ای رنگی که همیشه از به تن کردنش منزجر 

  . هاربود . یادش بخیر ، تور والیبال نصب شده وسط حیاط . یادش بخیر ، مسابقه دادن های دو نفره اش با ب
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  : پلک هایش را محکم روی هم فشرد و زیر لب گفت

  ! آخ بهار ... آخ -

شاید اگر او و بهار همسن نبودند ، اینقدر سرنوشتش تلخ نمیشد . شاید اگر توی یک مدرسه ثبت نام نمیکردند ، اگر 

گرفتند توی یک  سر یک کالس و پشت یک نیمکت نمی نشستند ... . لعنت به آن تابستانی که با بهار تصمیم

مدرسه درس بخوانند . شاید همین صمیمیت باعث بدبختی اش شده بود . همین باغ دراندشت بدبختش کرده بود . 

  " از کی گرفتار شدم ؟ چطور گرفتار شدم ؟ "همین که او و مهرداد با بیژن و بهار همبازی بودند . با خود فکر کرد : 

بهارها و تابستان ها و پاییزها و زمستان هایی که پشت سر گذاشته بود . همه ی گذشته را مرور کرد . همه ی آن 

  " !پس از کی ؟ از کی ؟ "همه چیز خوب بود و او گرفتار نشده بود . باز توی ذهنش تکرار کرد : 

روز سر چرخاند و به مهتابی بزرگ مرمری نگاه کرد . شاید هم واقعا همه چیز از همان نقطه شروع شده بود . از یک 

بهاری و خوش هوا . به ذهنش فشار آورد تا تاریخ دقیق تری یادش بیاورد . شاید اردیبهشت بود ، احتماال ! و او باید 

  . هفده ساله بوده باشد . چون آن سال با بهار برای امتحان کنکور درس میخواند

قرمز تیره . بهار اما مدام راه  روی همان مهتابی نشسته بود آن روز . روی صندلی های حصیری زیبا با تشک های

می رفت و با کالفگی کتاب تست عربی اش را ورق می زد . بعد ناگهان از کوره در رفت و کتابش را به سمت او 

  . پرتاپ کرد . مهناز از جا پرید

  چه مرگته وحشی ؟ -

  : بهار با خستگی روی یکی از صندلی ها نشست و نالید

  ! ه انتخاب کردنت ! هم خودت رو دق مرگ کردی ، هم منو به کشتن دادیالهی بمیری تو با این رشت -

  : مهناز لبخندی دندان نما زد و با لحن لج درآری گفت

  ! واه ، مگه چیه ؟ رشته به این شیرینی -

  : بهار با غیظ گفت

  ! اه ؟ خیلی شیرینه ؟ پس کتابو از پهنا بکن تو حلقت -

  : ت را از روی زمین برداشت و در حالیکه آن را با آرامش ورق می زد ، گفتمهناز باز هم خندید . کتاب تس

  ! این که کاری نداره . تو بلد نیستی بخونی . ببین من االن برات میخونم ، همه چی یادت میاد -

ناز اخمی و یک تست را انتخاب کرد و با لهجه ی غلیظ و ته حلقومی عربی خواند . بهار از خنده ریسه رفته بود . مه

  . مصنوعی روی پیشانی اش نشاند و به عادت دبیر عربی یشان انگشت اشاره اش را جلوی صورتش تکان داد

  ! نخند خانم ، بحث جدیه ! از کالس میندازمت بیرون -
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  . بعد گزینه ها را برای بهار خواند و البته روی گزینه ی اصلی تأکید مضحک و روده بر کننده ای کرد

  دقت کن خانم ! العزیمه . خب ، حاال پاسخ صحیح کدام گزینه می باشد ؟ العزیمه -

  : بهار نمیتوانست جلوی خنده اش را بگیرد . با اینحال به سختی گفت

  ! همون ... همون یکی مونده به آخریه -

  . خودت رو کشتی بابا ، بگو گزینه ی سوم -

  : و باز ادای دبیر عربی یشان را در آورد و گفت

  ! آفرین دختر گولم ، جواب صحیح گوزینه ی سه بود ! واقعا مرحبا به اون سلوالی خاکستری -

بهار باز هم خندید ، اما اینبار نه زیاد. چون ناگهان نگاهش به چیزی پشت سر مهناز جلب شد ، و بعد خیلی ساده 

  : گفت

  ! سالم داداش -

وانست حرف بهار را توی ذهنش تحلیل کند . با خود فکر کرد ، مهناز چند لحظه سر جایش به همان حالت ماند تا ت

او بیژن را با اسم کوچکش همیشه خطاب میکند و فقط به بهرام میگوید داداش . پس این یعنی بهرام ... یکدفعه به 

  . هوا پرید و سیخ سر جایش ایستاد

  ! سالم -

بایلش بود ، از پله های مهتابی باال آمد و به تندی ظاهرا بهرام خیلی عجله داشت . چون همانطور که سرش توی مو

  : گفت

  ! سالم ! سالم ! بشینید ، راحت باشید -

و داخل رفت . مهناز نفس راحتی کشید و دوباره سر جایش نشست . به این بی اعتنایی های بهرام ، این رد شدن 

اشد . او همیشه کاری برای انجام دادن و های تند و سریعش عادت داشت . هیچوقت ندیده بود که بهرام بی کار ب

  . چیزی برای فکر کردن داشت

  : بهار گفت

  مهنازی ، یه چی بهت بگم ؟ -

  . مهناز سر بلند کرد و توی چشم های او که ناگهان عجیب براق شده بودند ، خیره شد

  . آره -

  قول میدی بین خودمون میمونه ؟ تابلو نمیکنی ؟ -

  . کرداینبار مهناز اخم 
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  واه ! مگه چی شده حاال ؟ -

  : بهار صندلی اش را کامال نزدیک مهناز کشید و با لحنی مرموز زمزمه کرد

  . چند روز پیشا ، مامان و بابام و بهرام توی کتابخونه بودن داشتن با هم خصوصی حرف می زدن -

  : مهناز به هیجان آمده بود . گفت

  درباره ی چی ؟ -

بهرام االن بیست و هفت سالشه . بابام مدتیه بهش گیر داده که باید داماد بشه . اونم نه میگه آره ، خب ، میدونی  -

 . نه میگه نه . انگار خیلی هم بی میل نیست . اما همه ی دخترایی رو که مامان بهش پیشنهاد میده ، رد میکنه

  . مهناز زیرزیرکی خندید

  ! خب اون عاشقه دیگه خره -

  . کرد بهار تبسمی

  ! آخ اگه بدونی مهناز ... اگه بدونی -

  . مهناز آنقدر غرق این خبر سرّی شده بود که به کنایه ی بهار توجهی نشان نداد . باز گفت

  پس به سالمتی داری خواهر شوهر میشی ! حاال آخرش چی شد ؟ فهمیدین بهرام عاشق کی شده ؟ -

  : بهار مکثی کرد . بعد خیلی خونسرد گفت

  ! آره ، تو -

چند ثانیه در سکوت سپری شد . مهناز هنوز با همان لبخند احمقانه توی چشم های بهار نگاه میکرد . شدت ضربه 

به حدی قوی بود که او هنوز دردی احساس نمیکرد . بعد کم کم لبخندش پاک شد و رنگ از رخسارش پرید . با تته 

  : پته گفت

  نو دست میندازی ؟شوخی ... میکنی ، بهار ؟ داری م -

  . بهار سرش را به چپ و راست تکان داد

  ! ابدا -

  : و توضیح داد

من خودم پشت در اتاق گوش ایستاده بودم . با همین گوشام شنیدم که مامان تو رو بهش پیشنهاد داد . بهرام  -

  ! هیچی نگفت . اما بعد بابا خندید و گفت که مبارکه

هایش داغ شده بود ، نمیدانست چرا اینقدر دلش میخواهد گریه کند . بهار بی توجه مهناز چیزی نگفت . پشت پلک 

  : به حال او گفت
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  . اتفاقا قضیه رو به بیژن هم گفتم -

  . چشم های مهناز خیلی سریع توی صورت بهار میخکوب شد

  اون چی گفت ؟ -

  . چه ای و از بهرام نه سال کوچیک تریاون که میگفت امکان نداره تو رو بدن به بهرام . چون تو هنوز ب -

مهناز زهرخندی زد . دلش پر بود ، نمی فهمید چرا . دلش میخواست داد میزد ، پا به زمین می کوبید ، با صدای بلند 

گریه میکرد . پسر ارشد آقای شاهین فر ، بهرام قدرتمند او ، مهناز را دوست داشت . قرار بود به خواستگاری اش 

وقت آنها عروسی میکردند و برای ماه عسل می رفتند فرانسه ، شاید هم برزیل ! یک دنیا عشق ، یک دنیا بیاید . آن

ثروت و یک دنیا حمایت مطلق در انتظار او بود . اما چرا خوشحال نبود ؟ چرا دلش میخواست داد بزند ، پا به زمین 

  : یاط گفتبکوبد و گریه کند ؟ بهار دستش را روی دست او گذاشت و با احت

  مهناز ، خوبی ؟ دلت نمیخواد با بهرام ازدواج کنی ؟ -

  : مهناز با لحنی گزنده گفت

  !خوبم ، معلومه که خوبم . نکنه انتظار داشتی بپرم داداشتو ماچش کنم ؟ -

ی احساس میکرد دیگر تحمل آن فضا را ندارد . در حالیکه با دست هایی لرزان وسایلش را توی کوله پشتی اش م

  : ریخت ، گفت

  ! من دیگه باید برم ، بهار . از طرف من از مادرت تشکر کن . خدانگهدار -

و بدون اینکه به بهار مهلت حرف زدن بدهد ، خیلی سریع صورتش را بوسید و راه باریکه ی شنی را برای خروج از 

دهانش گرفت تا صدای هق هقش  باغ در پیش گرفت . وقتی از بهار دور شد ، بغضش را رها کرد . دستش را روی

توی همین باغ عاشق شده بود ، شاید ! توی همین باغی که حاال شاهد  ! باال نرود ، و زیر لب نالید : خدایا ... بیژن

اشک هایش بود . توی تک تک گرگ بازی هایشان ، توپ بازی هایشان ، دنبال هم دویدنهایشان . شاید از روزی 

، از روزی که به تفاوت های مرد و زن پی برد . همان روزهای داغ بلوغش که از زبان که فهمید ازدواج یعنی چه 

مربی بهداشتشان شنیده بود مرد و زن درهم می آمیزند تا بچه دار شوند . شاید هم از خیلی قبل تر ، از وقتی هفت 

که در بازی هایش از بیژن ساله بود ، یا شاید هم کمتر ! کسی چه میدانست ؟ شاید اسم همه ی آن حمایت هایی 

میکرد ، اسم همه ی آن گروه های دو نفره ی گل یا پوچی که با او در برابر بهار و مهرداد تشکیل میداد ، عشق بود 

  ! . اما این عشق هر چه که بود و از هر کجایی که شروع شده بود ، چیز خوبی نبود

ا داشت که به ته خط رسیده اند . او با عشق بیژن بزرگ چه روزهای سختی میگذراند ، آن روزها . حال آدم هایی ر

شده بود ، با عشق بیژن به بلوغ رسید بود و به مرد و ازدواج و عشقبازی فکر کرده بود . ته خط برای او وقتی بود که 
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  . اسمش را کنار اسم بهرام دید

ذر میکرد که اگر بخیر بگذرد ، آخر شب یک مهناز آن روزها مدام نماز میخواند و دعا میکرد و ذکر میگفت . هر روز ن

تسبیح صلوات بفرستد . شب ها وقتی ساعت از هشت میگذشت ، همه ی آن انتظاری را که در تمام طول روز بر 

دوش کشیده بود ، سخت تر میشد . پدرش گاهی رأس ساعت هشت خانه بود . گاهی هم دیرتر می آمد . اما هر 

که می بود ، مهناز نفسش را توی سینه حبس میکرد و ناخودآگاه به لباسش چنگ وقت می آمد ، هر ساعتی از شب 

میزد . تا خیالش راحت نمیشد که چهره ی پدرش عادیست و شبیه مردهایی که از دخترشان خواستگاری شده نیست 

ته گذشت . یک ، نفسش را رها نمیکرد . آنوقت بود که لبخند آسوده ای میزد و زیر لب خدا را شکر میکرد . یک هف

  . هفته شد دو هفته ، سه هفته ، یک ماه . اما هنوز هیچ اقدامی از جانب خانواده ی شاهین فر صورت نگرفته بود

خیال مهناز کم کم داشت راحت میشد . با خود فکر میکرد همه چیز منتفی شده ، شاید بهار همه چیز را اشتباه 

  . سیدفهمیده است . اما بالخره آن شب شوم لعنتی ر

یکی از شب های گرم آخر خرداد بود . با اینکه جیران همه ی پنجره های نشیمن را باز گذاشته بود ، اما هنوز هم از 

شدت گرما با روزنامه خودش را باد میزد . مهرداد یک مالفه روی شانه هایش انداخته بود و ادای فرمانده ی لشکر 

ید و کتاب زبان انگلیسی اش را مدام روی دسته ی مبل می کوبید . جیران روم را در می آورد . مهناز قاه قاه می خند

  . ولی سعی میکرد خنده اش را پنهان کند

  ! بسه ، مهرداد ! تو چقدر دلقکی ! تو هم اینقدر نخند مهناز ! سرمو بردید شما دو تا ! برید بخوابید دیگه -

  : ه اش ، گفتمهرداد به سمت او برگشت و با همان ژست روده بر کنند

اجازه بفرمایید ، بانوی من ! این سورنای گور به گور شده میخواهد ما را به خاک سیاه بنشاند . آنوقت ما برویم توی  -

  !رختخوابمان بگیریم بمیریم ؟

و مهناز باز هم از خنده ریسه رفت و کتابش را به دسته ی مبل کوبید . همان لحظه در باز شد ، و مهدی پا توی 

خانه گذاشت . حالش اصال خوب نبود ، انگار از سردرد مزمنی رنج می برد . مهناز با دیدن حال بد او ناگهان رنگ از 

  : رویش پرید و یاد تمام استرس های آن روزهایش افتاد . جیران گفت

  ! خوش اومدی ، چه بی سر و صدا -

  : تمهرداد به سمت او رفت و در حالیکه تعظیم غرایی میکرد ، گف

مشرف فرمودید ، قیصر ! داشتیم با امپراتریس خوشگلمان درباره ی سورنا حرف میزدیم که شما نزول اجالل  -

  ! کردید

برعکس همیشه ، مهدی به شوخی او نخندید ، حتی نگاهش هم نکرد و فقط خود را روی نزدیک ترین مبل انداخت 
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مهرداد رد و بدل شد . آنوقت جیران با لحن محتاطانه ای  و چشمانش را بست . نگاهی سرشار از سوال بین جیران و

  : پرسید

  حالت خوبه عزیزم ؟ -

  . مهدی ناگهان چشم هایش را باز کرد و به مهناز که در مسیر دیدش بود ، نگاهی طوالنی انداخت

  ساعت چنده ؟ -

  : مهرداد جواب داد

  ! ساعت دوازده و ربعه -

  : ا بدخلقی گفتمهدی صورتش را درهم کشید و ب

  آها ! اونوقت قراره تا چند ساعت دیگه این مسخره بازیا رو ادامه بدی ؟ -

  : مهرداد دهان باز کرد تا چیزی بگوید ، اما جیران پیش دستی کرد و به تندی گفت

  ! آره دیگه ، تا کی میخواید بیدار بمونید ؟ پاشید برید بخوابید ! پاشید -

از و مهرداد فهماند که حرفی نزنند و بروند . اوضاع آنقدر غیر طبیعی بود که هیچ کسی جرأت و با چشم و ابرو به مهن

  : مخالفت نداشت . مهرداد زیر لب گفت

  ! شب بخیر -

و رفت . مهناز هم به ناچار پشت سر او به راه افتاد و خود را توی اتاق حبس کرد . برای اینکه دیگران فکر کنند 

 . خاموش کرد . آنوقت توی تختخوابش نشست و متکا را با اضطراب توی آغوشش فشردخوابیده ، چراغ را 

با خود فکر میکرد ، دلیلی برای اینهمه اضطراب او وجود ندارد . فکر میکرد اگر بهرام میخواست او را خواستگاری 

کند . بالخره طاقت نیاورد و از  کند ، حتما تا به حاال اقدامی کرده بود . اما نمیتوانست با این حرفها خودش را آرام

  . روی تخت بلند شد . الی در اتاقش را به آرامی باز کرد و به بیرون سرک کشید

چراغ های هال و پذیرایی همگی خاموش بودند . یک لحظه فکر کرد شاید پدر و مادرش هم خوابیده اند ، اما وقتی 

  . ردصدای پچ پچشان را شنید ، باز نفسش را توی سینه حبس ک

  : صدای جیران را شنید که میگفت

منو کشتی مهدی ! یه جوری اومدی توی خونه و به بچه ها توپیدی که فکر کردم چه خبر شده ! این که خیلی  -

  ! خوبه

  . مهدی پوزخندی زد

  خوبه ؟ خیلی خوبه ؟ -
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در اتاق بیرون خزید و توی  مهناز از شدت دلهره حس میکرد نزدیک است که فلج شود . با اینحال آهسته از الی

 کریدور تاریک دو قدم به جلو برداشت . حاال میتوانست صدای پدر و مادرش را واضح تر بشنود . جیران باز هم گفت

:  

همه ی شماها این اخالقتون رو دارید ! بیخودی نگران میشید . پدر منم وقتی تو اومدی خواستگاری ، همین  -

  ! این بود که میدونست تو یک مرد کاملی و قراره به عنوان داماد قبولت کنهحالتها رو داشت . دلیلش هم 

  : مهدی گفت

  . اما این یکی از نظر من کامل نیست . من حاضرم دخترم رو جلوی سگ بندازم و به همچین مردی شوهر ندم -

رد هنوز جسمش توی اتاق مهناز توی تاریکی غلیظ راهرو نشسته بود و حس میکرد جزئی از تاریکی شده . حس میک

است و این روحش است که دارد ناباورانه به این مکالمه گوش می دهد . همه ی تنش نبض شده بود و میزد . اما 

کلمات درست مثل دانه های برفی بودند که روی سر او فرود می آمدند و هر لحظه بیشتر سردش میکردند . مهدی 

  : گفت

 یزی شورش رو در میارن . من دیگه می شناسمشون ، دخترم رو بدبخت میکنناون ح*ر*و*م*زاده ها توی هر چ -

!  

  : جیران گفت

  . بیخودی حرف واسه خودت در نیار ! اتفاقا خیلی هم مردم متعادل و معقولی هستن -

 ستآره ! چون مغز آدما توی سرشونه ، و چیزی که تو اسمش رو متعادل و معقول گذاشتی ، موهای شونه خورده ا -

!  

  . جیران با طنازی خندید

  ! ولی من خیلی خوشحالم ! به خودم می بالم که دختر خوشگلمون دل بهرام شاهین فر رو برده -

  : و پاسخ مهدی فقط یک جمله ی کوتاه بود

  ! لعنت خدا به این خوشگلی مهناز -

د از توی یک مخزن قیر گرفت ، و مهناز اسم خودش را توی آن تاریکی خفه کننده ، مثل یک تکه جواهر ارزشمن

 بعد از درون مچاله شد . پس همه چیز علنی شده بود ... درد را با همه ی وجود حس میکرد . جیران با ناراحتی گفت

:  

ببین مهدی جان ، من هیچی درباره ی این خانواده نمیدونم . یعنی تو چیزی از اونا به من نمیگی . ولی به دلیل  -

میدونم که هر کسی به قدرت برسه ، باید از روی آدمای زیادی رد بشه . باید ظلم کنه ، جنایت  عقل و منطق اینو

کنه ! این یه چیز واضحه ! خب ، این آقای بزرگمهر خان هم قدرت زیادی داره . هر بچه ای می فهمه که قدرتش 
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یزو میدونستی . نمیدونستی ؟ مشروع نیست . من با این چیزا موافق نیستم ، اما بحثم سر اینه که تو همه چ

  میدونستی با چه آدمایی سر و کار داری . باهاشون همکاری کردی . پس حاال دلیل اینهمه بدگویی چیه ؟

  : مهدی گفت

ببین ، خانم خوشگلم ! این جرم و جنایتی که میگی ، الزمه ی هر سگدونیه ! چه اینجا ، چه الس وگاس ، چه ته  -

. هر مملکتی همونقدر به قاچاقچی و آدمکش نیاز داره که به دکتر و مهندس . این یک چیز آمازون . فرقی نمیکنه 

  ! منطقیه ! اما وقتی پای دخترت وسط میاد ، منطق یه چیز آشغال میشه

مهناز میخواست گریه کند ، اما خودش را کنترل کرده بود . تنش را به دیوار راهرو چسبانده بود و گوشه ی لباسش را 

  . مشتش می فشرد . اما دلش اندکی روشن شده بود از اینکه می دید پدرش مخالف این وصلت استتوی 

ولی مادرش موافق بود ، بدجوری هم موافق بود و حوصله اش از این بدگویی های هذیان آلود شوهرش سر رفته بود 

  : . گفت

و با شخصیتی ، چه ایرادی داره از نظر تو ؟  من نمی فهممت ، مهدی ! مشکل تو با بهرام چیه ؟ پسر به این خوبی -

 ... فقط چون پدرش گاهی یه غلطایی میکنه

ناگهان مهدی سرش را به پشتی مبل تکیه زد و خسته و دردآلود خندید . صدای خنده اش توی گوش مهناز انعکاس 

 . پیدا کرد و قلبش را به درد آورد

؟ چه می فهمی این آقا پسر باشخصیت چه حیوونیه ؟! تو که  آخه زن کم عقل ... زن کم عقل ! تو چه می فهمی -

نمی شناسیش ! اون بابای کثافتش اگه با جنایت کار میکنه ، این پسرش با جنایت حال میکنه ! می فهمی ! این 

  ! یکی از تخم و ترکه ی شاهین فرها جدی نوبره

 به شوهرش خیره شد و سرانجام با تردید گفتاینبار جیران به وضوح ترسید . چند لحظه با چشم هایی وحشت زده 

:  

  ! خب ... پسره رو رد میکنیم -

مشکل منم همینه ! من میترسم این ح*ر*و*م*زاده جدی جدی خاطرخواه مهناز شده باشه . اونوقت دیگه  -

  !کارمون دراومده ! مگه میشه بهش نه گفت ؟

هم انگار حرفی برای گفتن نداشت . حرفهای شوهرش ، سکوتی طوالنی برقرار شد . مهدی چیزی نمیگفت ، جیران 

شک به جانش انداخته بود . نمی فهمید چرا مهدی اینقدر وحشت زده است ، چرا با وصلت دخترش با بهرام شاهین 

فر مخالف است ؟ حاال چرا از نه گفتن به آنها می ترسد ؟ اما با همه ی اینها فکر میکرد شانس به آن ها رو آورده و 

  . ام لیاقت دختر او را داردبهر
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جیران هنوز توی افکارش غرق بود که ناگهان مهدی از جا برخاست و نفس عمیقی کشید تا بغض مردانه اش را 

  : پنهان کند . گفت

گوش کن ، جیران ! دخترت رو بپز ! البته به نظر اونقدر احمق میاد که به سادگی عاشق چشم و ابروی این مرتیکه  -

اگه یک درصد بگه نه ... اگه قبول نکنه ... گند زده میشه به همه چی ! چون من مردش نیستم که به زور بشه ، ولی 

  ! شوهرش بدم ... اگه نخواد ، من دلشو ندارم که مجبورش کنم

مهناز تحت تأثیر لحن حزن آلود پدرش ، بغض کرد . اما چون صدای پاهای پدر و مادرش را شنید که انگار برای 

ه اتاق خوابشان به سمت کریدور می آمدند ، به چابکی توی اتاقش رفت و در نیمه باز را چفت کرد . در لحظه رفتن ب

  : ی آخر صدای حسرت آلود پدرش را شنید که گفت

 ... زیادی خوشبخت بودیم ، جیران ! همه چی زیادی مرتب بود ! من مدتهاست انتظار یک فاجعه رو می کشیدم -

حوصله از قدم زدن طوالنی اش به خانه برگشته بود و با بی خیالی شالش را از روی سرش مهناز خسته و بی 

  . برمیداشت که ناگهان صدای فریاد بیژن او را سر جا میخکوب کرد

شماها فکر کردین من کی هستم ؟ همون اندازه که بهرام پسر بزرگمهر خان شاهین فره ، منم هستم ! اینو توی  -

  ! گوشاتون فرو کنین

قلب مهناز دیوانه وار توی سینه اش می کوبید . آن صدای بیژن بود ... بیژن برگشته بود ... بعد از گذشت یک هفته 

 از عروسی اش ! نفسش را به سختی و تکه تکه از سینه اش بیرون فرستاد و دستش را بی اختیار روی قلبش گذاشت

.  

  : بهرام داد زد

تنه لش ! اگه یه مو از پدرمون توی تن تو بود ، مجبور نبودم بیام از کف قمارخونه ها  صداتو بیار پایین ، مرتیکه ی -

  ! جمعت کنم

  : و بعد ناهید با گریه التماس کرد

  ! تو رو خدا بس کنید ... بس کنید -

صدایشان از توی اتاق صبحگاهی می آمد . مهناز همانطور سر جایش صامت و بی حرکت ایستاده بود و به 

  : هایشان گوش میکرد که کسی از پشت سرش گفتحرف

  ! سالم مهناز خانم -

  : المیرا بود ، یکی از قدیمی ترین خدمتکارهای عمارت . مهناز گفت

  ! سالم -
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و به سینی توی دستش نگاه کرد که از باند و بتادین و چسب پر بود . ته دلش ناگهان خالی شد . آب دهانش را به 

  : تسختی قورت داد و گف

  المیرا خانم ، اینجا چه خبره ؟ -

  ! می بینید که خانم ، بیژن خان برگشتن -

  . مهناز به وسایلش اشاره کرد

  اونا رو کجا می بری ؟ -

  : ناگهان صورت المیرا از ناراحتی مچاله شد . لبش را آهسته گزید و با صدای آهسته ای گفت

م خان زده بیژن خانو آش و الش کرده ! نمیدونید چه خونی از دماغشون الهی خبر مرگم رو بهتون بدم خانم ! بهرا -

  ! میاد

  ! آه از نهاد مهناز برآمد و بی اختیار توی دلش نالید : الهی دستش بشکنه

  : المیرا گفت

  . با اجازه تون ، من برم ببینم بهرام خان چه بالیی سر این بچه آورده -

  : بازویش را گرفت و با بی حالی ناشی از استرسش گفت و خواست از کنارش بگذرد که مهناز

  ! الزم نیست به کسی بگی من اومدم -

المیرا اطاعت کرد و به تندی توی اتاق صبحگاهی رفت . مهناز آنقدر احساس ضعف میکرد که حس میکرد اگه 

گرفته بود ، اما دستش را روی زودتر خودش را به اتاقش نرساند ، همانجا کف زمین ولو میشود . با اینکه گریه اش 

به تو ربطی  "لبهایش فشرد و به سختی بغضش را فرو داد . میخواست خونسرد باشد . توی دلش مدام تکرار میکرد : 

اما صدای داد و فریاد و فحاشی بی رحمانه ی بهرام که  "نداره ... هر بالیی که سرش میاد به تو مربوط نیست ! 

ان بغضش را شکاند . دیگر معطل نکرد . به تندی از پله ها باال دوید و خود را توی هنوز توی گوشش بود ، ناگه

 . اتاقش پنهان کرد تا کسی شاهد اشک هایش نباشد

*** 

مهناز مخالف همه چیز بود . اما انگار به زبانش قفل سنگینی زده بودند که نمیتوانست حرفی بزند . روزی که مادرش 

زد ، نتوانست بگوید مخالف است ، نتوانست بگوید عاشق بیژن است ، نتوانست ، و یک با او درباره ی بهرام حرف 

  . روز وقتی به خودش آمد دید که روبروی بهرام نشسته و پذیرای نگاه گرم اوست

از اینکه اینقدر بهرام را متفاوت از گذشته می دید ، تعجب کرده بود . بهرام همیشه سرد و مغرور که از بس مشغله 

شت گاهی اوقات به سختی جواب سالمش را می داد ، حاال چنان لبخند گرمی به لب داشت و چنان مالیم و دا
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دوستانه به او نگاه میکرد ، که مهناز در شرم دخترانه و دوست داشتنی اش غرق بود . اما از اینکه بیژن در مراسم 

ای خود پرتقال پوست میکند ، دلخور و خواستگاری او برای برادرش شرکت کرده بود و داشت با خونسردی بر

سرخورده بود . دلش میخواست بیژن را غمگین ببیند ، میخواست بیژن هم او را دوست بدارد . از این فکر سمج که 

شاید بیژن به او مانند خواهرش عالقه داشته باشد ، داشت دیوانه میشد . دوست داشت زودتر آن مراسم عذاب آور 

ه به گوشه ی امن اتاقش برگردد . به این خونسردی بی رحمانه ی بیژن که فکر میکرد ، دیگر تمام شود و او دوبار

  . حوصله ی نگاههای گرم بهرام را نداشت

اما بهرام برعکس او داغ و خوشحال بود . بدون اینکه به حضور دیگران و حتی مهدی فکر کند ، با نگاهش هزاران 

ه اش داشت تمام میشد ، مهنازش را توی مشتش می دید . مهناز از نگاه ممتد و بار مهنازش را بوسید . فراغ پنج سال

داغ بهرام کالفه و عصبی شده بود . با حرص سر بلند کرد و چشم هایش را توی جمعیت چرخاند که با نگاه و لبخند 

  . دوستانه ی بیژن غافلگیر شد . ناگهان گر گرفت ، حس کرد خون زیر پوستش دویده

  مهناز خانم ، تو بالخره تونستی جواهرت رو بخری یا نه ؟ببینم  -

  : مهناز از اینکه بیژن اینقدر بی مقدمه و ناگهانی این بحث را مطرح کرده بود حیرت کرد و فقط گفت

  ! نه -

  : بهار سرش را از روی بشقاب میوه اش بلند کرد و گفت

  ! هر کاری کرد بهش نداد . میگفت فروشی نیست -

کم کم داشت گرم میشد . توجه بیژن هرچند اندک ، هرچند برادرانه باعث شادی اش شده بود . دو دستش را  مهناز

  : توی هم قفل کرد و لبش را گاز گرفت تا از این اشتیاق ناغافل جیغ نزند . بیژن گفت

  ! امکان نداره ! هر چیزی یه قیمتی داره -

  : مهناز با لحن شادی گفت

  ! نگار واقعا قیمت نداشت . تو که نمیدونی من چقدر التماسش کردماما این یکی ا -

  . خنده ای دوستانه و زیبا روی لب های بیژن نشست

  چقدر التماس کردی ؟ -

مهناز باز هم خواست چیزی بگوید که بهار دست هایش را به نشانه ی التماس درهم گره زد و با لحنی مسخره سعی 

  . دکرد ادای مهناز را دربیاور

  ! آقا خواهش میکنم آقا ! به من رحم کنید آقا ! کهربا رو بهم بدین تا آخر عمرم کنیزیتون رو میکنم آقا -

  . مهناز از شرم سرخ شد و با حرص سقلمه ای به پهلوی او زد
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  ! جمع کن خودتو ، قاشق نشسته -

توی چشم شد و حس بدی راه گلویش را  و با غیظ نگاهش را از او گرفت . اما همان لحظه دوباره با بهرام چشم

بست . نگاه بهرام اینبار تیز و معنادار شده بود ، انگار از این بگو بخند میان مهناز و بیژن خوشش نیامده بود . مهناز 

بی اختیار جمع و جور تر نشست و به دست هایش چشم دوخت . فکر کرد اگر بهرام از راز بزرگش باخبر شود ، چه 

  . عد ناگهان قلبش از ترسی مجهول پر شدمیکند ؟ و ب

بزرگمهر مهدی را به حرف گرفته بود تا حواسش را از نگاههای خیره ی بهرام پرت کند . اما با اینحال کامال متوجه 

 رفتار عجیب و غریب مهناز شد و توی دلش احساس خطر کرد . بنابراین سرفه ای مصلحتی کرد و رو به جمع گفت

:  

  . بریم سر اصل مطلبخب ، بهتره  -

  : و رو به جیران و ناهید با لحن شوخی ادامه داد

  خانوما ، ممکنه بحث درباره ی مد لباس رو بذارید برای یک وقت دیگه ؟ -

  : همه خندیدند ، به غیر از دو نفر : مهناز و بهرام . بزرگمهر گفت

نایی خانواده ها هم نیست ، چون ما خب ، من راستش نمیخوام مجلس خیلی خشک و رسمی بشه . بحث آش -

سالهاست که با هم دوست و هم پیاله ایم . پسر من ، برای همه ی شما و مخصوصا مهدی خان کامال شناخته شده 

  ! است . و مهناز ... مهناز خانم عزیز هم که روی چشم ما جا داره و خوبیاش نیازی به گفتن نداره

نشست . اما مهدی از شدت خشم لبش را گاز گفت و سر جایش جا بجا لبخندی رضایت بخش روی لب های جیران 

  : شد . بزرگمهر ادامه داد

هر دوشون با تربیت و با اصل و نسب اند . هر دو از یک طبقه ی اجتماعی هستن . افکارشون ، روحیاتشون ،  -

ر مرحومش یک سپهری آرزوهاشون شبیه همه . مهناز یک دختر درجه یک سپهریه ، پسر منم که از طرف ماد

  . ... محسوب میشه . به نظر ازدواج خیلی خوب و موفقی میشه ، البته اگر شما اجازه بفرمایید

  : و نگاهش را بین مهدی و جیران به گردش در آورد . مهدی سرفه ای کرد و به سختی گفت

  ... چه عرض کنم ، جناب بزرگمهر ؟ مهناز دختر خودتونه ، اما حقیقتش -

  : کرد . نمیدانست چه بگوید که مخالفتش را به مودبانه ترین حالت ممکن نمایان کرده باشد . سرانجام گفت مکثی

  . اون خیلی بچه است . ما تا االن به ازدواجش فکر نکرده بودیم -

  . بزرگمهر لبخند پر مهری زد

  ! شما موافقت کنید ، در اینباره هم به توافق میرسیم -
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  : کرد تا حرفی بزند ، اما بزرگمهر به تندی گفتمهدی دهان باز 

نظرتون چیه که یه نظری هم از خود عروس و داماد بپرسیم ؟ این بیچاره ها دو ساعته ساکت نشستن ، هیشکی  -

  ! به فکرشون نیست

 : تجیران و ناهید به طنز کالم او خندیدند و بهار هم ناشیانه سقلمه ای به پهلوی مهناز زد . بزرگمهر گف

  ! مهدی جان ، اگر اجازه بدی ، بچه ها برن چند دقیقه ای با هم تنها حرف بزنن -

غیب شدن دخترش از جلوی چشمانش ، آن هم همراه بهرام شاهین فر ،  . مهدی با همه ی وجود مخالف بود

  : آخرین چیزی بود که او اجازه اش را میداد . اما از سر ناچاری ، پاسخ داد

  . ستمسئله ای نی -

  : جیران با سبکبالی لبخندی زد و رو به مهناز گفت

  ! مهناز جان ، عزیزم ، بهرام خان رو راهنمایی کن -

مهناز بی اختیار اخم کرد و گوشه ی لباسش را توی مشتش فشرد . خلوت کردن با بهرام را دوست نداشت ، آنهم 

رشان خیانت کرده اند . با اینحال چاره ای نداشت . جلوی چشمان بیژن . حس زن هایی به او دست میداد که به شوه

  . چون نه او زن بیژن بود ، و نه حتی امیدوار بود که برای بیژن به اندازه ی سر سوزنی مهم باشد

با سری پایین افتاده بلند شد و بعد از اینکه زیرلبی از دیگران اجازه خواست ، توی حیاط رفت . وقتی به هوای آزاد 

انش را بست و چند نفس عمیق کشید . توی دلش گفت : خودم همین امشب تمومش میکنم ! نمیذارم رسید ، چشم

  ! کار بیخ برداره

  !مگه از زندان آزاد شدی ؟ -

  : اعالم حضور ناگهانی بهرام ، مهناز را حسابی ترساند . یادش رفته بود که با آن مرد توی حیاط است . گفت

  ! ه اونجا زیادی تحت نظر بودمنه ... نه ، خب ... یه ذر -

  . بهرام لبخند نرمی به لب نشاند

  ! اینجام تحت نظری ، گفته باشم -

  : مهناز بی دلیل خنده اش گرفته بود . رفت روی تاب سفید ته حیاط نشست و گفت

  . اگه تحت نظر باشم ، نمیتونم زیاد حرف بزنم -

  : گفتبهرام روبروی او ، روی لبه ی باغچه نشست و 

  ! راستشو بخوای ، خیلی مسئله ی بغرنجی نیست . خانوما اگه کمتر حرف بزنن ، شیرین ترن -

و اینبار کامال و واضح  "این دیگه چه طرز حرف زدنه ؟ مثال اومدی مخم رو بزنی ؟!  "مهناز توی دلش گفت : 
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  : . بهرام گفتخندید . خوب که فکر میکرد ، میدید از جمله ی بهرام اصال ناراحت نشده 

 از چیزی که گفتم ، ناراحت شدی ؟ خواهش میکنم منو به خانومی خودت ببخش . راستش من یه ذره بی نزاکتم -

!  

مهناز نگاه پر لبخندش را به او دوخت . با خود فکر کرد ، با این مرد نمیتواند غیر دوستانه حرف بزند . میخواست 

به قدری دوست داشتنی شده بود که مهناز ناخودآگاه از الک دفاعی اش  کمی جدی تر باشد ، اما بهرام در آن شب

  . بیرون آمده بود

  . ازتون ناراحت نیستم -

  پس چرا چیزی نمیگی ؟ -

  ! طبق فرمایش خودتون ، خانوما اگه کمتر حرف بزنن ، شیرین ترن -

  . بهرام خندید

 ! یستحاال یه ذره حرف زدن اشکال نداره ، واسه تنوع بد ن -

  . مهناز کمی توی جایش جا بجا شد و سعی کرد حالتی جدی به خود بگیرد

  جدی حرف بزنیم ؟ -

  . بهرام هم به نظر جدی شده بود

  ! کامال جدی -

  : مهناز گفت

  راستش من هنوز نمیدونم چی باعث شده که شما بخواید با من ازدواج کنید ؟ -

  . ک وار باال پریدیک لنگه ی ابروی بهرام به صوت اتوماتی

  منظورت چیه ؟ تو خوشگلی ، خانواده داری ، باهوشی ، از همه لحاظ ایده آلی ! چرا نباید با تو ازدواج کنم ؟ -

  : مهناز صادقانه گفت

آخه توی این سال ها ... من با خانواده ی شما خیلی صمیمی هستم . با بیژن و بهار دوستم . اما شما ... خب ،  -

این سال ها حتی شک داشتم که شما درست و حسابی منو دیده باشید ! شما همیشه خیلی بی تفاوت  راستش توی

  ! بودید . خیلی عجله داشتید و خیلی کم پیش می یومد که به من نگاه کنید

لبخندی آرام از شنیدن این اعترافات ، روی لب های بهرام نشست . قلبش توی سینه شروع به کوبش کرد . آخر 

  زش چه میدانست از این سالها ؟مهنا

خیلی حرفا دارم که بهت بزنم مهناز ، اما اینجا جاش نیست ! فقط همینو بدون ، تو برای من خیلی عزیزی ، از  -
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  . خیلی وقت پیشا ! خاطراتی ازت دارم که حتی شاید خودت هم یادت رفته باشه

گاز گرفت و همه ی تنش را از روی غریزه ، منقبض  گونه های مهناز از شدت شرم گر گرفته بود . لبش را آهسته

کرد . هیچوقت از هیچ مردی نشنیده بود که برایش عزیز است ، حتی از بیژن . با اینحال سعی کرد تحت تأثیر قرار 

  : نگیرد . او آنجا آمده بود تا برای همیشه همه چیز را تمام کند . با صدای بلند ، اما لرزان گفت

شاهین فر ، من ... راستش من فکر میکنم که شما هم از هر نظر ایده آلید . هر چند زیاد نمی  میدونید آقای -

  . شناسمتون ، اما ... بهرحال ، خیلی هم این مسئله مهم نیست . چون من واقعا قصد ازدواج ندارم

بود که خود را راحت  این حرفها را گفت و بعد نفس عمیقی کشید . از عکس العمل بهرام می ترسید ، اما خوشحال

  ! کرده است . زیر چشمی به بهرام نگاه کرد . ظاهرا آرام بود ، اما فقط ظاهرا

خوب بود که او نمیتوانست باطن بهرام را ببیند و حس کند ، واگرنه حتما از آتشی که به جانش انداخته بود ، 

مین خیره شده بود . مراقب بود که ریتم نفس میسوخت . بهرام بدون اینکه تکانی به خود بدهد ، به نقطه ای روی ز

هایش تند نشود . نمیخواست مهناز چیزی از خشم ، ناامیدی و عجز او بداند . دست هایش را دور از چشم مهناز 

مشت کرده بود تا بلکه بتواند خشمش را کنترل کند . مهناز او را نمیخواست ؟ چطور ممکن بود ؟ باید این بدبختی را 

  یگذاشت ؟کجای دلش م

سرانجام وقتی حس کرد آنقدری آرام شده که حرکت نامعقولی از خود بروز ندهد ، دست توی جیبش کرد و پاکت 

  : سیگارش را در آورد . به آرامی پرسید

  ناراحتت که نمیکنه ؟ -

ه مغزش رسید مهناز فقط سرش را تکان داد . بهرام سیگارش را روشن کرد و چند کام عمیق از آن گرفت . دود که ب

، عقلش کامال سر جا برگشت . برای لحظاتی این ناز بچگانه ی مهناز را زیادی جدی گرفته بود ، اما حاال همه چیز 

  . تحت کنترل بود . میخواست مهناز را وادار به ادامه ی رابطه کند

  ! خب ، حاال بگو چرا -

  . مهناز مثل آدم های گیج نگاهش کرد

  چی ، چرا ؟ -

  ... قصد ازدواج نداری ؟ یا اینکه قصد ازدواج داری ولی نمیخوای با من چرا -

  : مهناز مثل آدم های گناهکار به تندی وسط حرفش پرید و گفت

  . نه به خدا ! مسئله شما یا کس دیگه نیس . من فقط نمیخوام حاال ازدواج کنم -

  . دی بودبهرام لبخندی زد تا از اضطراب مهناز کم کند ، اما همچنان ج
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  پس کی میخوای ازدواج کنی ؟ بعد از اینکه لیسانستو گرفتی ؟ -

  ! آره ، خب ... شایدم بعد از فوق لیسانسم . بهرحال به این زودیا نیست -

  . بهرام ابرویی باال انداخت

  باریک اهلل ! حاال میخوای چیکاره بشی ؟ -

از اعالم اینکه قصد ازدواج ندارد ، گفتگوی آنها به پایان میرسد .  مهناز از رفتار او سر در نمی آورد . فکر میکرد بعد

اما حاال بهرام با ظاهری خونسرد ، انگار نه انگار که حرف های مهناز را شنیده باشد ، نشسته بود و از درس و 

  ! دانشگاهش می پرسید

  ! وکیل -

  همکار پدرت ؟ -

  ! آره -

دشو بازنشسته کرد ، تو میتونی به جای اون توی پرونده های حقوقی به ما اوهوم ، فکر خوبیه ! وقتی پدرت خو -

  ! مشاوره بدی ! چه عالی

  : این ها را گفت و تا قبل از اینکه به مهناز فرصت فکر کردن را بدهد ، ناگهان پرسید

  خب ، اینا چه ربطی به ازدواج کردنت داره ؟ -

  : برای چند لحظه هیچ پاسخ قانع کننده ای پیدا نکرد . فقط گفتمهناز به قدری سریع پاتک خورده بود که 

  ! خب ربط داره -

  . بهرام اما همچنان خودش را منتظر جواب شنیدن نشان میداد

  چه ربطی ؟ -

  ! خب ، اگه ازدواج کنم نمیتونم درس بخونم -

  چرا نمیتونی ؟ -

  . سوال بعدی ! مهناز کالفه شده بود

دیگه ! آدم متأهل وقت نمیکنه درس بخونه که ! همش اینور اونوره ! یا اینکه مجبوره شام بپزه و  خب ، نمی تونم -

  ! ظرف بشوره و لباس اتو بکشه

  . بهرام لبخندی زد

  اینور اونوره ؟ منظورت چیه ؟ یعنی تو فکر میکنی اگه زن من بشی هر شب میبرمت شهربازی و فانفار سواری ؟ -

  . ندیدمهناز بی اختیار خ
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  ... نه ، خب -

  : بهرام به او مهلت حرف زدن نداد . باز گفت

یه حدس دیگه هم زدی ! درباره ی بشور و بپز و بساب کردنات ... واقعا فکر میکنی توی خونه ی شوهر قراره مس  -

  بسابی ؟ واقعا همچی فکر کردی ؟

، و او نه تنها از دستش ناراحت نمیشد که به حرف مهناز با درماندگی می خندید . این مرد داشت مسخره اش میکرد 

  . هایش حتی می خندید

  ! آقای شاهین فر سفسطه نکنید لطفا -

  ! معنی کلمه ای که گفتی رو نمیدونم -

 ! شاید ، ولی راهکار استفاده اش رو خوب میدونید -

  : بهرام گفت

از آرزوهای بزرگ زندگیم این بوده که زنم  بی خیال ! گوش بده ... میخوام یه چیزی بهت بگم . من یکی -

  . تحصیالت باالیی داشته باشه ، با اینکه خودم اصال درس خوندن رو دوست نداشتم و لیسانسمو به زور گرفتم

  : مهناز گفت

  واقعا ؟ -

  چی ، واقعا ؟ -

  واقعا شما از درس خوندن خوشتون نمیاد ؟ -

از مدرسه فرار کردم ! اصال هم نمیخواستم برم دانشگاه ، اما پدرم مجبورم  ازش متنفرم ! به اندازه ی موهای سرم -

  ! کرد . یه چیزی رو میدونی ؟ من اگه یک شاهین فر نبودم ، مسافرکشی میکردم اما درسمو نمیخوندم

  ! مهناز باز هم خندید . بهرام شاهین فر و مسافر کشی ؟ عجب صحنه ی جالبی میشد

خوندن عالقه ای ندارید باید با کسی ازدواج کنید که مثل خودتون از درس خوندن متنفر  خب ، شما که به درس -

  . باشه

  : بهرام ابروهایش را باال گرفت و با شیطنت گفت

برعکس ، باید با کسی ازدواج کنم که از این نظر نقطه ی مقابل من باشه تا به سمت همدیگه جذب بشیم ، مثل  -

  ! د خانمم تحصیل کرده باشه ، مثال وکیل باشهدو قطب آهنربا . من بای

  : مهناز دوباره گر گرفت . برای لحظاتی چشم هایش را بست و با صدایی که از شدت شرم تحلیل رفته بود ، گفت

  ! اما من که گفتم ، قصد ازدواج ندارم -
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  . حاال وقت آن بود که بهرام نظرش را به او تحمیل کند

  ! یزی بگی ؟ ما با هم خوشبخت میشیمچطور میتونی همچین چ -

  . مهناز تصویر بیژن را پشت پلک های بسته اش رسم کرد

  ! نمیشیم -

  ! من دوستت دارم -

مهناز داغ تر شد و بی اختیار دوباره چشم هایش را گشود . تصویر بیژن رفته بود و حاال این خود واقعی بهرام بود که 

  . در برابرش نشسته بود

  ! میکنم ، خواهش میکنم آقای شاهین فر ... زدن این حرفا درست نیستخواهش  -

  . بهرام لبخند تلخی زد

آره خب ، درست نیست آدم به دختری که عین یه غریبه آقای شاهین فر صداش میکنه ، بگه دوستش داره ! اما  -

  ! من دوستت دارم ، و از حرفم کوتاه نمی یام

ذوب میشد . دلش میخواست از آنجا ، از وسوسه ی شیطانی به نام بهرام فرار کند . قلب مهناز توی سینه اش داشت 

  : با استیصال نالید

  ! تو رو خدا ... نمیشه ! من نمی تونم ! خواهش میکنم درکم کنید -

ناگهان زنگ خطر توی گوش بهرام نواخته شد ، چون او بالفاصله و بی هیچ دلیلی پی برد که پای شخص دیگری 

میان است . باز هم خشم همه ی وجودش را گرفت . اما عکس العملی نشان نداد . چون خوب فهمیده بود که  در

  . مهناز را تحت تأثیر قرار داده ، و خواست از فرصت بیشترین استفاده را ببرد

د . اما تا قبل از ناگهان از جا برخاست و به سمت مهناز رفت . اینقدر ناگهانی که مهناز ترسید و خواست از جا بپر

اینکه بتواند تکانی به تنش بدهد ، بهرام به او رسیده بود . با یک دستش زنجیر تاب ، و با دست دیگرش لبه ی تکیه 

گاه تاب را گرفت و کامال روی تن مهناز سایه انداخت . با لحنی آرام ، مثل ماری که بخواهد شکارش را افسون خود 

  : کند ، زمزمه کنان گفت

ناز ، عزیزم ، میدونم تو خیلی بچه ای ! میدونم واسه ی اینکه با این دنیا آشنا بشی ، هنوز زوده . میدونم کلی مه -

آرزو داری که می ترسی با ازدواج کردنت باهاشون خداحافظی کنی . اما خواهش میکنم ، خواهش میکنم به من یه 

  !فرصت بده ! من دوستت دارم ، دوستت دارم ، می فهمی ؟

هناز مثل آدم های گیج و مست ، هیچ حرفی برای گفتن نداشت و فقط به یقه ی پیراهن بهرام خیره خیره نگاه م

  : میکرد . بهرام ادامه داد
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با نه گفتن تو من از رو نمی رم ، مگر اینکه بهم ثابت کنی حق با توئه ! بیا به هم یک فرصت بدیم . سعی کن  -

وریم ! اما مطمئن باش من زودتر بهت نشون میدم که ما دوتا لنگه ی همیم ، مال بهم ثابت کنی ما به درد هم نمیخ

  ! همیم ! من خامت میکنم مهناز ، اینو بهت قول میدم

  . مهناز بالخره توانست قفل لب هایش را بشکند

  از من چی میخواید ؟ -

  : بهرام به سرعت گفت

امتحان کنکورت . بعدش قسم میخورم اگه بازم گفتی منو نمیخوای  یک نامزدی دو ماهه ! فقط دو ماه ... تا بعد از -

  ! دیگه اصراری نکنم

  : با شیطنت خندید و ادامه داد

  ! اما مطمئنم که اینو نمیگی ، باهات شرط می بندم -

د بهرام مهناز نگاه مبهوتش را از روی یقه ی بهرام تا توی چشم های او باال کشید . تازه آن لحظه بود که متوجه ش

به او خیلی بیشتر از حد نزدیک است . در یک لحظه مسخ شد . داغی نفس های بهرام روی پوست عرق کرده اش ، 

رایحه ی لیموی افتر شیوی که از صورت او برمیخاست ، آن نیروی مردانه و ترسناک ، همه چیز برای روح بکر و 

انی اش نشست . این نزدیکی را هم میخواست و هم دخترانه ی او تازه و اغواگرانه بود . عرق سردی روی پیش

نمیخواست . نمیدانست چه مرگش شده . اما ترس عجیبی قلبش را توی سینه می فشرد ، ترسی که برایش خوشایند 

  . و مست کننده بود

ید بهرام ناگهان عقب کشید . مهنازش را بیش اندازه زیبا و بیش از اندازه نزدیک به خود حس میکرد . می ترس

دستش هرز برود . مهناز با هیچکدام از زن هایی که توی زندگی او آمده و رفته بودند قابل مقایسه نبود . او 

نمیخوست به دخترکش حتی به اندازه ی بوسه ای دست درازی کند . سعی کرد با چند نفس عمیق آن موج داغی را 

  : که توی رگ هایش به جریان افتاده بود مهار کند ، و بعد گفت

  بریم داخل ؟ -

  : مهناز کم مانده بود که از شدت شرم همانجا از حال برود . اما به سختی خود را کنترل کرد و گفت

  ! بریم -

  : و خودش زودتر ، بدون اینکه نگاهی به بهرام بیاندازد به سمت در رفت . اما بهرام ناگهان یاد چیزی افتاد و پرسید

  چیه که به اون دو تا میگفتی ؟ راستی ، قضیه ی این جواهرت -

  : مهناز خیلی نامحسوس نفس عمیقی کشید تا حالش بهتر شود ، و گفت
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چیزی نیست . یه تیکه کهرباست . صمغ درخت ریخته روی یک پروانه ی خیلی کوچولو و خشک شده . میگن  -

  ! چیز کمیابیه

  خوشگلم هست ؟ -

  ! من که عاشقش شدم -

 . ... یگر چیزی نپرسید . در سالن را باز کرد و کنار ایستاد تا اول مهناز داخل شودبهرام لبخندی زد و د

ساعت از دوازده شب گذشته بود ، اما مهناز هنوز توی باغ بود . از بعد از ظهر که بهار از اصفهان به خانه برگشته بود 

شیشه ای کتابخانه ایستاده بود و در حالیکه ، انگار او از قفس آزاد شده بود که اینقدر خوشحال بود . بهرام پشت در 

سیگار می کشید ، با لذت مهنازش را تماشا میکرد . خنده های مهناز را ، حتی اگر بخاطر برگشت بهار بود دوست 

  . داشت

مهناز وقتی با او بود تلخ می خندید ، پر حسرت می خندید ، زجرآور می خندید . یک لحظه پشیمانی به قلب بهرام 

زد . با خود فکر کرد ای کاش هیچوقت این بازی را شروع نمیکرد . آنوقت شاید او تنها می بود ، اما مهنازش چنگ 

اینقدر غم نداشت . اما نمی توانست . آن خدایی که برای بهرام بی معنی بود اما میدانست که مهناز بدجوری قبولش 

  . دارد شاهد بود که او نمی توانست از مهناز دست بکشد

اخودآگاه به یاد شبی افتاد که از مهناز خواستگاری کرد ، و به یاد همه ی حرف هایی که بهم زدند . آن شب وقتی ن

در تنهایی جریان مخالفت مهناز را به پدرش گفته بود ، پدرش اصال تعجب نکرد . حتی مثل آدم هایی که پیش 

  : مده بود ، خندید و گفتبینیشان درباره ی برد تیم مورد عالقه یشان درست از آب در آ

  ! خب ، میدونستم ! از اول میدونستم که برات ناز میکنه -

  : بهرام نگاه گرفته و متفکرش را توی چهره ی بزرگمهر تاب داد و پرسید

  از کجا میدونستید ؟ -

  ! خب ، من این طایفه رو می شناسم . خودم اسیر یکی از دختراشون شدم ، میدونی که -

  : پاهایش خم شد و ادامه دادبعد روی 

میدونی بزرگترین ایراد دخترای سپهری چیه ؟ اینکه خودشون بهتر از هر کس دیگه ای میدونن خوشگلن ، و واسه  -

 ! ی همین هم خیلی بی رحمن

  ! بهرام فقط چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . توی ذهنش مدام تکرار میکرد : بی رحم ! بی رحم

  : امه دادبزرگمهر اد

از روز اولی که مادرت رو دیدم تا وقتی تونستم به ازدواج راضیش کنم ، تقریبا سه سال گذشت ! توی این سه سال  -
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مدام پاپی اش میشدم ، تعقیبش میکردم . هشت بار ازش تقاضای ازدواج کردم تا بالخره قبول کرد رسما برم 

  ! خواستگاریش

کمرنگی زد . دلش میخواست پدرش زنده بود تا به او میگفت که او هم برای بهرام از یادآوری خاطراتش لبخند 

رسیدن به مهناز پنج سال صبر کرد ، پنج سال تالش کرد ، با همه ی وجود جنگید ! ولی حاال مهنازش مال او بود ، 

که کرده بود توی خانه ی او بود ! باز هم لبخندی زد و نفس آسوده ای کشید . با خود فکر میکرد ، هر کاری 

  . ارزشش را داشت . و باز هم با لذت به مهناز نگاه کرد

  : مهناز بازو به بازوی بهار توی باغ قدم میزد و نمیدانست زیر نگاه شیدای بهرام است . بهار گفت

  خب ، تعریف کن ، چه خبرا ؟ توی این مدتی که عروس ما شدی ، بهت خوش گذشت ؟ -

  . اندمهناز لبخند تلخی به لب نش

  ! آره ، خیلی -

  : بهار با همان خونسردی ذاتی خودش گفت

  راستی ، چرا ماه عسل نرفتید ؟ -

  دلت خوشه ها ! توی این سرما ؟ -

  . خب چه اشکالی داره ؟ یه جوری میگی سرما انگار کل دنیا عصر یخبندان شده ! برو یه جای گرم -

  : بعد با خنده اضافه کرد

  ! بهرام داداش بیژنه ، وسط زمستون شمالشم میره و ککش هم نمیگزههرچند ، اگه  -

باز حرف بیژن شده بود ، و باز مهناز حس میکرد از درون آتش گرفته است . بهار که از یادآوری برادرش دلش گرفته 

  : بود ، نفس غمباری کشید و گفت

  راستی ، از این برادر الدنگ من چه خبر ؟ -

  . دایش نلرزدمهناز سعی میکرد ص

  ! نمیدونم ، نمی بینمش -

خنده اش گرفته بود . با بیژن توی یک خانه زندگی میکرد ، اما او را نمی دید . انگار طی یک قانون نانوشته بین 

خودشان تا جایی که می توانستند جلوی راه همدیگر سبز نمی شدند و تمام تالششان را میکردند که با هم برخوردی 

د . در تمام آن سه هفته یک بار ، و فقط یک بار همدیگر را دیده بودند . آنهم وقتی بود که بیژن توی باغ نداشته باشن

قدم میزد و او میخواست بیرون برود . بیژن سر جا ایستاد ، اما مهناز وانمود کرد که او را ندیده و از باغ خارج شد . 

  : بهار گفت
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ر خوب و قابل اعتمادی بود که ما باهاش همبازی بودیم ؟ چه مرگشه ؟ مهناز باورت میشه این بیژنه همون پس -

  نمیفهمم ! دردش چیه ؟

  : مهناز گفت

  ! نمیدونم ، من فقط میفهمم که اون داره خودشو نابود میکنه ! تو باید باهاش حرف بزنی -

  : بهار با استیصال نالید

  آخه من چه کاری از دستم برمیاد ؟ -

لی بهار اشک حلقه زده بود . مهناز با خود فکر کرد این چشم ها چقدر شبیه چشم های بیژن توی چشم های عس

  . است

  ... تو خواهرشی ، بهار ! باهاش حرف بزن ، مجبورش کن خودشو جمع و جور کنه . من می ترسم -

بی عجیب همه ی تنش جمله اش با باز شدن در باغ و ورود بیژن ناتمام ماند . خون توی رگهایش یخ بست ، اضطرا

را فلج کرد . اگر میتوانست حتما از آنجا فرار میکرد ، اما حضور بهار پای فرارش را بسته بود . بهار با صدای بلندی 

  : گفت

  ! آهای ... سالم بیژو -

وز سر سپس نفس عمیقی کشید تا بغضش را مهار کند و پا تند کرد تا زودتر خودش را به بیژن برساند . اما مهناز هن

جایش میخکوب شده بود و با بهت نگاهش میکرد . بهار به بیژن رسید ، و آن دو همدیگر را در آغوش گرفتند . کمی 

با هم حرف زدند و بهار آنوقت به او اشاره کرد . نگاه داغ بیژن بعد از مدتها روی او ثابت ماند . مهناز دیگر سر جا 

  : ان به سمت آنها رفت . گفتایستادن را جایز ندانست و با زانوانی لرز

  ! سالم -

  : بیژن مات و مبهوت او بود . اما خیلی سریع به خودش آمد و با لحن نیشداری گفت

  به به ... سالم عروس خانم ! احواالت شما ؟ -

  . بهار خندید

  خیلی مسخره ای بیژن ! هنوز بهش میگی عروس خانم ؟ -

  : مهناز پاسخ داد

  ! ممنون ، خوبم -

  ! منم خوبم ، از احوالپرسی های شما -

  : بهار باز هم خندید . بیژن گفت
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یه چی بگم باورت میشه بهار ؟ من این زن داداشمون رو توی این مدت اصال ندیدم . نیست خیلی سرش به  -

  ! شوهرداری گرمه ، منو اصال نمی بینه

  : توی چشم های بیژن نگاه کرد و گفت اینبار دیگر مهناز نتوانست خونسرد باشد ، با غم و دلخوری

  ! بهار ، من دیگه میرم داخل . سردمه -

و روی پاشنه ی پایش به عقب چرخید و به سمت در عمارت رفت . وقتی پا توی مهتابی گذاشت متوجه بهرام شد 

 . که پشت در شیشه ای و کشویی کتابخانه ایستاده و آنها را تماشا میکند

*** 

ا بهرام بیرون رفت ، خیلی سختش بود . عرق کرده بود ، دست و پایش می لرزید ، و نفسش به اولین باری که ب

سختی باال می آمد . با استیصال فکر میکرد این دو ماه نامزدی را چگونه میتواند با بهرام بگذراند ؟ اما بهرام ظاهرا 

 . رق هم نکرده بودخیلی حالش از او بهتر بود . حداقل اینکه دست و پایش نمی لرزید و ع

  : وقتی با هم توی ماشین نشستند ، خیلی عادی پرسید

  خب ، کجا برم ؟ -

  ! مهناز فقط یک کلمه توانست بگوید : نمیدونم

بهرام مدتی نگاهش کرد و بعد استارت زد و به راه افتاد . مدتی در سکوت گذشت . مهناز سرش را به صندلی تکیه 

 یکرد . بهرام هم در آرامش رانندگی میکرد . سرانجام هم این او بود که سکوت را شکستزده بود و بیرون را تماشا م

:  

  اول بریم شام بخوریم بعدش قدم بزنیم ، یا اول قدم بزنیم بعد بریم شام ؟ -

  : مهناز دوباره گفت : نمیدونم ! ولی بعد تغییر عقیده داد و گفت

  ! اول بریم قدم بزنیم -

  : اما بهرام گفت

  ! اول شام بخوریم ، من گشنمه -

 "خب پس چرا نظر منو می پرسی ؟!  "مهناز نفسش را یک ضرب از سینه بیرون داد و با غیظ توی دلش گفت : 

هرچند خودش هم بیشتر دوست داشت قدم زدن و صحبت کردن را به تعویق بیاندازد . از اینکه با بهرام همکالم 

اهمه داشت . اگر راه گریزی برای همصحبت شدن با او وجود داشت ، حتما پذیرا شود و دستش را پیش او رو کند ، و

 میشد . از اینکه پیشنهاد دو ماه نامزدی او را تحت تأثیر احساسات احمقانه اش قبول کرده بود ، از خودش کفری بود

.  
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غذا سفارش داد . مهناز دیگر طاقت بهرام او را به رستوران شیکی برد ، و خودش بدون اینکه نظری از مهناز بپرسد ، 

  : نیاورد و گفت

  همیشه همینطوری هستین ؟ -

  . بهرام با تعجب نگاهش کرد

  چطوری ؟ -

  ! اینکه به جای دیگران تصمیم میگیرید -

 فتو راضی از اینکه توانسته ایرادی از بهرام بگیرد ، لبخندی زد . بهرام هم لبخندی به لب نشاند و بی رو دربایسی گ

:  

  ! راستش ، همیشه -

  . مهناز کمی شاکی شد

  هیچ ایرادی هم توی این رفتارتون نمی بینید ؟ -

  : بهرام باز خیلی ساده پاسخ داد

  نه ، چطور مگه ؟ باید ببینم ؟ -

  : بعد لبخندی زد و ادامه داد

  توی ذوقت خورد ، نه ؟ -

  : مهناز باز هم نفس عمیقی کشید و گفت

  ! خیلی ! انتظارش رو داشتم راستش نه -

  : کنایه زده بود ، اما بهرام به روی خودش نیاورد و گفت

  ! بزنم به تخته ، عجب خانم بسازی هستی شما -

  . همان لحظه سفارشاتشان را آوردند ، و مهناز دیگر نتوانست بحث را ادامه بدهد

آنقدر موشکافانه و عجیب نگاهش میکرد که انگار دارد  سر غذا بهرام تقریبا اصال نگاهش را از صورت مهناز نگرفت .

همه ی حرکات او را از حفظ میکند . اما مهناز این نگاه سنگین را دوست نداشت و دستپاچه شده بود . سعی میکرد 

تی تا جایی که میتواند به بهرام نگاه نکند و شامش را بخورد . اما این کار تقریبا غیرممکن بود . سرانجام درست وق

که به نقطه ی جوش رسیده بود و میخواست اعتراض کند ، بهرام شروع به حرف زدن کرد و آنقدر گفت و گفت تا 

  . بالخره یخ مهناز را آب کرد و او را به خنده انداخت

بعد از شام هم توی خیابان ها گشتی زدند و حرف زدند ، بدون اینکه بحثی از آنچه مهناز از آن می ترسید مطرح 
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. آنقدر به مهناز خوش گذشته بود که متوجه گذر زمان نشد . وقتی به خودش آمد که ساعت یازده شب بود .  شود

  : یکدفعه از جا پرید و گفت

  ! ای وای دیرم شد -

  : بهرام به شوخی گفت

  چی شد ، بچه مون رو سر گاز یادت رفت ؟ -

  . گونه های مهناز گر گرفت

  ! رگردم خونهبابام گفته قبل ساعت ده ب -

  ! بابات به من اعتماد داره خانم ، خیالت تخت -

  : بعد به سمت او چرخید و گفت

  ! وایستا ببینم ، داشت یادم میرفت ها -

  : مهناز با گیجی نگاهش کرد

  چی ؟ -

 : بهرام خندید . مثل بچه ها سر حال آمده بود . گفت

  ! چشماتو ببند -

  . باعث شد بهرام با صدای بلند بخنددمهناز یک جوری نگاهش کرد که 

  ! چرا اینجوری نگاهم میکنی ؟ دیوونه نشدم بابا -

  . مهناز از اینکه بهرام توانسته بود فکرش را بخواند خجالت زده شد

  ! این حرفا چیه ؟ من همچی فکری نکردم -

  ! کم واسه من تعارف تیکه پاره کن ! حاالم چشماتو ببند ... زود تند سریع -

  . مهناز میخواست امتناع کند ، اما بهرام آنقدر اصرار کرد تا بالخره مجبور شد چشم هایش را ببندد

  ! خب ، حاال دستت رو بیار جلو -

  . قلب مهناز از شدت اشتیاق دیوانه وار توی سینه اش می تپید

  واسه چی ؟ -

  ! اینقدر سوال نپرس ! کاری که گفتم رو انجام بده -

ستش را باال برد . میدانست هدیه ای انتظارش را میکشد ، اما اصال نمیتوانست حدس بزند که هدیه ی بهرام مهناز د

  . چیست . با حس لمس جسمی مخملی ، الی پلک هایش را آهسته گشود . بهرام داشت با لبخند نگاهش میکرد
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  ! برای خوشگل ترین جواهر دنیا ... امیدوارم خوشت بیاد -

به جعبه ی کوچک و سورمه ای رنگ جواهرات توی دستش خیره خیره نگاه کرد . قلبش توی سینه اش  مهناز مدتی

داشت ذوب میشد . واقعا نمیدانست باید چه عکس العملی نشان بدهد . آهسته در جعبه را باز کرد و بعد بی اختیار 

  . جیغ بلندی کشید . کهربای زیبایش داشت به رویش لبخند میزد

  ... خدایا ... این ... این خیلیوای  -

نمیدانست ، واقعا نمیدانست باید چه بگوید . دستش را جلوی دهانش گرفت و با شیفتگی به کهربا چشم دوخت . 

فقط امیدوار بود از شدت خوشحالی به گریه نیفتد . سرانجام وقتی توانست کمی خونسردی اش را بدست آورد ، فقط 

  : گفت

  ! ممنونممنون ... واقعا  -

  : بهرام خندید و با لحنی پر وسوسه گفت

  ! این چیزا قابل تو رو نداره ، میدونی که ... همه ی زندگی من مال توئه -

اما مهناز ناگهان عقب کشید . با حرف بهرام از آن خلسه ی شیرین خارج شده بود و حاال میدانست که این چیزها 

  . مال او نیست . چون او همسر بهرام نبود

  ... نمیتونم قبولش کنم ، هنوز چیزی معلوم نیست . من نمیتونم -

  . بهرام انگشت اشاره اش را به نرمی روی لب های مهناز گذاشت

  ! مهم نیست در آینده قراره چی بشه . اما تو عاشق این کهربایی ، پس باید مال تو باشه -

به قدری گرم و آرامشبخش بود که هر تردیدی را از او گرفت .  مهناز با تردید و دودلی نگاهش کرد . اما لبخند بهرام

  . باز هم لبخندی بر لب نشاند و باز نگاهش را روی کهربای زیبایش تاب داد

آخر شب وقتی مهناز از بهرام خداحافظی کرد و به خانه رفت ، هنوز لبخند کمرنگی به لب داشت . اعتراف کرد که 

بهرام خوشایند است ، و البته آن جواهر زیبایی که حاال مال او بود حال خوبش را  بیشتر از حد تصورش همنشینی با

 . خوب تر میکرد

صبح سرد و دلگیری بود . ناهید خانه نبود و بهار هم برای دیدن یکی از دوستانش بیرون رفته بود . مهناز غمگین و 

  . پرتره ی باشکوه فرشته نگاه میکردبی حوصله روی صندلی گهواره ای توی کتابخانه نشسته بود و به 

زن توی قاب ، چشم های مشکی معصومی داشت و لبخندش بی نهایت زیبا بود . اما چیزهایی که مهناز از او شنیده 

بود ، کامال متفاوت با این تصویر بود . زنی که وصفش را از دیگران شنیده بود ، زنی کثیف ، هوس باز و خیانت کار 

شوهرش خیانت کرد ، و آنقدر توی این کار پیش رفت که به دست او کشته شد . البته جیران  بود . زنی که به
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میگفت بعضی میگویند که بزرگمهر او را نکشته است . بلکه او یک شب بی خبر با فاسقش فرار کرده ، و هنوز هم 

  . شاید یک جای این کره ی خاکی نفس بکشد

ا با بهرام مطرح کرد . یک شب خوب و آرام بود . توی پارک ملت کنار هم قدم یاد اولین باری افتاد که بحث فرشته ر

  : میزدند ، بوی درختان خیس خورده غوغا میکرد . بهرام پرسید

  ساعت چنده ؟ -

مهناز همانطور که نگاهش به دو زن میانسال در حال ورزش کردن بود ، دستش را جلوی صورت او گرفت . بهرام به 

  . چی او با دقت نگاه کردصفحه ی ساعت م

  ! نه و نیم -

  . دست هایش را توی جیب شلوارش فرو کرد و نفس عمیقی کشید

  مهناز اگه االن با من نبودی ، چیکار میکردی ؟ -

  . مهناز لبخندی زد و بالخره از آن دو زن نگاهش را گرفت

  ! منمیدونم ! احتماال داشتم درس میخوندم ، خیر سرم تیر کنکور دار -

  : و با کنجکاوی پرسید

  شما چیکار میکردین ؟ -

  . بهرام خندید

  ! فوتبال نگاه میکردم -

  : مهناز نفس عمیقی کشید و گفت

  ! داشتیم زندگیمون رو میکردیم ها ! الکی خودمون رو عالف کردیم -

ریاد زدنش را بگیرد و به پنجه ی خشم قلب بهرام را فشرد . دستهایش را توی جیب شلوارش مشت کرد تا جلوی ف

  : شوخی پاسخ داد

  ! آره واهلل ، یکی باید به خودت این حرفا رو بگه . واگرنه من که همون اول گفتم زنم شو خودتو راحت کن -

  ! من هنوز قصد ازدواج ندارم -

  . بهرام باز هم خواست با شوخی قائله را تمام کند

  ! اما ازدواج بدجوری قصد تو رو کرده -

  : تن مهناز داغ شد . بی اختیار سر جایش ایستاد و با لحنی طلبکار گفت

ببینید ... شما گفتید ... من نمی فهمم ! اما این فقط قرار یک نامزدی دو ماهه بود که اگه هر کدوم از دو طرف  -
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  . ... نخواستن

  : او پرید و گفت بهرام دیگر نتوانست جلوی او کوتاه بیاید . با لبخندی هشدارآمیز وسط حرف

  مهناز ، عزیزم ، میشه جون مادرت بی خیال شی ؟ یعنی میشه واقعا ؟ -

  . مهناز نگاه خشمگینش را به زمین دوخت

  ! میخوام برم خونه -

  : بهرام خیلی عادی گفت

  ! نه -

  : مهناز از شدت خشمی که خودش هم نمیدانست برای چیست ، می لرزید . باز گفت

  ... برم خونه . منو ببرید ، واگرنهمن باید  -

  : بهرام به او اجازه نداد حرفش را تمام کند . بازویش را گرفت و در حالیکه او را به سمت نیمکتی می کشید ، گفت

  ! بیا بشین حاال ! تو چقدر زودجوشی -

گاهش بسیار زیرکانه و مهناز دست به سینه و عصبی نشست و به بهرام چشم دوخت . بهرام هم به او خیره شد ، ن

  . عمیق بود

یه نصیحت از من به تو ! این دو ماه نامزدی تحت هیچ شرایطی بهم نمیخوره ، بیخودی بال بال نزن . در عوض  -

سعی کن ازش لذت ببری و البته نهایت استفاده رو بکنی ! مثال سعی کن منو سوال پیچ کنی و یه ایراد درست و 

ی . چون این دلیل که به خاطر درست نمیخوای ازدواج کنی هیچ دردی ازت دوا حسابی واسه دک کردنم بگیر

  ! نمیکنه

مهناز چیزی نگفت . فقط نگاهش را خیلی نرم از بهرام گرفت و به زمین دوخت . نمیخواست بهرام هراس را توی 

  . رسیدچشم های او ببیند ، خودش هم نمیدانست چرا یک لحظه از برق برنده ی توی چشم های او ت

بهرام چند لحظه سکوت کرد تا بتواند خشمش را مهار کند . سیگاری روشن کرد و کام عمیقی از آن گرفت . سپس 

  : در حالیکه به دود پیچ در پیچ نگاه میکرد ، گفت

  ! خب ، شروع کن -

  . مهناز نگاه گنگش را به او دوخت

  چی رو ؟ -

  ! سوال پیچ کردن منو -

  : شید . نمیدانست باید چه بگوید ، اما بالخره گفتمهناز نفس عمیقی ک
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  شغل اصلی شما چیه ؟ -

  . بهرام خندید

  یعنی تو نمیدونی ؟ -

  ! قرار بود من سوال بپرسم و شما جواب بدین -

ضربان قلب مهناز باال رفته بود . گوشه ی مانتویش را توی مشتش فشرد تا لرزش دستانش مشخص نشود . یاد 

 فتاد که پدرش در آن شب گرم به مادرش گفته بود . جنایت ... ! بزرگمهر با جنایت کار میکند ، اما بهرامحرف هایی ا

...  

خب ، من یه ذره زیادی سرم شلوغه ! هم شرکت واردات تجهیزات پزشکی دارم ، هم بساز و بندازم ، هم ... خب !  -

  ! بالخره از همین کارا

  !؟! توی دلش غر زد : پس میخواستی بگه من آدمکشم ؟ یا مثال قاچاقچی ؟باد مهناز خالی شد ! فقط همین 

  . سوال بعدی را تقریبا بدون فکر به زبان آورد

  شما خیلی پولداری ، نه ؟ -

بهرام از این سوال ناشیانه ی او خنده اش گرفت . قطعا هیچ کس دیگری نمیتوانست اینقدر راحت از دارایی او سوال 

یرد ، هیچ کسی ، به جز یک دختربچه ی هفده ساله . با اینحال سعی کرد منطقی ترین جواب ممکن کند و پاسخ بگ

  . را بدهد

خب ، ثروت یک چیز نسبیه . من در مقایسه با بعضیا واقعا فقیرم . اما در مقایسه با خیلی آدمای دیگه هم میشه  -

  : او را بگیرد ، نگاهش کرد و گفت گفت بله ، آدم ثروتمندی هستم ! مهناز مثل اینکه بخواهد مچ

  ولی استفاده ی زیادی از ثروتتون نمی برید ؟ -

  . بهرام متعجب نگاهش کرد

  چرا همچین فکری کردی؟ -

خب ، می بینم دیگه ! مثال شما واسه خودتون فقط یک ماشین دارید . اما یک نفرو میشناسم که اونم ثروتمنده  -

 ! دارهولی کلکسیون ماشینای مسابقه 

 ! بهرام با صدای بلند خندید . وای که چقدر این دختربچه ساده بود

  حاال طرف کی هست ؟ -

  ! داداش دوستم . بهار هم میدونه منظورم کیه -

  ! این پسره عقب افتاده است عزیزم ، خواهشا منو باهاش مقایسه نکن -
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  : مهناز معترض شد

  ! من جدی گفتم -

  ! خب منم جدی بودم -

چه سودی داشت اگر برای او توضیح میداد که این مانورهای بچگانه برای نشان دادن ثروت کار ابلهانه ایست ؟ چرا 

باید به او میگفت برای آدم هایی مثل او زیادی جلو چشم دیگران رژه رفتن خطرناک است ؟ چه دلیلی داشت که 

د ؟ حسابی داشت خوش میگذراند و از این سوال مهناز کوچکش را وارد دنیای عجیب و پر از حساب کتاب خود کن

  . پیچ شدن های بچگانه لذت می برد که سوال ناگهانی و بی مقدمه ی مهناز او را سر جا میخکوب کرد

 ! از مادرتون برام بگید -

در صدم ثانیه ای خون توی رگ های بهرام یخ بست . خونسردی اش را به طرز بی سابقه ای از دست داد و دست 

  . یش شروع به لرزیدن کردها

  ! مادرم ؟ خب ، چی میخوای بدونی ؟ اون دختر عموی پدرت بود ، پدرت حتما بیشتر از من اونو می شناسه -

  : مهناز متوجه حال بد او شد . مثل اینکه زده بود به هدف ! با سماجت پرسید

  ! ولی من میخوام شما برام بگید ! بابا اصوال از این چیزا نمیگه -

بهرام با دست هایی که به طرز واضحی می لرزید ، سیگار دیگری گوشه ی لب هایش گذاشت و با ته سیگار قبلی 

  . روشن کرد

  ! مادرم ... خب ، مادرم ! من چیز زیادی ازش یادم نمیاد . وقتی اون مُرد ، من فقط پنج سالم بود -

  ! میگن وقتی اون اتفاق افتاد ، شما هم اونجا بودید -

  . نگاه مات و سرد بهرام به نقطه ای پشت سر مهناز خیره شد

  ! آره -

مهناز از صدای سرد او یکه خورد و لبش را آهسته گزید . انگار بهرام تمایلی به ادامه ی بحث نداشت ، و این نشان 

و باید حرف را میداد که شایعات پشت سر فرشته چندان هم بیراه نبوده است . مهناز فکر کرد که دیگر بس است 

  : عوض کند . اما بهرام خودش شروع به حرف زدن کرد

من اون روز رو یادمه ! نزدیک صبح بود که ویال آتیش گرفت . من و بابا رفته بودیم لب آب ، که یکدفعه متوجه  -

  ! شدیم خورشید از مغرب طلوع کرد ، درست از سمت ویالی ما

  . بستسکوت کرد و برای چند ثانیه چشمانش را 

یک نور داغ و سرخ همه ی ساحلو گرفت . بعد ، ما دویدیم سمت ویال ... ویال داشت توی آتیش می سوخت !  -
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 ... مامان داشت می سوخت ! و ما

  : باز هم سکوت کرد و پیشانی اش را با دست فشرد . مهناز با دلسوزی گفت

  ! شهواقعا متأسفم ! حتما باید تجربه ی خیلی دردناکی بوده با -

  . چشم های بهرام روی صورت او قفل شد

  ... دردناک ؟! دیوونه کننده بود ! من واقعا اعصاب فوالدی دارم که تونستم با این خاطره کنار بیام ، واگرنه -

  : نفس عمیقی کشید تا بغضش را پنهان کند ، و گفت

ختنه و من و بابا داریم گریه می کنیم . هنوز هم گاهی خوابشو می بینم . خواب می بینم که ویال در حال سو -

روزایی که من واسه صبحانه پایین نمی رم و بعدش هم همش کج خلقم ، همه میدونن که شبش همون کابوسو 

  ! دیدم . معموال کسی پاپیچم نمیشه

  : زهرخندی زد و ادامه داد

  ! اینو گفتم که بدونی من همیشه اینقدر خوش اخالق نیستم -

ت چیزی بگوید که بهرام نفسش را به بیرون فوت کرد و درحالیکه سعی میکرد به لحنش حالتی شوخ مهناز خواس

  : بدهد ، گفت

  ! چقدر حرف زدم ، گلوم خشک شد -

  . ... و این به معنای پایان بحث برای همیشه بود

 

توی آن سکوت و تنهایی سکوت همه ی فضای کتابخانه را فرا گرفته بود . مهناز حس عجیبی داشت ، مثل آن که 

  . به چیز عجیب و غیر منتظره ای رسیده بود . بعد ناگهان نگاهش را از چشم های فرشته گرفت و به عقب برگشت

  ! سالم عرض شد -

  . لرز عجیبی سر تا پایش را فرا گرفت . دسته ی صندلی را محکم گرفت و به سختی از جا برخاست

 از کی اینجایی ؟ -

  . انداخت و چند قدم جلوتر آمدشانه ای باال 

  ! خب ... چند دقیقه ای میشه -

  : مهناز عصبانی شد . گفت

  ... به چه حقی یواشکی اومدی داخل؟ میدونی اگه به بهرام بگم -

  میخوای چی بهش بگی خانم خوشگله ؟ بگی بیژن واسه ورود به خونه ی خودش اجازه نگرفته ؟ -
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ده بود . چقدر از این بیژن متنفر بود ! از این بیژن گستاخ و دائم الخمر و بی مصرف مهناز از شدت خشم نیمه نفس ش

  ! و کینه جو

  ! خونه ی تو ؟ ... تو ؟ ... اینجا خونه ی منه ! مال منم هست -

  . بیژن پوزخندی زد

  ! آره خب ، یادم نبود که همه چیز مال توئه ! مال تو و اون شوهر پوفیوزت -

  . پریدمهناز از جا 

  ! حق نداری بهش توهین کنی -

برق خشم توی چشم های روشن و همیشه مهربان بیژن درخشید . با دو قدم فاصله ی میان خود و مهناز را پر کرد و 

  . توی سینه ی او براق شد

  ! خب ... خیلی خوبه ! انگار راستی راستی دلت رو برده -

  . مهناز قدمی به عقب رفت

  ! وهر منهاون ... اون ش -

  . بیژن خندید

  ! بیچاره بهرام ! چقدر ترحم برانگیزه که زنت فقط به خاطر دو تا شناسنامه ی آشغال زنت بمونه -

  : مهناز حس میکرد اعصابش در شرف انفجار است . هیچ تسلطی روی رفتار و حرکاتش نداشت . داد زد

  ! اون شوهر منه ! من زنشم ... زنشم -

  : یدپا به زمین کوب

  ! زنشم -

اشک هایش بی مهابا روی صورتش فرو می ریختند . توی دلش هزار بار دیگر مشق کرد : زنشم ! انگار میخواست 

این رابطه را به حافظه ی خود بسپارد و زجر بکشد . مثل انسانی که در اوج درد است و با کوبیدن سرش به دیوار 

 . حس لذت میکند

  : شده بود . دست هایش را به نشانه ی تسلیم باال آورد و گفت بیژن مات و مبهوت گریه ی او

  ! خیلی خب ! آروم باش -

  : بعد با احتیاط قدمی به جلو گذاشت و ادامه داد

  . آروم باش ، عزیزم . معذرت میخوام که ناراحتت کردم -

  : شعله کشید . بیژن گفتمهناز نگاه خیسش را به چشم های عسلی و پر مهر او دوخت . عشق باز هم توی دلش 
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  منو بخشیدی ؟ -

  . جوابی نشنید

من چقدر کثافتم ! باور کن ، گریه های تو همیشه واسه من از مرگ بدتر بوده ، و حاال خود احمقم اشکتو درآوردم !  -

  ! اما به خدا ... به خدا دست خودم نیست

را توی چشمان مسخ او دوخت . مهناز حس میکرد  در فاصله ی یک نفس مقابل مهناز ایستاد و نگاه داغ و عاشقش

نفس کم آورده ، داغی آتشی را در مجاورت تنش احساس میکرد . چیزی توی دلش داد میزد خیانت ! خیانت ! اما او 

  . مسخ این عشق کهنه شده بود ، نمیتوانست قدم از قدم بردارد

  ! نمی تونم قبول کنم که تو عاشقش هم هستی من ... میدونم تو زن بهرامی ! اما ... نمی تونم ... من -

  . ... لبخند پر حسرتی به لب آورد . زیر لب تکرار کرد : عزیزم ! عزیزم ! و دستش را باال آورد

مهناز با حس داغی دست بیژن روی گونه اش ، ناگهان به خود آمد . مثل این بود که از خواب بیدار شده باشد . 

 میزد : خیانت ! و او ناگهان با همه ی قدرتش زیر دست بیژن کوبید و از او فاصله گرفت صدای توی قلبش بلندتر داد

.  

  ! دست کثیفت رو به من نزن ، آشغال -

 . ... و بعد به تندی از کتابخانه بیرون دوید و از بیژن فرار کرد

*** 

التش کالفه نمیکرد . اما جواب بهرام آدم خوبی بود . خونگرم ، خوش مشرب ، الرج . هیچوقت مهناز را با سوا

سواالتی را هم که نمیخواست نمیداد . از مهناز نظری نمی پرسید ، غالبا خودش بهترین نظر را میداد . مشروب 

نمیخورد ، چون نمیخواست حتی برای یک لحظه هوشیاری اش را از دست بدهد . اما سیگار زیاد می کشید . البته 

وزی کنار میگذاشت تا به خودش ثابت کند معتاد نیست . هیچ زنی توی زندگی اش هر از چند گاهی ، آن را چند ر

  . نبود . دست هیچ کسی آتو نداشت . عاقل بود ، پخته بود ، کارش را خیلی جدی میگرفت

مهناز کنار او همیشه خوش میگذراند و هر چه بیشتر میگذشت ، کمتر به یاد بیژن می افتاد . اما آخر شب ها همیشه 

  . وی فکر بیژن بود . کنار بهرام می خندید ، اما شب ها توی تنهایی اش برای بیژن اشک می ریختت

بهرام واقعی بود ، همیشه کنارش بود ، اما بیژن فقط توی خیالش بود و توی خیالش به او عالقه داشت . اگر 

  ! میتوانست این خیال سرکش را مهار کند ... آخ اگر میتوانست

د از کی با بهرام صمیمی شد و او را تو صدا کرد . اگر خیاالتی که درباره ی بیژن توی ذهنش بافته بود یادش نمی آم

را کنار میگذاشت ، بهرام اولین مردی محسوب میشد که پا به حریمش گذاشته بود . او مزه ی همراهی یک مرد را ، 
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م را دنبال خودش توی پاساژها میچرخاند تا یک الک مزه ی امنیت در کنار یک مرد را با بهرام چشید . از اینکه بهرا

  . ناخن بخرد لذت می برد ، و نمیدانست که بهرام خیلی بیشتر از او از این صمیمیت سرمست است

بهرام آن روزها بیشتر از همه ی بیست وشش سال گذشته ی عمرش آرامش داشت . دیگر شب ها کابوس سوختن 

س ها را تصویر دخترک کم سن و سالی پر کرده بود که درست مثل مادرش زیبا ، مادرش را نمی دید . جای آن کابو

نفس گیر و وسوسه انگیز بود . چقدر عالف یک دختر بچه بودن خوب بود ! چقدر پاساژگردی کنار مهنازش لذت 

  ! برد داشت ! چقدر از آن لحظاتی که کنار خیابان می ایستاد تا برای مهنازش لواشک دست ساز بخرد لذت می

  . همه چیز خوب بود ، همه چیز ، اگر آن خیال پوچ لعنتی از میانشان برداشته میشد

مهناز آن شب گرم آخر خرداد را خوب به یاد داشت .وقتی داشت لواشک های مختلف آن مرد دستفروش کنار جاده 

و بعد از اینکه ظرف لواشک را  ی طرقبه را تست میکرد تا ترش ترینش را پیدا کند . بالخره طعم دلخواهش را یافت

  . از دست مرد قاپید ، رفت و توی ماشین نشست . بهرام هنوز نیامده بود ، داشت پول لواشک ها را حساب میکرد

ناگهان فکری شیطنت آمیز به ذهنش خطور کرد . پشت رل نشست و ماشین را روشن کرد و با تیک آفی نمایشی 

یغ الستیک های ماشین به عقب برگشت و وقتی فهمید مهناز چه کاری کرده حرکت کرد . بهرام با شنیدن صدای ج

، بی اختیار خندید . ماشین در فاصله ی بیست متری او توقف کرد ، و بعد بالفاصله موبایلش زنگ خورد . مهنازش 

  ! بود

  !جانم ؟ -

  : صدای شاد مهناز توی گوشش پیچید

  رانندگیم چطور بود ؟ -

به قلبش سرازیر شد . در حالیکه نرم نرمک به سمت ماشینش میرفت ، سیگاری برای خود روشن  احساس آرامش باز

  : کرد و گفت

  ! بدک نبود ! بعد از اینکه زنم شدی ، واست یه رنو میخرم -

  : مهناز گارد گرفت

  ! اهکی ! رنو ؟! ورشکست نشی یه وقتی -

  . بهرام خندید ، پر از لذت و آرامش

  ! نم شو ، یه فکری واسه مدل ماشینت برمیداریمحاال تو ز -

مهناز سکوت کرد . این روزها بدجوری درگیر این تصمیم بود . دیگر مثل روزهای اول برای رد کردن بهرام مصمم 

  : نبود . بهرام گفت
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  مهناز جونم ، واست شعر بخونم ؟ -

  . مهناز خندید

  !امشب رمانتیک شدی ! خبریه ؟ -

  ! ، دارم جدی میگم ! میخوام واست شعر بخونممسخره نکن  -

  . مهناز خودش را روی صندلی رها کرد و چشم هایش را بست

  ! خب ، بخون -

آنوقت صدای گرم و پر از عشق بهرام توی گوشش پیچید : تو را از بین صدها گل جدا کردم ، تو سینه جشن عشقت 

تنها اسمی بودی که صدا کردم ... عشق من ، عشق من ... عشق من رو به پا کردم ! برای نقطه ی پایان تنهایی ، تو 

  ! ، آخ عشق من

مهناز توی حس غریبی غرق بود که در ماشین باز شد . با وحشت چشم گشود و بهرام را کنار خود دید . نفس آسوده 

  . اش را از سینه بیرون کرد که ناگهان خود را در آغوش داغ بهرام یافت

آغوش گرفته بود . نزدیک به دو ماه بود که کنار او بود ، اما هیچوقت دستش هرز نرفته بود . اما آن بهرام او را در 

شب او را در آغوش گرفت ، آنقدر گرم و عاشقانه که نفس مهناز را از شدت هیجان توی سینه اش بند آورد . شقیقه 

  : اش را نرم و پر حرارت بوسید و کنار گوشش زمزمه کرد

 ! ارم ، خیلی دوستت دارمدوستت د -

خاطره ی آن شب هنوز هم پس از گذشت پنج سال ، و پس از این همه حادثه داغ و نفس گیر بود . خاطره ی آن 

آغوش ، و آن بوسه ، و آن دوستت دارم مهناز را هنوز هم وامیداشت تا میان اشک هایش لبخند بزند و توی دلش با 

 " ! وشبختم میکنهدوستم داره ... خ "اطمینان بگوید : 

روزی که آن اتفاق بزرگ توی زندگی اش افتاد ، روز اول تیر بود . فقط چهار روز دیگر تا کنکور فاصله داشتند ، و 

پس از آن مهناز میدانست که باید پاسخ قطعی خود را به بهرام بدهد . منطقی که فکر میکرد ، پاسخش مثبت بود . 

مردی که حتی یک بار هم به او ابراز عالقه نکرده بود ، دیوانگی محض بود . اما سوختن به پای مردی مثل بیژن ، 

  . با اینهمه قلبش غمگین بود ، خیلی غمگین

  : بهار خودکارش را روی کتاب ها رها کرد و کش و قوسی به تنش داد

  ! آخیش ... خسته شدم ! کی باشه این کنکورو بدیم خیالمون راحت شه -

نشسته بودند و آخرین تست ها را میزدند . مهناز هم برگه ی توی دستش را روی زمین انداخت و  هر دو توی اتاق

  : گفت
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  ! دیگه دارم باال میارم -

  : و ادای عق زدن را در آورد . بهار پشت چشمی نازک کرد و به شوخی گفت

  حامله ای عروس ؟ -

بهار پرتاپ کرد . بهار در حالیکه از شدت خنده  مهناز از شرم به سرعت سرخ شد و بعد جامدادی را به سمت

نمیتوانست راحت نفس بکشد ، از اتاق بیرون دوید ، مهناز هم دنبالش رفت . به حیاط پشت عمارت و زمین بدمینتون 

رفتند . بهرام و بیژن در حال بازی بودند . خانم و آقای شاهین فر روی صندلی های حصیری نشسته بودند و 

  : تشویق میکردند . بهار از همان فاصله جیغ زدپسرانشان را 

  یوهو ... ! رافائل و راجر باز کل گذاشتین با هم ؟ -

  : ناهید با چشم هایی پر از لبخند نگاهشان کرد

  ! دخترا ... بیاید میوه بخورید -

یمانه دست داد . بهار به هر دو به سمت آنها رفتند ، آنوقت مهناز با صدای بلند به همه سالم کرد و با بزرگمهر صم

  : تندی جرعه ای از آب پرتقالش را خورد و بعد شروع کرد به تشویق برادرانش

  ! بیژن ... بهرام ! بیژن ... بهرام ! بیژن ... بهرام -

  : بزرگمهر گفت

  ! جیغ نزن دختر ، سرسام گرفتم -

  ! واه ! دارم تشویقشون میکنم بازی گرم شه -

  . رو تشویق کن پس حداقل یکیشون -

  ! امکان نداره بین برادرام فرق بذارم -

  : بزرگمهر دستش را توی هوا تکان داد و باز به زمین بدمینتون خیره شد

  ! مهناز بهرام رو تشویق میکنه -

  : مهناز با خجالت خندید ، اما بهار دست برنداشت و گفت

  ! زود باش تشویقش کن -

  : بهرام از وسط زمین داد زد

  ! ولش کن بهار ! داره تشویق میکنه دیگه -

و چشم و ابرویی آمد که باعث شد بهار ریسه برود و مهناز از خجالت سرخ شود . نمیدانست چرا هنوز نمیخواهد 

دیگران جلوی بیژن از این شوخی ها بکنند . سرش را پایین انداخت و زیر چشمی به بیژن نگاهی انداخت . انگار 
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  : ه بود ، اما با اینحال چیزی نگفت . با بی دقتی ضربه ای زد که گل شد . مهناز بی اختیار گفتکمی دستپاچه شد

  ! قبول نیست ! از خط رد شده بود -

  : همه این حرف او را به پای طرفداری از بهرام گذاشتند ، و بهار گفت

  ! اگزوز خاور ، شیر سماور ، دقت کن داور -

  : ه بود ، با دلخوری گفتمهناز از دست خود عصبی شد

  ! من منظوری نداشتم -

و روی یکی از صندلی ها نشست . همان لحظه بهرام توپ را توی زمین بیژن خواباند و مشتش را به نشانه ی 

  . ... پیروزی توی هوا تکان داد . آقای شاهین فر لبخندی از سر رضایت به لب آورد و خیلی آرام برایش کف زد

  : که با حوله ی سفید و تمیزش عرق های روی صورتش را خشک میکرد ، گفتبهرام در حالی

  شما چطوری خانم خوشگله ؟ -

  . مهناز لبخندی زد . میتوانست از روی شانه ی پهن بهرام بیژن را ببیند که به سمت آنها خیره شده بود

  ! ممنون ، خوبم -

  کی اومدی که من نفهمیدم ؟ -

  . وقع خونه نبودیساعت نه بود . اون م -

  . آها ، آره نبودم -

و لیوان آب پرتقالش را سر کشید . نگاه مهناز باز کشیده شد به سمت بیژن که داشت خیلی سریع ، تقریبا به حالت 

  : دویدن عمارت را دور میزد و از جلوی چشم او دور میشد . بهار داد زد

  ... مهنازی من رفتم داخل -

اره کرد و آهسته به صورتش سیلی زد . مهناز از اداهای او خنده اش گرفت . بهرام بدون اینکه و با سرش به بهرام اش

  : به سمت او برگردد گفت

  ! به سالمت -

  : بهار انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید توی هوا تکان داد و باز گفت

  ! گشنمه ، تو رو خدا ما رو نکارید هاغذا رو کشیدن ، شما هم لطف کنید زودتر تشریف بیارید داخل ! من  -

  : و رفت . بهرام خندید

  ! دختره ی کثافت -

  : و توی چشم های مهناز نگاه کرد
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  بریم ؟ -

  . شما بفرمایید ، منم باید برم -

  کجا ؟ -

  ! خب ، خونه دیگه -

  . ناهار همینجا بمون ، بعدش خودم می رسونمت -

  : مهناز خواست مخالفت کند

  ... ممنون ، باید زودتر -

  : اما بهرام به او مهلت حرف زدن نداد

  ! حرف نباشه ! از این طرف لطفا -

هر دو دوشادوش هم وارد عمارت شدند . آنوقت بهرام از مهناز عذرخواهی کرد و چند دقیقه تنهایش گذاشت تا دوش 

مد ، تمیز و مرتب . نگاهش را به چهره ی مهناز دوخت بگیرد . دو دقیقه بعد از رفتن او بود که بیژن از پله ها پایین آ

  : و در حالیکه سعی میکرد خود را حیرت زده نشان دهد ، گفت

  ! مهناز هم که هنوز اینجاست -

گونه های مهناز داغ شد . این حرف بیژن درست مثل یک سیلی توی جمع تحقیرش کرد . اما بهار به سادگی پاسخ 

  : داد

  ! ماست آره ، ناهار با -

 و بعد برای پاسخ دادن به موبایلش از آن دو جدا شد و به سمت دیگری رفت . بیژن با صدای آهسته ای زمزمه کرد

:  

  ! آهان ... مثل اینکه جدی جدی یه عروسی افتادیم -

ا هم از بیژن داشت طعنه میزد یا اینکه مهناز به اشتباه اینطور برداشت کرد ؟ اما باز گر گرفت . انگار سیلی دوم ر

خورده بود . توی دلش از اینهمه بی انصافی بیژن ، اینهمه بی خیالی اش آتش روشن شد . او داشت زن بهرام میشد 

، و بیژن عین خیالش هم نبود . حس زنان فریب خورده به مهناز دست داده بود . دلش گریه میخواست . دیگر حتی 

ل کند . پر از نفرت به بیژن نگاه کرد و توی دلش گفت : قسم یک ثانیه هم نمیتوانست محیط آن خانه را تحم

  ! میخورم دفعه ی دیگه وقتی بیام توی این خونه که رسمی و قانونی عروس خانواده شده باشم

از جا بلند شد و توی اتاق بهار رفت . به سرعت وسایلش را توی کوله پشتی اش ریخت و باز بیرون رفت . بهار که او 

  : رفتن میدید ، با حیرت پرسیدرا آماده ی 
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  !اِه ... کجا ؟ -

  . مهناز سعی میکرد عادی و خونسرد به نظر بیاید

  ! از خونه زنگ زدن بهم . مشکلی پیش اومده ، گفتن زودتر برگردم -

  ... ولی آخه چرا با این عجله ؟ صبر کن االن بهرام -

  : وسط حرفش پرید

  . میتونم بمونماز طرف من ازش عذرخواهی کن . ن -

کمی آن سوتر مجبور شد عین همین جمله ها را برای ناهید و بزرگمهر هم تکرار کند و متقاعدشان کند که نمیتواند 

بماند . بعد مثل ماهی دور مانده از آب ، خود را از عمارت بیرون انداخت . توی هوای آزاد چند نفس عمیق کشید تا 

  : افتاد . اما هنوز از باغ بیرون نرفته بود که صدای بیژن را از پشت سرش شنیدبغضش را فرو خورد ، و بعد به راه 

  ! مهناز ... یه لحظه صبر کن -

  . مجبور شد صبر کند

  چیه ؟ -

  . بیژن مقابلش ایستاد . دست هایش را توی هم گره زده بود ، مشخص بود که اضطراب دارد

  از دست من ناراحت شدی ؟ -

  : مهناز برافروخت

  ! معلومه که نه -

  . و باز هم خواست راهش را بگیرد و برود ، اما بیژن بند کوله پشتی اش را گرفت

  . باید باهات حرف بزنم -

  درباره ی چی ؟ -

  ... امممم -

  : کمی این پا و آن پا کرد ، انگار هنوز هم از درستی چیزی که میخواست بگوید مطمئن نبود . اما سرانجام گفت

  ... یخوای بریم طرف خونه ات ؟ من توی راه همه چیزو بهتم -

  : اما مهناز وسط حرفش پرید و به سردی گفت

  ! نه ، همینجا بگو ! میشنوم -

  : و دست هایش را توی جیب های مانتویش فرو برد و سالنه سالنه شروع به قدم زدن کرد . بیژن گفت

  ؟چرا نمیخوای برسونمت ؟ از بهرام می ترسی  -



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 54  

 

  چرا فکر کردی بهرام ترسناکه ؟ -

بیژن سر جا میخکوب شد ، انگار چیزی که شنیده بود خارج از انتظار و شاید هم به دور از پاسخ مطلوبش بود . با 

  : ناامیدی پرسید

  دوستش داری ؟ میخوای زنش بشی ؟ -

  : قلب مهناز از ناامیدی صدای او لرزید . لبخند تلخی زد و پرسید

  چی می پرسی ؟ خیلی دلت میخواد برادرت زودتر ازدواج کنه ؟ واسه -

  ! معلومه که نه ! ولی میخوام بدونم ... الزمه که بدونم -

  . مهناز نفس عمیقی کشید تا جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد ، و نگاهش را به آسمان دوخت

  ! بهرام مرد خوبیه -

  . بیژن نیشخندی زد

  جدی ؟ -

  : و باز پرسید

  یعنی میخوای زنش بشی ؟ -

  ! خب ... شاید -

  : بیژن یکدفعه سر جا ایستاد و با هیجان گفت

  ! اما تو نباید ... نباید این کارو بکنی -

  . مهناز مات و مبهوت نگاهش میکرد

  چرا ؟ -

  ! آخه تو منو دوست داری -

  : گفتنفس توی جناق سینه ی مهناز گیر کرد . تنش گر گرفت . به سختی 

  ! مزخرف نگو -

  . و به حالت فرار به سمت در خروجی دوید . اما بیژن دنبالش رفت و باز بند کوله پشتی اش را گرفت

وایستا مهناز ... دارم حرف میزنم . این همه مدت همه چی رو توی دلم ریختم . اما دیگه نمیتونم ... نمیتونم خفه  -

  ! بمونم

  : خودش را عقب کشید و با خشونت گفت مهناز به گریه افتاده بود .

  ولم کن ! دیوونه شدی ؟ دیوونه شدی ؟ -
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  نه مهناز ، عاقل شدم ! دوستم داری ، دوستت دارم ! میخوای به همین راحتی بزنی زیرش ؟ -

  ! و با التماس اضافه کرد : خواهش میکنم ... خواهش میکنم باهاش ازدواج نکن

ی فوتبال و بوی غذای دستپخت مادرش توی اتاق می آمد . صدای آواز زنجره ای که صدای داد و فریاد مهرداد پا

توی باغچه یشان خانه کرده بود هم از سمت پنجره ی چهارطاق باز به گوشش می رسید . زندگی آن بیرون در 

ی هشت جریان بود . اما توی اتاق مهناز ، توی ذهن عاجز از تفکرش و توی قلب خالی اش ، سوزن زندگی رو

 "دوستم داری ، دوستت دارم !  "ساعت پیش گیر کرده بود . روی همان لحظه ای که بیژن با بی پروایی گفت : 

مهناز مابین اشک هایش خندید . در تمام این مدت دلش میخواست همین جمله را از بیژن بشنود . فکر میکرد این 

ر این حجم خوشبختی که به یکباره به سمتش آغوش جمله دری برای ورود او به بهشت است . اما حاال در براب

  . گشوده بود ، درمانده بود . حاال نمیدانست زیر آوار این اعتراف چگونه نفس بکشد

  . الی در اندکی باز شد

  مهناز ... بیداری ؟ -

د ، فایده ای مادرش بود . میخواست خودش را به خواب بزند . اما حاال که جیران او را نشسته توی بستر دیده بو

 . نداشت

  ! بله -

  چرا چراغ اتاقتو خاموش کردی گلم ؟ -

  . مهناز با بی حوصلگی اشک هایش را پس زد و از ته دل آرزو کرد مادرش چراغ را روشن نکند

  کاری داشتین باهام ؟ -

  . جیران توی تاریکی جلو آمد

  ! بهرام پشت تلفنه -

م چه میگفت ؟ باید چه جوابی به او میداد ؟ لرز عمیقی سر تا پایش را فرا گرفت . ته دل مهناز خالی شد . باید به بهرا

با دو دلی دستش را بلند کرد و گوشی تلفن را از مادرش گرفت . صبر کرد تا جیران اتاق را ترک کند . سپس نفس 

  .عمیقی کشید و تلفن را به گوشش چسباند

  الو ؟ -

  مهناز جان ، حالت خوبه ؟ -

  . کرد . نباید حرفی میزد که بهرام را مشکوک کندمکثی 

  ! خوبم -
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  ظهر بی خبر کجا گذاشتی رفتی ؟ مگه بهت نگفتم خودم میرسونمت ؟ -

  ... به بهار گفتم بهت بگه -

دیگه واسه من با این و اون پیغام نفرست . چیزی الزمه که بدونم ، مستقیم به خودم بگو ! از این که دیگران بهم  -

  . یهو گذاشتی رفتی اصال خوشم نمیاد بگن

  . مهناز سکوت کرد

  حاال چرا گوشیت خاموشه ؟ -

 ... شارژش -

  : بهرام وسط حرفش دوید

هشت ساعته که خاموشه . نمیتونستی توی این مدت بزنی به شارژ ؟ نمیفهمی من نگرانتم ؟ نمیفهمی اگه حتی  -

مو کشتم تا راضی شدم زنگ بزنم خونه تون . میترسیدم فکر کنن یک دقیقه ازت بی خبر باشم دیوونه میشم ؟ خود

  ! با هم دعوا کردیم

  . مهناز دیگر نتوانست تحمل کند و به گریه افتاد . صدای هق هقش نفس را توی سینه ی بهرام حبس کرد

  داری گریه میکنی ؟ -

  . مهناز چیزی نگفت

  مزاحمت شده ؟ مهناز حالت خوبه ؟ کسی اذیتت کرده عزیزم ؟ کسی -

باز هم چیزی نگفت . میدانست با این سکوتش ذهن همیشه مشکوک بهرام را به بدترین احتماالت می کشاند . اما 

 . نمیتوانست سکوتش را بشکند

  ... اگه اتفاقی افتاده نترس ، بهم بگو -

  . گریه اش شدت گرفت

  ... بهرام ، من -

  . لب هایش را روی هم فشرد

  !جانم ؟ -

  ! نمیتونم باهات ازدواج کنم ... نمیتونم ! نمیتونم -

  . این جمله را تقریبا بدون فکر به زبان آورد . چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید

  ! نمیتونم ... دوستت ندارم ! تو خیلی خوبی ولی من ... لعنت به من ! لعنت به من -

  : آمد . مهناز ناگهان به وحشت افتاد . گفتبهرام سکوت کرده بود . حتی صدای نفس های هم نمی 
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بهرام ما از اولم همین قرارو داشتیم . من بهت گفتم که نمیتونم ، تو خودت خواستی ... من ... باور کن تو رو بازی  -

  ندادم ! میتونی درکم کنی ؟

ریخته بود ، از دست خودش باز هم بینشان سکوت برقرار شد . مهناز از اینکه اینقدر بی فکرانه همه چیز را بهم 

  : کالفه بود . بهرام گفت

  دیوونه شدی عزیزم ؟ -

 . و خندید . خنده اش تیره ی کمر مهناز را از وحشت لرزاند

  ... بهرام ، ما ... ما از اول قرار داشتیم -

  : نمیدانست باید چه بگوید . بهرام گفت

  ! بود ، شاید گرما زده شدی تو فعال حالت خوب نیست . امروز یه مقدار هوا گرم -

  : به نظر میرسید حرف مهناز را باور نکرده باشد . مهناز گفت

  ! نه ، من دارم جدی حرف میزنم -

  ... آره ، خب آره ! ببین ... اممم -

 به نظر کمی دستپاچه شده بود . وقت هایی که اینقدر غافلگیر میشد ، اینقدر زیاد که نمیتوانست ذهنش را متمرکز

کند و درست عکس العمل نشان بدهد ، حد وسط را میگرفت . توی این قضیه حد وسط برای او فرار بود . به تندی 

  : گفت

  من کار دارم ، باید قطع کنم . فردا با هم حرف میزنیم ، خب ؟ -

  : مهناز چیزی نگفت . بهرام آهسته زمزمه کرد

  ! خوب بخوابی عزیزم ، خدا حافظ -

ع کرد . مهناز اما همچنان گوشی به دست سر جایش نشسته بود و به فردایی فکر میکرد که شاید و گوشی را قط

  . ... آخرین دیدارش با بهرام می بود

 

 

کنج اتاق ، پشت میز داور نشسته و زانوهایش را در آغوش گرفته بود . نمیدانست ساعت چند است . از وقتی از بیژن 

اق حبس کرده بود . حتی وقتی برای ناهار صدایش کردند هم حاضر نشد بیرون برود گریخته بود ، خود را توی آن ات

  . . دل روبرو شدن دوباره با بیژن را نداشت . از اینکه پای احساسش بلغزد بدجوری می ترسید

باز فکر در باز شد و کسی توی اتاق آمد . ترس نبض مهناز را از کار انداخت . فکر کرد شاید بیژن سراغش آمده ، و 
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  .... کرد که اگر بهرام سر میرسید و بیژن را توی اتاق خوابش میدید

  : با صدایی که از شدت ترس تحلیل رفته بود ، پرسید

  کیه ؟ -

  . پاسخی نشنید . به سختی از پشت میز دراور سرک کشید و آنوقت توانست بهرام را ببیند و نفس راحتی بکشید

  !آه تویی ؟ -

  ی کی باشه ؟انتظار داشت -

از این سوال عجیب بهرام جا خورد . اما خود را نباخت . در حالیکه سعی میکرد آن حالت رقت انگیز را از چهره اش 

  : پس بزند و ظاهری خونسرد به خود بگیرد ، از روی زمین بلند شد و گفت

  ! بهار -

  . چون پشتش به بهرام بود ، پوزخند تلخ او را ندید

  . خودشو توی اتاق حبس میکنه ، نبایدم بفهمه که کی میاد و کی می ره ! بهار از ظهر رفته بیرونکسی که  -

مهناز چیزی نگفت ، حوصله ی حرف زدن را نداشت . برس را برداشت و بند از موهایش باز کرد تا با این بهانه 

  : ی کشید و گفتمکالمه اش را با بهرام کوتاه کند . اما بهرام بی خیالش نشد . نفس عمیق

  ! خب ، حاال تعریف کن ببینم چه مرگته -

  : مهناز جا خورد . از توی آینه با اخم به او نگاه کرد و گفت

  !این چه طرز حرف زدنه ؟ -

بهرام با القیدی شانه هایش را باال انداخت . مهناز نگاهش را از او گرفت و برس را توی خرمن موهایش کشید . 

  : اجت پرسیدبهرام باز با لج

  ! نگفتی -

  . اینبار دیگر مهناز از کوره بدر رفت

  تو چته ؟ گیر دادی به من ؟ -

  . بهرام مقابل او ایستاد و شانه هایش را گرفت . خشم توی سیاهی چشمانش شعله میکشید

رفته جلو روم از صبح چپیدی توی این اتاق ، هر چی صدات کردن بیرون نرفتی ، حاالم با این قیافه ی عزا گ -

  ... وایستادی و باز میگی گیر میدم بهت ؟ حرف میزنی یا

  : مهناز گفت

  ! ولم کن -
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و چشم هایش را بست . پشت پلک هایش داغ شده بود ، دلش میخواست گریه کند . لبش را بی اختیار گاز گرفت . 

  . بهرام کالفه او را رها کرد و نفس عمیقی کشید

  ! بر شیطون لعنت -

  . ک ها روی گونه های مهناز راه گرفتند . بهرام باز مقابل او ایستاداش

  !د آخه چته تو ؟ چته ؟ -

  : مهناز به هق هق افتاده بود . مابین اشک هایش به سختی گفت

  ! من ... هیچی ، فقط ... من خسته ... خسته شدم -

  . بهرام سر جا خشکش زد

  چی ؟ -

  ... امو میخواد ! ای کاش اینجا نمی موندم ، ای کاشدلم مامانمو میخواد ... باب -

خشمی بی سابقه قلب بهرام را به زنجیر کشید . هنوز یک ماه هم از ازدواجشان نگذشته بود ، هنوز عروسش باکره 

  . بود ، و میگفت خسته شده است ! به همین راحتی ! بی اختیار خنده اش گرفت

  شوخی میکنی ؟ خسته شدی ؟ -

  : هان داد زدبعد ناگ

  ! تو غلط کردی که خسته شدی ! زیادی لی لی به الالت گذاشتم ، خوشی زده زیر دلت واسه من زر میزنی -

  : مهناز مابین هق هقش نالید

  ! تو رو خدا داد نزن ! صداتو میشنون -

  : اما بهرام بلند تر داد زد

که هنوز یه ماه از زندگیت نگذشته میگی خسته شدم  به درک ! به کدوم دلخوشی آبروداری کنم ؟ به دلخوشی تو -

 ! ... د آخه تو گ*ه خوردی که خسته شدی

  : کسی آهسته به در کوبید و بعد صدای ناهید بلند شد که به نرمی میگفت

  ! بهرام جان ... عزیزم ، در رو باز کن -

  : ، گفتبهرام بدون انکه نگاه خشمگینش را از چهره ی خیس از اشک مهناز بگیرد 

  ! شماها دخالت نکنید ، برید رد کارتون -

  : ناهید باز هم گفت

  ... عزیزم شماها االن عصبانی هستید ، بهتره -
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  : اینبار بهرام داد زد

  ! گفتم برید رد کارتون -

 . و مشت محکمی وسط در کوبید

  : دیگر صدای ناهید نیامد . بهرام باز به سمت مهناز آمد و خصمانه گفت

  !خب ، داشتی میگفتی ! که خسته شدی ، هان ؟ -

  : مهناز گفت

  ! آره ، خسته شدم ! چرا نمی فهمی ؟ خسته شدم ، دارم خفه میشم -

  ... از چی خسته شدی ؟ از من ؟ آخه مگه مجبورت کردم زنم بشی ؟ مگه بهت نگفتم -

  : مهناز وسط حرفش پرید

  ! غلط کردم ، غلط کردم -

روی صندلی مقابل میزآینه نشست و از ته دلش زار زد . اما بهرام به خرمن موی او چنگ زد و او را به و با خستگی 

سمت خود کشید . مهناز از شدت درد ناله ای کرد و در حالیکه با هر دو دستش ساق دست بهرام را گرفته بود ، سر 

  : پا ایستاد . بهرام با خشم بغل گوشش گفت

امروز چه اتفاقی افتاده که تو رو از این رو به اون رو کرده . اما بهتره اینو تو مغز خرت فرو کنی ببین ، من نمیدونم  -

که تو زن منی ! قضیه ی بخواه و نخواهت هم یک ماهه که تموم شده ، حاال اگه خودت رو بکشی هم من طالقت 

کن ، واگرنه مجبور میشم خودم توی  نمیدم ! اینو قبول کن مهناز ، این زندگی جدید رو ، این تقدیرت رو قبول

  ! مغزت فرو کنم

انگشت اشاره اش را سه بار محکم به شقیقه ی مهناز کوبید و او را روی تخت پرتاپ کرد و با عصبانیت از اتاق 

  . بیرون رفت

د از الی مهناز در حالیکه با صورت روی تخت افتاده بود ، تنش را توی خودش جمع کرد و از ته دلش زار زد . ناهی

در نیمه باز به داخل اتاق خزید و دو قدم به مهناز نزدیک شد . میخواست دستش را به نشانه ی همدردی روی شانه 

 . ی لرزان او بگذارد ، اما پشیمان شد و به سرعت اتاق را ترک کرد

*** 

ت مثل روح سرگردان و هوای باغ سرد بود ، اما قلب بهرام آنقدر ملتهب بود که این سرما را حس نمیکرد . درس

پریشانی وسط درخت های باغ آهسته قدم میزد و سیگار میکشید . از رفتار مهناز اصال شوکه نشده بود ، انتظارش را 
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داشت . از همان روزی که مهناز به او پاسخ مثبت داد میدانست که قلبش هنوز جایی دیگر می تپد و مال او نیست . 

گین و دلشکسته نباشد . بی اختیار لبخند تلخی زد و توی قلبش گفت : چشمم کور ، اما این باعث نمیشد که حاال غم

  ! دندم نرم

این روزهایش را پیشبینی کرده بود . پدرش گفته بود همه ی زنان طایفه ی سپهری میدانند خوشگل اند ، و این 

شق یکی از این زنهاست ، کارش زار باعث میشود گاهی از هر قاتل و جنایتکاری بی رحم تر شوند . گفته بود چون عا

  ! است

باز به تلخی خندید . اما او آن روزها فکر میکرد مهنازش از همه ی مردم دنیا جداست . مهنازش وقتی با او بود 

خوش میگذراند ، میگفت ، می خندید ! مهنازش دیگر با او رسمی حرف نمیزد ، دیگر تعارف نمیکرد ، دیگر مثل آن 

ی با حرص و خشم ، و گاهی با تنفر نگاهش نمیکرد . آن روزها فکر میکرد قلب مهنازش را برده روزهای اول گاه

است . ولی بعد ، نفهمید چه شد ، نفهمید که چرا مهنازش هشت ساعت موبایلش را خاموش کرد و بعد وقتی با هزار 

  . رابطه را ادامه دهد مکافات توانست با او حرف بزند پشت تلفن هقهقه میکرد و میگفت نمیتواند این

  . با یادآوری آن شب پک محکمی به سیگارش زد و دودش را با ولع بیشتری توی ریه هایش فرو برد

به معنای واقعی کلمه توی شوک بود . نمیتوانست و نمیخواست که باور کند همه ی حرف های مهناز حقیقت است . 

یگوید ! دارد مزخرف میگوید ! چطور امکان داشت مهناز بعد از فکر کرد شاید تب کرده ، کابوس دیده ، چون هذیان م

نزدیک دو ماه به همین راحتی بگوید او را نمیخواهد ؟ چرا وقتی داشت این را میگفت ، آنقدر شدید و عصبی گریه 

 . میکرد ؟ این گریه او را مشکوک کرده بود

غ . دخترهای جوان دسته دسته و یکی یکی مثل یک روز بعد سراغ مهناز رفت . نزدیک ظهر بود و خیابان بسیار شلو

گله ی بی نگهبان این طرف و آن طرف پخش و پال بودند . بهرام با عصبانیت لبش را جوید و به امید پیدا کردن 

مهناز یا بهار توی جمعیت چشم انداخت . نمیتوانست بفهمد وقتی فقط سه چهار روز دیگر تا کنکورشان باقی مانده ، 

  . به این آموزشگاه کنکور رفت و آمد دارند چرا هنوز

بالخره توانست مهناز و بهار را ببیند . کمی دورترمنتظرش ایستاده بودند . بهار داشت موهایش را مرتب میکرد و 

چیزی به مهناز میگفت ، اما مهناز با سری پایین افتاده به دیوار تکیه زده بود و به نظر میرسید توجهی به حرف های 

دارد . یک لحظه بهرام برای سوار کردن آنها جلوی اینهمه چشم کنجکاو مردد شد ، اما بعد با خود گفت : چه او ن

  ! ایرادی داره ؟ نامزدشم خب

جلوی پای آنها روی ترمز زد . همان لحظه مهناز سرش را بلند کرد و نگاه بی حس و حال و بی رمقش توی چشم 

کی از دوستانش خندید ، اما مهناز با بی حالی پیش رفت و در عقب ماشین را های بهرام قفل شد . بهار به متلک ی
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باز کرد . بهرام هنوز توی بهت نگاه بی فروغ او بود ، چیزی نگفت . حتی پاسخ سالمش را نداد . برعکس او بهار با 

  : سرخوشی و در حالیکه هنوز خنده به لب داشت روی صندلی جلو نشست و گفت

  ! سالم داداش -

  . بهرام زیر لب جوابش را داد

  ناپرهیزی کردین داداش ، این طرفا پیداتون شده ! خبریه ؟ -

  : بهرام به راه افتاد . نگاهش از توی آینه متوجه مهناز بود . بهار باز هم با لحن شادی گفت

  ! آره دیگه ، مردم زن میگیرن ! متعهد میشن ! متحول میشن -

  . را خط خطی کرد . همان لحظه توی خیابان اصلی پیچید و بالفاصله روی ترمز زد پوزخند تلخ مهناز اعصابش

  ! بهار خانم ایستگاه اتوبوس ده قدم اونورتره ، هری -

  : بهار تعجب زده نگاهش کرد

  پیاده شم ؟! منو نمی رسونید خونه ؟ -

  . بهرام خیلی سعی خودش را کرد تا صدایش را باال نبرد

  ! نو و مهناز باید بریم جایی . لطفا پیاده شونه بهار ، م -

  : بهار فهمید قضیه جدی است . با این حال پشت چشمی نازک کرد و با دلخوری گفت

  . مگه سر گردنتون سوارم ؟ هوای به این گرمی ، دکم میکنید؟! پس حداقل یکی دیگه رو میفرستادین دنبالم -

  . ده شدو با همان لحن دلخور خداحافظی کرد و پیا

  . بعد از اینکه بهار پیاده شد ، بهرام به سمت مهناز برگشت و عصبی نگاهش کرد

  ! پاشو بیا جلو بشین -

  : مهناز بدون اینکه نگاهش کند ، آهسته پاسخ داد

 ! راحتم -

  . بهرام اخم کرد

  به بهار نگفتی ؟ -

  چی رو ؟ -

  ! اینکه قرار نیست زن من بشی -

ا گاز گرفت . نه ، نگفته بود ! به هیچ کسی نگفته بود . نمیدانست چرا از علنی شدن این مسئله می مهناز فقط لبش ر

  : ترسد . بهرام گفت
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  بابات چی ؟ اونم نمیدونه ؟ -

  : مهناز همچنان مصرانه سعی داشت به او نگاه نکند . گفت

  ! نمیدونه ! فکر کردم بهتره این مسئله اول بین خودمون حل بشه -

  . بهرام عصبی خندید

  ! پس هنوز سر حرفت هستی ! یک لحظه فکر کردم دیشب تب کردی و یه چیزی هذیون پروندی -

  . مهناز نفس عمیقی کشید و سعی کرد به صدایش آهنگی محکم و استوار بدهد ، اما خیلی موفق نبود

  ! بله ، سر حرفم هستم -

ایید تا جلوی فریاد زدنش را بگیرد . بعد خیلی ناگهانی به مهناز بهرام دندان هایش را با همه ی قدرت روی هم س

  . پشت کرد و ماشین را به حرکت انداخت ، فقط برای اینکه کمی زمان بخرد و خشمش را کنترل کند

پشت چراغ قرمزی توقف کرد . از توی آینه مهناز را می پایید که تنش را کنار در جمع کرده بود و کوله پشتی اش را 

  : توی بغلش می فشرد . حسی تلخ راه گلویش را مسموم کرد . گفت

  مهناز جان ... بریم یه جا بشینیم با هم حرف بزنیم ؟ -

  . پاسخ مهناز فقط یک کلمه بود

  ! نه -

  ... اما آخه اینجوری که نمیشه -

  : مهناز میان حرفش دوید

  ! باید زود برگردم خونه ، مامانم نگران میشه -

  ! ، میخوای بهش زنگ بزن و بگو با منی خب -

مهناز چیزی نگفت ، حتی سرش را هم بلند نکرد . بهرام از این نادیده گرفتن ها ، از این پاسخ نشیدن ها کالفه بود . 

اما میدانست تنها راه نجاتش از آن بن بست لعنتی راه آمدن با ناز مهناز است . نفسش را کالفه فوت کرد و چون 

  . شده بود ، باز به راه افتاد چراغ سبز

باز بینشان سکوت حاکم شد . بهرام نمیدانست باید چه بگوید ، چون از تصور شنیدن حرف هایی که توی مغز مهناز 

میگذشت می ترسید . اما خوب میدانست که این سکوت به او کمکی نخواهد کرد . نزدیک خانه ی آقای سپهری 

  . فت و باز کنار خیابان پارک کردرسیده بودند که تصمیم خود را گر

  ! ببین مهناز ، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که تو این تصمیم احمقانه رو گرفتی -

  : مهناز فورا گارد گرفت
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  ! هیچم احمقانه نیست -

  . اما او سعی کرد همچان لحنش دلجویانه باشد

ونه ی ما بودی ، خوب بودی ، عادی بودی ! بعدش بی خب ، ببین ! ما همین دیروز همو دیدیم ، تو دیروز توی خ -

  ! خبر رفتی و من نفهمیدم چی شد ! هر چی فکر میکنم نمیتونم بفهمم چیکار کردم که اینقدر تو رو عصبانی کرده

مکثی کرد . مهناز همچنان با سری پایین افتاده سگک کوچک کوله پشتی اش را توی مشتش گرفته بود و به تندی 

  : د . بهرام تا جایی که میتوانست نرم صدایش کردنفس میکشی

  ! مهناز جان ... منو نگاه کن ... نگام کن -

  . مهناز اینبار سرش را بلند کرد و گریزانه به او نگاهی انداخت

  ! من ازت معذرت میخوام ، به خاطر خطایی که نمیدونم چیه ، و اگه بهم خطامو بگی قول میدم جبرانش کنم -

  . ینبار به حرف آمد ، صدایش از بغض می لرزیدمهناز ا

نه نه ، من معذرت میخوام ! شما کاری نکردید ، به خدا هیچ خطایی از جانب شما نبوده . من معذرت میخوام که  -

  ! وقت هر دومون رو اینهمه مدت تلف کردم ، درحالیکه از همون اول میدونستم این کار ، این وصلت انجام نشدنیه

  : شمگین شد ، آنقدر که نمیدانست باید چه عکس العملی نشان دهد . عصبی و هشدار دهنده خندید و گفتبهرام خ

  چی داری میگی تو ؟ -

  : اما مهناز یک نفس و بی وقفه حرف میزد

من معذرت میخوام که واسه خاطر یه رودربایسی احمقانه حاال آبروی شما ، پدرتون ، پدرم ، همه رو بردم ! پیش  -

  ... مردمی که ما رو تقریبا نامزد میدونن و

  تقریبا یعنی چی مهناز ؟ یه لحظه ساکت شو ، من نمی تونم بفهممت ! تقریبا یعنی چی ؟ -

من به اندازه ی کافی حالم بده ، به خدا دلم میخواد بمیرم ! به پدر و مادرم حرفی نزدم چون روشو نداشتم ، چون  -

چی بعد دو ماه حاال میگم نمیخوام چی جواب بدم . شما دیگه عذابم ندین ، دیگه با نمیدونستم اگه پرسیدن واسه 

  ... حرفاتون نمک روی زخمم

  : خشم بهرام ناگهان سرریز شد . صدایش را تا جایی که نیرو داشت باال برد و عربده کشید

  ! خفه شو ! خفه شو ! خفه شو -

به در چفت کرد و به صورت خشمگین بهرام خیره شد . این مرد صدا توی گلوی مهناز شکست . با وحشت تنش را 

را دیوانه کرده بود ، دیوانه کرده بود ! ناگهان بغضی که از مدتها قبل توی گلو آزارش میداد را رها کرد ، دانه های 

  . اشک بی وقفه و معصومانه روی گونه هایش خط انداختند
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بود . سرش را میان دستانش گرفت و چشمانش را بست . چند دقیقه در  بهرام دیگر نمیدانست چه کند ، درمانده شده

  . سکوتی گذشت که فقط با صدای هق هق آرام مهناز پر شده بود . سرانجام این بهرام بود که به خود آمد

نامزد  گریه نکن عشق من ... گریه نکن ! منو زجر نده ، خودتو زجر نده ! باهام حرف بزن بگو چی شده ! تو تقریبا -

  ! من نیستی مهناز ... تو نامزدمی ، نامزدم ! می فهمی ؟! من بی خیالت نمیشم

گریه ی مهناز از التماس نهفته توی صدای او شدت گرفت . دستش را جلوی دهانش گرفت تا بلکه خود را کنترل 

  . کند ، و با اینحال سرش را تکان داد ، یعنی نه ... یعنی فایده ای ندارد

نه قشنگ استراحت کن ، فکر کن ! اصال بیا قرار بذاریم ده روز همو نبینیم ! هان ؟ چطوره ؟ تو از من زمان برو خو -

میخوای ؟ بهت زمان میدم ! دیر نمیشه عزیزم ، دیر نمیشه قربونت برم ! من به هیچی کار ندارم ، حتی اگه چند 

ام با هم حرف می زنیم . تو قانعم کن ، من قانعت سال نامزد باشیم هم از نظر من موردی نداره . بعد ده روز می

  ! میکنم ! مهناز گریه نکن فدای اشکات بشم ، یه چیزی بگو

  : مهناز مابین گریه ی دیوانه وارش به سختی گفت

  ! فایده ای نداره بهرام ، حتی اگه ده سال هم بگذره ... ببخشید ! تو رو خدا ببخشید ، من لیاقت تو رو ندارم -

  . م مستأصل و ناباور خندید . دیگر نمی فهمید باید چه بگوید ، نمی فهمید باید چه کندبهرا

  ! مزخرف میگی عزیزم ، مزخرف میگی و خودتم اینو می فهمی -

  ! بهرام تو رو خدا ، اگه واقعا منو دوست داری ، بهشون بگو این تصمیمو دو تایی گرفتیم -

  . اد و نگاه مات و بی روحش را به روبرو دوختبهرام سرش را به پشتی صندلی تکیه د

  ! تو دیوونه شدی ، زده به سرت ! زده به سرت -

حس از تنش رفته بود ، مات بود . حس میکرد خون توی بدنش از جریان افتاده . همه ی این اتفاقات که در عرض 

قابل باوری مضحک می نمود . مهناز  کمتر از بیست و چهار ساعت رخ داده و روی سرش آوار شده بود ، به طرز غیر

شوخی اش گرفته بود ، مطمئنا ! او نمیتوانست جدی باشد ، چون بهرام نمیتوانست بی خیالش شود . هر لحظه منتظر 

بود که مهناز دیگر نتواند خنده اش را پنهان کند ، قهقهه بزند و به شوخی بگوید : داشتی سکته میکردی ها ! اما به 

  : دورگه از اشک مهناز را شنید که میگفتجای آن ، صدای 

  ! خداحافظ ، بهرام -

بهرام حس میکرد مرده که نمیتواند به تنش تکانی بدهد . با صدای سرد و بی روحی آخرین التماسش را هم به زبان 

  : آورد

  ! نرو مهناز ! به من رحم کن ، به خودت رحم کن -
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  : اما پاسخش همان کلمه ی نحس لعنتی بود

  ! خداحافظ -

مهناز از ماشینش پیاده شد و رفت . بهرام هنوز در همان حالت بهت و حیرت روی صندلی اش بی حرکت نشسته بود 

و او را از توی آینه تماشا میکرد که داشت با شانه های پایین افتاده اما با عجله از او دور میشد . نفسش رفت و دیگر 

چه ای که سال ها قبل مقابل یک ویالی یکپارچه آتش ایستاده بود و فقط برنگشت . داغ شد ، درست مثل آن پسرب

گریه میکرد . قطره اشکی از گوشه ی چشمش فرو ریخت . یاد یکی از ترانه هایی افتاد که مهنازش خیلی دوست 

  ... داشت . مهنازش ، آه

  ... ملعنت به این دیدار ، لعنت به این دیوار ، لعنت به این آوار ، من زیر آوار

چند روزی گذشت ، شاید هفت روز . نه او از مهناز خبری میگرفت و نه مهناز از او . رابطه ی آنها پایان یافته بود 

بدون اینکه هنوز کسی چیزی بداند . بهرام نمیدانست مهناز چرا اینقدر دست دست میکند و پاسخ ردش را علنی 

شده و دارد فکر میکند . با خود فکر میکرد اگر چند روز دیگر هم نمیکند ، اما ته دلش امیدوار بود که شاید مردد 

بگذرد و خبری از مهناز نشود ، سراغش خواهد رفت . فکر میکرد اگر مهناز به او بگوید که از حرفهای چند روز قبلش 

  ! ادپشیمان شده ، چه خواهد کرد ؟ بی اختیار از شوق می لرزید و فکر میکرد که حتما به پایش خواهد افت

  . اما آن شب همه چیز تمام شد

ساعت نزدیک نه شب بود که به خانه برگشت . ناهید و بهار توی نشیمن نشسته بودند و تلویزیون تماشا میکردند ، 

اما از پدرش و بیژن خبری نبود . خواست بدون اینکه با کسی برخورد کند باال برود که در کتابخانه باز شد و پدرش 

  . را در دست داشت ، توی چارچوب در ایستاددرحالیکه پیپش 

  بالخره اومدی ؟ -

  . بهرام به سمت او چرخید

  ! بله ، سالم -

  وقت داری با هم حرف بزنیم ؟ -

  . زنگ خطر توی گوش های بهرام نواخته شد و ضربان قلبش باال رفت

  بله . در چه موردی ؟ -

مانطور نیمه باز رها کرد و به داخل کتابخانه برگشت . بهرام به تندی بزرگمهر بدون اینکه جوابش را بدهد ، در را ه

  . راه رفته را برگشت و خودش را توی کتابخانه انداخت

  بابا ؟ -
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  ! درو ببند -

این آرامش بزرگمهر عصبی اش میکرد . در را پشت سرش به هم کوبید و رفت نزدیک پدرش ایستاد . با اینکه همه 

  . ن و اضطراب می لرزید ، اما سعی کرد خود را خونسرد جلوه دهدی تنش از شدت هیجا

  ... من خسته ام بابا ، اگه میشه زودتر بگید -

  : بزرگمهر باز با آرامش وسط حرفش پرید

  ! خیلی خسته ای ؟ خب ، بشین -

یرکانه او را زیر بهرام نفسش را کالفه به بیرون فوت کرد و روی راحتی مقابل پدرش نشست . بزرگمهر عمیق و ز

 : نظر گرفته بود . متوجه کالفگی اش شد و گفت

  سیگار میکشی ؟ -

  ! نه -

  . بزرگمهر لبخندی زد

  نکنه طبق معمول توی ترکی ؟ -

  ! نه -

  ! خوبه ، چون االن اصال وقت خوبی واسه ترک سیگار نبود -

هم میخواست با لجاجت وانمود کند خونسرد است  و جعبه ی سیگار و فندکش را به سمت بهرام پرت کرد . بهرام باز

، اما در آن لحظه چنان احساس نیازی به دود میکرد که بی اختیار سیگاری از توی جعبه بیرون کشید و گوشه ی 

  : لبش گذاشت . بزرگمهر گفت

  با نامزدت چطور پیش میری ؟ -

  . ی زیبا و پرشکوه مادرش میخکوب شدنگاه بهرام اول توی چشم های پر از حرف او ، و سپس روی پرتره 

  چطور مگه ؟ -

  . بزرگمهر خندید ، خنده اش پر از حسرت بود

امشب باز یاد مادرت افتادم ! یاد اون روزایی که هنوز همسرم نشده بود . میدونی پسر ؟ فرشته می فهمید بدجوری  -

 . عاشقشم ، و به همین خاطر به اولین خواستگاریم جواب منفی داد

 . بهرام پوزخند تلخی زد . پس درست حدس زده بود ، همه چیز رو شده بود

بهت که گفته بودم ، بدجوری بی رحمن ! دخترای سپهری رو میگم ! من هشت بار ازش خواستگاری کردم تا  -

  ! تونستم ازش بله بگیرم . دوستش داشتم ، می فهمید که دوستش دارم
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  : نفس عمیقی کشید و ادامه داد

  ! ه نظر تو هم بدجوری عاشقش شدی ! ای پسره ی بی نواب -

  : بهرام هیچ عکس العملی نشان نداد . توی مبل راحتی فرو رفته بود و سیگار می کشید . بزرگمهر با احتیاط گفت

  ... تقریبا دو ساعت پیش مهدی اینجا بود ! میگفت -

  : چند لحظه سکوت کرد ، و باز به تندی ادامه داد

اینکه دخترش گفته ... انگار یه مقداری ناز و نوز کرده و گفته قصد ازدواج نداره . ولی خب ، تو خیالت نباشه ! مثل  -

  ! تو بله رو بدی من یک ماه نشده واست عقدش میکنم

  . بهرام پوزخندی زد

  ! نیازی نیست -

  . این را گفت و از جا برخاست . بزرگمهر تعجب کرد

  تو میدونستی ؟ -

  ! آره ، خیلی وقته -

  و به همین راحتی قبولش کردی ؟ -

  !خیلی راحت نبود ، ولی خب ، چه میشه کرد ؟ -

  . بزرگمهر نفس راحتی کشید

  ! منو بگو دو ساعته دارم فکر میکنم چطوری این خبرو بهت برسونم -

 !چطور ؟ می ترسیدید غش کنم ؟ -

  : اری پرت کرد . سپس در حالیکه به سمت در می رفت ، گفتقدمی به جلو گذاشت و ته سیگارش را توی جاسیگ

  ! فعال شب بخیر -

و از کتابخانه بیرون رفت . بزرگمهر سر جا نیمخیز شد و دهانش را باز کرد تا نام او را صدا کند . از هیچ چیز سر در 

از روی صندلی اش نشست و نمی آورد ، سوال های زیادی برای پرسیدن داشت . اما حال بد پسرش را درک کرد . ب

  . کام عمیقی از پیپش گرفت

 

  ! شب اول با خودش گفت : خب ، به درک

پوزخندی گوشه ی لبش نشست : آره ، به درک ! حاال مگه اون زن من نشه ، قراره بمیرم ؟ اصال مگه قحطی دختر 

  اومده ؟
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ر کشید سمت مهناز . توی این دو ماه به پشت میز کارش نشست و نگاهی طوالنی به مانیتور خاموش کرد . فکرش پ

قدری به او خیره شده بود که حاال تک تک اجزا چهره اش را از بر بود . چشم های سیاه و درشت و معصومش ، 

موهای مشکی اش ، هیکل کوچکش ، و آن چال هایی که وقتی می خندید روی گونه هاش می افتاد . فکر کرد اگر 

ود حاال احتماال مهناز روبرویش نشسته بود و برایش می خندید . آه حسرت باری این نامزدی نحس تمام نشده ب

 : کشید و بی اختیار گفت

چقدر کار ریخته روی سرم ! باید همه ی حساب کتابای شرکتو زیر و رو کنم تا بفهمم این کسری کوفتی از کجا  -

 ! روی سرم خراب شده

  . و با شصت پا ، کامپیوتر را روشن کرد

ساعت بی وقفه کار کرد ، بدون اینکه سرش را به چپ و راست کج کند ، و آخر شب آنقدر خسته بود که تا تنش پنج 

  . را روی خوشخوابه انداخت از هوش رفت

  ! روز دوم باز با خودش گفت : چقدر کار دارم

ا سیزده بار دست از کار کشید و باز بی وقفه کار کرد . اما حوصله ی شب قبل را نداشت . باز پنج ساعت کار کرد ، ام

  . تا سیگاری بکشد و استراحتی بکند . و وقتی خوابید هم کابوس تکراری سوختن ویال توی آتش را دید

روز سوم اما از همان اول صبح با همه سر جنگ داشت . بدون اینکه دوش بگیرد و اصالح کند لباس پوشید و سر 

  : د . به بزرگمهر گفتمیز صبحانه به هر کسی که دستش رسید توپی

من امروز پوست این مرتیکه حسابدارو میکنم ! یک هفته است شب و روز دارم حساب کتاب میکنم ببینم کجا  -

  ! دزدی شده . مخم رو رسماً پیاده کردم ، تا فهمیدم مرتیکه ی جفنگ یه صفر کم گذاشته

  : بعد به بهار که برای بیرون رفتن حاضر شده بود ، توپید

  تو غلط میکنی هر وقت عشقت میکشه میزنی بیرون ! کدوم گوری میری ؟ هان ؟ -

  : بهار با حیرت و اندکی رنجش گفت

  ... با مهناز سپهری قرار گذاشتیم که -

  : اما بهرام وسط حرفش پرید و خصمانه گفت

  ! بیخود قرار گذاشتی ! تو از اون بی صاحاباش نیستی ها -

  . د چنین لیچاری بار مهناز کند ، دلش خنک شدو از اینکه توانسته بو

تمام روز خلقش تنگ بود . به خاطر کابوسش بود یا ندیدن مهناز ، نمیدانست . اما حس میکرد قسمت بزرگی از 

روحش گم شده . ساعت یازده شب شده بود و او بی هدف توی خیابان ها رانندگی میکرد . هیچ میلی به رفتن به 
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سفید و صورتی مهناز به دستگاه پخش وصل بود و او داشت آهنگ هایی را می شنید که تا دو  خانه نداشت . فلش

ماه قبل هیچ رغبتی به شنیدنشان نداشت . اما میدانست مهنازش از این موزیک ها دوست دارد . خب ، انگار برای 

  : رفع دلتنگی راه حل دیگری جز این نبود . زیر لب گفت

  ! بودی امشب می بردمت طرقبه ، هر چی دلت میخواست هله هوله میخریدی آخ مهناز خانم ! اگه -

آه پر حسرتی کشید . دلش تنگ بود ، بدجوری تنگ بود. مهناز را میخواست ، اما او را نداشت . بدترین قسمت 

را میکند  داستان عشقی اش این بود که میدانست مهناز حاال خیلی راحت ، خیلی آسوده و بی دغدغه دارد زندگی اش

  . و حتی برای یک لحظه هم به یاد او نمی افتد

  آخه بی لیاقت ، چی واست کم گذاشتم ؟ چی کم گذاشتم که بعد دو ماه گفتی منو نمیخوای ؟ -

و یادش آمد که مهناز از همان اول او را نمیخواست . این دو ماه همه برای دلخوشی او بود ، مهناز از همان اول هم 

  . داشت . بهرام خودش را دستی دستی مضحکه کرده بود . خشمگین و عصبی خندیداو را دوست ن

  !لیاقتت یکی از همون بچه قرتی های دور و برته ! آره ؟ -

  : و بعد ناگهان مشتش را وسط فرمان کوبید و داد زد

  ! کثافت ! دختره ی کثافت ! من از سگ کمتر باشم اگه روی تو رو کم نکنم -

  . بود ، روانی شده بود . دستش را دراز کرد تا موبایلش را از روی صندلی کنارش برداردبه سرش زده 

  ... بهش زنگ میزنم ... آره ! بهش میگم یا مثل بچه ی آدم زنم میشه یا -

  . مکثی کرد و باز مشتش را وسط فرمان کوبید

  ! هیچ غلطی نمی تونی بکنی ، بدبخت ! بدبخت ! بدبخت -

داری بغل گوشش ناگهان او را به خود آورد . بی اختیار وسط خیابان پا روی ترمز گذاشت و بعد صدای بوق کش

ناگهان ماشینی از پشت به ماشین او کوبید و باعث شد تکان وحشتناک بخورد . صدای بوق ماشین ها ، صدای داد و 

ان از قلبش سرازیر کرد . پیاده شد و فریاد راننده ی ماشین پشت سری ، خشم و نفرتش از مهناز ، همه ی انها ناگه

  . ... به سمت راننده ی شاکی رفت و بی حرف مشت گره خورده اش را توی دهان مرد کوبید

سرش را به دیوار سرد تکیه داده و چشمانش را بسته بود که حس کرد کسی روی صندلی کنارش نشست . چشم که 

  . باز کرد ، چهره ی آرام و خونسرد حسام را دید

  رو به راهی ؟ -

  . بهرام پوزخندی زد که باعث شد زخم گوشه ی لبش سر باز کند

  ! آره -
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  ! با این یارو ، پرایدیه ، حرف زدم . کلی از دستت شاکی بود ! هیچی رقمه کوتاه نمی یومد -

  : فقط یک کلمه به ذهن بهرام رسید

  ! درک -

  . قلدرمآبانه ی او کفری شداینبار دیگر حسام از دست این خونسردی و القیدی 

یعنی چی ؟ زدی ماشین بدبخت رو داغون کردی ، به جای اینکه ازش عذرخواهی کنی روی سرش آوار شدی ،  -

  !آخرشم به درک ؟

  ! اون زد به ماشین من ! مثل اینکه صحنه تصادفو ندیدی -

ط بزرگراه با صد و خرده ای سرعت چرا ، دیدم ، و اگه نمی شناختمت میگفتم حتما مست بودی ! آخه کی وس -

  یکدفعه میزنه رو ترمز ؟

بهرام چیزی برای گفتن نداشت ، حق با حسام بود . دوباره چشم هایش را بست و سرش را به دیوار تکیه داد . حسام 

ه ای نفسش را به بیرون فوت کرد و باز به همان غالب خونسرد خود بازگشت . میدانست سر و کله زدن با بهرام فاید

 ! ندارد . این طایفه ی شاهین فر همیشه همین بودند ... همینقدر الت و زبان نفهم

  . با جناب سرگرد حرف زدم ، امشب با قید وثیقه آزادی . یک شکایتنامه هم پر کردم که تو باید امضاش کنی -

  : بهرام با چشم های بسته پرسید

  شکایتنامه واسه چی ؟ -

  . دیه زده به ماشینت ، و اینکه اونم باهات درگیر شدهواسه اینکه اون پرای -

  تو که میگی من مقصرم . دیگه این اداها واسه چیه ؟ -

بهرحال واسه خالی نبودن عریضه بد نیست ، بهتر از گناهکار شناخته شدن تمام و کمال توئه ! حاالم پاشو بریم  -

  . زودتر شرش کنده شه . ساعت دوی نصفه شب شده

عت بعد ، هر دو از کالنتری خارج شدند و با ماشین حسام به سمت عمارت به راه افتادند . بهرام ساکت بود و نیم سا

  : از پنجره به خیابان های خلوت شهر نگاه میکرد . حسام پرسید

  میخوای امشبو بیای آپارتمان من ؟ -

  : بهرام با بی حوصلگی پاسخ داد

  . نه ، منو برسون عمارت -

  . زه ای کشید و کش و قوسی به تنش دادو خمیا

حسام از گوشه ی چشم به او نگاهی انداخت . حرف های زیادی برای گفتن داشت ، اما میدانست با این بهرام خسته 
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و عصبی نمیشود چندان بحثی کرد . به اجبار ساکت شد و به سمت عمارت راند . کمتر از بیست دقیقه ی بعد مقابل 

  : بهرام با حسام دست داد و گفتدر عمارت بودند . 

  . بابت امشب ممنونم . اما این قضیه بین خودمون بمونه ، به پدرم حرفی نزنی -

  : حسام گفت

  ! من هم نگم ، زخم روی لبت همه چی رو لو میده -

شدن  بهرام پوزخندی زد و دستش را روی زخم لبش کشید . آن شب او تصادف کرد ، کتک خورد ، تا مرز بازداشت

  ! رفت و با قید وثیقه آزاد شد ، و مهناز راحت و آسوده خوابیده بود

  : حسام با دلسوزی برادرانه ای گفت

  دردت چیه بهرام ؟ چرا اینجوری شدی تو ؟ -

  : بهرام برای اینکه کمی حال بدش را بپوشاند با لحن شوخی گفت

  یعنی ینقدر شیش و هشت میزنم که تو هم فهمیدی ؟ -

  : حسام همانطور جدی و آرام گفتاما 

امروز پیش پدرت بودم که حسابدار شرکتون زنگ زد . میگفت جلوی همه ی کارمندا پاشنه ی دهنتو کشیدی و تا  -

جایی که تونستی فحش بارش کردی . شبم که همچی دسته گلی به آب دادی . تو چه مرگته پسر ؟ اصال حواست 

م شاهین فری ؟ که تو نباید به یک پیرمرد بددهنی کنی ؟ که نباید با مردم به خودت هست ؟ می فهمی که تو بهرا

  توی کوچه و خیابون دست به یقه بشی ؟ که نباید پلیس وسط خیابون ازت تست الکل بگیره ؟ این چیزا رو حالیته ؟

به حسام میگفت که بهرام آهی کشید . همه چیز را می فهمید ، اما هیچ کسی درد او را نمی توانست بفهمد . اگر 

همه ی اینها زیر سر یک دختر است ، که یک دختر بچه او را گوشه ی رینگ گیر آورده و مدام چپ و راستش 

  . میکند ، چه عایدش میشد ؟ چیزی بیشتر از سرزنش ؟ نمیفهمید ... هرگز ، هیچکسی دردش را نمی فهمید

  : گفت

انشگاهت موفق باشی ، سعی کن نمره ی بیست بگیری ! میدونی چیه حسام ؟ همیشه سعی کن توی درس و د -

  ! چون میخوام به همین زودی ها ، بکنمت وکیل خصوصی خانواده ! ایشاهلل وقتی شر مهدی سپهری رو کم کردم

 . و بدون اینکه به حسام اجازه ی حرف زدن بدهد ، به تندی از ماشین پیاده شد و به سمت در باغ رفت

  . اپدید بود ، و باز هم بهرام یک نیمه شب او را مست و الیعقل به خانه بازگردانده بودباز هم بیژن دو روز ن

ناهید مثل همه ی آن روزها ، از ترس و اضطراب پسرش رنگ به رو نداشت . اما باز هم سعی کرده بود ظاهرش را 

ود . شاید داشت به بیژن فکر حفظ کند و با بقیه ی اعضای خانواده چای بنوشد . بهرام بدجوری دمق و توی فکر ب
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  . میکرد . مهناز هم آن لحظه فکرش پیش بیژن بود

بهار که از جو سنگین حاکم بر فضا خسته شده بود ، ناگهان شروع به حرف زدن کرد . از هر دری میگفت . از 

نگ رژ لب دانشگاه و خاطرات تحصیلش ، تا بحث روانشناسی جدیدی که در دانشگاههای آلمان مطرح بود ، و ر

جدیدی که خریده بود . گاهی شوخی میکرد به این امید که دیگران لبخندکی بزنند ، و گاهی سوالی از مهناز یا 

مادرش می پرسید و یا نظرشان را جویا میشد . اما هیچ کسی ، نه مهناز ، نه بهرام و نه ناهید برای همصحبت شدن 

  . با او تالشی نکردند

، به فکر تباهی تدریجی او . آنقدر استرس داشت و غمگین بود که حس میکرد دل و روده مهناز به فکر بیژن بود 

اش بهم می پیچد . حالت تهوع گرفته بود ، اما نمیخواست پیش دیگران بروز دهد . اما بالخره طاقت نیاورد و 

  . دستش را روی دهانش گذاشت و عق زد

تی لبش را گاز گرفت و خواست از جمع جدا شود که ناهید خیلی همه ی نگاهها به سمت او برگشت. مهناز با ناراح

  : آرام دستش را روی دست او گذاشت و گفت

  چی شده عزیزم ؟ حالت خوب نیست ؟ -

  : مهناز به زور آب دهانش را قورت داد و گفت

  ! خوبم ، چیزی نیست ! فقط حالت تهوع دارم . یه مقدار هم خسته ام -

  . زد ناهید لبخند خسته ای

  !حامله ای ؟ -

مهناز از سوالش شوکه شد . نه ، البته که نبود ! مگر میشد کسی خود به خود حامله شود ؟ ولی نمیتوانست این را به 

  : ناهید بگوید . بهار با ذوق کف دستهایش را بهم کوبید و گفت

  !آره ، مهناز ؟ دارم عمه میشم ؟ -

گاه کرد ، و بعد چشم هایش بی اختیار به سمت بهرام کشیده شد . بهرام مهناز مبهوتانه به صورت سرخوش بهار ن

  . خیلی سرد و بی احساس نگاهش کرد و بعد پوزخندی زد

  ! نه ، معلومه که نه -

  . بهار سماجت کرد

  از کجا معلومه ؟ -

  ... خب ، آخه من ... یعنی -

مهناز به تته پته افتاده بود و نمیدانست باید چه جوابی بدهد . ناگهان در با ضرب و به شدت باز شد ، و بعد صدای 
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  : فریاد بیژن همه ی فضا را پر کرد

  کدوم کثافتی به خودش جرأت داده منو برگردونه توی این خوکدونی ؟ -

به عقب برگردد را نداشت . انگشت های ناهید به دور مچ صدا درست از پشت سر مهناز می آمد ، اما او جرأت اینکه 

دستش حلقه خورد ، انگار میخواست با چنگ زدن به مهناز از سقوط خود جلوگیری کند . نگاه وحشت زده و رمیده 

ی مهناز روی چهره ی بهرام قفل کرد . از عکس العمل شوهرش در برابر این توهین آشکار می ترسید . اما بهرام 

بیژن را نمیدید و صدایش را نمی شنید . خیلی خونسرد و عادی فنجان سفید چای را توی دستش گرفته بود و انگار 

  : به دیوار نگاه میکرد . باز هم بیژن داد زد

با توام ، ح*ر*و*م*زاده ! جواب منو بده ! چرا دنبالم راه افتادی ؟ چرا میخوای ادای برادرا رو دربیاری ؟ آخه مگه  -

  ! ؟ تو برادر من نیستی ! پسر پدر من نیستی ! مادرت هم که از مادر من جداست نمیفهمی

اینبار بهرام خیلی نرم نگاهش کرد و بعد لبخندی زد . لبخندش باعث شد فشار انگشتان ناهید به دور دست مهناز 

  . بیشتر شود . او خیلی خوب میدانست که این لبخند معنای خوبی نمی دهد

  ! معلوم شمشیرتو از رو بستی و نمیخوای بی خیال شی خب ، از قرار -

باز هم لبخندی زد . بعد خم شد و فنجان را روی میز گذاشت و در عوض از توی جعبه ی کوچک و سورمه ای رنگ 

  . مارلبرو یک نخ سیگار برداشت

قه ی دیگه هم بهم من تسلیمم ، داداش کوچولو ! تو مستی و عذرت خواسته است . بهت اجازه میدم چند دقی -

  ! توهین کنی

  : بعد نگاه کوتاهی به سمت ناهید پرتاب کرد و با لحن سردی ادامه داد

  ! البته به شمام توصیه میکنم زودتر راهنماییش کنید بیرون -

تی ناهید و بهار مثل فنر از جا پریدند و به سمت بیژن هجوم بردند . اما مهناز همچنان سر جا میخکوب شده بود و ح

  : توان اینکه سرش را به عقب بچرخاند نداشت . بیژن بدون توجه به تقال و التماس مادر و خواهرش باز گفت

چرا نمیذاری توی همون گوری که واسه خودم کندم بمیرم ؟ بابا من تسلیمم ... بسمه ! دیگه نمیکشم ! دیگه  -

  تحمل این زجرو ندارم ! تو نمیفهمی ... آخه تو چه می فهمی ؟

مهناز به صورت واضحی می لرزید و هر آن امکان داشت از حال برود . پشت پلک هایش داغ شده بود . اما نگاه 

عجیب و غریب بهرام باعث شده بود به هر سختی که هست جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد . بیژن باز هم داد 

  : زد

! پسر همون مردم . همه چیمون باید یکی باشه .  کثافت بی شرف ... من یکی ام مثل تو ، من بیژن شاهین فرم -
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  . من نباید میذاشتم تو همه ی زندگیمو ازم بدزدی ، من بی همه چیز نباید میذاشتم

  : ناهید داد زد

  ! بیژن خفه شو ! خفه شو -

از شدت و سعی کرد توی دهان بیژن بزند و او را ساکت کند . اما بیژن مست بود و نمی فهمید . حالت تهوع مهن

  . گرفت . دستش را جلوی دهانش گذاشت و باز عق زد . نگاه عجیب بهرام هنوز فقط متوجه او بود

تو زندگیمو ازم دزدیدی ! تو منو به اینجا رسوندی ! پس چرا بازم ادای برادرا رو درمیاری ؟ چرا میخوای با زنده نگه  -

ثافت ! یه روزی همه چیزو درست میکنم ، آره ! زندگیمو داشتنم بیشتر زجرم بدی ؟ حالم ازت بهم میخوره ، پست ک

  ... ازت پس میگیرم

خیلی ناگهانی اتفاق افتاد . آنقدر ناگهانی که مهناز برای چند ثانیه چیزی نفهمید . اما بهرام زیرسیگاری کریستال 

جیغ پروحشت ناهید و سنگین را از روی میز مقابلش قاپید و با همه ی قدرتش به سمت بیژن پرتاپ کرد . صدای 

  . بهار و فریاد درد آلود بیژن با هم در آمیخت و توی گوش مهناز سیلی زد

با وحشت از جا برخاست و به عقب برگشت . بیژن روی زمین زانو زده و دست هایش را جلوی دهانش گرفته بود . 

  . خون سرخ از الی انگشتانش به روی فرش می ریخت

آب سرد روی سرش ریخته بودند که شوک زده فقط به صحنه ی مقابلش نگاه میکرد و  سر مهناز گیج رفت . انگار

یارای هیچ حرکتی نداشت. بهرام به سرعت از جا بلند شد و چند قدم به سمت بیژن رفت که بهار خود را سد راه او 

  : کرد و با گریه جیغ زد

  ! چیکارش داری ؟ دندوناشو شکستی ، ولش کن ! ولش کن -

  : با صدایی خفه و تودماغی گفت بهرام

  ! مهنازو بردار و از اینجا برو بیرون -

  : و چون حرکتی از بهار ندید ، داد زد

  ! دِ یااهلل -

بهار به سرعت به سمت مهناز رفت و بازویش را گرفت . مهناز مقاومتی نشان نداد ، هر چه نباید می دید را دیده بود 

  . ... ده شد. بی اراده به دنبال بهار کشی

یک روزهایی توی زندگی هست که خیلی زیباست . آرام ، بی دغدغه ، خوشبخت ! آدم به هر جنبه ای از زندگی اش 

که فکر میکند ، می بیند تکمیل است . حسی دارد مثل حس یک دانش آموز بعد از کنکورش ، مثل حس یک مادر 

  . یز شک کرد . این آرامش قطعا آرامش قبل از طوفان استبعد از تولد نوزادش ! این روزهاست که باید به همه چ
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آن روزها برای مهناز پر از آرامش بود . او بود و عشق داغش به بیژن ، بدون دلواپسی ، بدون تردید ، بدون عذاب 

 وجدان . ظاهرا همه چیز مثل قبل بود . او هنوز هم صمیمی ترین دوست بهار بود . پدرش هنوز هم وکیل بزرگمهر

  . شاهین فر بود و بیژن ... آه ! بهترین قسمت زندگی اش آن لحظاتی بود که با بیژن میگذراند

اوایل زیاد همدیگر را نمی دیدند . مهناز می ترسید بهرام برایش بپا گذاشته باشد . هرچند بیژن غیرتی میشد و با 

مهناز ابداً نمیخواست ماجرای رابطه ی آنها  قلدری میگفت که رفت و آمدهای آنها دیگر به بهرام ربطی ندارد ، اما

  . حداقل به آن زودی ها فاش شود

آن سال انگار قرار بود همه به آرزویشان برسند . او رشته ی مورد عالقه اش حقوق را در دانشگاه آزاد مشهد قبول 

اره ی دفتر فروش سهام شرکت شده بود ، بهار روانشناسی بالینی در بجنورد ، مهرداد معماری در یزد . بیژن برای اد

  . پدرش به تهران رفته بود . مهدی هم توانسته بود پروژه ی ساخت یک مجتمع تجاری را کلید بزند

  . اما به یکباره همه چیز خراب شد ، در عرض یک شب . همه چیز روی سرشان آوار شد

جیران نگران بود . در طول زندگی  آن شب ساعت از دوازده گذشته بود ، اما هنوز هیچ خبری از مهدی نبود .

مشترک نوزده ساله شان سابقه نداشته بود که مهدی او را از حال خود بی خبر بگذارد . حادثه ی بدی به قلبش الهام 

  : شده بود . در حالیکه مدام طول خانه را باال و پایین می رفت ، گفت

  چی شد ؟ جواب نداد ؟ -

  : سر جایش گذاشت و گفتمهناز با ناامیدی گوشی تلفن را 

  ! جواب نمیده ، خاموشه -

  : جیران از شدت دلشوره به لباسش چنگ زد

  ! ای وای ... خدایا -

  : و خودش را روی مبل رها کرد . مهناز برای اینکه او را دلداری بدهد ، گفت

  ! حاال شاید شارژ موبایلش تموم شده -

  : اما مهرداد گفت

  ! مزخرف نگو -

  : به مادرش ادامه دادو رو 

  اصال صبح بهتون نگفت کجا میره ؟ -

  ! چرا . شهرستان دادگاه داشت ، سر امالک همین شاهین فرای خیرندیده ! اما میگفت تا شب برمیگرده -

  ! مهرداد گفت : خب ، پس حتما تو راهه
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  . اما صدایش چندان مطمئن کننده نبود

برنگشته بود . مهناز در این مدت بیشتر از ده بار با موبایل او تماس گرفته نیم ساعت دیگر هم گذشت ، اما مهدی 

بود ، اما هر بار خاموش بود . دیگر داشت پای تلفن خوابش میبرد که ناگهان صدای زنگ تلفن او را از جا پراند . 

  : جیران و مهرداد به سمت تلفن خیز برداشتند ، اما او زودتر پاسخ داد

  !الو ؟ -

  : خسته و لرزان مهدی توی گوشش پیچید صدای

  الو ، مهناز ... خودتی دخترم ؟ -

  . گل از گل مهناز شکفت

  ! سالم بابایی ! کجا موندین شما ؟ چرا گوشیتون خاموشه ؟ ما که مردیم از نگرانی -

بود که ترجیح میداد به  مامان سعی کرد گوشی را از او بگیرد ، اما مهناز کنارش زد . صدای پدرش انقدر نگران کننده

 . گوش مادرش نرسد

من امشب خونه نمیام عزیزم . راستش ، کارم اینجا گیره . معلوم نیست کی برگردم . به مادرت بگو دلواپسم نباشه ،  -

  ! حالم خوبه

  . سر جا وا رفت

  چی ؟ آخه چرا ؟ -

  . من دیگه نمیتونم صحبت کنم . مراقب مادرت باش ، نذار حرص بخوره -

  ... ولی بابا -

  . مهرداد بالخره گوشی را با خشونت از او قاپید

  ! بدش ببینم -

  : و سعی کرد با پدرش حرف بزند ، اما ارتباط قطع شده بود . از مهناز پرسید

  چی میگفت ؟ -

کرد لبخندی مهناز به مادرش نگاهی انداخت . زن بیچاره ، نزدیک بود از حال برود . برای آسودگی خیال او سعی 

  . بزند

  . هیچی بابا ! بیخودی شلوغش کرده بودین ! گفت کارش طول کشیده ، شب برنمیگرده خونه -

  : جیران پرسید

  یعنی چی که برنمیگرده ؟ چرا گوشی رو اینقدر سریع قطع کرد ؟ -
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  . من چه میدونم مامان ! البد از این تلفن کارتیا زنگ زده ، خود بخود قطع شده -

  : خمیازه ای کشید و در حالیکه از جا برمی خاست گفت بعد

  ! من دیگه میرم بخوابم ، فردا صبح کالس دارم . فعال شب بخیر -

  : و توی اتاقش رفت . بالفاصله به مهرداد پیامی فرستاد

  ! هر وقت تونستی بیا اتاق من ، کارت دارم -

خواب دراز کشید . تقریبا یک ساعتی طول کشید تا مهرداد سپس چراغ را خاموش کرد و در انتظار برادرش روی تخت

  چیکارم داشتی ؟ -توانست به او ملحق شود . گفت : 

  : مهناز روی تخت نشست و در حالیکه سعی داشت صدایش باال نرود ، گفت

  ! فردا برو در خونه ی شاهین فرا . ببین میتونی خبری از بابا بگیری -

  چطور مگه ؟ -

  .  حالش خوب نبود ، من نگرانشمبابا اصال -

  چرا نگران ؟ -

  . نمیدونم . شاید اونا خبری ازش داشته باشن -

مهرداد توی تاریکی اتاق به او زل زد . میخواست چیزی بگوید ، اما با حرص نفسش را به بیرون فوت کرد و از اتاق 

  . بیرون رفت

یاه نگاه میکرد ، اما اصال حواسش به درس نبود . راستش اگر صبح روز بعد مهناز سر کالس نشسته بود و به تخته س

آن روز به دانشگاه آمده بود فقط برای این بود که به مادرش تلقین کند همه چیز عادی است و جای نگرانی نیست . 

  . توی افکارش غوطه ور بود که موبایلش زیر دستش لرزید . پیامی از طرف مهرداد به دستش رسیده بود

  . رفتم در خونه شون . ظاهراً خبری نیست -

  : مهناز در پاسخ به سرعت تایپ کرد

  مطمئنی ؟ -

  : دو دقیقه بعد جوابش آمد

معلومه که نه . خیلی مشکوک میزدن . دربونشون منو حتی توی باغ راه نداد . میگفت هیچکدومشون خونه نیستن  -

  ! ، اما دروغ میگفت

داخت . حسی به او میگفت اتفاق بدی برای پدرش افتاده ، آنقدر بد که میتواند ترسی مجهول به قلبش چنگ ان

  : خانواده یشان را از هم بپاشاند . بی خیال مهرداد شد و به بیژن پیام فرستاد
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  تو از بابای من خبر داری ؟ پیش شماست ؟ -

میشد . دیگر نمیتوانست آنجا مدتی صبر کرد ، اما هیچ پاسخی برایش نرسید . خلقش لحظه به لحظه تنگ تر 

 . نشستن را تاب بیاورد . کیفش را برداشت و به تندی از کالس خارج شد

ظهر شده بود ، اما مهناز همچنان توی خیابان ها بی هدف قدم میزد . به یک فست فود که رسید ، داخل شد . برای 

ست . دستش را زیر چانه اش زده بود و ناهارش یک ساندویچ همبرگر سفارش داد و پشت یکی از میزهای خالی نش

 داشت با جعبه ی دستمال کاغذی بازی میکرد که موبایلش زنگ خورد . با دیدن شماره ی بیژن به تندی پاسخ داد

:  

  الو ، بیژن ؟ -

  : بیژن لحظه ای مکث کرد و سپس گفت

  ! سالم -

  . صدایش اصال سرحال نبود

  . سالم بیژن -

  خوبی ؟ -

  ! ال خوب نیستم . نگران بابام ، از دیروز غیبش زدهنه ، اص -

  : بیژن باز هم مکثی طوالنی کرد ، و بعد گفت

  ! نگرانش نباش ، حالش خوبه -

در یک صدم ثانیه خون توی رگ های مهناز منجمد شد . آنقدر شوکه شده بود که نمیتوانست عمق فاجعه را درک 

  : کند . آهسته پرسید

  پیش شماست ؟ -

  ! خب ... آره -

  ! برای چی ؟ اون که دیشب میگفت هنوز شهرستانه -

  ! آره ، راستش یک مسئله ی کاریه . تو نگران نباش -

  . اشک توی چشم های مهناز حلقه زد

  آخه چرا ؟ چرا ؟ -

  : و بیژن باز هم با دلسوزی گفت

  ! نگران نباش عزیزم ، من مراقبشم -
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ی خیلی بدی افتاده است . قلبش دیوانه وار توی سینه اش میکوبید . راستش در آن مهناز میدانست که اتفاق خیل

  : لحظه حتی به زنده بودن پدرش شک داشت . التماس کرد

  بیژن تو رو خدا ... تو رو خدا راستشو به من بگو ! حالش خوبه ؟ -

  ! آره ، گفتم که خوبه ! به جون تو خوبه -

  ... ما باید بیایم پیشش ! مامانواسه چی پس نمیگی کجاست ؟  -

  : بیژن به تندی وسط حرفش پرید و گفت

  ! دیوونه شدی مهناز ؟ این یک رازه که دارم به تو میگم . یه وقت نری بذاری کف دست مادرت ها -

  : ترس همه ی تن مهناز را سست کرد . زیر لب نالید

  رازه ؟ -

  ... تو بمونه ! تحت هیچ شرایطی نباید پیش کسی لو بدی . واگرنهآره ، ببین ... این قضیه باید بین من و  -

خشم مثل سمی مهلک کم کم توی خون مهناز جاری شد . بیژن چه میگفت ؟ پدرش پیش آنها چه میکرد ؟ آنها چه 

  بالیی سر پدرش آورده بودند ؟

  ! لیسچه بالیی سرش آوردین بیژن ؟ به خدا اگه همین االن بهم نگی ، میرم پیش پ -

  . بیژن عصبی شد

مزخرف نگو ! چه بالیی سرش می یاریم به نظرت ؟ من فقط خواستم خیالتو راحت کنم ، که پیش ماست ! که  -

  ! جاش امنه ! حاالم دیگه باید قطع کنم ، اصال از اول تماسم باهات اشتباه بود

  : مهناز با زاری گفت

  ! قطع نکن ، بیژن ! تو رو خدا -

 . ... بوق اشغال توی گوشش پیچیداما صدای 

*** 

دستانش را توی جیب پالتویش فرو کرده بود و وسط برف های دست نخورده ی باغ قدم میزد . دلش گرفته بود . 

صدای قار قار محزون کالغ ها باعث شد بغض کند . از دیروز همیشه و هر لحظه صورت خون آلود بیژن جلوی 

یداد . برای همه شاید این یک خاطره ی تلخ شد و رفت کنار بقیه ی خاطرات ، چشمانش بود و به حد مرگ آزارش م

اما برای او قضیه به همین سادگی نبود . او هنوز توی دلش به بیژن عالقه داشت . میدانست که گناه است و البته 

او نمیتوانست تحمل کند سودی هم برایش ندارد ، اما این عالقه بود و به هیچ طریقی نمیتوانست آن را انکار کند . 

مرد مورد عالقه اش مقابل چشمانش کتک بخورد و خرد شود . حس تهی بودن داشت . حس آدم هایی که جلوی 
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  .جمع به خدایشان توهین شده است

  . گلوله ی برفی که به شانه اش خورد ، باعث شد از فکر خارج شود و به عقب برگردد . بهار بود

  ! نا سیر میکنیکجایی رفیق ؟ توی آسمو -

  . لبخند خسته ای زد

  ! همینجام -

 . مدتی صبر کرد تا بهار به او رسید ، سپس هر دو شانه به شانه ی هم قدم زدند

  ! داشتم به بچگیامون فکر میکردم ، به این که ما چقدر توی این باغ بازی کردیم . من و تو و بیژن -

  . بهار به تلخی خندید

  ! آره ، یادش بخیر -

  : مهناز به خود جرأت داد و پرسید

  بیژن ... حالش چطوره ؟ -

خوبه ، بد نیست . یه مقدار درد داره که مسکن میخوره بهتر میشه . دکتر میگفت خدا رو شکر نیازی به جراحی  -

  . نیست

  : باز صورت خون آلود بیژن مقابل چشمان مهناز نقش بست . بغض گرفت ، گفت

  همچین شد ؟ چرا بیژن اینقدر حرف مفت زد تا کار به اینجا کشید ؟ اون چه مرگشه ؟ آخه ... آخه چرا -

نمیدونم مهناز ، نمیدونم چه مرگشه . هر چی سعی میکنم از زیر زبونش حرف بکشم ، موفق نمیشم . ولی داداش  -

  ! بیچاره ام داره مثل شمع جلوی چشمام آب میشه

غمبارش را به بیرون فوت کرد و نگاهش را به آسمان گرفته دوخت . بهار مهناز حرفی برای گفتن نداشت . نفس 

  : گفت

  راستی ، میدونستی بهرام بهش گفته باید یه مدتی از مشهد بره ؟ -

  . نفس توی سینه ی مهناز گیر کرد

  کجا بره ؟ -

  ! پیش من ، نمیدونماحتماال با مامان برن کیش . من بهشون گفتم که باهام بیان اصفهان . شایدم بیان  -

  : مهناز آب دهانش را قورت داد و با احتیاط پرسید

  تا کی قراره بمونن ؟ -

  . نمیدونم ، تا هر وقت الزم بشه -
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  : بعد با شیطنت اضافه کرد

  ! اونوقت توی خونه فقط تو می مونی و بهرام و ... بله -

انگار تا قبل از آن اتاق خوابشان با او و مادرش مشترک مهناز از لحن او خنده اش گرفت . یک جوری حرف میزد که 

  : بود ! مشتی به شانه اش زد و گفت

  ! گمشو ، حوصله ندارم -

تو غلط کردی که حوصله نداری . من فقط همین امروزو خونه ام . از فردا باید برم سراغ درس و دانشگاه و  -

رین عقل سروکله زدن ، باز دنبال کتاب و جزوه و تحقیق دویدن بدبختیم . وای خدا ، باز با اون مهسا و سپیده ی شی

، وای ! باز سر کالس استاد تقوی نشستن ! اصال میدونی چیه ؟ تو غلط میکنی حوصله نداشته باشی ! امروز باید به 

  من خوش بگذره ، مفهومه ؟

  : مهناز به قیافه ی حق به جانبش خندید و گفت

  میخوام مجسمه ات رو بسازم ! واسه دماغت توی آشپزخونه هویج داریم ؟ خب باشه . یه گوشه وایستا -

  : بهار از سر حرص جیغ کشید

  !میکشمت مهناز ! حاال دماغ من شکل هویجه ؟ -

  . و به دنبال مهناز دوید

نزده مهناز حسی تازه ، مثل دوران بچگی اش داشت . برای دقایقی همه چیز را فراموش کرد و شد همان مهناز پا

ساله . جیغ میزد ، می خندید ، و برف بازی میکرد . میان خنده های آزاد و وحشیانه اولین آدم برفی را ساختند و به 

  : کمک لوازم آرایشی بهار برایش چشم و ابرو و دهان کشیدند . بهار گفت

  !آخی ، چه آدم برفی نازی ! شما بچه ات کجاست خانم خوشگله ؟ -

  : فتمهناز با سرخوشی گ

  ! این هنوز بچه نداره -

  : بهار به شوخی به او چشم غره ای رفت و گفت

  ! گمشو بابا ! مگه همه مثل تو اجاقشون کوره ؟ یک ماهه زن داداش ما شدی ، یه بچه هنوز پس ننداختی براش -

  : مهناز از لحن مبالغه آمیزش با صدای بلندی خندید . بهار گفت

  ! داری ها ! خوبه خودتم قبول -

باز هر دو دست به کار شدند و آدم برفی کوچکی کنار آدم برفی قبلی ساختند . دیگر رمقی توی تنش نمانده بود . 

  : خودش را روی برف ها رها کرد و گفت
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  !اینم بچه اش ! امر دیگه خواهر شوهر ؟ -

  : بهار جلوی آدم برفی زانو زده بود و برایش چشم و ابرو می کشید . گفت

  ! بچه اش خوشگله ، نه ؟ به باباش رفته -

  : بعد یکدفعه به سمت مهناز چرخید و پرسید

  راستی باباش کجاست ؟ -

  : چشم های مهناز از تعجب گرد شد و با صدای بلندی گفت

  نکنه میخوای واسش شوهر هم بسازی ؟ -

  ! واه ! مگه بدون شوهر هم میشه بچه دار شد ؟ چه حرفا میزنی مهناز -

  : لبش را گاز گرفت و با شیطنت اضافه کرد

  ! البته راستشو بخوای ، یه راه دیگه هم واسه بچه دار شدن هست -

 . مهناز با صدای بلندی قهقه زد . صدای خنده اش مابین درختان پیچید و به گوش بهرام رسید

ه ی مهناز فهمید آنها توی باغ هستند بهرام تازه به خانه رسیده بود و میخواست داخل عمارت برود که از صدای خند

. تنش داغ شد . چند روزی بود که مهنازش کم نگاهش میکرد و کم با او همکالم میشد . دوری داشت دیوانه اش 

  . میکرد . بی اختیار راهش را کج کرد و به سمت دخترها رفت

خورد و هم جمع و جورتر نشست . مثل اینکه بهار پشت به او بود ، اما مهناز او را دید و بی اختیار هم خنده اش را 

  ! غریبه ای پا به حریمش گذاشته است . بهرام ناگهان احساس کرد تنهاست ، خیلی تنها

  : بهار که حاال متوجه او شده بود ، با صدای بلند و سرخوشی گفت

  ! سالم داداش -

  . نیامده بود ، ای کاش سراغ مهناز نیامده بود بهرام دیگر دل و دماغی نداشت . با خود فکر میکرد ای کاش به آنجا

  سالم ! مزاحم بازیتون شدم ؟ -

  ! بازی نمیکردیم که ، اثر هنری خلق میکردیم -

نگاه کوتاهی به آدم برفی های کج و معوج انداخت و خندید . همان لحظه پس از چند روز لبخندی بر لب های مهناز 

  : دید . قلبش باز گرم شد ، گفت

  ! چه عجب ! نمردیم و خنده ی ناناز خانم رو هم دیدیم -

  : مهناز ابروهایش را باال گرفت و با لحن متعجبی گفت

  ! خنده ی منو ؟ ولی من که همیشه می خندم -



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 84  

 

  ! با بقیه شاید ، ولی با من نه ! باهام قهری -

  : گونه های مهنازش قرمز شدند . با شرم گفت

  ! قهری من که قهر نیستم ... تو -

قلب بهرام بی دلیل گرم شد و نگاه شیفته اش را به مهناز دوخت . بهار بالفاصله متوجه شد حضورش اضافیست و 

  : گفت

  ! میگم ... من دیگه برم ! شوهرشو خودت تنهایی درست کن -

ه دور و برش بهرام نگاهش را از مهناز نگرفت و جالب این بود که مهناز هم توی چشم های او نگاه میکرد و ب

توجهی نداشت . بهرام داغ داغ بود . منتظر شد تا بهار توی ساختمان رفت ، و بعد جلو رفت و خودش را کنار مهناز ، 

  . روی برف ها انداخت

  من غلط بکنم با تو قهر باشم ! اصال مگه میتونم باهات قهر باشم ؟ مگه نمیدونی چقدر دوستت دارم ؟ -

به تندی روی انگشتانش را بوسید . مهناز سرش را پایین انداخت و لبش را گاز گرفت . و دست مهناز را گرفت و 

بهرام از این عکس العمل او ، هر چند خفیف ، اما خوشحال شد . بازویش را دور شانه های مهناز انداخت و او را 

  : کامال در آغوش کشید . زیر گوشش زمزمه کرد

  میای بریم ماه عسل ؟ -

  . که توانسته دوباره او را غافلگیر کند خوشحال بود

  ! االن ؟ یک ماهم بیشتر از عروسیمون گذشته -

  خب چه اشکالی داره ؟ گرفتار بودم نتونستم زودتر بگم . حاال بریم ؟ -

  . لبخند گرمی روی لب های مهناز نشست

  خب ، کجا بریم ؟ -

  : اند چشم هایش را ببیند ، و گفتبهرام خندید و کمی خودش را از مهناز عقب کشید تا بتو

  ! این دیگه بماند ! وقتش که شد میگم -

مهناز خندید ، اما بعد ناگهان مثل اینکه یاد چیزی افتاده باشد نگاهش غمگین شد و سرش را پایین انداخت . بهرام با 

کنار او و فقط کنار او شیفتگی به نیم رخ خوشتراش و غمگین او خیره شده بود . چقدر مهناز را دوست داشت ، 

آرامش میگرفت . دلش میخواست لب های خوش حالت او را ببوسد . البته آنقدر عاقل بود که بداند آنجا جایش 

  . نیست . اما عشق و هوس چنان به جانش چنگ انداخت که بی اختیار سرش را به سمت صورت او خم کرد

وسه بود که ناگهان مشتش را پر از برف کرد و توی یقه ی لباس شاید مهناز متوجه حال او شد و برای فرار از این ب
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  . بهرام فرو برد . فریادی که کشید باعث شد مهناز با صدای بلند به خنده بیفتد و به سرعت پا به فرار بگذارد

ز را بگیرد بهرام از این ترفند بچگانه ی او برای فرار از بوسیده شدن خنده اش گرفت . از جا برخاست و رفت تا مهنا

و آنطور که دلش میخواهد او را ببوسد . خیلی راحت به او رسید و او را مثل یک متکا زیر بغلش گرفت . مهناز جیغ 

پر نشاطی کشید و برای رهایی دست و پا زد . بهرام او را روی زمین انداخت و مقابلش روی دو پا نشست . اما مهناز 

  : رد و خودش روی سینه ی او نشست . داد زدبه سرعت از جا جست و او را نقش زمین ک

  ! بی حرکت -

و بعد به تندی برف روی سر و صورت بهرام ریخت . بهرام حاال قهقهه میزد . چقدر از این بازی دو نفره ، از این 

گرفت . هماغوشی کودکانه لذت می برد . باز بازوهای مهناز را گرفت و او را به زیر کشید و خودش باال سر او قرار 

نفهمیدند چقدر گذشت که از تب و تاب بازی افتادند . هر دو روی برف ها دراز کشیده بودند و به آسمان نگاه 

  : میکردند . مهناز گفت

  ! مطمئنم که امشب سینه پهلو میکنم . دو ساعته دارم توی برفا غلت میزنم -

  . و دست مهناز را گرفتبهرام همانطور که به آسمان نگاه میکرد ، دستش را دراز کرد 

  ! الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی -

  . مهناز خندید

  جای بال به دورته ؟ -

  ! بال غلط میکنه به تو نزدیک بشه عزیزم ، اینکه نیازی به گفتن نداره -

  : و روی انگشتان او را بوسید . سپس از جا برخاست و گفت

  ! عیت یه چای داغ میچسبهپاشو بریم داخل ، پاشو ! با این وض -

و دست مهناز را گرفت و او را بلند کرد . مهناز عین یک دختربچه ی آرام و مطیع ایستاده بود تا بهرام برف های 

روی لباسش را تکاند . سپس با مهر روی پیشانی اش را بوسید و او را به سینه فشرد . مهناز در آغوش او گرم شد و 

  : کمرش حلقه زد . بهرام آهسته بغل گوشش زمزمه کردبی اختیار دستانش را دور 

  اینم از بوس ما ... دیدی نتونستی از زیرش در بری ؟ -

مهناز خندید . اما همان لحظه چشم هایش توی چشم های غمگین و ناامید بیژن ، که پشت در شیشه ای کتابخانه 

 . ... ایستاده بود قفل شد

هر ، مهدی با ظاهری نامرتب و ریشی آشفته و بلند به خانه بازگشت . تنش بعد از سه روز ، ساعت شش بعد از ظ

آنقدر بوی سیگار میداد که انگار توی خاکستر غلت خورده بود . با اینحال جیران بقدری از آمدنش خوشحال بود که 
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  : فتد ، گفتبه این چیزها توجهی نداشت . دست مهدی را گرفت و در حالیکه نزدیک بود از سر شوق به گریه بی

  تو کجا بودی ، مهدی حالت خوبه عزیزم ؟ چرا با من تماسی نگرفتی ؟ -

  : مهدی دو دست زنش را گرفت و با خستگی و عطوفت چهره ی اشک آلودش را کاوید . گفت

  ! خوبم عزیزم ، من که پیغام دادم نگرانم نباش ! حاال هم باور کن ، فقط خسته ام -

مهرداد و مهناز درست و حسابی با پدرشان احوالپرسی کنند ، زیر بازوی شوهرش را گرفت و با جیران حتی اجازه نداد 

ناز و نوازش او را به سمت اتاق خوابشان هدایت کرد . مهناز خشک زده تا لحظه ی آخر به ظاهر آشفته و غیر عادی 

. خب ، شاید واقعا هم انتظار بیجایی پدرش خیره ماند و سوالهایی که تا پشت لبش هجوم آورده بودند را قورت داد 

داشت که میخواست پدرش همان شب برایشان از این سه شبانه روز غیبتش تعریف کند . فکر کرد فردا ، همه چیز 

  ! بماند برای فردا

اما فردا و فرداهای بعد هم گذشت و هیچ توضیح قانع کننده ای از زبان پدرش نشنید . مهدی از حرف زدن طفره 

. حاضر نبود چیزی از آن سه روز بگوید . حتی گاهی از کوره در میرفت و داد و فریاد میکرد و میگفت مسایل  میرفت

شغلی اش به خانواده اش ربطی ندارد . اما گاهی هم مجبور میشد بهانه هایی بیاورد . دروغ هایی آن چنان ناشیانه 

از عجیب بود ، این بود که پدرش حرفی از شاهین که حتی به خورد زن زود باورش نمیرفت . چیزی که برای مهن

فرها نمیزد . نمیخواست خانواده اش بفهمند که او تمام مدت پیش آنها بوده است و شاید اگر مهناز با گوش های 

 . خودش از بیژن این را نمیشنید حاال یک درصد هم چنین احتمالی نمیداد

بچه هایش ظاهرش را حفظ کند . به عادت گذشته هر روز مهدی اوایل که برگشته بود سعی میکرد جلوی زن و 

دوش میگرفت و اصالح میکرد ، لباس های تمیز می پوشید ، روزنامه میخواند و سیگار به اندازه میکشید . اما در 

عرض دو هفته دیگر حتی قادر نبود آن ماسک خونسردی را روی صورتش تحمل کند . دوش های روزانه اش 

مه خواندن و اخبار دیدنش تعطیل شد ، بیرون رفتن و قدم زدنش تعطیل شد . دیگر کارش به جایی تعطیل شد ، روزنا

  . رسیده بود که جز یک گوشه نشستن و به فکر فرو رفتن و سیگار را با سیگار روشن کردن کار دیگری نداشت

  . حسی به مهناز میگفت او از چیزی ترسیده ... خیلی هم ترسیده

پای او تباه میشد . مثل او زجر میکشید . مثل او خواب و خوراک نداشت . داشت نابود میشد و با  جیران هم پا به

اینحال هنوز هم سعی داشت مثل گذشته با مهدی مهربان باشد . اما یک روز صبح دیگر واقعا ظرفیتش تمام شد . 

د ، و مهناز هم کالس داشت . مهدی همه سر میز صبحانه جمع شده بودند . مهرداد همان روز میخواست به یزد برو

  . هم به اجبار زنش پشت میز نشسته بود و بی هدف چایش را هم میزد

  : جیران با صدای سرخوش و مهربانی گفت
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  ! مهدی جان ، دلم گرفته ! بچه ها که میرن دنبال کار و زندگیشون . بیا ما هم بریم بیرون یه خرده بچرخیم -

  : و خواست سر شوخی را باز کند که پدرش با صدای سردی گفتمهرداد پقی زد زیر خنده 

  . سرم درد میکنه ، جیران ! بذارش برای یه وقت دیگه -

  . انگشت های جیران روی میز ضرب گرفت . به مرز انفجار رسیده بود ، اما باز هم نمیخواست صدایش را باال ببرد

 ... بهتر میکنه ! یه مطلبی خوندم درباره ی همین سردردایجدی ؟ خب ... میریم پارک ! هوای آزاد حالت رو  -

  : مهدی وسط حرفش پرید

  . با دوستات برو -

  ولی مهدی جان ، من حق ندارم بخوام با شوهرم برم بیرون ؟ -

  ! چرا ، ولی من دل و دماغشو ندارم . گفتم که ، باشه یه وقت دیگه -

بر جمع آنها حاکم شده بود ، با به عقب کشیده شدن ناگهانی صندلی سکوت سرد و غم زده ای که برای چند ثانیه 

  . جیران روی سرامیک ها ، در هم شکست . همه ی چشم ها به سمت او چرخید

  ! خب خب ... حوصله ی منو نداری ! خب ، چه میشه کرد ؟ نداری دیگه -

مبهوت از این طغیان ناگهانی زنش ، به دنبال و در حالیکه از خشم می لرزید ، از آشپزخانه خارج شد . مهدی مات و 

  : او توی نشیمن رفت و گفت

چرا حرف توی دهن من میذاری ؟ من کی گفتم حوصله ی تو رو ندارم ؟ کی گفتم ؟ من این روزا حوصله ی  -

  ! خودمو ندارم ! میفهمی ؟ حتی اگه بمیرم هم به ت... نیست

  : و جیران داد زد

  ! یگه ندارم ! خسته ام کردی ... میفهمی ؟ خسته ام کردیمنم حوصله ی تو رو د -

مهناز و مهرداد هنوز توی آشپزخانه بودند و با تعجب به دعوای پدر و مادرشان گوش میکردند . این تنها تصویر 

  : خشن و پر خشونت ذهن آنها از روابط پدر و مادرشان بود . مهناز گفت

  !نفهمیدم ! چی شد ؟ -

  : خندید و گفتمهرداد نخودی 

  ! فکر کنم دیگر به اینجای مامان رسیده -

و با دستش خطی فرضی روی پیشانی اش کشید . آنگاه پس از یک خداحافظی سرسری با مهناز ، بدون اینکه 

  . مزاحم دعوای پدر و مادرش شود ، به آژانس زنگ زد و برای رفتن به فرودگاه از خانه خارج شد

ز صبحانه را جمع و جور کرد . سپس کوله پشتی اش را روی شانه اش انداخت و از خانه مهناز هم بلند شد و می
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  . بیرون رفت

ساعت نزدیک پنج بعد از ظهر بود که به خانه برگشت . از سکوت عجیب حاکم بر فضای خانه شوکه شده بود . 

ا به صفحه ی خاموش تلویزیون جیران را دید که روی مبل روبروی تلویزیون به تنهایی نشسته و نگاه غمگینش ر

دوخته است . چیزی توی قلب مهناز آوار شد . مقابل پاهای مادرش نشست و بی حرف به صورت غمگین او چشم 

  : دوخت . جیران آهسته گفت

  ! باباتو جادو کردن مهناز ، به دهنش قفل زدن -

 تیره ی پشتش به لرزه افتاد . آهسته گفتمهناز لبخند تلخی زد . توی ذهنش تصویر بزرگمهر شاهین فر رسم شد و 

:  

  ! درست میشه مامان ، درستش میکنیم -

 . و به سرعت از جا بلند شد و توی اتاقش رفت تا مادرش گریه اش را نبیند

آن روز همه ی سعیش را کرد تا فضای خانه را عادی و شاد جلوه دهد . آهنگ مالیمی گذاشت و شام پخت . اما هر 

  . سر میز غذا حاضر نشد و البته که مادرش هم نتوانست چیزی بخورد چه کرد پدرش

تالشش به شکست انجامیده بود . با اینحال فکر میکرد بالخره یک روزی ، همه ی اینها میگذرد و آنها باز هم به 

س و روال عادی زندگی برمیگردند . فکر میکرد بالخره پدرش از این الک وحشت خارج میشود ، مادرش این یأ

دلشکستگی را پشت سر میگذارد ، و باز همه چیز میشود مثل یک ماه قبل . اما شب به محض اینکه به خواب رفت ، 

  . کابوس عجیبی دید

توی خوابش دید که همه ی اعضای خانواده توی حیاط جمع شده اند ، مثل همان روزهای خوب و بی دغدغه . 

ود ، پدرش به تنهایی شطرنج بازی میکرد ، و او با مهرداد والیبال مادرش توی باغچه مشغول حرس بوته ی گل رز ب

بازی میکردند . بعد ناگهان متوجه ماری شد که به آهستگی زیر پای پدرش خزید . داد زد ، گریه کرد ، جیغ کشید . 

  . میخواست آن مار را از پدرش دور کند ، اما همان لحظه از خواب پرید

فس شده و تنش سست و بی حال شده بود . برای مدتی سر جا بی حرکت ماند و از شدت ترس و وحشت نیمه ن

چشم هایش را بست . گریه اش گرفته بود . اما توی دلش به خود دلداری داد که این فقط یک کابوس و حاصل 

در اتاقش را همه ی فشارهای این مدت بوده است . برای اینکه حالش بهتر شود بلند شد تا لیوانی آب بنوشد . اما تا 

باز کرد ، سر جا میخکوب شد . صدای هق هق پدرش را می شنید ، آنقدر پر عجز ، آنقدر ناتوان ، که تن مهناز را 

سرد کرد . مثل اینکه تیر خالص توی مغز آشفته ی مهناز شلیک کرده بودند ، دیگر هیچ حسی نداشت . آهسته به 

  . ... کومه ی در تکیه زد و تنش را به پایین سُر داد
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  : روز بعد با صدای جیغ های بی امان و پر وحشت مادرش از خواب پرید

  ! مهناز ... کمک ! کمک ! ... مهدی -

  : مثل فشنگ از اتاقش بیرون دوید . مادرش روی زمین نشسته بود و با صدای بلندی زار میزد . داد زد

  مامان ... مامان چی شده ؟ -

در اتاق اشاره کند . مهناز توی اتاق دوید . در حمام نیمه باز بود . به سرعت توی جیران فقط توانست با دست به 

  . ... حمام دوید ، و بعد روی سرامیک های پر از خونابه زانو زد . مهدی رگش را زده بود

 

هسته مهناز با خستگی توی اورژانس رفت و خود را به تخت مادرش رساند . چشم های جیران بسته بود . خم شد و آ

  . پیشانی مادرش را بوسید . بالفاصله چشم های نگران و به خون نشسته ی او باز شد

  حالش خوبه ؟ -

  ! آره ، رگش رو بخیه زدن . خوب میشه قربونت برم ، اینقدر خودتو اذیت نکن -

ال باید میدانست جیران لبخند تلخی زد و باز چشم هایش را بست . مهناز برای پرسیدن سوالش مردد بود . با اینح

  : چه اتفاقی افتاده است . آهسته صدایش کرد

  ! مامان -

  : جیران گفت

  ! دیشب یه حال عجیبی شده بود . ساق پاهای منو بغلش گرفته بود و گریه میکرد ... خیلی گریه میکرد -

  . باز هم چشم هایش را باز کرد . پرده اشک کمرنگی ته سیاهی چشم هایش را براق کرده بود

من تا حاال گریه اش رو ندیده بودم ! خیلی ترسیدم . بهش گفتم چته ؟ عزیز من ! جون من ! حرف بزن بگو چه  -

حالی داری ! نوزده سال شریک شادی هات ، شریک روزای خوبت بودم . این یک بارو بذار شریک غمت باشم ! اما 

  ... اون فقط گریه میکرد . فقط ... گریه

زید و اشک هایش از گوشه ی چشمش فرو ریخت . دلش برای خودش میسوخت ، برای مادرش چانه ی مهناز لر

  . میسوخت ، برای پدرش که در پنجاه سالگی خودکشی کرده بود میسوخت

  ! مامان جون -

  : جیران با التماس نالید

  ! من بدون مهدی می میرم -

  . و مستأصل گریه کردبعد مالفه ی سفید بیمارستان را توی صورتش کشید و خسته 
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ماجرای خودکشی مهدی را به هیچ کسی نگفتند . حتی به مهرداد که از همه جا بی خبر یک هفته ای می شد یزد 

  . بود ، نگفتند . از حرف های مردم ، از تهمت های سنگینشان می ترسیدند

جز شوهرش اهمیتی نمیداد . تقریبا مهناز زیر بار این مشکل کمر خم کرده بود . مادرش به هیچ چیزی ، هیچ چیزی 

همه ی وقتش را صرف او میکرد . شاید چون می ترسید یک لحظه مهدی را به حال خود بگذارد و او دوباره 

خودکشی کند . مهناز با رازی که در سینه داشت تنها بود و تنهایی اشک می ریخت . میدانست که همه چیز تقصیر 

بت کند . حتی نمیتوانست این راز را به شخص دیگری بگوید . با اینحال با همه شاهین فرهاست . اما نمیتوانست ثا

ی وجودش امیدوار بود که حدسش اشتباه بوده باشد . بی دلیل احساس گناه میکرد . اگر خودکشی پدرش کار آنها 

  . بود ، حتما از غصه می مرد

اق بیرون رفت تا صورتش را بشوید . در اتاق آن روز صبح با چشم هایی پف کرده از اشک های شب قبلش ، از ات

پدر و مادرش باز بود . میتوانست صدای مالیم جیران را بشنود که داشت آواز میخواند و احتماال صبحانه ی شوهرش 

را آرام آرام به خوردش میداد . نگاه بی حس و حالش را از در اتاقشان گرفت و توی دستشویی رفت . دقایقی بعد 

و آماده در حالیکه کوله پشتی اش را توی دستش گرفته بود ، از اتاق خارج شد تا به دانشگاه برود . اما  لباس پوشیده

  . همزمان مادرش نیز در حالیکه سینی صبحانه را در دست داشت از اتاق بیرون آمد

  ! صبح بخیر مامان -

  . لبخندی شاد و سر زنده روی لب های جیران نقش بست

  داری میری دانشگاه ؟صبح بخیر ...  -

  . مهناز آه سردی کشید . همه چیز توی آن خانه اجباری و مصنوعی بود ، حتی شادی کردن های مادرش

  . آره -

  ! میز صبحانه رو چیدم . بدون صبحانه نری بیرون ها -

  . باز لبخندی زد و به نرمی از کنارش رد شد

اتاق پدر و مادرش سرک کشید . مهدی روی تختخوابش نشسته بود و از مهناز با احتیاط از الی در نیمه باز به داخل 

  . پنجره به آسمان نگاه میکرد . مهناز بی اختیار از الی در به داخل خزید . نگاه پدرش بالفاصله جلب او شد

  صبح بخیر ، احوال شما ؟ امروز حالتون چطوره ؟ -

  : سعی میکرد لبخند بزند . مهدی به آرامی پاسخ داد

  ! خوبم -

نگاهش خیلی عجیب بود ، مثل نگاه پر حسرت فردی به عزیز از دست رفته اش بود . مهناز از آن نگاه داغ رو 
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  . برگرداند و به سمت پنجره رفت

  ! اشتهاتون که خوبه . به امید خدا همین روزا سر پا میشید -

  ! به خاطر مادرت حاضرم هر کاری بکنم ، حتی غذا بخورم -

  نی میگید خودتون هیچ میلی به دستپخت مامان ندارید ؟یع -

  : خندید و سپس در حالیکه سعی میکرد لحنش طبیعی و بدون غرض باشد ، ادامه داد

  ! ولی آخرشم نگفتید چرا اون کارو کردید ... منظورم همون زدن رگتونه -

  : مهدی به تندی گفت

  ! حماقت کردم ، بی خیال ! برو بیرون -

مهناز از رو نرفت . تصمیم داشت آن روز به هر نحوی که شده سر از ماجرا در بیاورد . جلو رفت و روی لبه ی اما 

  : تختخواب نشست و با لحنی دوستانه گفت

 ! خب ، البته ! شما هیچی به ما نمیگید . حتی نگفتید اون سه روز که غیبتون زد ، کجا بودید . ولی من میدونم -

  : های هراسانش زل زد و ادامه دادمستقیم توی چشم 

  پیش شاهین فرها ، درسته ؟ -

  : مهدی مدتی در سکوت فقط توی چشم های دخترش نگاه کرد . نمیتوانست انکار کند . آهسته پرسید

  تو با اون ح*ر*و*م*زاده در ارتباطی ؟ -

  . ش را به چپ و راست تکان دادخون به صورت مهناز دوید . منظورش بهرام بود یا بیژن ؟ در هر صورت او سر

  ! نه -

  پس از کجا میدونی ؟ بهم رودست زدی ؟ -

  . چشم های مهناز برق زد

 ! پس اونجا بودین -

  : مهدی به طور ناگهانی عصبانی شد . گفت

  !معلومه که بودم ! نکنه فکر کردی این سه روز با دوستام زدم جاده ی شمال ؟ -

  : ، کمی خود را جلوتر کشید و با لحنی پر وسوسه پرسیدمهناز بی توجه به خشم او 

  خب ، چرا اونجا بودید ؟ ازتون چی میخواستن ؟ -

  ! چی میخواستن ؟ همه ی زندگیمو ، به همین سادگی ! همه ی زندگیمو ازم میخواستن -

هش را از مهناز گرفت لرز بدی به تن مهدی افتاده بود . مثل کسی که هذیان میگوید و متوجه کالمش نیست ، نگا
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  : و با صدای آهسته ای گفت

سه روز توی یک اتاق کوچیک بودم . تختخواب داشتم ، غذا داشتم ، سیگار و ویسکی هم داشتم ! اما اون چراغ  -

لعنتی که از سقف آویزون بود ، سه روز کامل شکنجه ام داد ! سه روز کامل با نورش چشمامو ، اعصابمو نابود کرد ! 

  ! م یک سوال داشتن : چرا قرارشون با معین رو پیش شکری لو دادمفقط ه

  : ناله ای کرد و ادامه داد

  ! اما من لو نداده بودم ! خدا خودش میدونست ، من خیانت نکرده بودم ! من حرفی نزده بودم -

. همان توی حال خودش نبود . شاید حتی فراموش کرده بود این شخصی که روبرویش نشسته دخترش است 

دختری که هجده سال کامل او را از همه ی نکبت ها و سختی های شغلش دور نگه داشته بود . حاال روبرویش 

  . نشسته بود و همه ی زیر و بم کارش ، همه ی لجن زندگی اش را برایش تعریف میکرد

  : مهناز با صدای بغض گرفته اش پرسید

  پس کی ... کی قرارشون رو لو داده بود ؟ -

  : مالفه توی مشت لرزان و عرق کرده ی مهدی مچاله شد

  ! بهرام -

  . مهناز مثل آدم های صاعقه زده سر جا خشک شد و حتی برای چند لحظه نفس کشیدنش را متوقف کرد

  !بهرام ؟ -

ش را پیش به آنچه شنیده بود ، اعتماد نداشت . پدرش داشت هذیان میگفت ، مطمئنا ! آخر چرا باید بهرام قرار پدر

دشمن لو بدهد و برای مهدی پاپوش درست کند ؟ آنها که از هم کینه ای نداشتند ! عرق سردی همه ی تنش را 

  !پوشاند . واقعا کینه ای نداشتند ؟

اون از من ، از همه ی سپهری ها متنفره ! واسه خاطر اون مادر کثافتش ، واسه خاطر تو ! اصال اگه دنبال تو اومد ،  -

ن بود که عقده هاشو ، کینه هاشو روی تو خالی کنه ! اما حاال که دستش به تو نرسیده ، تصمیم گرفته منو به واسه ای

  ! زمین گرم بزنه ! اینهمه سال مثل یک افعی نیم کُش واسه من کمین گرفته بود ، آخرشم زهرشو ریخت

نمیکرد آن بهرام مهربان و عاشق پیشه ، برای مهناز الل شده بود . حرف هایی را که می شنید ، باور نمیکرد . باور 

یک کینه ی قدیمی به دنبال او آمده است . باور نمیکرد که او چنین بالیی به سر پدرش آورده است ، چنین جنایتی 

  . در حقشان مرتکب شده است . باور نمیکرد و نمیخواست که باور کند

  : مهدی ادامه داد

هر میدونستم . فکر نمیکردم یه روزی مقابل هم بایستیم ! فکر نمیکردم یه همه ی عمر خودم رو دوست بزرگم -
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  . روزی اون واسه له کردنم دست به هر کاری بزنه

  : مهناز با صدایی که از شدت ترس تحلیل رفته بود ، گفت

  ... چرا ... چرا ازشون جدا نمیشی ؟ چرا بی خیالشون نمیشی ؟ تو که میدونستی ازمون کینه دارن -

  : مهدی وحشت زده نالید

بیست سال ، می فهمی ؟ بیست سال وکیل شخصی بزرگمهر بودم ! از همه ی کارهاش باخبرم ، همه ی کثافت  -

کاریاشو با چشم دیدم ! حاال مگه میشه به همین سادگی بی خیالشون شم ؟ اصال ، اونا بی خیال من نمیشن ! همه 

بزنم . منم میترسم ... میترسم خانواده ام رو ازم بگیرن ! می ترسم زنم ، جا مثل سایه دنبالمن ... میترسن حرفی 

پسرم ، دختر نازپرورده ام بیفته زیر دستشون ! من باید خفه شم مهناز ، باید بمیرم تا دیگه نتونم حرفی بزنم ! اونا 

  !باید حس امنیت کنن تا بی خیال خانواده ام شن

ش را زیر سنگینی این خبر می شنید . سرش از شدت وحشت گیج رفت . مهناز صدای شکستن استخوان های گردن

  : به بازوی مهدی چنگ زد و گفت

  اونا بهت گفتن خودکشی کنی ؟ آره ؟ -

مهدی چیزی نگفت . ناگهان به گریه افتاد و توی موهایش چنگ زد . مهناز آنقدر حالت تهوع گرفته بود که حس 

ال بیاورد . به سختی خودش را به پنجره ی اتاق رساند و بازش کرد ، بلکه با میکرد میخواهد دل و روده اش را با

استنشاق هوای آزاد کمی حالش بهتر شود . ولی بعد ، خشم عقل و منطقش را از کار انداخت . به تندی به بند کوله 

  . ... پشتی اش چنگ زد و از خانه بیرون زد

 

  : دربان گفت

  . ن ، شما نمی تونید ایشون رو ببینیدبهار خانم خونه تشریف ندار -

  . مهناز کف دستانش را روی تخت سینه ی دربان گذاشت و او را با همه ی توانش به عقب هل داد

  ! من با بهار خانمتون کار ندارم -

  : و به سرعت داخل باغ دوید . پشت سرش دربان پیر داد زد

  !وایستا خانم ، کجا ؟ -

به او نمیکرد و فقط با همه ی سرعتش به سمت در ورودی عمارت می دوید . چند قدم مانده  اما مهناز هیچ اعتنایی

بود تا به پله های مرمر ورودی برسد که دربان به او رسید و بازویش را از پشت سر گرفت . مهناز به سمتش چرخید 

  : و با همه ی خشم و نفرتش داد زد
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  !میزنی ؟ ولم کن عوضی ! تو کی هستی که به من دست -

  : دربان بدجوری عصبی شده بود . گفت

  ... خانم با زبون خوش میری بیرون یا -

  : وسط حرفش پرید

یا چی ؟ هان ؟ میتونی چیکار کنی ؟ از اربابت هم حرف مفت بشنوم ، از پسر اربابت هم بشنوم ، از تو هم روی  -

  همه شون ؟

  حرف آدم حالیت نمیشه ، هان ؟ -

  . دستش را بگیرد و او را به زور بیرون کند که مهناز با دست و پا از او فاصله گرفت و باز خواست

به من دست نزن ! به من دست نزن ! شماها چی فکر کردین ؟ فکر کردین بی صاحابم ؟ فکر کردین بابام مرده  -

  !؟

  : همان لحظه صدای بهرام را از پشت سرش شنید

  اینجا چه خبره ؟ -

فش برگشت و با نفرت نگاهش کرد . بهرام داشت از پله های مهتابی پایین می آمد و به آنها نزدیک مهناز به طر

  : میشد . چقدر از او منزجر بود ، چقدر متنفر بود ! ای کاش میتوانست گردنش را بشکند ! دربان گفت

  ... آقا من بی تقصیرم ! هر چی بهش گفتم -

  : بهرام میان کالمش دوید

  ! ب ، بی خاصیت ! برو دنبال کارتخیلی خ -

  . دربان نگاهی خصمانه به سمت مهناز پرتاپ کرد

  ! چشم آقا -

  : و از آنها جدا شد . آنگاه بهرام مقابل مهناز ایستاد و گفت

  خب ، حاال حرف حساب تو چیه ؟ -

پاست . مهناز از سر خشم ظاهرا نگاهش سرد و کمی عصبی بود . اما فقط خدا میدانست که توی قلبش چه آشوبی ب

  : دندانهایش را بهم سایید . دلش میخواست سیلی محکمی توی صورت او بکوبد . با اینحال فقط گفت

  ! من با تو حرفی ندارم -

  . و خواست از کنار او عبور کند که بهرام به تندی بازویش را گرفت

  !کجا ؟ -
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  ! ولم کن -

 ند خودش را از چنگ او خالص کند . اما بهرام او را سفت گرفت و با خشم غریدو حرکتی به بازویش داد تا بلکه بتوا

:  

  پرسیدم کجا ؟ -

  ! من با تو حرفی ندارم -

یه جوری میگی با من حرفی نداری انگار تمام آدمای اون خونه واسه حرف زدن با تو وقت قبلی گرفتن ! مثل آدم  -

  ! بندازمت بیرون بگو چه مرگت شده ، کاری نکن که مجبور بشم

اشک توی چشم های مهناز حلقه بست . نمیتوانست باور کند که بهرام با او اینقدر تلخ حرف بزند ، آخر بهرام عاشق 

اصال اگه دنبال تو اومد ، واسه این بود که کینه ها و  "او بود . نبود ؟! حرف های پدرش باز توی گوشش پیچید : 

باز خشم و  "ن از همه ی سپهری ها متنفره ، واسه خاطر اون مادر کثافتش ! عقده هاشو روی تو خالی کنه ! او

  : نفرت قلبش را پر کرد . توی چشم های بهرام خیره شد و گفت

اومدم بهتون بگم حالم از همه تون بهم میخوره ! ازتون عقم میگیره ! شما کثافتای عقده ای ... نمیدونم واسه چی  -

ر زیاد که تو حاضر شدی به پدرت خیانت کنی و بندازیش گردن بابای من ! اینقدر که به بابام با ما عقده دارین ! اینقد

  ! بگید یا باید خودکشی کنه یا خانواده اشو نابود میکنید

  : بهرام با عصبانیت وسط حرفش پرید

  حرف دهنتو بفهم ، مهناز ! این مزخرفات چیه که میگی ؟ -

  : خندی بغض آلود گفتمهناز دست به کمر زد و با زهر

مزخرف ؟ آره ، مزخرف ! حاال می فهمم مزخرف تمام اون سالها عمری بود که به پای شما نمک نشناسا حروم شد  -

! مزخرف همه ی اون وفایی بود که پدرم حروم شما کرد ، که حاال ، توی پنجاه سالگی چی عایدش بشه ؟ یه رگ 

  ! بریده

غریبی به او خیره شد . نگاهش این معنا را به ذهن مهناز القا کرد که او انتظار این  بهرام حرفی نزد ، فقط به حالت

  : خبر را داشته ، و حاال هم از شنیدنش اصال ناراحت نشده است . باز داغ دلش تازه شد . باز با نفرت غرید

می فهمی ؟ بابای من خودکشی کار دختربچه های چهارده ساله است که شکست عشقی خوردن ، نه بابای من !  -

عمرشو با شرافت زندگی کرد ، موهاشو با شرافت سفید کرد ، شما بی شرفا اونو به این درجه از خفت رسوندین ! خدا 

  ! ازتون نگذره ، خدا نگذره بهرام

  حالش چطوره ؟ -
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  : مهناز زهرخندی زد

  ! به کوری چشمتون ، خوب خوبه -

با پدرت اختالفی داشتیم ، درست . اختالفمون حل نشد و تصمیم گرفتیم دیگه  چرا به کوری چشم ما ، مهناز ؟ ما -

 با هم کار نکنیم ، اینم درست . اما این کار پدر تو ... ما چیزی نمیدونستیم . حرکت عجیبی بود ، نمیتونم باور کنم که

...  

  : مهناز گفت

  ! داری دروغ میگی -

  : بهرام اخم کرد

  ! مودب باش -

خودتون بهش گفتید خودکشی کنه ، چون همه ی پرونده تون زیر بغلش بود ! چون آمار دقیق کثافت کاریا و شما  -

  ! آدم کشیاتون رو داشت

  . اینبار دیگر بهرام واقعا از کوره در رفت

  ! خفه شو مهناز ! دیگه داری زر میزنی -

  . اما مهناز از رو نرفت

ا باهاتون اتمام حجت کنم ، که فردا پس فردا نگی چرا نگفتی ! قصه ی دسته ببین حضرت آقا ! من اینجا اومدم ت -

گالی شما رو حاال منم میدونم ، نه فقط من ، که چند نفر دیگه هم میدونن ! بهتره بی خیال بابای من بشید ، 

  ! واگرنه میرم پیش پلیس و از هستی ساقطتون میکنم

  . بهرام خفه و عصبی خندید

  ! از پلیس میترسونی ؟ آخه توی جوجه ... چقدر احمقی تو داری منو -

  ! آره ، احمقم ! دیوونه ام ! اینقدر دیوونه که حتی نمیتونی تصورشو بکنی . پس بهتره پا رو دمم نذاری -

حرف هایش را زده بود ، دلش را خالی کرده بود . روی پاشنه ی پایش به عقب چرخید و خواست آنجا را ترک کند 

  : م مقابلش ایستاد و گفتکه بهرا

گوش بده مهناز ، امروز هر چرتی که گفتی رو نشنیده میگیرم . اما امیدوارم اینقدر عقل داشته باشی که پیش یکی  -

  ! دیگه از این شر و ورا تفت ندی

  : مهناز با لجاجتی کودکانه گفت

  ! میگم ... به همه میگم -
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  . تکان دادبهرام بازوهایش را گرفت و تنش را محکم 

سرت به تنت زیادی کرده احمق ؟ نمیفهمی داری چه غلطی میکنی ! فکر کردی همه مثل من عاشق چشم  -

  ابروتن که بی خیالت شن ؟

  : مهناز با یک حرکت خود را از بین دست های او بیرون کشید و فریاد زد

  ! آره ، منم بکش ! منم بکش راحتم کن -

ار دستش به سمت در خروجی فرار کرد . بهرام هنوز مات و مبهوت سر جا خشکش بعد مثل خرگوشی چابک از کن

 . ... زده بود . شاید داشت به مردن مهناز فکر میکرد

*** 

هیچ کسی خانه نبود ، فقط مهناز بود و مهناز . صبح خیلی زود بهار برای خداحافظی دم در اتاقش آمده بود ، 

هم به کیش رفته بودند بدون اینکه با او خداحافظی کنند . بهرام با او صبحانه  میخواست برود اصفهان . ناهید و بیژن

  . خورد . اما بعد با مباشرش سراغ کارهایش رفت و او را تنها گذاشت

مهناز بدجوری دلتنگ پدر و مادرش و مهرداد بود . از وقتی رفته بودند ، هیچ خبری ازشان نداشت . هر وقت هم که 

ید ، از زیر بار جواب طفره میرفت . فکری وحشتناک توی مغزش شکل گرفته بود و داشت لحظه به از بهرام می پرس

  لحظه بزرگ تر میشد . یعنی امکان داشت بهرام ... ؟

سرش را محکم تکان داد و چند نفس عمیق کشید . معلوم بود که امکان نداشت ! بهرام به او قول داده بود که 

  . لش نمیزدمراقبشان است ، او زیر قو

  : فوری لباس پوشید و به طبقه ی پایین رفت . هنوز توی سرسرا بود که صدای المیرا بلند شد

  خانم ، کجا تشریف می برید ؟ -

  ! مهناز سر جا ایستاد و بعد به طرفش برگشت . این زن زیادی فضول بود ، خیلی بیشتر از تحمل مهناز

  !به تو چه ؟ -

  :  در شأن همسر بهرام شاهین فر نبود ! ادامه داداین طرز صحبت کردن اصال

  !تو یک خدمتکار که بیشتر نیستی ... یا هستی و من خبر ندارم ؟ -

  . صورت المیرا سرخ شد و لبش را از خجالت به دندان گرفت

  ! هیچی خانم ، واستون چای آورده بودم -

  : رج میشد ، گفتمهناز با غرور به او پشت کرد . سپس در حالیکه از در خا

 ! برش گردون آشپزخونه -
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کلید را توی قفل چرخاند و با تنه ای که به در زد ، به سختی آن را باز کرد . برف انبوه و دست نخورده ای که توی 

حیاط باریده بود ، باعث میشد در به سختی باز شود . به زور خود را از الی در عبور داد و قدم توی حیاط خانه 

  . گذاشت

لبخند تلخی روی لب هایش نشست . این همان خانه ی محبوب دوران کودکی اش بود ، همان خانه ای که در آن 

قد کشید ، و بعد زیر بار مشکالت خمیده شد . مادرش و مهرداد هیچوقت به او نگفتند که بهرام این خانه را پس از 

احساس گناه و تقصیر کند . بعد از عقدش بود که حراج بانک صاحب شده ، شاید چون نمیخواستند او بیشتر از آن 

این موضوع را فهمید . وقتی بهرام سندش را پشت قباله اش انداخت . حاال باز هم صاحب این خانه بود ، اما دیگر 

  . هیچ چیزی بعد از خانواده اش ارزشی نداشت

خمیده ی درختان باغچه که  نگاهش چرخید روی حبابی های چراغ ها و تاب سفید گوشه ی حیاط و شانه های

  . همگی سپیدپوش شده بودند . آه سردی کشید و از حیاط گذشت

داخل ساختمان به شدت سرد بود ، به طوریکه پنجه های پایش توی کفش به گزگز افتاد . نگاهش را روی در و 

روکه و عنکبوت گرفته دیوار لخت خانه تاب داد و به تلخی خندید . حس آدم هایی را داشت که توی خانه های مت

گیر افتاده اند . چرخی توی هال و پذیرایی زد . پاسیوی مادرش خالی خالی بود . جای پیانوی سفید و زیبایش هم 

  . کنار دیوار خالی بود

از کریدور گذشت و سری به اتاق خواب ها زد . اتاق همیشه شلوغ مهرداد حاال لخت لخت بود . اتاق زیبای پدر و 

مینطور ، و البته اتاق خودش . به یاد همه ی خاطرات خوشی افتاد که توی آن خانه تجربه کرده بود . مادرش هم ه

صدای خنده های بلند و آزادشان ، صدای بلند مهرداد که داشت ادای آلن دلون یا فرمانده ی لشکر روم را در می 

ها . بعد صدای پدر و مادرش که به مناسبت آورد . نوای سحرآمیز پیانو و رقص زیبای انگشتان مادرش روی کالویه 

  . میالد شانزده سالگی او و مهرداد جشن گرفته بودند و آهنگ تولدت مبارک را میخواندند

 "کمک ! کمک ، مهدی !  "بعد ناگهان صدای جیغ پر وحشت مادرش خط انداخت روی همه ی این خاطرات : 

و از خانه خارج شد و دیگر  "! اون ما رو به این روز انداخت ! همش زیر سر اونه  "مهرداد با بغض و کینه گفت : 

  . برنگشت . صدای گریه هاشان ، جیغ هاشان ، التماس هاشان

بغض مهناز درهم شکست . دست هایش را روی گوش هایش گذاشت تا بلکه مغزش از آن صداهای آزار دهنده و 

  : دیوانه کننده خالی شود . روی زمین زانو زد . نالید

  وای ، مامان ! کجایی ؟ کجایی دردت به جونم ؟ -
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*** 

 

 

یک ماه بعد از ماجرای خودکشی مهدی ، مهرداد برای سر زدن به خانواده اش به مشهد برگشت . آنوقت بود که 

متوجه جو غیرعادی و عجیب خانه شد و همه چیز را فهمید . اول عصبانی شد و داد و بیداد راه انداخت . نمیتوانست 

بول کند که چنین قضیه ی مهمی را از او پنهان کرده اند . اما پس از آن که کمی آرام گرفت و توانست منطقی ق

  . فکر کند ، تصمیم گرفت خانواده را از نو بسازد

جدای از همه ی مشکالت روحی و روانی که برایشان پیش آمده بود ، آنها کم کم با مشکالت مادی نیز داشتند 

. از وقتی مهدی همکاری اش را با شاهین فرهای بی همه چیز پایان داده بود ، آن ها بخش مهمی از روبرو میشدند 

درآمدشان را از دست داده بودند . تنها چشم امیدشان به شصت و هشت درصد سهامشان در شرکت پیمانکاری بود 

  . که با مرد محترم و قابل اعتمادی به نام آقای شایگان شریک بودند

ایگان دلیل خانه نشینی ناگهانی مهدی را نمی دانست . اما پشتش را خالی نکرده بود و قول داده بود تا آقای ش

بهبودی وضعیت روحی مهدی ، خودش به تنهایی شرکت را اداره کند . با همه ی اینها مهرداد هنوز ناراضی بود . 

وضاع اقتصادی خانواده در مشهد بماند . اما با اوایل میخواست درسش را در یزد نیمه کاره رها کند و برای کنترل ا

مخالفت شدید پدر و مادرش روبرو شد . خودش هم که منطقی فکر میکرد ، می دید این کار درستی نیست . چون 

  . اگر از شر دانشگاه خالص میشد ، باز مجبور بود به سربازی برود و باز هم دستش از خانواده کوتاه بود

ه در مشهد بود ، دوباره به یزد رفت و با دوندگی های فراوان توانست انتقالی اش را برای یک بعد از یک هفته ای ک

ترم به دانشگاه فنی مهندسی مشهد بگیرد . از آن پس لحظه شماری میکرد تا زودتر آن ترم تمام شود و او به مشهد 

  . ، پیش خانواده اش برگردد

رد . انگار توی کل دنیا تنها شده بود . مادرش هنوز هم فقط وقتش مهناز بدون مهرداد احساس تنهایی عجیبی میک

را با شوهرش صرف میکرد و به او توجهی نداشت . حتی برایش مهم نبود مهناز کی می آید و کی می رود . آن 

  . روزها بهار هم ارتباطش را با او قطع کرده بود و مهناز میدانست که این هم زیر سر بهرام است

بیژن هم مشهد نبود . او برای مدیریت دفتر فروش سهام شرکت آقای شاهین فر به تهران رفته بود و تنها ارتباطش 

با مهناز تلفن های گاه و بیگاهش بود . اما مهناز از این محدودیت زیاد ناراضی نبود و حتی گاهی عمدا جواب تلفن 

قی که نسبت به بیژن در دلش داشت ، آن روزها مایه ی های بیژن را نمیداد . این ارتباط اندک و این حس تعل

عذابش شده بود . وقتی به پدرش نگاه میکرد که به چه روزی افتاده است ، از خودش شرم میکرد که دلباخته ی پسر 
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بزرگمهر شاهین فر است . اما این عشق سرکش و دیوانه تحت اراده ی او نبود . نمیتوانست نابودش کند ، و 

  . با او کنار بیاید . در برابر این عشق بی اراده بود و فقط زجر میکشید نمیتوانست

آن روز وقتی او را دید که دم در دانشگاه به ماشینش تکیه زده و انتظار میکشد ، خیلی تعجب کرد . قلبش با همه ی 

آخرین دیدارشان میگذشت . توان توی سینه اش میکوبید . خیلی وقت بود که بیژن را ندیده بود . تقریبا سه ماهی از 

نفس عمیقی کشید تا بر احساساتش غلبه کند . تصمیم گرفت خود را از چشم بیژن پنهان کند و از آنجا بگریزد . اما 

 . باز هم عشق دیوانه اش کرد و وقتی به خود آمد که مقابل بیژن ایستاده بود

  !اینجا چیکار میکنی ؟ -

  . اشت و به او لبخند پرمهری زدبیژن عینک آفتابی اش را از چشم برد

  ! سالم -

  . نگاه مهناز توی عسلی خوشرنگ چشمان بیژن غرق شد و باز قلبش لرزید

  . سالم -

  ! اومدم ببینمت . دلم برات تنگ شده بود -

  . مهناز بی اختیار پوزخند تلخی زد

  هه ! چه عجب ! اما فکر نمیکنی یه کم دیر اومدی ؟ -

هناز خیره شد تا بلکه رد پایی از شوخی توی چهره ی او ببیند . ولی بعد ناامیدانه نفسش را به بیژن توی صورت م

  : بیرون فوت کرد و گفت

  ! بیا سوار شو . می رسونمت خونه ... خواهش میکنم -

ت و مهناز نتوانست به او نه بگوید . توی دلش اعتراف کرد که بدجوری برایش دلتنگ شده است . بی حرف پیش رف

روی صندلی جلو نشست . بیژن هم دوباره پشت فرمان نشست و راه افتاد . مدتی در سکوت گذشت تا اینکه مهناز 

  : پرسید

  بهار چطوره ؟ -

  . خوبه ، بد نیست . درگیر رفت و آمدای دانشگاهشه -

  : لحن مهناز بی آنکه دست خودش باشد ، دلگیر شد

  زنگ به من بزنه ؟ اینقدر درگیره که حتی نمیتونه یه -

  : بیژن از گوشه ی چشم نگاهی به او انداخت وبا صدایی گرفته گفت

  ! اجازه نداره -
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  پس تو به اجازه ی کی اومدی سراغم ؟ -

  : و بعد به طعنه ادامه داد

  ! بابات دعوات نکنه یه وقت -

  . بیژن لبش را گاز گرفت

  ! بس کن ! بس کن -

  : صدایش را کمی باال بردخون مهناز به جوش آمد . 

چی رو بس کنم ؟ ... نکنه تو با برنامه ریزی اومدی سراغم ؟ آره ، اومدی جاسوسی ؟ میخوای جاسوسی ما رو  -

  !بکنی ؟

  : بیژن معترضانه گفت

  ! مهناز -

  ... از قول من بهشون بگو زندگی ما عالیه ! بابام هم نمرده ، مامانم هم دیوونه نشده . بگو -

  : ژن وسط حرفش پریدبی

  چه ات شده مهناز ؟ چرا اینقدر تلخ حرف میزنی ؟ مگه من چیکارت کردم که میخوای اینجوری آزارم بدی ؟ -

  : پشت پلک های مهناز داغ شد . توی دلش خداخدا میکرد که اشک هایش سرازیر نشود . به سختی گفت

  ! همه چیز خراب شده بیژن ، دو ماهه که خراب شده -

  : یژن با لحنی ملتمس گفتب

  ! نه ... نه مهناز ! عشق من و تو خراب نشده -

ما یک زمانی کنار هم بودیم . پدرامون دوست بودن ، شریک بودن . ما عاشق هم بودیم ! اما همه چیز خراب شد .  -

جبورش کرد خودکشی برادرت به جای تو ازم خواستگاری کرد و جواب رد شنید . بعدش به پدرم انگ خیانت زد ... م

  . ... کنه

  : بیژن گفت

  ... من در جریان نبودم مهناز ! به خدا نمیدونستم -

  . حاال دیگر بغض مهناز سر باز کرده بود و اشک هایش بی صدا و آرام و تسلیم وار روی صورتش می ریختند

ایم ! تنها پیوند ما همین عشق لعنتیه همه چی خراب شده بیژن ! ما حاال دیگه کنار هم نیستیم ... مقابل همدیگه  -

  ! ... می بُرمش ، میفهمی ؟ قطعش میکنم ! نابودش میکنم

  : بیژن با صدای بلندی گفت
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  ! اینجوری حرف نزن ، من نمیذارم . درستش میکنم ... به خدا مهناز ، من درستش میکنم -

وی نیستی که بتونی از من در برابر کینه ی برادرت تو نمیتونی . من دوستت دارم ، اما باید اعتراف کنم اونقدر ق -

  ! محافظت کنی . تو از پسش بر نمیای

  : بیژن داد زد

  ! مهناز -

  : بعد با صدای آرام تری التماس کرد

من با پدرم حرف زدم ، راضیش کردم . پدر تو االن کامالً در امانه . دیگه کسی کاری به کارش نداره ! به من  -

  ! مهناز . تو رو خدا اینقدر ناامید نباشاعتماد کن 

  : مهناز با لحن بی احساسی زمزمه کرد

  ! از لطفت ممنونم ! اما این واقعیت زندگی ما رو عوض نمیکنه -

  : بیژن ناگهان عصبانی شد و با همه ی وجود داد زد

  ! واقعیت من و توییم احمق ، که داریم می سوزیم -

  : و مهناز هم با فریاد گفت

 ! واقعیت اینه که بابای تو خواسته بابای منو بکشه ، و من صد سال سیاه حاضر نیستم زن پسر چنین مردی بشم -

  : انگار در یک لحظه دیوانه شده بود . مشت به در ماشین می کوبید و داد میزد

  ! نگه دار ... نگه دار این وامونده رو ، میخوام پیاده شم -

رد . اما چون حال مهناز خیلی بد شده بود ، به اجبار سرعت ماشین را کم کرد . خواست بیژن ابتدا مقاومت میک

ماشین را کنار خیابان پارک کند تا بلکه بتواند کمی او را آرام کند . اما هنوز درست توقف نکرده بود که مهناز در 

  . ماشین را باز کرد و بیرون پرید

  : ایستاد . داد زدقلب بیژن برای یک لحظه از این دیوانگی 

  ! مهناز -

و به سرعت پیاده شد . اما مهناز درست مثل آهویی که در تعقیب سگی شکاری باشد به سرعت می دوید ، و در 

 . ... لحظه ای از مقابل چشمان ناامید بیژن ناپدید شد

ه ی همه ی اعضای خانواده با اواخر دی ماه ، با پایان گرفتن امتحانات ترم ، مهرداد دوباره به مشهد برگشت . روحی

حضور او بهتر شده بود . مهناز وقتی خنده های او را می دید ، دلش خوش میشد که اوضاع آنقدرها هم که فکر 

  . میکند بد نیست
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  : یک روز صبح وقتی مهناز میخواست برای انتخاب واحد ترم جدیدش به دانشگاه برود ، مهرداد پرسید

  کجا میری خانم خانما ؟ -

مهناز با تعجب به او نگاه کرد . او و مهرداد هر چند به حد دیوانه واری بهم عالقه داشتند ، اما طرز صحبت کردنشان 

  : هرگز دوستانه نبود ! گفت

  ! میرم دانشگاه -

  با ماشین میری ؟ -

  : مهناز خندید و صادقانه پاسخ داد

  ! ! میترسم تصادف کنم راستش روزایی که خیابونا برفیه ، با ماشین نمیرم -

مهرداد عاقل اندر سفیه نگاهش کرد . مطمئنا داشت همه ی جک هایی که در رابطه با رانندگی زنان شنیده بود را 

  : توی ذهنش مرور میکرد ، بعد خیلی ناگهانی گفت

  ! دو دقیقه صبر کنی ، می رسونمت -

  : مهناز تعارف کرد

  ! مزاحم نمیشم ، خودم میرم -

  : جیران از توی آشپزخانه داد زداما 

مزاحم چیه ، مهناز ! هوای به این سردی کجا میخوای پای پیاده کز کنی ؟ مهرداد پاشو برسونش ، سر راهت هم  -

  ! ماست و نوشابه واسه ناهار بگیر

  : مهدی هم گفت

  ! ار اون مراقبت باشهمهناز ، با برادرت تعارف تیکه پاره نکن ! حاال که من به این روز افتادم ، بذ -

  : رنگ از رخسار مهرداد پرید . اما برای عوض کردن جو ، به شوخی گفت

  !اینا چرا اینقدر اصرار دارن پر ما رو وا کنن ؟ واقعاً چرا ؟ -

همه خندیدند ، و مهدی به نشانه ی تأسف سرش را تکان داد . آنوقت مهرداد از جا برخاست تا لباس بپوشد و مهناز 

  . رساندرا ب

سکوت ماشین را صدای موزیک شادی درهم شکسته بود . مهناز سرش را به پشتی صندلی تکیه زده بود و به خیابان 

های برفی و رهگذران قوز کرده توی لباس های گرمشان نگاه میکرد . آن روزها عجیب خسته و بی حوصله شده 

 نگران پدر و مادرش و چک های بی محل و بیژن باشد بود . دلش میخواست چندین روز پیاپی بخوابد ، بدون اینکه

.  
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از گوشه ی چشم دزدکی به مهرداد نگاهی انداخت . مهرداد سیگار میکشید و خاکسترش را از الی درز پنجره بیرون 

  : می ریخت . مهناز گفت

  !چشم بابا روشن ! گل پسرش از کی تا حاال سیگاری شده ؟ -

  . خت و خندیدمهرداد نیم نگاهی به او اندا

  ! حاال نری بذاری کف دستش ها -

  . مهناز هم خندید

  خب تعریف کن ببینم ، داداش خوشتیپه ! چند تا دوست دختر یزدی دشت کردی ؟ -

  : مهرداد با لحنی کشدار گفت

  ! جووون ! مدینه گفتی و کردی کبابم ! نگو که جیگرم تانکر خونه . فعال که دستم از همه شون کوتاست -

  : مهناز باز هم خندید و دیگر حرفی نزد . اما مهرداد ادامه ی حرف را گرفت و پرسید

  ! خب ، تو تعریف کن ! این روزا اصالً رو فرم نیستی عزیزجان -

اشک توی چشم های مهناز جمع شد . انگار رسیده بودند سر بحث اصلی ، همان بحثی که باعث شده بود مهرداد او 

  . ر ماشین کند و برساندرا با اصرار سوا

  ! چی بگم ؟ خودت که داری میبینی -

  . نگاه مهرداد رنگ دلسوزی گرفت

  ! میدونم ، خیلی سخته -

مهرداد ، من خیلی تنهام ! بابا اصالً مثل گذشته نیست ، خودت که می بینی . مامان هم فقط پیش اونه . باورت  -

ام واسش فرقی نمیکنه . وقتی تو نبودی ... من تنها بودم ، فشار روانی نمیشه ، اما گاهی فکر میکنم مرده و زنده 

  ... روم بود . نمیدونی مهرداد ، خدا رو شکر که حاال تو هستی ! بعدش اینه که ... من

از شدت گریه حرفش را نیمه تمام رها کرد . دستش را جلوی دهانش گرفت تا صدای هق هقه اش را توی گلو خفه 

  : گفت کند . مهرداد

  آروم باش فدات شم ، چی شده مگه ؟ -

  : آن وقت مهناز بریده بریده گفت

  ! مهرداد ، من می دونم ... یعنی حس میکنم همه ی این بدبختیا زیر سر منه -

  مزخرف نگو ! به تو چه آخه ؟ -

جش کرد ، اگه بابا بعدش از میدونی اگه بهرام واسه بابا پاپوش درست کرد و اون بزرگمهر از خدا بی خبر هم اخرا -
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  ... بس افسردگی گرفت که رگش رو زد ، به خاطر این بود که ... خب من ... اگه من

 . نتوانست ادامه بدهد . لبش را گاز گرفت و با شدت بیشتری گریه کرد

  : اما مهرداد متوجه منظور او شد و با بدخلقی گفت

  ی ؟بیخود ! این شر و ورا چیه واسه من تفت مید -

نفسش از شدت غیرت بند آمده بود . نمیتوانست به همین راحتی قبول کند که خواستگار قبلی خواهرش خانواده ی 

او را به خاک سیاه نشانده است . احساس آدم های احمق و بی دست و پا را داشت . چند نفس عمیق کشید تا باز 

  : خونسردی اش را بدست آورد ، و سپس گفت

! اوال که حرفات همه مفته ! مشکالت خانواده ی ما به اون یارو مربوط نیست . این که از این .  ببین ، مهناز -

دومش هم این که گیریم حق با تو باشه ... بازم این چیزی نیست که تو واسه خاطرش اشک بریزی . تو دختر مایی ، 

 . . پس به خاطر این خودتو ناراحت نکن ناموس مایی ، ما هم باید همه جوره پشتت باییستیم . کار شاقی نمیکنیم

  : و برای دوستانه کردن جو ، به شوخی با انگشتش به گونه ی خیس از اشک مهناز زد و گفت

  باشه خواهر کوچولو ؟ -

  : حرف های مهرداد باعث شد مهناز اندکی دلگرم شود . لبخندی زد و آهسته پاسخ داد

  ! باشه -

ی نکن مهناز . ما به اندازه ی کافی مشکالت داریم ، دیگه الزم نیست تو واسه واسه خاطر این حرفا خودخور -

خودت مشکل خیالی بتراشی . عوضش بیا یه فکری برداریم واسه مامان و بابا ، بیا همه ی تالشمون رو بکنیم که 

پسره بلند شده باشه ، همه چیزو برگردونیم به اون روزای خوبش . اگرم حرف تو درست باشه و این آتیشا از گور اون 

  ! من و تو باید خونواده رو حفظ کنیم ... به هر قیمتی شده ! پوزه اش رو به خاک می مالیم

توی چشم های خیس مهناز برقی درخشیدن گرفت . حق با مهرداد بود . او هم میخواست خانواده اش را حفظ کند ، 

  : م بگذارد . گفتمیخواست آرزوی از هم پاشیدن خانواده اش را به دل بهرا

  ! آره ... آره ، حق با توئه ! خانواده رو حفظ میکنیم -

  . مهرداد لبخندی زد

  ! آباریکال بچه ی فهمیده ! پس دیگه نبینم زانوی غم بغل گرفتی عین این برادر مرده ها اشک بریزی ها -

  : صدای داد مهناز بلند شد

  ... ! خدا نکنه روانی ، خودتو لوس میکنی همش -

حرف های مهرداد ، مهناز را از این رو به آن رو کرده بود . امید باز هم توی قلبش شعله میکشید و گرمش میکرد . 
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دیگر خسته نبود ، دیگر حتی نبودن بیژن برایش مهم نبود . تنها چیزی که در آن لحظه برایش اهمیت داشت ، این 

  . یندبود که دوباره پدر و مادرش را سالم و نیرومند بب

برای روزها بعد ، ماهها بعد و حتی سال های بعدش برنامه داشت . میخواست مادرش را مجبور کند دوباره به 

آرایشگاه برود و لباس های زیبا بپوشد . میخواست پدرش را متقاعد به ترک سیگار کند . برنامه ی ورزش توی پارک 

میگذاشت و با مادرش می رقصید . گاهی هم دست پدر را می محل را گذاشته بود . توی خانه که بودند ، آهنگ شاد 

کشید و مجبورش میکرد با مادرش کمی برقصد . غذاهای جدید درست میکرد ، کیک و شیرینی می پخت ، به گل 

  . های مادرش می رسید

رد . او برخالف مهرداد شاهد همه ی تالش های او برای احیای روحیه ی خانواده بود و با نگاهش از او قدردانی میک

حرف های زیبایی که به مهناز گفته بود ، اوایل چندان امیدی به بهبود وضعیت نداشت . اما حاال که می دید این 

دروغ های زیبا آنقدر توی ذهن خواهرش تأثیر گذاشته ، کم کم خودش هم امیدوار میشد . حاال که خواهرش زمام 

  . هم میخواست امور کاری و مالی پدرش را در دست بگیرد امور داخلی خانه را به دست گرفته بود ، او

مهدی بی هیچ مقاومتی همه ی مسایل کاری اش را بر عهده ی پسر جوانش گذاشت . جلسه ای با آقای شایگان 

برگزار کرد و به او اعالم کرد از این به بعد مهرداد جای خالی اش را توی شرکت پر خواهد کرد . او را در جریان همه 

بده بستان های مالی اش گذاشت و حساب و کتاب هایش را به او سپرد . خود را بازنشسته کرده بود و امید داشت  ی

 . پسر کم تجربه و جوانش از پس کارها بر آید

 

هوا سرد و خشک بود ، اما توی آسمان یک تکه ابر هم پیدا نمیشد . کالغ ها آنقدر ترسشان از انسان ها ریخته بود 

  . حتی روی چمن ها قدم می زدند و به نزدیک شدن مهناز اهمیتی نمیدادندکه به را

مهناز در حالیکه به روی آن ها لبخند میزد ، یک تکه بیسکوییت از جیبش در آورد و جلوی آنها انداخت . بالفاصله 

لی ها ، این کالغ ها با او رفیق شدند و به سویش آمدند . خنده ی گرمی روی لب هایش نشست . او برخالف خی

پرنده های سیاه و زشت را دوست داشت . نمیدانست چرا ، اما دوستشان داشت و همیشه به جای گنجشک ها برای 

  . آنها غذا میریخت

  : دستی آهسته به شانه اش خورد و بعد صدای مادرش درست از بغل گوشش بلند شد

  چی شد ، مهناز ؟ در جا میزنی ! خسته شدی پهلوون پنبه ؟ -

مهناز خندید و با لذت به او خیره شد . مادرش توی آن شلوار و مانتوی اسپرت و با آن موهای تازه رنگ کرده اش 

فوق العاده جوان و جذاب دیده میشد . مهدی از روی شانه اش به او نگاهی انداخت و در حالیکه زیر بازوی جیران را 
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  : میگرفت تا او را ترغیب به ادامه ی راه کند ، گفت

  ! جوونای روغن نباتی -

مهناز چقدر این تابلوی زیبا ، این تصویر شاد و سرزنده ی پدر و مادرش را کنار هم دوست داشت . نفس عمیقی 

  ! کشید و نگاهش را به آسمان دوخت . زیر لب زمزمه کرد : خدایا ، مرسی

آرامش خاطر دست هایش را توی  هندزفری را توی گوشش گذاشت و موزیک مورد عالقه ش را پلی کرد . سپس با

  . جیب هایش فرو کرد و در حاشیه ی پارک قدم زد

  : توی حال و هوای خودش بود که موزیک متوقف شد و صدای آالرم موبایل توی گوشش پیچید . مهرداد بود

  کجا رفتین شما ؟ چرا درو باز نمیکنین ؟ -

او روی یک نیمکت نشسته بودند و با هم حرف میزدند و می مهناز نگاهی به پدر و مادرش انداخت . کمی دورتر از 

  . خندیدند

  اوالً سالم ! دوماً ، ما اومدیم پارک جای خونه . سوماً ، مگه تو کلید نداری ؟ -

  ! نه بابا ، کلیدم کجا بود دلت خوشه -

حالیکه به کالغ های وسط مهناز باز هم به پدر و مادرش نگاه کرد . حاال مهدی دست جیران را گرفته بود و در 

  . چمن ها خیره شده بود ، چیزی برای او تعریف میکرد

  حاال میخوای چیکار کنی ؟ برگردیم خونه ؟ -

  . نه ، من دارم میام اونجا -

  . مهناز لبخندی زد

  کارای دانشگاه چطور پیش رفت ؟ -

  ... عالی ! کارای اداری رو انجام دادم ، فردا انتخاب واحد دارم و -

مثل اینکه موبایل پدرش زنگ خورده بود ، چون او از کنار جیران برخاست و بعد گوشی را کنار گوشش گرفت . 

  : مهرداد گفت

  ! اون دو تا فنچ عاشق کجان ؟ این اطراف نمی بینمشون -

  : مهناز همه ی ذهنش درگیر مکالمه ی تلفنی پدرش شده بود ، با حواس پرتی پرسید

  ایی ؟مگه تو کج -

  ! پشت سرتم -

مهناز نگاهش را از پدرش گرفت و به عقب چرخید . مهرداد آن طرف خیابان ایستاده بود و میخواست به سمت پارک 
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  . بیاید . لبخندی روی لب های مهناز را پوشاند

  ! آهان ، چه زود رسیدی -

  : ناگهان صدای فریاد بلند و پر وحشت مهدی از پشت سرش بلند شد

  ! مهرداد ... وایستا سر جات ! نیا اینور ... نیانه  -

مهناز شوک زده سر جایش میخکوب شد . پدرش داد میزد و از مهرداد میخواست که سر جا بماند . بعد ناگهان شروع 

به دویدن کرد . مثل برق از کنار مهناز گذشت و برای رفتن پیش مهرداد ، خود را وسط خیابان انداخت . همان لحظه 

  . ی بوق بلند و ممتد ماشینی توی خیابان خلوت پیچیدصدا

مهناز بی اختیار چشم هایش را بست . صدای ترمز ناگهانی ماشینی ، صدای فریاد مهرداد ، صدای برخورد چیزی با 

  . ... آسفالت کف خیابان ، و بعد جیغ های بی امان مادرش

  . ... دیدچشم که باز کرد ، پیکر غرق در خون پدرش را کف خیابان 

تکیه داده بود به دیوار سرد و گنگ و مبهوتانه به اطراف نگاه میکرد . مادرش روی زمین ، کنار در شیشه ای بخش 

  . مراقبت های ویژه چمباته زده بود و زانوهایش را در آغوش میفشرد . نگاهش سرد بود ، مثل نگاه مرده ها

ره اش مثل گچ سفید بود . البد با خود فکر میکرد آن روز نحسی کمی آن سوتر مهرداد با دکتر حرف میزد . رنگ چه

  که مهدی رگش را زد ، خواهرش چطور تنهایی از پس اینهمه فشار برآمد ؟

اما مهناز هنوز شوکه بود ، آنقدر زیاد که حتی گریه اش نمیگرفت . انگار هنوز درد کشنده ی این ضربه ی کاری را 

! این صاعقه ی ناگهانی و مرگبار از کجا بر سرش فرود آمد ؟ نفهمید ! پدرش در  حس نمیکرد . چه شد ؟ نمیدانست

فاصله ی ده قدمی از او مقابل چشمانش در خون خود غلتید ، و او حتی نمیتوانست به پلیس بگوید رنگ ماشینی که 

  ! به او زده بود سفید بود یا نقره ای

  . مهناز حتی نگاهش نکرد مهرداد از دکتر جدا شد و آمد ، کنار او نشست .

  روبه راهی ؟ -

  . پوزخند تلخی روی لب هایش نشست

  دکتر چی میگفت ؟ -

  : مهرداد نفس عمیقی کشید و گفت

  ... هم خبر خوب ، هم خبر بد . خبر خوبش اینه که سرش ضربه نخورده . خبر بدش هم -

  . مکثی کرد . مهناز سر چرخاند و پرسشگر به او چشم دوخت

  ... نخاعش آسیب دیده . فردا عملش میکنن ، ولی -
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  . چیزی در اعماق وجود مهناز ترک برداشت

  !فلج میشه ؟ -

  : مهرداد سرش را برای تأیید حرف او تکان داد . مهناز پلک هایش را روی هم فشرد و زیر لب نالید

  ! آخ ، مهرداد ... آخ -

  : بخش گفت مهرداد بازوهای خواهرش را گرفت و گرم و تسلی

ببینمت فدات شم ... تو باید خدا رو شکر کنی که مغزش آسیب ندیده ، فکر کن اگه ضربه مغزی میشد ... ما باید  -

  ! خوشحال باشیم دختر . یه وقت غصه نخوری ها

البته همه ی این ها را برای دلگرمی به مهناز میگفت ، واگرنه خوب میدانست فلج شدن مهدی مصیبت کمی نیست 

. قلبش داشت توی سینه از این غم منفجر میشد ، اما ظاهرش را حفظ میکرد تا خواهرش زیر بار این غم کمر خم 

  : نکند . مهناز گفت

  ! به مامان چطوری بگیم ؟ اون دق میکنه ... می میره -

  ! اونش با من ، تو غمت نباشه -

  . از جا برخاست و مقابل مهناز ایستاد

  . نیست . پاشو برو خونه استراحت کن ، رنگت عین مرده ها سفید شدهدیگه امشب خبری  -

  . مهناز سرش را به شدت تکان داد

  ! نه ، من تنهاتون نمیذارم -

نبایدم بذاری . اما امشب بیشتر از اینکه کمک باشی توی دست و بالی . پاشو برو ، بلکه بتونم مامان رو هم راضی  -

  . کنم باهات بیاد

ز هم خواست مخالفت کند . اما به خاطر مادرش راضی شد . از روی نیمکت بلند شد و شانه به شانه ی مهناز با

  . مهرداد به سمت مادرش رفت

جیران به هیچ عنوانی حاضر نمیشد از پشت در بخش مراقبت های ویژه بلند شود . با خونسردی عجیبی که مهناز و 

تا صبح همانجا می نشیند و به کسی کار ندارد . و وقتی با اصرار بیش مهرداد را به وحشت می انداخت ، میگفت که 

از اندازه ی آنها مواجه شد از کوره در رفت و شروع به داد و بیداد کرد . مهرداد و مهناز از ترس آبرو دیگر اصراری به 

  : او نکردند . مهرداد گفت

  . وندنت هیچ فایده ای ندارهاون نمیاد ، اما تو باید حتما شب برگردی خونه . اینجا م -

  . مهناز خواست مخالفت کند ، اما با فکری که در مغزش جرقه زد دیگر چیزی نگفت
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مهرداد او را تا مقابل در بیمارستان همراهی کرد . برایش تاکسی گرفت و آدرس را به راننده داد . مهناز روی صندلی 

  : کمی از بیمارستان فاصله گرفتند ، آنوقت گفت عقب نشست و سرش را به پشتی تکیه داد . صبر کرد تا

  . ... آقا ، من الدن نمیرم . لطفا برید بولوار باهنر -

  : تا چشم دربان به او افتاد ، فوراً سر جا صاف ایستاد و پرخاشگرانه گفت

اری ، قلم پاتو خرد دفعه ی قبل تونستی با کولی بازی بری داخل ، فکر نکنی خبریه ها ! ایندفعه قدم از قدم برد -

  ! میکنم

مهناز فقط خیره خیره نگاهش کرد . سپس دو قدم به عقب رفت و روی جدول خیابان نشست . حتی حوصله نداشت 

  : با این مرد جر و بحث کند . محمد تقی رفت باالی سرش ایستاد و گفت

  . ... پاشو از جلوی در خونه -

  : مهناز توجهی نکرد . دربان باز گفت

  . نمی شنوی ؟ میگم پاشو برو یه جای دیگه بشین -

قلب مهناز شکست . او دختر مهدی سپهری بود ، اما حاال این مرد با او یک جوری حرف میزد که انگار گداست . 

  : گفت

  ! به تو چه ؟ مگه کوچه رو هم خریدین ؟ برو زنگ بزن بگو پلیس بیاد جمعم کنه -

  . د . زیر لب ال اله اال ا... گفت و باز توی باغ برگشتدربان بحث با او را بی فایده دی

نمیدانست چند ساعت است جلوی در عمارت نشسته است . بدنش از شدت سرما بی حس شده بود ، آنقدر که دیگر 

انگشتانش را حس نمیکرد . کف دستانش را به بازوهایش چسبانده بود و به کف خیابان نگاه میکرد . توی حال و 

ش غرق بود که ماشینی مقابل در باغ توقف کرد . پیش خود فکر کرد ، حتما یکی از آنهاست ، شاید هم هوای خود

  . خود بزرگمهر شاهین فر است

  : در ماشین باز شد ، و بعد صدای دوست قدیمی اش را شنید

  مهناز ، عزیزم ... تویی ؟ -

  . بهار به سرعت به سمت او رفت و مقابلش ، روی زانوهایش نشست

  الهی فدات بشم ، تو اینجا چیکار میکنی ؟ -

مهناز بی حرف نگاهش کرد . قلبش سرد بود ، حتی از محبت و دوستی بهار . از همه ی آن شاهین فرهای لعنتی 

بدش می آمد . از بزرگمهر ، از بهرام ، و از همه بیشتر از بیژن که امنیت پدرش را تضمین میکرد و بعد زیرش میزد . 

  : گفت
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  پدرت خونه است ؟ -

  . اشک توی چشم های عسلی و مهربان بهار جمع شده بود

  ... باید خونه باشه . خوبی ؟ خانواده ات خوبن ؟ مهرداد -

  : مهناز وسط حرفش دوید

  ! میتونم ببینمش ؟ خواهش میکنم -

  . بهار بازویش را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد

  ! یم داخل . یخ بستی عزیز دلمپاشو عزیزم ، پاشو بر -

مهناز از جا بلند شد . حس میکرد استخوان های تنش از شدت سرما و یک جا نشستن باد کرده اند . هنوز توی حال 

  . خود بود که ناگهان بهار او را محکم و خواهرانه در آغوش کشید

  ! الهی فدات بشم مهناز ، دلم برات یه ذره شده بود -

العملی نشان نداد . حتی دست های پایین افتاده و بی حسش را برای در آغوش کشیدن متقابل بهار مهناز هیچ کس 

باال نیاورد . بهار هم البته متوجه سردی او نشد . در حالیکه به شدت گریه میکرد ، زیر بازوی او را گرفت و به سمت 

  : عمارت رفت . دربان تا او را دید ، گفت

  ! اجازه نداره بیاد داخل . دفعه ی پیش به زور اومد کلی به خاطرش سرکوفت شنیدم بهار خانم این دختره -

  : بهار به او توپید

  این حرفا چیه آقا محمد تقی ؟ دوست من این بیرون از سرما منجمد شده ، شما نذاشتی بره داخل ؟ -

ناز را به داخل عمارت راهنمایی کرد . و با همان روحیه ی ارباب منشانه ی خاص طایفه اش ، بی اعتنا به دربان مه

گرمای مطبوع و لذت بخشی که در لحظه ی ورود به صورت یخ بسته ی مهناز خورد باعث شد چشم هایش را 

ناخودآگاه ببندد . تازه در آن لحظه بود که میتوانست بفهمد چقدر سردش بوده است . وقتی دوباره چشم باز کرد ، با 

  . وال بزرگمهر و ناهید و بهرام غافلگیر شدصورت های حیران و پر از س

  : بهار با گریه گفت

  ! بابا ، مهناز میخواد با شما حرف بزنه -

هیچ کس هیچ عکس العملی نشان نداد . حضور مهناز با آن ظاهر رقت انگیز به قدری شوکه کننده بود که کسی 

 : نمیدانست باید چه کند . سرانجام ناهید گفت

  م تو اینجا چیکار میکنی ؟ چرا اینجوری شدی ؟مهناز ، عزیز -

  . و به سرعت بلند شد و به سمت او آمد . بهار هنوز هم گریه میکرد
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  ! معلوم نیست از کی پشت در منتظره . این محمدتقی بی فکر راهش نداده -

  : ناهید داد زد

  ! یه نوشیدنی گرم بیارید ... زود باشید -

وجه ی خیس و لرزانی نزدیک در ایستاده بود ، روی مبل نزدیک شوفاژ نشاند و شال و مهناز را که هنوز مثل ج

  . خودش را روی دوش او انداخت

مهناز هنوز منگ بود و نمیتوانست ذهنش را متمرکز کند . سرش را بلند کرد و به چهره ی اطرافیان نگاه کرد . جای 

  . . وقتی که باید می بود و از او حمایت میکرد ، نبود خالی بیژن بدجوری توی ذوقش میزد . بیژن باز هم نبود

ناهید لیوان بزرگی را جلوی صورتش گرفت . بوی شیرین و گرم شکالت داغ توی بینی اش پیچید و معده ی خالی 

  . اش را تحریک کرد . بی اختیار کف دستش را جلوی دهانش گرفت و عق زد

  : وشش پیچیدصدای نگران و پر از حس ترحم بزرگمهر توی گ

  چی شده ، دختر جان ؟ تو اینجا چیکار میکنی ؟ چرا میخواستی منو ببینی ؟ -

مهناز سر بلند کرد و به چهره ی او که حاال کنارش نشسته بود ، خیره شد . ناگهان سیالب اشک به چشم هایش 

  . هجوم آوردند

نبودیم ؟ پدرم ... خب ، اون با شما کار میکرد . محرم من ... نمیدونم چی شد ، نمیدونم ... ما دوستای هم بودیم .  -

شما بود . همیشه طرف شما بود . نبود ؟ بعد ما ... نمی دونم چی شد ! نمیدونم چطوری به این نقطه رسیدیم ... به 

  ! اینکه من بیام پیش شما ، در برابر شما ، دستامو بهم گره بزنم و جون پدرم رو التماس کنم

  . یج شده بودبزرگمهر پاک گ

  چه خبره ؟ من نمی فهمم ! پدرت حالش خوبه ؟ -

  پدرم ؟ -

  . به تلخی خندید ، و باز هم هق هق کرد

امروز ظهر جلوی چشمام ، توی فاصله ی چند قدمی از من ، یه ماشین زد بهش و در رفت ! خب ، فعال بیهوشه .  -

  ! قطع نخاع شده ، اما هنوز زنده است

  . بزرگمهر لرزید ، و پس از آن نگاهش پر از وحشت و ناباوری شدسیاهی چشم های 

  مهدی ... مهدی تصادف کرده ؟ قطع نخاع شده ؟ -

  . مهناز سرش را تکان داد ، و بعد ناگهان روی زمین مقابل پاهای بزرگمهر زانو زد

ت از سر ما بردارید ، پدرم رو خواهش میکنم آقای شاهین فر ... التماس میکنم ، این بازی رو تمومش کنید ! دس -
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رها کنید ! من نمیدونم چی بین شما گذشته ، نمیدونم آقای شاهین فر ، اما خواهش میکنم راضی به یتیم شدن من 

  ! نشید

جان میکند و حرف میزد . با هر کلمه ای که به زبان می آورد غرورش را بیشتر و بیشتر به تباهی میکشاند . اما چه 

، توی دنیای بی رحم و گرگی که به دست امثال شاهین فر اداره میشد ؟ به چه راه دیگری میتوانست  راه دیگری بود

  امنیت پدرش را تضمین کند ، جز زانو زدن و التماس کردن ؟

  : بزرگمهر با گیجی گفت

  ... چی داری میگی تو ؟ من -

خیره شد . مهناز هم بی اختیار به عقب  و نگاه ناباورش را از چهره ی اشک آلود مهناز گرفت و به پشت سرش

  . برگشت و با دیدن صورت سرد ، مکار و پر از آرامش بهرام یکه ی سختی خورد

  : صدای بزرگمهر ناگهان سخت و بی احساس شد

  ! نمیفهمم از چی حرف میزنی ، و حرفی هم برای گفتن ندارم -

  : صبی رو به ناهید و بهار گفتاز روی صندلی بلند شد و وسط اتاق ایستاد . با لحنی ع

  ! شما اینجا چیکار میکنید ؟ برید دنبال کارتون ... بفرمایید -

  : و رو به مهناز ادامه داد

  ! تو هم برو خونه ات دختر جان . اینطوری بی خبر و بی موقع به مهمونی اومدن ، در شأن تو نیست -

  : مهناز زار زد

  ! آقای شاهین فر -

  : ت به سمت او برود ، اما با تشر پدرش سر جا میخکوب شد . مهناز مابین گریه اش گفتبهار میخواس

  ! ازتون نمیگذرم آقای شاهین فر ... نمیگذرم که اینقدر بی رحمید -

  : بزرگمهر گفت

  داری مزخرف میگی ! تو با چه مدرکی اومدی اینجا و بهم تهمت میزنی ؟ -

  : دو باز رو به ناهید و بهار داد ز

  شماها چرا اینجا وایستادید ؟ مگه نمیگم برید باال ؟ -

  . کسی زیر بازوی مهناز را گرفت . بهرام بود

  ! آروم باش مهناز ... آروم باش ، حرف میزنیم -

مهناز بدون هیچ مقاومتی از روی زمین بلند شد و روی مبل نشست . آنوقت توانست متوجه موقعیت شود . ناهید و 
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  . آنجا نبودند و او با بهرام و بزرگمهر تنها بود بهار دیگر

  : بزرگمهر کنار پنجره ایستاده بود و با خشم عجیبی سیگار می کشید . گفت

  ! خب ، سرکار خانم ! نگفتی با چه مدرکی داری چنین تهمت بزرگی رو به من میزنی -

  : مهناز چیزی نگفت . بزرگمهر ادامه داد

  که تو کردی چیه ؟میدونی جرم این کاری  -

  . مهناز نتوانست جلوی لبخند تلخش را بگیرد

چیزی که درباره ی شما منو خیلی متعجب میکنه ، این خونسردی وحشیانه و عجیبتون بعد از جنایتهاییه که  -

  ! مرتکب میشید

  : بهرام با لحنی سرد و مواخذه گر گفت

  ! مهناز ... مودب باش -

  . یده شدنگاه مهناز به سمت او کش

  !تو میدونستی ، نه ؟ چرا به پدرت نمیگی ؟ ... چرا نمیگی تا از من مدرک نخواد ؟ -

  . بهرام پوزخندی زد

  ! تو احمقی مهناز ... احمقی و فیلم پلیسی زیاد می بینی -

های  مهناز چیزی نگفت و فقط به او خیره شد . حسی داغ و قوی ، درست مثل یک رشته تارهای نامرئی از چشم

سیاه و زیبای او به سمت قلب بهرام سرازیر شد و مثل نسیم روح سرد او را نوازش کرد . با اینکه بهرام آن روزها با 

همه ی وجود از مهناز متنفر بود ، اما تا آن نگاه را روی خود دید باز قلبش گرم شد و به تپش افتاد . باز هم پس از 

ی پناه و بددهان دانست و باز هم خواست او را از این مخمصه نجات بدهد . مدت ها خود را آشنا و دوست این دختر ب

  : گفت

  به حرف منطقی گوش میدی مهناز ؟ -

  : کمی به سمت او خم شد و ادامه داد

  ! چون اگه گوش ندی مجبور میشم به زور توی گوشت فرو کنم -

  . مهناز بی هیچ حرفی نگاهش کرد

پیروز بشی ، نیازی نیست که حتما خیلی خشمگین باشی . فقط کافیه با منطق جلو بیای و اگه میخوای توی مبارزه  -

  . دستت هم پر باشه

  : لبخندی زد و با کنایه ادامه داد
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  ! جمله ی معروفی هست که میگه انتقام غذای لذیذیه که باید سرد میل بشه -

غذای لذیذی بود که او سرد میل کرد . بیشتر از یک  مهناز دوست داشت توی صورت این مرد تف کند . بله ، انتقام

سال صبر کرد تا سرد شود ، و حاال داشت از آن لذت میبرد . بیچارگی مهناز همه به خاطر انتقام کثیف این مرد از 

  . بدنامی مادرش بود

. هیچوقت جلوی هیچ مهناز اشتباه کردی که با توپ پر اومدی اینجا عزیزم ! اشتباه کردی جلوی ما زانو زدی .. -

  ! کسی زانو نزن ، حتی اگه واقعا درمونده بودی

  : مهناز فقط با نفرت نگاهش کرد . بهرام از او فاصله گرفت و به پشتی صندلی اش تکیه زد

 ... حاالم داری اشتباه میکنی ... اشتباه میکنی که اینجوری نگاهم میکنی ! وقتی من تنها امیدتم برای -

  : را نگرفت و عمیق و پر لذت نگاهش کرد . بزرگمهر از گوشه ی اتاق به او توپیدادامه ی حرفش 

  ! بهرام ... االن وقت ل*ا*س زدن نیست ! یه جوری به این دختره بفهمون حرفاش مفته -

  : و رو به مهناز ادامه داد

  ! گوش بده دختر ... تصادف پدرت کار من نیست ! کار من نیست -

و به او نگاه کرد که هنوز کنار پنجره ایستاده بود و سیگار میکشید . رفتارش مثل کسانی بود که  مهناز سر چرخاند

خبر ناگوار و تلخی را شنیده باشند . از جا بلند شد و وسط اتاق ایستاد . انگار اینبار حق با بهرام بود ... نباید مقابل آنها 

  . زانو میزد

  ! دارید دروغ میگید -

  ... قسمبه شرافتم  -

  : و باز مهناز وسط حرفش دوید

  مگه شما شرافتی هم دارید ؟ -

  . اینبار بزرگمهر اخم کرد

  ! گوش بده دختر جون ... داری پاتو از گلیمت درازتر میکنی -

  : بهرام سعی کرد با همان لحن خونسرد و آرام میانه را بگیرد

  ... ضی کنم . شما اگه میل داریدپدر جان ، فکر میکنم من بتونم خانم سپهری رو را -

  : مهناز به سمت او چرخید

  ! من با هیچ کسی به غیر از خود آقای شاهین فر ، مخصوصا با تو حرفی واسه گفتن ندارم -

  : بزرگمهر گفت
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  ... اینجا هیچ کسی با تو حرفی نداره . همین حاال برو بیرون ، واگرنه یادم میره دختر مهدی سپهری هستی و -

  : مهناز وسط حرفش پرید

  ! کسی که چیزی برای از دست دادن نداره رو تهدید نکنید ، چون مثل تف سر باال برمیگرده توی صورتتون -

بزرگمهر هاج و واج نگاهش کرد . چقدر این دختر عجیب و عاصی با مهناز مودب و پر نشاط گذشته فرق داشت . 

  : بهرام گفت

  ... جا بریمهناز بهتره دیگه از این -

  . مهناز با تنفر نگاهش کرد

از همه تون متنفرم ... مطمئن باشید یه روزی تقاص این کاراتون رو می بینید . همه تون رو به خاک سیاه می  -

  ! نشونم

و روی پاشنه ی پایش چرخید و به طرف در خروجی رفت . حرف هایش را زده بود ، میخواست هر چه زودتر آن 

ترک کند . حس میکرد حتی هوای آنجا مسموم است . اما هنوز چند قدم مانده به در ، بهرام  خانه ی نحس را

  . بازویش را گرفت و او را به سمت خودش کشید

فکش منقبض شده بود ، زیر چشم چپش میپرید . خشم آنقدر واضح توی سیاهی چشمانش شعله میکشید که مهناز 

  . کشد . اما دست های قوی بهرام او را سر جا محکم و صامت نگه داشتناخودآگاه ترسید و خواست خود را عقب ب

مهناز رمیده و بی پناه به او خیره شده بود و باور نمیکرد یک روزی این مرد با همین چشم های سرد و عصبی به او 

ار بغض کرد و عاشقانه نگاه میکرده است . شانه هایش لرزید . حس ترس و ناامنی به قلبش چنگ انداخت . بی اختی

  : چانه لرزاند . صدای بزرگمهر بلند شد

  ! بهرام ... ولش کن بره -

فشار انگشت های بهرام کم شد . مهناز خود را از بین دست های او بیرون کشید و با همه ی قدرت به سمت 

  . ... خروجی دوید

شک هایش را پاک کرد و پشت در اتاق صدای باز شدن در نیمه شیشه ی پذیرایی ، او را به خود آورد . به سرعت ا

کمین گرفت . ترسیده بود . گوش تیز کرد تا صداهای بیرون را بشنود ، اما چیزی به جز صدای قدم های خونسرد و 

بی اعتنایی نشنید . آهسته الی در را باز کرد و به بیرون سرک کشید . بالفاصله نگاهش با چشم های پر لبخند و 

  . ا کردزیرک بهرام تالقی پید

  ! آه ، تویی ؟ منو ترسوندی -

  : نفس آسوده ای کشید و بیرون رفت . بهرام گفت
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  ! علیک سالم -

  : با بیحالی پاسخ داد

  ! سالم -

  فکر کردی دزدم ؟ -

  : رفت روی پیشخوان لخت آشپزخانه نشست و در همان حال جواب داد

  ! آره . چه بی سر و صدا اومدی -

  : خندیدبهرام یک وری 

خواستم ببینم اگه یه روز توی خونه تنها بودی و دزد اومد ، چیکار میکنی . خیالم راحت شد ، شکر خدا کار احمقانه  -

  ! ای انجام نمیدی

  . و بالفاصله توجهش جلب چشم های سرخ و بیمار مهناز شد

  گریه میکردی ؟ -

  : مهناز یکه ای خورد و با خشکی گفت

  ! نه -

  ... ماتولی چش -

  : اینبار با خشونت توی چشم هایش براق شد و جواب داد

  ! گفتم نه -

  . بهرام چیزی نگفت و فقط نگاهش کرد . اما ابروی چپش باال پرید و مهناز فهمید که عصبی اش کرده است

  : سرش را پایین انداخت و با لحن دوستانه تر و آرام تری پرسید

  جا ؟از کجا فهمیدی من اومدم این -

  . زنگ زدم خونه ، گفتن نیستی -

  . ولی به کسی نگفتم که میام اینجا -

  : بهرام پوزخندی زد

  . من اگه نفهمم تو کجایی و چیکار میکنی که باید برم بمیرم -

  : و از ته قلبش دعا کرد مهناز متوجه منظور او شود و حواسش را جمع کند . ادامه داد

  . همه چی اینجا بدجوری توی ذوق میزنه . میخوای بگم واست مبله اش کنن ؟ مثل اینکه برقا قطع شده -

  : مهناز لبخند کمرنگی زد
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  . نه ، بی خیال -

  : و از روی پیشخوان پایین پرید و پشت پالتویش را تکاند . بهرام گفت

  تا کی میخوای اینجا بمونی ؟ -

  . االن دیگه میخواستم برگردم خونه -

  ! یمبا هم میر -

  . مهناز نگاهش کرد

  . من با ماشین اومدم -

 ! میدونم ! بعداً یه نفرو می فرستم که ماشینت رو برگردونه خونه . تو با من میای ... ناهارو با هم بیرون میخوریم -

  . لبخند کجی روی لب های مهناز نشست

  . باشه -

تاق رفت . اما در میانه ی راه سر جا ایستاد و دوباره و روی پاشنه ی پایش چرخید و برای برداشتن کیفش به سمت ا

  . به سمت بهرام برگشت

  بهرام ؟ -

  جانم ؟ -

  مامان و بابا کجان ؟ -

  : بهرام به حالت عجیبی نگاهش کرد و بعد از مکث کوتاهی گفت

  ! فرانسه ، پاریس ! اینو خودت هم میدونی -

  . مهناز از ناراحتی لبش را گاز گرفت

 ! ه ، ولی ... از وقتی رفتن ... االن از یک ماهم بیشتر شده . خب ، من ... من ازشون خبری ندارمآر -

 نفس هایش تند شد ، باز نزدیک بود گریه اش بگیرد . همه ی عجز و التماسش را توی چشم هایش ریخت و گفت

:  

  حالشون خوبه ؟ -

  ... باور کن من خبر خاصی ازشون ندارم ، ولی -

  . دستش را باال برد و به گلویش چنگ زد مهناز

  ! بهرام تو رو خدا ... تو رو خدا -

  : و با بیچارگی به تیغه ی دیوار تکیه زد و چشم هایش را بست . بهرام صدایش کرد
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  !مهناز ؟ -

  . به تندی خودش را به او رساند و شانه هایش را گرفت

  تو ازشون خبری ندارم ! حرفامو باور نمیکنی ؟به من نگاه کن مهناز ... به خدا ، به جون  -

  . مهناز نگاه اشکی و بی فروغش را به چهره ی نگران او دوخت

  راست میگی ؟ -

  ! آره . گریه نکن فدات شم ... گریه نکن ، واست پیداشون میکنم -

ک هایش را بگیرد و نگاهش نگران و صادقانه بود . مهناز حرفش را باور کرد . نفس عمیقی کشید تا جلوی اش

  : آهسته گفت

  ! ممنون -

  . بهرام لبخندی زد

  خب عزیزم ، بریم ؟ -

  : مهناز خود را از بین دست های او بیرون کشید

  ... میرم کیفم رو بردارم -

  . ... و به سمت اتاق رفت

 

  : گفتآقای سبحانی ، مباشر بهرام ، ماشین را توی باغ برد و جلوی در عمارت توقف کرد . 

  ! پس من اگه آقا رو دیدم ، بگم از خونه خوشتون نیومد -

  : مهناز گفت

  ! نه زیاد ... بهرحال الزم نیست شما چیزی بگید . من خودم توضیح میدم -

  : سپس در را باز کرد و در حالیکه پیاده میشد ، گفت

  ! بهرحال ممنون -

ن روز به خواست بهرام با آقای سبحانی رفته بود تا یک واحد و به سمت پله های عریض منتهی به مهتابی رفت . آ

آپارتمان را ببیند . آپارتمان شیک و دلبازی بود ، اما ندانست چرا به دلش ننشست . سبحانی که پشت سر او پیاده 

  : شده بود ، با صدای بلند پرسید

  خانم با من امری نیست ؟ -

  : مهناز از همان فاصله پاسخ داد
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  ! به سالمت نه ، -

و در را باز کرد و داخل رفت . هنوز توی سرسرا ایستاده بود و داشت دکمه های پالتو اش را باز میکرد که با دیدن 

 : تصویر روبرویش سر جا خشکش زد

  !ناهید خانم ؟ -

شد . لبخند گرم و ناهید به خانه برگشته بود ، بعد از گذشت سه هفته ! ناگهان به یاد بیژن افتاد و ضربان قلبش تند 

  . دوستانه ی ناهید او را از بهت در آورد

  ! سالم -

  . به خودش آمد ، به تندی جلو رفت و گرم و دوستانه با او دیده بوسی کرد

  ! ببخشید ، سالم ! خیلی خوش اومدین -

  : سپس لبخندی زد و ادامه داد

  را خبر ندادین بیایم استقبال ؟راستش اصالً انتظار دیدنتون رو نداشتم ! کی اومدین ؟ چ -

  یک ساعتی میشه رسیدم . نخواستم مزاحم تو و بهرام بشم . تو کجا بودی ؟ -

  : کیف و پالتو اش را به مستخدم سپرد و به او گفت

 ! برامون چای بیار -

  : و رو به ناهید ادامه داد

  ! بفرمایید بریم توی نشیمن ، اونجا حرف می زنیم -

یمن رفتند و روبروی هم نشستند . مهناز یادش می آمد که یک روزی توی همین اتاق ، مقابل همین با هم به نش

  : زن خوار شده بود . جلوی پاهای شوهرش زانو زده و التماس کرده بود . ناهید پرسید

  چه خبر ؟ اوضاع چطوره ؟ -

  . لبخند کمرنگی زد

  شما چه خبرا ؟ کیش هوا چطور بود ؟ خبر خاصی نیست . همه چیز همونی هست که بوده . -

  . خوب ... نه گرم و نه سرد -

  بیژن خوب بود ؟ -

  . ناهید به تلخی خندید و نگاهش را به دستانش دوخت

  ! تا خوب از نظر تو چی باشه -

  : مهناز آب دهانش را به سختی قورت داد و پرسید
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  گرفته به نظر میرسید ! اتفاقی افتاده ؟ -

  . باز هم به تلخی خندید و سرش را برای تأیید حرف او تکان دادناهید 

اوهوم ... درباره ی بیژنه ! زده به سرش ، دیوونه شده ! حرفایی میزنه که اگه حتی یک کلمه شون به گوش بهرام  -

  ... برسه

  : نفس عمیقی کشید و محکم و مستقیم توی چشم های غمگین مهناز خیره شد

ستی مهناز ... خوب و عاقل ! پر به پرش نده ، محلش نذار ! اگه بهت زنگ زد ، جوابشو نده ! تو دختر خوبی ه -

  ! خواهش میکنم ... مراقب خودت و بیژن باش

برای یک لحظه مهناز حس کرد مرده است . چنان شوکه شده بود که نمیدانست باید چه عکس العملی نشان بدهد . 

  : چهره ی ناهید خیره شده بود . ناهید گفت فقط مثل یک مجسمه بدون پلک زدن به

از بهرام دل خوشی ندارم ، یعنی هیچوقت نداشتم . وقتی عروس بزرگمهر شدم کمی بیشتر از یک سال میگذشت  -

که زن قبلیش مرده بود . خوش خیال بودم و فکر میکردم قراره بانوی این خونه باشم . قراره جانشین فرشته باشم ، 

انوی اول این خونه هنوز هم فرشته است ! خانم شاهین فر ، اونه ! بزرگمهر تا لحظه ی مرگش هم جنازه اما نبودم ! ب

  ... ی زن اولش رو بیشتر از من دوست داشت ، و بهرام

  . مکثی کرد و نفس عمیقی کشید

ی شر و شیطون پر  مرگ فرشته واسه هیچ کسی به اندازه ی اون سخت نبود . تا قبل از اون اتفاق بهرام پسربچه -

سر و صدایی بود . اما بعدش افسرده شد ، منزوی شد . اون اوایلی که من زن بزرگمهر شدم حتی نفهمید واسه 

مادرش جانشین اومده . بزرگمهر ساعت ها باهاش حرف میزد . می بردش توی اتاق و مدام از مادرش میگفت ، و 

خوشبختی داشته باشه . یه روز من و بزرگمهر توی اتاقمون اینکه همه ی آرزوش توی بهشت اینه که پسر شاد و 

کنار هم نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم که در باز شد و بهرام اومد داخل . ما رو کنار هم دید . حرفی نزد ، اما 

من دیدم که چیزی توی نگاهش عوض شد . از اون روز به بعد شروع کرد به زجر دادن من . با خط کشیدن روی 

دیوارا ، با شکستن ساقه ی گل هام ، با حرف های زشت زدن جلوی دوستا و مهمونام . بعد که بیژن به دنیا اومد ، با 

  . کتک زدن و اذیت کردن بیژن

  . مهناز چیزی نگفت ، اما توی ذهنش عبور کرد که بهرام و بیژن از همان اول رابطه ی خوبی با هم نداشتند

رو برای زجر دادن من تغییر داد . دیگه گلدونامو نمیشکست ، میدونست که دیگه این  بزرگتر که شد ، شیوه اش -

چیزا واسم اهمیتی نداره . دست از فحش دادن هم کشید . مودب شد ، منو مامان صدا زد . اما شد رقیب بیژن ! یه 

ل داره یه چیزی نسبت به جوری پسر منو پسش زد که بزرگمهر هیچوقت اونو ندید . که حتی خود بیژن هم حاال قبو
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  . بهرام کم داره

سرش پایین بود ، مهناز نمیتوانست چشم هایش را بخواند . اما از دست لرزانی که روی پایش مشت شده بود ، فهمید 

  . خشمگین شده است

 بدترین قسمتش این بود که من با همه ی نفرتی که از بهرام داشتم مجبور بودم تحملش کنم . مجبور بودم -

همیشه مثل یک مادر خوب کنارش باشم ، چون بزرگمهر شاکی میشد ... بزرگمهر به من میگفت نباید بین بهرام با 

دو تا جگر گوشه ی خودم فرقی بذارم . در حالیکه خودش بیشتر از همه بینشون فرق میذاشت . اون بهرام رو همیشه 

زش برقصم . راستش ... من ... واسه خوشایند دل شوهرم بیشتر از بهار و بیژن دوست داشت . منم مجبور بودم به سا

  ... ... من

  . بغض داشت ، می لرزید . نگاه مهناز اما همانطور بی تغییر روی چهره ی او بود ... همان طور سرد و بی احساس

از رو میخوای ؟ میدونی ، من بودم که تو رو به بهرام پیشنهاد دادم . اون روز نحس توی کتابخونه ، بهش گفتم مهن -

چیزی نگفت ، هیچی ! اما میخواست ! بعدش که بیژن اومد سراغم و بهم گفت که دوستت داره ، فهمیدم چه 

  ! اشتباهی مرتکب شدم ... عشق پسرم رو به برادرش تقدیم کردم

با اینکه میدانست  مهناز دلش میخواست داد بزند ، گریه کند ، عقده اش را خالی کند . خصمانه به ناهید نگاه میکرد .

هیچ تقصیری به گردن ناهید نیست اما او را مسبب بدبختی هایش میدانست . بی منطق شده بود ، دلش میخواست 

  : کسی باشد تا بتواند سرش داد بزند و گریه کند . اما برخالف همه ی احساساتش ، با صدای خشکی گفت

قدیر اعتقاد دارم و میدونم که حاال همون جایی نشستم که زدن این حرفا سودی نداره ، ناهید خانم ! من به ت -

تقدیرم برام خواسته . کسی مقصر نیست ، حداقل نه شما ! بهرحال ، اگر شما هم اسمی از من نمی بردین برای 

 بهرام فرقی نمیکرد . شما میدونید که اون اجازه نمیده دیگران برای زندگیش تصمیم بگیرن و برنامه بریزن . اون از

  . خیلی وقت پیش منو زیر نظر گرفته بوده ، و شما فقط همون اسمی رو بردید که دلخواه اون بوده

آره ، حق با توئه ! بهرام تو رو از خیلی وقت پیش انتخاب کرده بود ، و این یعنی چه من اسمی از تو می بردم و چه  -

اما بیژن نمیدونست . عصبانی بود ، منو تقصیرکار نمی بردم شانسی برای پسر بی نوام نبود ! من اینو میدونستم ، 

میدونست . میخواست بره درباره ی تو با بزرگمهر حرف بزنه ، و لی من نذاشتم . به دست و پاش افتادم ... التماسش 

 کردم ! گفتم اگه تو واقعا دوستش داشته باشی ، به پاش میمونی ! من میدونستم مهناز ... بیژن حریف بهرام نمیشد ،

  ! از پسش برنمی یومد

  . اشک توی چشم های مهناز نیش زد

  ... ولی شاید اگه میدونست که بیژن -
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  : ناهید با خستگی خندید و گفت

  فکر میکنی نمیدونه ؟ -

  : ترس توی رگ و پی مهناز دوید . چشم هایش را محکم بست و با لحنی مردد گفت

  ! نمیدونه -

لومه که هنوز شوهرت رو نشناختی ! اون میدونه ... از همون سال ها میدونست که عجب دختر ساده ای هستی ، مع -

  ! به خاطر چی بهش جواب رد دادی

  . مهناز پر از ترس و ناباوری نگاهش کرد

  پس چرا کاری نمیکنه ؟ -

طور میتوانست باور نمیکرد که بهرام ماجرای عشق او و بیژن را میداند . چطور ممکن بود بداند و کاری نکند ؟ چ

  اجازه دهد مهناز و بیژن حاال توی یک خانه ، زیر یک سقف زندگی کنند ؟ واقعا اینقدر به هر دویشان مطمئن بود ؟

میخوای چیکار کنه ؟ چه کاری ازش برمیاد ؟ بیژن برادرشه ، چه بخواد و چه نخواد . تف سر باالست ... هر بالیی  -

  . رو خودش بکشه که سرش بیاره ، باز مجبوره مکافاتش

زهرخندی روی لب های مهناز نشست . آره ، برادرش بود ... تف سر باال بود ! اگر او را میکشت ، خودش داغدار 

میشد . اگر بی آبرویش میکرد ، خودش بی اعتبار میشد . میتوانست چه کند ؟ بیژن یک شاهین فر بود ، و برای 

لک نمیترسید . این خانواده ی بدبخت او بودند که قربانی این بازی همین هرگز از ابر و باد و مه و خورشید و ف

  . مسخره شدند

از بهرام بترس ، مهناز ! خواهش میکنم ، مجبورش نکن رو در روی بیژن قرار بگیره . ازش بترس مهناز ... اون  -

  ! ش ندهمثل یک افعی زخمی و نیم کُشه که منتظره زهرشو توی صورت بیژن تف کنه ... بهانه دست

  . مهناز عصبی شده بود . دهان باز کرد چیزی بگوید که صدای قدم های شخص سومی را از طرف آشپزخانه شنید

  : ناهید بالفاصله صاف نشست و با لحنی معمولی ، انگار نه انگار اتفاقی افتاده ، پرسید

  . از بهار چه خبر داری ؟ دلم براش تنگ شده ، باید برم دیدنش -

  . پلک هایش را با حرص روی هم فشرد و نفس عمیقی کشیدمهناز 

  ! خبری ندارم . یکی دو باری زنگ زده فقط -

المیرا وارد شد و با لبخندی که بر لب داشت به ناهید خوشامد گفت . پس از اینکه بساط عصرانه را روی میز چید ، از 

  : اهید با صدای آهسته ای گفتدو خانم خانه عذرخواهی کرد و بیرون رفت . به محض خروجش ، ن

  ! جلوی این زن خیلی مراقب رفتارت باش ... جاسوسیتو برای بهرام میکنه -
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  : مهناز نفسش را به بیرون فوت کرد . میخواست آن بحث تمام شود ، همه چیز زیادی آزارش میداد . گفت

 بفرمایید میل کنید ناهید خانم ... چای بریزم براتون ؟ -

*** 

شتانش روی میز اتاق کنفرانس ضرب گرفته بود و به انعکاس چهره ی عصبی و کالفه اش توی شیشه ی میز با انگ

نگاه میکرد . هیچ کسی توی شرکت نمانده بود تا بگوید برایش یک جاسیگاری بیاورد . نمیتوانست هم که خاکستر 

  : ب دلش یک نخ سیگار میخواست . گفتسیگارش را را مقابل این پیرمرد مبادی آداب روی زمین بریزد . اما عجی

  من نمی فهمم جناب شایگان ... این حرفا یعنی چی ؟ -

  . شایگان پوفی کشید و خودکارش را روی کاغذهای زیر دستش رها کرد

  ! مجبورم ... واقعا مجبورم -

  : مهرداد عاصی شد

خانواده امو میدونید . حاال وقتش نیست که پا پس ولی حاال نه ... حاال که شما وضعیت پدر منو میدونید . وضعیت  -

  ! بکشید

  : برخالف او شایگان آرام بود . گفت

میدونم ! ده ماهه که تقریبا یک تنه دارم شرکت رو اداره میکنم و ماه به ماه سود پدرت رو توی حسابش می ریزم .  -

  . منتی نیست ، اما میخوام بدونی من توی رفاقت با مهدی کم نذاشتم

  : مهرداد سرش را میان دستانش گرفت و کالفه پرسید

  پس چرا ... چرا میخواید سهامتون رو واگذار کنید ؟ -

به خاطر پسرم ! تو اینو میدونی ! پسر من مریضه ، باید از ایران ببرمش . شاید بشه درمونش کرد . اگه اون نباشه  -

چه دردم میخوره ؟ من که رفتم دیگه اینجا کاری ندارم . دیگه میخوام دنیا نباشه ! اون نباشه دیگه این شرکت به 

  . کسی رو ندارم که جای خودم بیارمش . مجبورم بفروشم ، خدا میدونه که چاره ای ندارم

حق با او بود ... مهرداد میدانست که حق با اوست . تنها فرزندش بیمار بود و او میخواست همه ی دارایی اش را 

مانش به امریکا برود . عقل و احساسش کار شایگان را تأیید میکرد . اما چه میکرد با خانواده ی در بفروشد و برای در

  شُرُف نابودی اش ؟ چه میکرد با حساب بانکی خالی اش و چک هایی که نزدیک سررسیدشان بود ؟

  این کارو با من نکنید آقای شایگان ... این رسمش نیست ! حاال من باید چیکار کنم ؟ -

شایگان با دلسوزی نگاهش کرد . این پسر را دوست داشت و برای تالش دیوانه وارش برای حفظ خانواده ، احترام 

  : قائل بود . دلش میسوخت که تجربه نداشت و هنوز گرگ نشده بود . آهسته گفت
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ه جاش چک میگرفتم . اما اگه پول الزم نبودم ، به خدا ، به جان تنها پسرم ، سهمم رو واگذار میکردم به تو ! ب -

  ... خودت میدونی که نمیتونم ... پول نقد میخوام ، واگرنه

  : مهرداد سرفه ای کرد تا صدایش را صاف کند ... تا بغضی که توی گلویش النه کرده بود را پس بزند ... و گفت

مین سه هزار متری توی بولوار ببینید ، آقای شایگان ... االن به ما یک موقعیت اوکازیون پیشنهاد شده . یه ز -

فردوسی . صاحبش میخواست مسکونی بسازه . باهاش حرف زدم متقاعدش کردم روی گزینه ی تجاری هم فکر 

کنه . میدونم کارمون سخته میشه ، پروانه ساخت به همین سادگی نمیدن . اما بهرحال درست میشه . پسره هیچی 

یداریم و میسازیم ، یه درصد مشخصی هم به صاحب زمین میدیم . من ما پیمانکاری برم .پول نداره واسه ساختش 

  ! حساب کردم ، موقعیت عالیه آقای شایگان ... سرمایه مون دو برابر میشه

شایگان با چنان آرامشی به حرف های او گوش داد که مهرداد یک لحظه امیدوار شد او را متقاعد کرده . اما جمله ای 

  : کل مختل کرد که شنید ، اعصابش را به

  ! حق با توئه ، عالیه ! اما من وقتشو ندارم ، باید از ایران برم -

مهرداد عصبی توی موهایش چنگ زد و سرش را عقب کشید . دلش میخواست داد بزند : به درک ! به درک ! 

  : شایگان ادامه داد

االم من جای پدرت ، این پیشنهادو رد درضمن ، میدونم اگه پدرت می تونست حتما این نصیحتو بهت میکرد . ح -

  ! کن

  . مهرداد بدون اینکه دست خودش باشد خصمانه نگاهش کرد

  !چرا ؟ -

  ! چون همه چی عالیه ! وقتی عالی بود ، اینو بدون که کاسه ای زیر نیم کاسه است -

  : ز هم تکرار کردجمله اش را تمام کرد ، صندلی اش را عقب کشید و بلند شد . مهرداد با استیصال با

  ! آقای شایگان ... این رسمش نیست -

  : شایگان دستش را روی شانه ی او گذاشت

  ! متأسفم مهرداد جان ... واقعا متأسفم -

  . و از اتاق کنفرانس بیرون رفت

است از مهرداد اما همانجا نشست . یک ساعت ، دو ساعت ، سه ساعت ... هوا تاریک شده بود ، اما او هنوز نمیخو

روی آن صندلی بلند شود . حتی به زنگ خوردن های مکرر موبایلش هم توجهی نکرد . فقط همانجا نشست و 

  . سیگار دود کرد . حاال دیگر از اینکه خاکسترهای سیگارش را روی زمین بریزد هم خجالت نمی کشید
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ش هستند ؟ روز اولی که فهمید تنها باید کجا می رفت ؟ به خانه ای که میدانست سه جفت چشم غمگین در انتظار

امید خانواده است ، احساس غرور کرد . اما حاال همه ی آن غرور احمقانه روی سرش آوار شده بود . اداره ی خانواده 

، پر کردن حساب بانکی ، سر و کله زدن با عمله و بنا و مصالح فروش ، در افتادن با اینهمه گرگی که دور و برش را 

  . ، کار آسانی نبود گرفته بودند

شش ماه پیش به این امید که بتواند امور خانواده را سامان دهد از یزد آمد ، اما هیچ کاری نکرده بود . شاید اگر 

همین آقای شایگان نبود تا بحال چند بار به بن بست میرسید . حاال فقط دو ماه دیگر فرصت داشت و میدانست که 

  . زه شودقرار نیست توی این دو ماه معج

با یاد آوری شایگان باز خلقش تنگ شد . مردک میخواست توی چنین موقعیتی او را تنها بگذارد . میخواست 

سهامش را واگذار کند . به کی ؟ خدا میدانست ! معلوم نبود شریک تازه وارد چه آدمی باشد . قابل اعتماد باشد ؟ اهل 

ند یک جا بیکار بنشیند تا بلکه شانس و اقبال برایش دستی بلند کند ریسک باشد ؟ مهرداد توی موقعیتی نبود که بتوا

. باید حرکتی میکرد . دست پیش میگرفت تا پس نیفتد ... تا خانواده را بیشتر از آن به تباهی نکشد ... تا بتواند به 

  . قولی که به خواهرش داده وفا کند و دست شاهین فرهای لعنتی را از زندگیشان کوتاه کند

اگهان فکر سمجی مثل خوره توی مغزش افتاد . فکر اینکه نکند باز همه ی این جریانات زیر سر شاهین فرها باشد ن

  ... ؟

بی اختیار از روی صندلی بلند شد و با عصبانیت طول اتاق کنفرانس را قدم زد . اولین بار هشت سال پیش بود که به 

ندازد . اما چون توی این کار تجربه ای نداشت به دنبال یک فکر پدرش خطور کرد یک شرکت پیمانکاری راه بیا

شریک بود . ناگهان مثل اینکه کلید چراغی را بزنند و اتاقی روشن شود ، ذهنش روشن شد . بزرگمهر شاهین فر 

 ! اولین بار شایگان را به پدرش معرفی کرد

شده بود . بزرگمهر به مهدی گفته بود : شایگان عمران کار با تجربه ای بود که به خاطر یک بدشانسی ورشکست 

  ! سرمایه از تو ، کار از مهندس شایگان

خشم مثل سمی مهلک آرام آرام توی مغزش پخش شد و منطقش را از کار انداخت . بزرگمهر شاهین فر ... باز هم 

ین منبع درآمدشان را هم بزرگمهر شاهین فر ! ظاهراً برای اینکه روند انتقام گیری اش را تکمیل کند ، میخواست دوم

از چنگشان در آورد . اول پدرش را مثل یک تکه گوشت گوشه ی خانه انداخت ، حاال هم میخواست خانواده اش را 

  ! به فقر و گرسنگی بکشاند . اما او نمیگذاشت ... حتی اگر می مرد هم نمیگذاشت

شایگان گفته بود سهامش را واگذار کند . سعی کرد نقشه ی احتمالی بزرگمهر را حدس بزند . احتماال او به 

میخواست شرکت را عمالً فلج کند . حتی ممکن بود خودش دست به کار میشد و سهم شایگان را از او می خرید . 
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آنوقت بازی کامال دست او می افتاد . اگر حاال فقط میتوانست از طریق نصیحت های پدرانه ی شایگان او را از 

 ن سه هزار متری بولوار فردوسی باز دارد ، آنوقت عمالً دست به کار میشد و کارشکنی میکردسزمایه گذاری روی زمی

.  

اما او نمیگذاشت . دست آن شیطان بزرگ را از زندگیشان کوتاه میکرد . خواهرش را ، ناموسش را از بهرام شاهین فر 

  . دور میکرد . دیگر نمیگذاشت خانواده اش ناامید شوند

  : را برداشت و شماره ی شایگان را گرفتبی فکر تلفن 

  ! الو ، آقای شایگان ! من سهم شما رو میخرم ... نقد -

 

مهناز تقه ی کوتاهی به در زد و وارد شد . هاله ی دود سیگاری که در فضا پیچیده بود باعث شد بی اختیار اخم کند 

  . و دستش را توی هوا تکان دهد

  ! خودت رو خفه کردی چقدر سیگار میکشی مهرداد ... -

مهرداد سرش را از روی انبوه کاغذهای مقابلش باال آورد و با مهربانی به او نگاه کرد . مهناز جلوتر رفت و لیوان آب 

  . زرشک را جلوی صورتش گرفت

اپس فکر نکن حاال که بابا نمیتونه عکس العملی نشون بده ، یعنی قلبش هم از کار افتاده . ناراحت میشه ، دلو -

  ! میشه ... گناه داره

  . مهرداد لیوان آب زرشک را گرفت و جرعه ی از شربت خنک را نوشید

  ! توی فکرم ، مهناز -

  توی چه فکری ؟ -

و به کاغذهای روی میز نگاه کرد . سند زمین های گلبهار و ویالی کوچکشان توی جاغرق و خیلی چیزهای دیگر را 

  . دید

  داری چیکار میکنی ؟ -

مهرداد نمیخواست خواهرش را درگیر مسایل مالی کند . پدرش هیچوقت درباره ی کارش با هیچ زنی حرف نمیزد . 

  : اما او پدرش نبود ! بی اختیار گفت

دارم حساب میکنم ببینم چقدر پول نقد میتونم گیر بیارم . اگه بتونم زمینا و ویال رو بفروشم و یک وام درست و  -

  ! اینکه مبلغ جور میشه درمون بگیرم ، مثل

  . چشم های مهناز گرد شد
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  واسه ی چه کاری اینهمه پول الزم داری ؟ -

مهرداد خیلی مختصر جریان را برایش توضیح داد . آنقدری که فکر میکرد مهناز الزم است بداند تا مانعش برای 

یاد آن شب سرد و خفت بار دی ماهی فروش امالک نشود . اما مهناز با شنیدن نام شاهین فرها رنگش پرید و به 

  : افتاد . با صدای لرزان از شدت وحشت گفت

من چیزی از این حرفا نمی فهمم مهرداد . هر کاری میدونی الزمه انجام بده . اما خواهش میکنم ... خواهش  -

  ! میکنم مراقب باش . من دیگه طاقت یک گرفتاری جدیدو ندارم

  : ترقوه ی خواهرش که از شدت الغری توی ذوق میزد نگاه کرد و آهسته گفت مهرداد با دلسوزی به استخوان

  ! خیلی اذیت میشی مهناز ... هم تو ، هم مامان ! ای کاش اجازه میدادین واسه ی بابا پرستار بگیرم -

  . مهناز لبخند ناراحتی زد

  . یبه ی نامحرم تر و خشکش کنهالزم نیست ، از پسش بر می یایم . میدونم که بابا دلش نمیخواد یک غر -

دل مهرداد گرفت . این وفاداری مهناز نسبت به پدر فلجشان را ستایش میکرد . خودش گاهی فراموش میکرد که 

پدر همان پدر است . مقابلش سیگار میکشید و گاهی نادیده اش میگرفت . اما مهناز هنوز هم به پدرش با همه ی 

ب میبرد . وفاداری مهناز را نداشت ، نمیتوانست مثل او خودش را وقف خانواده وجود احترام میگذاشت و ازش حسا

  : کند . بی اختیار دستش را روی دست الغر و ظریف او گذاشت و گفت

  مهناز ... اگه بابا میتونست حرف بزنه ، فکر میکنی االن به من چی میگفت ؟ -

تدارش توی ذهن کشید . او همیشه مردی منطقی و مهناز چشم هایش را بست و تصویر پدرش را در دوران اق

محتاط بود . اگر او بود ، هیچوقت همه ی دارایی اش را یک جا صرف یک قمار نمیکرد . مثل مهرداد فکر نمیکرد 

  . میتواند یک تنه از پس همه بربیاید ، حتی آن وقت هایی که خیلی قدرت داشت

 ! و ازشون فرار کن میگفت ... میگفت با شاهین فرها در نیفت ، -

*** 

بهرام وسط اتاق ایستاده بود و خیلی سرسری کاغذی را مطالعه میکرد . بعد خودکاری را از روی میز مطالعه برداشت 

  : و با بی حوصلگی زیر کاغذ را امضا زد . گفت

  امروز چه خبرا ؟ -

در آرامش برای خود پرتقالی پوست می به کسی نگاه نمیکرد ، اما مهناز میدانست که مخاطبش اوست . در حالیکه 

  : کند ، جواب داد

  . خبر خاصی نیست -
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  با سبحانی رفتی خونه رو ببینی ؟ -

  ! آره ، راستش خوشم نیومد -

  ! اِه ... چرا ؟ خونه ی خوبی بود که -

  . آره ، ولی به دلم ننشست -

  ! بسیار خوب ... هر جوری که دوست داری ! خونه مال توئه -

  : لبخند مهربانی به مهناز زد . بعد برگشت به سمت ناهید و گفت و

  شما چطورید ؟ -

ناهید چنان لبخند مهربانی به لب نشاند که مهناز برای یک لحظه فراموش کرد او چه تنفر عمیقی از بهرام در دل 

  : دارد ، و گفت

  ! بد نیستم -

  تا کی مشهد هستین ؟ -

  میخوام یه سر هم برم اصفهان پیش بهار . چطور مگه ؟ شاید دو هفته ای بمونم . -

  : بهرام در حالیکه کاغذ را توی پاکت میگذاشت ، گفت

  . هفته ی دیگه باید چند روزی برم ترکیه . نمیخوام مهناز توی خونه تنها باشه -

  . و پاکت را روی میز شلوغ پرتاپ کرد و رفت کنار مهناز نشست

  بود ؟ میگن پسر غالمرضا سکته کرده ، آره ؟ راستی ، کیش چه خبرا -

  ! آره طفلک ، پسر دومیش بود . همون که بیست و دو سالشه -

  . ابروهای بهرام باال پرید

  جدی ؟ یه پسر بیست و دو ساله رو چه به سکته ی مغزی ؟ -

  ! بچه اش فلج شدهقسمته دیگه ! اگه مادرشو میدیدی ... یه چشمش اشک بود و یک چشمش خون ! نصف تن  -

من نمیدونستم اینقدر اوضاعش داغونه ! ولی به غالمرضا سپرده بودم هر چی هزینه ی درمان پسرش میشه واسه  -

  ! من لیست کنه ... بهش برگردونم

  ! آره ، میگفتن ! اتفاقا خیلی هم دعات میکردن -

د . ناهید مدتی خیره خیره به او نگاه کرد و بهرام دیگر چیزی نگفت و با بی خیالی مشغول پوست کندن پرتقالی ش

  . بعد لبخند تلخی زد

  ! از همه پرسیدی ، به جز برادرت -
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  : بهرام بدون اینکه نگاهش را از چاقو و پرتقال توی دستش بگیرد ، گفت

  ! دورادور جویای احوالش هستم -

ه سمت ناهید کشیده شد . هیچ تغییری توی مهناز از لحن پر طعنه ی او یکه ی سختی خورد و بی اختیار نگاهش ب

چهره ی ناهید رخ نداده بود ، حتی آن لبخند مهربان گوشه ی لبش را هم پاک نکرده بود . اما چنان رنگش پریده 

  . بود که مهناز ترسید از حال برود

  ! حرف از بیژن شد ... باید باهات درباره ی مسئله ای حرف بزنم -

  : بهرام گفت

  ! میشنوم -

  : ناهید چند لحظه مکث کرد . انگار از درستی حرفی که میزد مطمئن نبود . اما سرانجام گفت

  ! میخوام بیژن از ایران بره -

  : بهرام چیزی نگفت . ناهید ادامه داد

  . میخوام دستشو به کاری بند کنی -

  : بهرام گفت

  بازتر بشه ؟کجا بره مثالً ؟ الس وگاس ؟ تا دستش واسه کثافت کاری  -

  : اینبار دیگر ناهید نتوانست جلوی خودش را بگیرد و خصمانه پاسخ داد

  ! کثافت کاری فقط قمار و زنیکه بازی نیست -

  : بهرام سرش را بلند کرد و در حالیکه چهره ی متعجبی به خود گرفته بود ، گفت

  ! . واسه ی همینم همیشه ته چاهه معلومه که نیست ! منتها بیژن فقط همین دو کار از دستش برمیاد -

مدتی سکوت برقرار شد . ناهید شوکه شده بود . انتظار نداشت بهرام به همین واضحی پاسخ طعنه اش را بدهد . اما 

  : دوباره خودش را جمع و جور کرد و با لحن مالیم تری گفت

  . هواسه ی همینم ازت کمک خواستم . کمکش کن خودشو از ته چاه بیرون بکش -

  ! من عاشق اینم که به اعضای خانواده ام کمک کنم ، عزیزم ! ولی بیژن آدم بشو نیست -

  : صبر ناهید داشت تمام میشد . با بی تابی گفت

  بهرام ... از ایران می بریش بیرون یا نه ؟ -

  ! باشه باشه ... از ایران بره ! من اتفاقا خوشحال میشم اگه یه مدتی نبینمش -

ی ناهید برق زد . دهان باز کرد چیزی بگوید ، احتماال سوال بعدی اش را . اما همان لحظه یکی از چشم ها
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  : خدمتکارها سراغشان رفت و گفت

  ! آقا ، مباشرتون اینجاست -

  : بهرام به تندی گفت

  ! خب خب ... بهش بگو بره کتابخونه . االن میام -

  . ذاشت و به سرعت نشیمن را ترک کردو بشقاب میوه اش را روی دست های مهناز گ

مهناز رفتن او را با نگاهش دنبال کرد . سپس به سمت ناهید چرخید و نگاهش را توی نگاه او دوخت . ناهید لبخند 

تلخی زد و سرش را به عالمت افسوس تکان داد . مهناز میخواست چیزی بگوید ، اما زبانش به هیچ حرفی نمی 

  . چرخید

رخاست و بدون هیچ حرفی با شانه های پایین آویخته و خسته از او دور شد . مهناز برای یک لحظه ناهید از جا ب

چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید تا جلوی شکستن بغضش را بگیرد . سرش را به پشتی مبلی که روی آن 

دو تا پنجره اسیرن ، دو تا خسته نشسته بود تکیه داد و زیر لب ترانه ای قدیمی زمزمه کرد : توی یک دیوار سنگی ، 

  ... دو تا تنها ، یکیشون تو یکیشون من

  ! مهناز خانم -

مثل اینکه سر دزدی مچش را گرفته باشند ، به تندی الی پلک هایش را باز کرد و صاف نشست . همان خدمتکاری 

  . و نگاهش میکرد که خبر آمدن سبحانی را به بهرام داده بود ، چند قدم دورتر از او ایستاده بود

  بله ؟ -

  . آقا کارتون دارن . گفتن صداتون کنم -

از جا بلند شد و دامنش را صاف کرد . سپس به نرمی و بدون هیچ عجله ای به سمت کتابخانه رفت که باز دخترک 

  : خدمتکار صدایش کرد

  ! اونجا نه ، خانم . توی اتاق خوابتون هستن -

  . گاهی انداخت . بعد مسیرش را تغییر داد و از پله ها باال رفتاز روی شانه اش به دخترک ن

  . در اتاق نیمه باز بود . پا تند کرد تا زودتر به اتاق رسید ، و بعد در را کامل باز کرد

  بهرام ؟ -

  . بهرام کنار پنجره ایستاده بود و سیگار می کشید . مهناز داخل شد

  با من کاری داشتی ؟ -

  : تیز بهرام دلهره به جانش انداخت . دست هایش سرد شد و تنش بی اختیار به لرزه افتاد . بهرام گفتنگاه عمیق و 
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  ! آره . درو ببند -

  . مهناز مکثی کرد ، و بعد به آرامی در را پشت سرش بست

  چی شده ؟ -

  ! یکی پشت تلفن میخواد باهات حرف بزنه -

  . ابروهایش ناخودآگاه باال پریدند

  ی ؟ بهار؟ک -

  ! مادرت -

ناگهان مثل اینکه زمین زیر پای مهناز خالی شده باشد ، تکان سختی خورد و دو قدم به عقب رفت . تنش در عرض 

یک ثانیه یخ بست . ناباورانه به بهرام چشم دوخت . شوخی اش گرفته بود ؟ داشت دروغ میگفت ؟ آن روزها به 

دیگر این خوشبختی های کوچک را نمیتوانست باور کند . اما این نگاه محکم قدری بدبختی اش را باور کرده بود که 

  . ، مطمئن و دلواپس نمیتوانست به او دروغ بگوید

  . ناگهان گر گرفت ، دیوانه شد . نفهمید چطور خود را به تلفن رساند و گوشی را برداشت

  الو ... الو ، مامان ؟ مامان جونم ؟ -

  . گوشش پیچیدصدای گریان مادرش توی 

  خودتی مهنازم ؟ خودتی گل نازم ؟ -

مهناز دیوانه شده بود . می لرزید ، زار میزد ، میخندید ! گوشی تلفن را چنان با حرص توی دست هایش می فشرد 

  . که انگار دارد دست های گرم و مهربان مادرش را می فشارد

  ! ت بشم . با من حرف بزن ... دلم برای صدات تنگ شدهگریه نکن دختر نازم ! گریه نکن فدای دونه دونه اشکا -

  : مابین هق هق گریه اش بریده بریده گفت

  ! دلم ... برات ... تنگ شده -

  ! من دارم از دوریت دق میکنم ... الهی قربونت برم دخترم ... الهی قربونت برم -

لبش از شدت شادی لرزید . بی اختیار مابین صدای گریه ی دو مرد را از آن طرف خط شنید . پدرش و مهرداد ؟ ق

  . گریه ی دیوانه وارش به خنده افتاد

  ! نه ... الهی من قربونتون برم ! قربونتون برم که سالمید ، آرومید ، خوشبختید ! خدایا شکرت ... خدایا شکرت -

. مهم نبود اگر سرنوشت خودش  بعد از مدت ها برای اولین بار احساس آرامش و سبکبالی میکرد . کار او درست بود

را نابود کرده بود ... مهم خانواده اش بود که هنوز هم کنار هم زندگی میکردند و سالم بودند . صدای مهرداد از آن 
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  : طرف خط توی گوشش پیچید

  !الو ، مهناز ؟ -

  ! ودتن مهناز از شدت خوشی بی حس شد . این مهرداد بود ... حالش خوب بود ! خود مهرداد ب

  خوبی داداشی ؟ اونجا توی کشور غریب اذیت نمیشی ؟ هوای مامان و بابا رو داری ؟ -

  : صدای گریه ها اوج گرفت . مهرداد جنون آمیز فریاد زد

  ! خودمو نمی بخشم مهناز ! نمی بخشم که تو رو به این روز انداختم ... من احمق -

  ... تو اگه بدونی من چه زجری میکشم وقتی تو حالت بده آروم باش فدات بشم ، تو رو خدا آروم باش ! -

  . مهرداد گریه میکرد . مثل یک پسربچه ی خطاکار و بی پناه ... زار میزد

  ! من میخواستم ازت محافظت کنم ... نمیخواستم اینطوریشه ! به خدا نمیخواستم -

برنیومدی ! تو گناهی نداری ... آخه مگه چند سالت میدونم عزیزم ، میدونم فدات شم ! تو میخواستی ، اما از پسش  -

  ! بود ؟ من چند سالم بود ؟ ما خیلی بچه بودیم که بزرگ شدیم مهرداد ! تقصیر هیچکدوممون نبود

صدای جیغ پر وحشت مادرش را شنید و وحشت کرد . داشت نام پدرش را بلند بلند صدا میکرد . ترس برش داشت . 

  : گفت

  حالش بد شده ؟ چی شده ؟ بابا -

  : مهرداد به تندی پاسخ داد

نه نه نه ... چیزی نیست ! فکر کنم فشارش رفته باال ! تو خودتو ناراحت نکن ! من باید برم مهناز . بعداً با هم  -

 حرف میزنیم ، شایدم همدیگه رو دیدیم ! مگه نه ؟

  : مادرش جیغ زد : وای مهدی ... چی شدی ؟! مهرداد گفت

  ! داحافظ فدات شمفعال خ -

  : مهناز جیغ زد

  بابا چی شده ؟ قطع نکن مهرداد ... الو ؟ الو ؟ -

  . اما دیگر دیر شده بود . صدای بوق اشغال توی گوشش پیچید

مثل مجسمه ای تو خالی که به زمین کوبیده و تکه تکه شود ، روی زمین زانو زد و چشم هایش را بست . صداها 

حس عجیبی داشت . آرام آرام بود ... درست به آرامی و روانی گدازه های آتشفشانی در هنوز توی گوشش بود . 

  . شرف انفجار

  حالت خوبه ؟ -
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از جا پرید و چشم هایش را باز کرد . صدای بهرام کبریت کشیده بود به اعصابش . حاال برای انفجار توی دلش 

  . شمارش معکوس را می شمرد

  ت کرد ؟باهاشون حرف زدی ؟ آرام -

  . چیزی نگفت . دستش روی پایش مشت شد و نفسش را حبس کرد

 نمیخوای بدونی چطوری پیداشون کردم ؟ ... خب ، داستانش مفصله ! راستش مهرداد بعد از اینکه از ایران رفت -

...  

یش را بست سکوت کرد . متوجه غیر عادی بودن آرامش مهناز شده بود . از شدت ناراحتی برای یک لحظه چشم ها

  : . گفت

  ! چرا روی زمین نشستی ؟ پاشو فدات شم -

  : دستش را به سمت مهناز دراز کرد و خواست بازویش را بگیرد که ناگهان مهناز جیغ زد

  ! به من دست نزن -

  ! به من دست نزن -

ر چسباند . نفرت نگاهش دست بهرام توی هوا ثابت ماند . مهناز به تندی از روی زمین بلند شد و تنش را به دیوا

  . آنقدر پر رنگ و زننده بود که یک لحظه سر بهرام گیج رفت

  !مهناز ؟ -

  ! برو عقب ! برو عقب -

  چی شده مهناز ؟ -

  : مهناز داد زد

  ! ازت متنفرم -

 : حرفش درست مثل یک سیلی بود . بهرام به تندی چشم هایش رابست و نفس عمیقی کشید . مهناز ادامه داد

همش تقصیر توئه ! از همون روز اول ... هر بالیی که سرمون اومد وقتی ردشو گرفتم رسیدم به اسم تو !  -

  !بدبختمون کردی ، دیوونه مون کردی ! چی میخوای ازمون ؟ چی میخوای ؟

  : باز به گریه افتاد ، اینبار از شدت خشم و نفرت . بهرام آرام ولی عصبی گفت

  ! داری اشتباه میکنی -

  : مهناز بلندتر از قبل جیغ زد

  ! من مامان و بابامو میخوام ... میخوام از این جا برم ! میخوام برم پیش اونا ... میخوام برم -
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  . ناگهان از جا کنده شد . به سمت در دوید و خودش را بیرون انداخت

شاید هم مثل پرنده ای که برای اولین حس سبکی بی سابقه ای را تجربه میکرد . مثل نسیم بی وزن بی وزن بود . 

بار پرواز را آموخته است . نه چیزی می دید و نه صدایی می شنید .از شدت جنون به انفجار رسیده بود . های های 

گریه میکرد و می دوید . فکر میکرد اگر از آن عمارت نفرین شده ، از آن باغ نحس خارج شود ، همه ی بدبختی 

او بر میگردد به همان سال ها . به آن سال هایی که توی خاطراتش بوی چمن خیس و خاک  هایش انتها میگیرد و

مرطوب میداد و به اندازه آفتاب ظهرهای تابستان لذت بخش بود . اما هنوز چند قدم مانده بود به در خروجی که 

  . دستی به بازویش چنگ زد و او را به عقب برگرداند

م و جنونش ناشی میشد ، ناگهان تحلیل رفت . چنان ضعفی توی تنش دوید که همه ی توان و قدرتی که از خش

حتی نتوانست وزنش را روی پاهایش تحمل کند . نزدیک بود زمین بخورد ، اما بهرام شانه هایش را گرفت و او را به 

  . خود چسباند

  ! آروم ... آروم باش مهناز ! آروم باش ! اینجوری گریه نکن -

ید . فقط گریه میکرد و به حالتی هیستریک می لرزید . بهرام درمانده بود . نمیدانست باید چه کند . با صدایی نمی شن

دستپاچگی یک بار مهناز را محکم در آغوش فشرد و باز رهایش کرد . چنگ زد توی موهایش . سیلی نه چندان 

  . آرامی به گوشش نواخت . تنش را تکان داد

  ! گریه نکن ! تو رو خدا آروم باش ... تو رو قرآن آروم بگیر داری می لرزی مهناز ... -

صدای داد و فریادشان ساکنین خانه را متوجه خود کرده بود . همه ی خدمتکارها دورشان حلقه زده بودند و نگاهشان 

د بود ! کمی میکردند ، بعضی با کنجکاوی و بعضی با ناراحتی . اما نگاه ناهید با همه تفاوت داشت ... پیروز و شا

دورتر از جمعیت ایستاده بود و فاتحانه به این استیصال و بیچارگی بهرام نگاه میکرد . بهرام را همان چیزی از پا در 

  ! می آورد ، که به خاطرش دنیا را بهم زده بود ... توی این شک نداشت

قرآن ... داری می میری ... داری بدبختم  بیا منو بزن مهناز ! فحش بده ، داد بکش ، خودتو خالی کن ! مهناز تو رو -

  ! میکنی

ناگهان بیچارگی و درماندگی چنان بر قلب بهرام چنگ انداخت که بی اختیار مهناز را روی زمین رها کرد و با همه ی 

  : توانش داد کشید

  ! دیوونه ام کردی ! دیوونه ام کردی -

  . و با هر دو دست توی موهایش چنگ زد

ر جلو آمد و دستش را روی شانه ی بهرام گذاشت . هنوز هم چشم هایش از سر خوشی و لذت برق میزد ناهید این با
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  : . آهسته گفت

  ! آروم باش عزیزم ... درست میشه -

  : و بعد رو به دیگران تشر زد

  ! شماها چرا خشکتون زده ؟ خانم رو ببرید توی اتاقشون ... یکیتون هم بره سیگار و فندک بیاره -

  . ... و زیر بازوی بهرام را گرفت و سعی کرد او را از روی زمین بلند کند

 

وقتی چشم باز کرد ، هوا تاریک شده بود . با وجود اینکه همه ی استخوان های تنش درد میکرد ، اما روی آرنجش 

 : نیمخیز شد و گفت

  !بهرام ؟ -

هرام را ببیند که روی چهارپایه ی مقابل میز دراور نشسته بود از تاریکی و تنهایی ترسیده بود . اما بالفاصله توانست ب

  . و سیگار میکشید ، و خیالش راحت شد

  جانم ؟ -

  . صدای بهرام آرام و اطمینان بخش بود . مهناز دوباره تنش را روی خوشخوابه رها کرد

  ساعت چنده ؟ چرا هنوز نخوابیدی ؟ -

  خوبه ؟دو و نیمه ! خوابم نمیومد . تو حالت  -

  . مهناز چشم هایش را بست

  ! نه زیاد ، تنم درد میکنه -

  : نفس عمیقی کشید و ادامه داد

  ! داشتم خواب مامان و بابا رو میدیدم -

  : بهرام چیزی نگفت . مهناز بی توجه به سکوت او ، لبخند پر لذتی به لب نشاند و گفت

وی سالن پذیرایی جمع شده بودیم و مامان واسمون پیانو میزد . خواب دیدم برقا رفته . بعدش ما همه کنار هم ت -

  ... سرم روی شونه ی بابا بود . مهردادم

حرفش را قطع کرد . ذهنش داشت فعال میشد . هیچ چیزی طبیعی نبود . نه بدن دردش ، نه شب بیداری بهرام ، و 

  . ه بلند شد و به بهرام چشم دوختنه همه ی آن صحنه ی پر تنشی که کم کم داشت یادش می آمد . دوبار

  بهرام چی شده ؟ -

بهرام چیزی نگفت . از روی صندلی بلند شد و آمد ، مقابل مهناز ایستاد . چشم های سیاهش توی تاریکی غلیظ آن 



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 137  

 

  . وقت صبح ، برق میزد

  ! چیزی نشده . بهتره استراحت کنی -

  : با تردید پرسید

  ما با هم دعوا کردیم ؟ -

بهرام اینبار مهر تأیید زد به همه ی حدسیات ذهنش . لبش را گاز گرفت و دوباره سر جا ولو شد . بهرام روی  سکوت

  . تخت ، کنارش نشست و آهسته موهایش را نوازش کرد

  ! من دعوا نکردم ، تو دعوا کردی -

مهناز با شرمندگی نگاهش کرد و لحنش بوی طنز و دلجویی میداد . میخواست مهناز را از آن حال بد در آورد . اما 

  : گفت

  !خیلی فحشت دادم ؟ -

  . بهرام خندید . او به فحاشی های مهناز عادت کرده بود

  ! آره ! گفتی ازم متنفری -

  . مهناز از شدت ناراحتی و شرم برای چند لحظه چشم هایش را بست

  ! ببخشید -

خرمن موهای سیاهش فرو رفت . بهرام با مهربانی  اشک هایش بی اختیار از گوشه ی چشمانش جوشید و توی

  : دستش را روی صورت او گذاشت و گفت

  مهناز ... گریه میکنی دیوونه ؟ -

صدای مهربان و دلجویانه ی او فقط گریه ی مهناز را شدیدتر کرد . نمیدانست دارد مهنازش را توی چه برزخی 

که زندگی اش را از هم پاشانده بود . هیچوقت یادش نمیرفت آن  عذاب میدهد . این همان بهرام بود . همان بهرامی

روزهای تلخی که توی تنهایی اش هق میزد و به جنون میرسید از شدت سردرگمی . یادش نمیرفت این همان بهرام 

بود که پدرش برای دور بودن از او پس از تصادفش دیگر هرگز حرف نزد . همان بهرامی که یک روزی به خاطر 

رگه چک برگشت خورده او را تا حد مرگ ترسانده بود ، تا حد یک هرزه پایین آورده بود ، و قسم خورده بود که یک ب

او را به دست و پایش خواهد انداخت . هنوز هم یادش بود آن شب را ، درست مثل آتش پرستی که در برابر آتش 

ن تیر خالص را شلیک نکند ... برادرش را از او نگیرد . او زانو زده باشد ، مقابل بهرام زانو زده بود و التماس میکرد ای

همه چیز را هنوز به خاطر داشت ، اما تا چشم باز میکرد نگاه گرم و عاشق و مهربان بهرام را میدید و قلبش میلرزید . 

نفرت میدید این روی دیگر بهرام بود ... این روی عاشق و صبور ! این مردی که حرف می شنید اما پاسخی نمیداد . 
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اما متنفر نمیشد . این مردی که پنج سال به آب و آتش زد تا مهناز را مال خود کند ، و حاال کنارش نشسته بود و 

  . بدون اجازه اش حتی دستش را نمیگرفت

  : مهناز توی برزخ محبت و نفرت مانده بود . نه راه پس داشت و نه راه پیش . مابین هق هق گریه اش گفت

  ! ی بدبختم ... خیلیمن خیل -

  : بهرام لبخند تلخی زد

  چون زن منی بدبختی ؟ -

به مهناز مهلت انکار نداد . روی صورتش خم شد و در حالیکه موهای روی پیشانی اش را آهسته نوازش میکرد ، 

  : گفت

که تو رو دارم ... حتی  ولی من خوشبختم ، دقیقا به همون دلیلی که تو بدبختی ! بعد از اونهمه بدبختی ، خوشبختم -

  ! اگه این تنها دلخوشیم ازم متنفر باشه

  : لبخند خسته ای به لب آورد و ادامه داد

در ضمن ، جهت اینکه کمی واست قابل تحمل تر بشم میگم ... مهرداد بعد از اینکه پاش رسید فرانسه ، از دست  -

ر قند عسلشون آوردم . حتی با وجود اینکه بعداً مهرداد آدمای من فرار کرد . پدر و مادرت فکر میکردن من بالیی س

رو واسشون پیدا کردم و تحویلشون دادم ، اما ذهنشون مسموم شده بود و نمیتونستن بهم اعتماد کنن . واسه همین 

  ! بدون اطالع من زندگیشون رو جدا کردن و رفتن لیل . خودشون اینطوری خواستن ، به من ربطی نداره

آهسته خم شد و پیشانی داغ و تب زده ی مهناز را بوسید و بعد در حالیکه میخواست از او فاصله بگیرد ،  مکثی کرد .

  : گفت

  ... حاال دیگه بهتره استراحت کنی ... دکتر میگفت مقاومت بدنت -

  : مهناز اجازه نداد بهرام از او دور شود . به تندی دست او را گرفت و گفت

  ! که همه چی داری ! مثل من نیستی که خانواده ات رو از دست داده باشی تو چرا بدبختی ؟ تو -

  : بهرام دوباره سر جایش نشست و با چشم هایی پر از حرف به او خیره شد . مهناز ادامه داد

و درد تو چیه بهرام ؟ پدر و مادرت مردن ؟ فقط همین ؟! آخه مگه همه نمی میرن ؟ مردن داریم تا مردن ! بابای ت -

که مرد ، اینقدر سر قبرش دسته گل آوردن که مونده بودین باهاش چیکار کنین ! اون تنها نمرد ، حتی بعد از مرگش 

غرورش رو داشت . ولی خب چه میشه کرد ؟ یه شب توی خواب قلبش گرفت و فوت شد ! مثل بابای من تحقیر 

  ! نشد ... جلوی بچه هاش ، جلوی زنش

  : دادپوزخند تلخی زد و ادامه 
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خوشی زده زیر دلت و میگی بدبختی ! تو دیگه چرا باید بدبخت باشی پسر ارشد جناب بزرگمهر خان ؟! تو که باباتو  -

توی یک وان پر از خون ندیدی ! تو که صدای گریه های پر از ناامیدی مادرت به گوشت نخورده . تو که برادر 

  ! بهرام شاهین فر ! همیشه همینقدر مغرور ، همینقدر قوی جوونت جلوت هق هق نزده ! تو همیشه همین بودی ...

  : بهرام نفس عمیقی کشید و نگاهش را از او گرفت . گفت

مهناز ، خیلی خوبه که وقتایی که دلت واسه مامانت تنگ میشه ، خوابشو پشت پیانو میبینی ! ولی من وقتی دلم  -

  ! برای مادرم تنگ میشه ، خواب آتیش میبینم

با ناامیدی چشم هایش را بست . باز همان داستان تکراری ... او و پدرش توی ویال نبودند که ویال آتش گرفت  مهناز

و مادرش سوخت ! همین ! اینهمه سال خودش را عذاب داده بئد چون نتوانسته بود کمکی به مادرش بکند . اگر به 

  ... ای خانواده اش میدانستجای مهناز بود چه میکرد ؟ اگر خودش را مقصر همه ی بدبختی ه

بهرام کمی تنش را باال کشید و به تاج تختخواب تکیه زد . بعد در حالیکه از روی پاتختی بسته ی سیگار و فندکش 

  : را برمیداشت ، گفت

  امشب چقدر سیگار کشیدم ! ... میشه جاسیگاری منو از روی دراور برام بیاری ؟ -

سمت میز دراور رفت . جاسیگاری پر از ته سیگار بود . اول آن را توی سطل زباله  مهناز بی هیچ حرفی بلند شد و به

  : ی کوچک زیر میز خالی کرد ، و بعد دوباره به سمت بهرام برگشت . بهرام بالفاصله شروع کرد

هرای چه حال خوبیه ! امشب برای اولین بار ، بعد از یک ماه و اندی که از عروسیمون گذشته ، مثل زن و شو -

  ! معمولی نشستیم و با هم گپ میزنیم ! مثل همه ی زن و شوهرا

  . شعله ی فندک را زیر سیگارش گرفت و پک عمیقی زد

میدونم گفتن این حرفا توی همچین موقعیتی ، یک اشتباه محضه ! میدونم ، اما چیکار کنم ؟ من جلوی تو کال  -

  ! ین یکی هم روی همه شونفکم لقه ! اینهمه واسه خاطر تو اشتباه کردم ، ا

  : بعد سیگار را به سمت مهناز گرفت و پرسید

  دخانیات ؟ -

  . مهناز سرش را به عالمت منفی تکان داد . بهرام باز هم کام عمیقی از سیگارش گرفت

  ! فقط پنج سالم بود ، شاید دو سه ماهی بیشتر ، که اون اتفاق افتاد -

  کدوم اتفاق ؟ -

  : از را نشنید که بدون توجه به سوال او ، ادامه دادانگار صدای مهن

میدونی ؟ من قبل از اون اتفاق هیچی تو ذهنم نیست . هیچ خاطره ای ندارم . ولی جالبه که اون شب رو مو به مو  -
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  . ، ثانیه به ثانیه از برم ! میشه گفت واسه ی من دنیا از اون شب شروع شد

  : رسیدبعد سر چرخاند به سمت مهناز و پ

  راستی ، تو از مادر من چی میدونی ؟ -

مهناز به یاد پرتره ی آن زن سفید پوشی افتاد که موهای سیاه و چشم های درشت و معصوم داشت و هنوز هم 

بانوی اول آن عمارت بود . و بعد یاد همه ی شایعاتی که در موردش شنیده بود . اینکه زن کثیفی بوده و یک شب با 

رده است . شاید هم خود بزرگمهر شاهین فر او را کشته و الشه اش را توی ویالی فریدون کنار به فاسقش فرار ک

  : آتش کشیده است . بهرام سکوت معنادار او را که دید ، بی اختیار پوزخندی زد و گفت

  همون مزخرفات ، آره ؟ -

  . صورت مهناز گرفتنفس عمیقی کشید و بالخره آن نگاه تیز و آزاردهنده اش را از روی 

بی شرفا ! بی شرفای بی همه چیز ! اسم مادرم ، شرافتش رو با دروغاشون لکه دار کردن ! من میدونم ... میدونم  -

که پشت سرش چه حرفایی گفتن ، و همین هم زجرم رو بیشتر میکنه . اونا میخواستن حیثیت پدرم رو به باد بدن . 

تونستن سوء استفاده کردن ! حتی یادمه توی مراسمش هم در گوش همدیگه پچ  یه موقعیتی گیرشون اومده بود ، تا

پچ میکردن ، تا اینکه بابا زن آقای ملک رو بلند کرد و قضیه رو فیصله داد ! ولی مهناز ، من به تو میگم که همه چی 

  ! دروغ بود ! چون من میدونم اون شب چه اتفاقی افتاد

رد و با ته سیگار قبلی روشن کرد . مهناز به لرزش دست های او خیره شده بود . سیگار دیگری از توی پاکت در آو

دیگر حاال میدانست هر وقت اسمی از مادر بهرام به میان می آید ، دست های او شروع به لرزیدن میکند . این برای 

  . مرد خونسرد و بی رحمی مثل او کمی عجیب بود

 ، پدر و مادرم روی دو تا صندلی روبروی هم ، کنار شومینه نشسته بودن و اون شب هوا خیلی سرد بود . توی ویال -

  . حرف میزدن . منم ... منم می دویدم و بازی میکردم

  . پوزخند تلخی به لب نشاند

انگار از همون زمان کله ام باد داشت . همیشه بازی مورد عالقه ام تفنگ بازی بود ... بنگ بنگ ! اینو بکش و اونو  -

ش ! خالصه ... من بین دست و پای اونا وول میخوردم و بازی میکردم . اون شب مامانم یک بلوز آبی و دامن بک

  . مشکی کوتاه تنش کرده بود . پاهاشو هم انداخته بود روی هم و سیگار میکشید

  . به تلخی خندید و سرش را با تأسف تکان داد

گردنبندی که به گردنش بسته بود ، چه طرحی داشت ؟ حتی میبینی چه خوب یادمه ؟ میخوای حتی بهت بگم  -

  میخوای بهت بگم رنگ الک ناخناش چی بود ؟
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باز کام عمیقی از سیگارش گرفت و به سقف زل زد . دو فواره دود از سوراخ های بینی اش بیرون زد و توی صورتش 

  . پخش شد

ار . ویال یک نگهبانی داشت که اسمش میرزا بابا یک تفنگ برنوی شکاری داشت که گاهی باهاش میرفت شک -

عاصف بود . وقتایی که ما نبودیم ، اون از تفنگ بابا نگهداری میکرد . روغن کاریش میکرد و همه ی گلوله هاشو 

هم خالی میکرد و میذاشت نزدیک در خروجی . یهو من چشمم خورد به اون تفنگ و شیطون رفت توی جلدم ! رفتم 

  . ی دیوار برداشتم و جلو رفتم و تفنگ رو از گوشه

مهناز از شدت هیجان و اضطراب سر جا میخوکوب شده بود . بهرام ... تفنگ شکاری ... مادرش ! نه ، مطمئنا قضیه 

  ! آن چیزی نبود که او فکر میکرد

ی که متوجه شد ، هنوزم برام سواله اونهمه زور و قدرت رو برای برداشتن اون تفنگ از کجا آورده بودم ؟ اولین نفر -

  ! خودش بود : بهرام ! بذارش سر جاش عزیزکم

  . تلخ و پر حسرت خندید

  ! دلم میره واسه بهرام گفتناش ! مثل تو بود ، ر رو یه جوری تلفظ میکرد -

هوای اتاق غلیظ شده بود . مهناز با چشم های درشت شده از وحشت به او نگاه میکرد و پشت سر هم نفس های 

شید تا جلوی خفه شدنش را بگیرد. نه ... داشت اشتباه حدس میزد ... اشتباه حدس میزد ! مطمئن بود دارد عمیق میک

  . اشتباه حدس میزند

تفنگ رو بلند کردم و سر لوله رو گذاشتم رو شقیقه اش ! گفتم : ماما ، بزنمت ؟ بکشمت ؟! بابا خندید : میخوای  -

  ! : پسر خودمه آهوی منو شکار کنی ؟ و با افتخار گفت

دست های بهرام می لرزید ، صدایش می لرزید ، مردمک سیاه چشم هایش می لرزید . سیگار را به سختی توی 

  : جاسیگاری خاموش کرد و ادامه داد

باز گفتم : بزنمت ؟ بابا گفت : بزنش ! فکر میکرد میرزا عاصف تفنگو خالی کرده ! خود کثافتش وقتی داشت  -

له ها رو برداشته ! نمیدونم چرا این دروغو گفت ... شایدم دروغ نگفت ، حواسش پرت شده بود ! میرفت گفت گلو

بذارش سر جاش بهرام ! ولی من به حرفش گوش نکردم . ماشه رو فشار  ! نمیدونم ! ولی مامان گفت : خطرناکه

  ! دادم و بعد ... بنگ

، مهناز بی اختیار چشم هایش را بست و نفسش را توی سینه انگار این تیر خالص را توی مغز مهناز خالی کرده بود 

 ! حبس کرد . حاال همه چیز را میدانست . بهرام مادرش را کشته بود
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وقتی دوباره چشم باز کرد ، توی تاریک و روشن اتاق چهره ی خیس از اشک بهرام را دید و سر جا خشکش زد . 

  !بهرام داشت گریه میکرد ؟

من مادر خودم رو کشتم ! از اون شب به بعد شدم این دیوونه ی بدبخت و تنهایی که می بینی ! کشتمش ، مهناز !  -

این دیوونه ای که داشت توی تنهاییش زجرکش میشد ، اما تو رو دید ! عاشقت شد ، وابسته ات شد ، و بعدش 

  ! بدبختت کرد

، هرگز نمیتوانست دیدن اشک های هیچ قلب مهناز مثل یک تکه آهن گداخته داغ داغ شد . این خصلت او بود 

مردی را تاب بیاورد . میدانست وقتی مردی گریه میکند ، یعنی واقعا به ته خط رسیده . هر سه مرد زندگی او در 

  ! برابرش به گریه افتاده بودند . پدرش ، مهرداد ، و حاال هم بهرام

  . مچ دست هایش را گرفتبدون اینکه حرکاتش دست خودش باشد ، به سمت بهرام کج شد و 

  ! گریه نکن ... تو رو خدا ! تو رو مرگ من -

بهرام سر بلند کرد و با چشم های خیسش به او خیره شد . نگاهش به بی پناهی و هراسانی نگاه پسربچه ای بود که 

  . کتک خورده باشد

روی آرامش رو دیدم و نه روی مهناز من خیلی تنهام ... بعد از اینکه مادرم رو کشتم ، دیگه هیچوقت نه  -

خوشبختی رو ! ولی بعدش تو اومدی توی زندگیم ! از همون روزایی که خیلی بچه بودی ، اینقدر بچه که هنوز 

روسری سرت نمیکردی ... من عاشقت شدم ! چشمات منو یاد مادرم می انداخت و عین یک مخدر آرومم میکرد . تو 

دونی ! من هر غلطی که کردم ، هر گهی که خوردم واسه این بود که تو رو نمیدونی من چقدر بدبختم عزیزم ، نمی

  !بدست بیارم ! چون این تنها راه نجات من از برزخ بود ! متوجه منظورم هستی ؟

مهناز در برابر این اعترافات هذیان آلود حرفی برای گفتن نداشت . سرش را تکان داد و کمی خودش را عقب کشید . 

  : هان هر دو شانه ی او را گرفت و تنش را وحشیانه تکان داداما بهرام ناگ

دوستت دارم ، مهناز ! دوستت دارم ، بی رحم بدذات من ! اینو بفهم ! اینقدر توی سر من نکوب که ازم متنفری ...  -

، این نگو من در حقت ظلم کردم . من چاره ای جز این نداشتم ! می فهمی چی میگم یا نه ؟ این سرنوشت سیاهو 

تقدیر تلخت رو قبول کن ! قبول کن که زن من ، مایه ی آرامش منی و دیگه هیچ راهی وجود نداره که از من جدا 

  ! بشی

  : شانه های مهناز را رها کرد . گوشه ی لباسش را گرفت و بویید و با التماس نالید

  ! من می میرم عزیزم ... من بدون تو می میرم -

اما احساسات چنان بر او غلبه کرد که وقتی به خود آمد ، دید سر بهرام را در آغوش گرفته و  مهناز نفهمید چه شد .
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  . در حالیکه بی امان اشک می ریزد ، موهایش را نوازش میکند

  ! گریه نکن بهرام ... اگه منو دوست داری ، گریه نکن -

ن دو برای اولین بار مثل یک زن و شوهر کنار بهرام با بی پناهی به لباس او چنگ زد و در آغوشش هق هق کرد . آ

هم بودند ، بدون اینکه فکر شخص سومی بینشان فاصله بیاندازد . مهناز برای اولین بار با بهرام احساس همدردی 

کرد و خواست مرهمش باشد . انگشتانش را آهسته میان موهای سیاه او میلغزاند و گاهی هم او را می بوسید . بهرام 

  . رفت و بر کف دست او بوسه ای زدمچش را گ

  دلت برام میسوزه ، مهناز ؟ -

  : سر بلند کرد و به مهناز خیره شد . ستاره ی خیس چشمانش از شدت التماس می لرزید . باز گفت

دلت میسوزه ؟ تو اگه از من متنفر باشی که نباید برام دل بسوزونی ! باید خوشحال باشی از اینکه من اینقدر  -

  ! تمبدبخ

  . مهناز به چهره ی ترحم برانگیز او لبخند ناراحتی زد و آهسته پیشانی اش را بوسید

  ! من ازت متنفر نیستم -

بهرام تنش را کمی جا بجا کرد و مهناز را سخت و نفسگیر در آغوش کشید . نفس مهناز در آغوش او بند آمده بود ، 

ام میکرد ، به هر نحوی که میتوانست . بهرام او را بوسید ... پیشانی اما اعتراضی نکرد . او باید آن شب بهرام را آر

  . اش ، گونه هایش ، شقیقه اش ... اول نرم و عاشقانه و بعد پر از حرص و احساس مالکیت

رنگ مهناز ناگهان پرید و تنش بی حس شد . بی اختیار ، از روی میلی غریزی همه ی ماهیچه های تنش را سفت 

  : رد خود را عقب بکشد . اما بهرام او را محکم تر از قبل در آغوش فشرد و زیر گوشش زمزمه کردگرفت و سعی ک

  ! آرومم کن ، مهناز ... آرومم کن دردت به جونم -

شانه های مهناز از سر شرمی عفیفانه لرزید . اول سعی کرد خود را از او جدا کند . ولی بعد نفهمید چه شد که دست 

و در حالیکه همه ی تنش از هجوم حسی تازه می لرزید ، اجازه داد بهرام برای اولین بار پا به حریم  از تقال برداشت

  . ... دوشیزگی اش بگذارد

*** 

با صدای زنگ موبایل بهرام از خواب بیدار شد ، اما چشمانش را باز نکرد . بهرام دست هایش را دور تن او حلقه زده 

یلش روی پاتختی به قدری زنگ خورد و لرزید تا بالخره قطع شد ، ولی خواب بهرام بود و آرام نفس میکشید . موبا

  . به قدری سنگین بود که بیدار نشد

کمتر از دو دقیقه ی بعد ، دوباره موبایلش زنگ خورد . اینبار بهرام تکانی به خود داد و در حالیکه زیر لب فحش 
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  . میداد ، موبایلش را برداشت

  صبح ؟چه خبرته سر  -

مهناز میتوانست صدای مردانه ای را از آن سمت خط بشنود که داشت تند تند چیزی را توضیح میداد . بهرام گفت : 

  مگه امروزه ؟ ساعت چند ؟ -

  : باز هم چند لحظه در سکوت به حرف های طرف مقابلش گوش کرد و بعد با اوقات تلخی گفت

  ! کن من امروز نمیتونم بیام ! زنگ بزن کنسلش -

مهناز نزدیک بود از جا بپرد و از بهرام بخواهد که قرارش را کنسل نکند ! هنوز اتفاقات دیشب را برای خود هضم 

  : نکرده بود ، نمیتوانست تمام روز او را کنار خود تحمل کند . به کمی تنهایی احتیاج داشت . اما بهرام باز گفت

حسام بگو یه دروغی سرهم کنه قرارو بندازه واسه یه روز دیگه ... آره ، نه نمیتونم ... به تو چه آخه ! زنگ بزن  -

  ! فرقی نمیکنه ... خداحافظ

و گوشی را قطع کرد و دوباره سر جا دراز کشید . مهناز ناامیدانه داشت به این فکر میکرد که مجبور است رو در روی 

قه هم نگذشته بود که بهرام دوباره موبایلش را برداشت او چشم باز کند و صبحانه را با او بخورد . اما هنوز دو دقی

  . وشماره ای را گرفت

  ! الو مهران ... زنگ زدی حسام ؟ ... خب ، دیگه نمیخواد زنگ بزنی ... آره ، میام ! ... آره ، خداحافظ -

  . و قطع کرد

ساعت خودش را به خواب زد ، تا مهناز آهسته لبش را گاز گرفت تا از خوشحالی جیغ نزند . مجبور شد نزدیک یک 

بهرام دوش گرفت و لباس پوشید . بعد هم خیلی عادی ساعت مچی و حلقه اش را از روی پاتختی کنار سر او 

  . برداشت و از اتاق بیرون رفت

او را  مهناز بی اختیار اخمی کرد و لبش را گاز گرفت . انتظار داشت بهرام بیاید و قبل از رفتنش خیلی آرام و عاشقانه

ببوسد . بدجوری توی ذوقش خورده بود . یکدفعه به خاطر این حس ناکامی و سرخوردگی به خنده افتاد . باور نمیکرد 

که تا این حد مشتاق بوسیده شدن از جانب بهرام بوده باشد . سر جا غلتی زد و نگاهش را به سقف دوخت ... انگار 

  ! معجزه ی بدن کار خودش را کرده بود

ت بزرگمهر شاهین فر ، درست مثل یک بمب توی خانه ی غمزده ی آنها فرود آمد ، به همان اندازه ناگهانی خبر فو

  . ، و به همان اندازه تکان دهنده

مهناز وقتی این خبر را شنید تا چند دقیقه نمیتوانست حرف بزند . خبر را مهرداد از شایگان شنیده بود . رفته بود یزد 

از دانشگاه مرخصی بگیرد که خبر را شنید ، و بالفاصله با خانه تماس گرفت . مهناز هیچ حرفی تا برای ترم آینده 
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نمیزد ، انگار الل شده بود . بعد ناگهان به گریه افتاد . این خبر همانقدر برای او خوش بود ، که خبر آتش بس در 

  . یک جنگ بزرگ برای یک ملت

 گریه میکرد و می لرزید . هنوز هم نمیدانست باید چه بگوید . سرانجام گفتبالفاصله توی اتاق پدر و مادرش دوید . 

:  

  ! بزرگمهر مرده ... بزرگمهر شاهین فر مرده -

نگاه پدر و مادرش روی چهره ی اشک آلود او ثابت ماند . مهناز دیگر نتوانست وزنش را روی پاهایش تحمل کند و 

  . روی صندلی ولو شد

  ! شه ! باور نمیکنم که مردهخدایا ، باورم نمی -

  : جیران مبهوتانه زمزمه کرد

  یعنی چی که مرده ؟ آخه چرا مرده ؟ -

  : بعد ناگهان اخم کرد

  تو چرا اینقدر خوشحالی ؟ -

مهناز به گره میان ابروهای او خیره شد و میان گریه هایش خندید . مادرش نمیدانست که مرگ بزرگمهر برای آنها 

و چه امنیتی در پی دارد . بعد ناگهان یاد پدرش افتاد . بلند شد و کنار او نشست . دستش را روی چه نعمتی است 

  : دست سرد او گذاشت و گفت

  ! شنیدین بابا ؟ بزرگمهر مرده ! اون میخواست شما رو بکشه ، اما حاال خودش رفته به درک -

و زل زد . بعد از تصادفش دیگر هرگز لب باز نکرد . ناخواسته لحنش پر از کینه بود . مهدی مبهوت و خاموش به ا

دکتر میگفت مغزش ضربه ای ندیده . میگفت او میتواند حرف بزند اگر بخواهد . اما او چیزی نمیگفت ، انگار همان 

  . دنیای خاموش و منزوی را برای خود امن میدید

  خدا جای حق نشسته ، مگه نه ؟ -

ای متولد شده بود و می لرزید . مهناز از نگاه او بیم و امید خواند ، شادی خواند توی سیاهی چشم های مهدی ستاره 

  ! ، و ترس از مشکل به مراتب بزرگ تر و افسارگسیخته تری که در پیش داشتند : بهرام

  : جیران غر زد

  ! خوب نیست آدم واسه مرگ کسی خوشحال بشه ... خدا قهرش میاد -

  : ا شادی آشکاری پاسخ دادمهناز به سمت او برگشت و ب

  !کی گفته من خوشحالم ؟ -
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  . جیران با اخم نگاهش را از او گرفت و دستمال خیسی را پشت دست شوهرش کشید

  ! اینو ولش کن مهدی جان ... زده به سرش -

  : مهناز گفت

  ! فردا تشییع جنازه شه . ما هم شرکت میکنیم -

  : امه دادبعد به سمت پدرش برگشت و با غرور اد

  ! شما باید حلوای بزرگمهر شاهین فرو بخورید -

 

هوای گورستان داغ و تَف زده بود . گرما زیر لباس مشکی و زیبای مهناز تنوره میکشید و هر لحظه بی تاب ترش 

 میکرد . بهشت رضا مثل همه ی آخر هفته ها شلوغ بود . حتی آن گرمای دیوانه کننده هم نتوانسته بود مردم را

  . متقاعد کند به زیارت اهل قبورشان نروند

مهناز با دستمالی که در دست داشت مدام صورت خیس از عرقش را پاک میکرد و حواسش بود که توی آن خیابان 

  : های شلوغ راه را اشتباه نرود . پرسید

  ساعت چند شد ؟ -

  : مادرش از روی صندلی عقب پاسخ داد

  ! از یازده گذشته -

  : د و زیر لب غر زدکالفه ش

  ! دیر شد ... ای بابا -

 "و با عصبانیت برای ماشین جلویی بوق زد . همیشه وقتی توی ترافیک می ماندند و او غر میزد ، مهرداد میگفت : 

آن روز مهناز از ته دلش آرزو کرد که ای کاش ماشینشان دنده هوایی داشت .  "چیکار کنم ؟ دنده هوایی بزنم ؟ 

  : تجیران گف

  ! از اولشم اومدن ما بیخود بود . ما دیگه باهاشون صنمی نداریم -

  : مهناز از توی آینه ی روبرو به پدرش نگاه کرد و گفت

  ! داریم ... صنم داریم -

و با شیطنت برای مهدی چشمکی زد . همان لحظه توانست توی خیابانی بپیچد که مقبره های خانوادگی کنار هم 

ردیف شده بودند و باالی سر درشان نام پرتبختر خانواده های اصیل قاب گرفته شده بود . از دور توانست مقبره ی 

د و آنهمه دسته گل های بزرگ برای عرض تسلیت ... خاندان شاهین فر را بشناسد . بنر بزرگ تصویر بزرگمهر را دی
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ته قلبش آرام گرفت ! نمیخواست اینچنین باشد . این احساس با وجدانش مغایرت داشت ، اما خوشحالی اش از مرگ 

  : بزرگمهر انکار ناپذیر بود . توی دلش گفت

  ! هر جاییت محشور بشه خدا رحمتت کنه بزرگمهر خان ... امیدوارم توی جهنم روحت با روح اون زن -

  . و لبخندی زد

دو طرف خیابان آنقدر ماشین های مختلف پارک بود که به سختی توانست جای پارک پیدا کند . به سرعت صندلی 

چرخدار مهدی را از توی صندوق در آورد و با کمک جیران ، مهدی را روی آن نشاند . اول دستی به لبه های کت و 

را مرتب کرد . سپس از توی آینه ی بغل ماشین آرایش محو خود را چک کرد ، و آنوقت دسته کراوات پدرش زد و او 

های صندلی چرخدار گرفت و آن را به سمت مقبره هل داد . کوبش دیوانه وار قلبش را توی سینه حس میکرد . 

ظاهراً کمی دیر رسیده بودند وقتی وارد مقبره شدند ، خیلی راحت توانست اعضای خانواده ی شاهین فر را پیدا کند . 

، چون بزرگمهر را به خاک سپرده بودند . بهار دست روی ترمه ی شکالتی و طالیی روی قبر پدرش میکشید و زار 

میزد . ناهید هم همانجا ، کنار قبر زانو زده بود و با دستمال کاغذی جلوی دهان و بینی اش را گرفته بود . حتی از 

گریه نکرده . بیژن و بهرام با لباس های رسمی باالی سر قبر ایستاده بودند . بیژن  آن فاصله هم مشخص بود که

منقلب و عصبی بود ، اما بغض نداشت . بهرام با چهره ای آرام ، سرد و سوگوار نگاهش را به زمین دوخته بود . هر 

قعی بهرام و بهار هستند . مهناز کسی که به آنها نگاه میکرد میتوانست بفهمد تنها اعضای مصیبت دیده به معنای وا

با فشاری که به صندلی چرخدار پدرش وارد کرد ، سعی کرد جمعیت انبوه حاضر در داخل اتاقک را بشکافد و جلوتر 

  . برود

اولین کسی که او را دید، بیژن بود . چنان متحیر شده بود که نمیتوانست نگاهش را از روی صورت مغرور مهناز 

از متوجه او نبود . نگاهش دنبال چهره ی سرد و سخت بهرام بود و دلش میخواست هر چه زودتر بردارد . اما مهن

  . عکس العمل او را ببیند

کسی از پشت سر یک قدم به بهرام نزدیک شد و سرش را کنار گوش او خم کرد . مهناز میدانست که او حسام 

  . فرهمند ، جانشین پدرش است

گوش بهرام زمزمه کرد . آنوقت چشم های بهرام خیلی تند و با عجله بین جمعیت را حسام خیلی کوتاه چیزی زیر 

  . کاوید و خیلی راحت توانست مهدی را روی صندلی چرخدارش ببیند

حیرت و ناباوری تنها چیزی بود که میشد از نگاهش خواند . مهناز حرکت چشم های او را زیر نظر داشت و مثل 

جرعه جرعه سر میکشند ، روحش سرد و پر لذت میشد . نگاه بهرام روی پاهای فلج و  کسانی که شربت گوارایی را

  . بی حرکت مهدی تا روی صورتش ، و از روی صورت او تا چهره ی مهناز باال کشیده شد
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  !برای یک لحظه ضربان قلبش کند شد و مغزش قفل کرد . مهناز آنجا چه میکرد ؟

خودش رسیده بود ! با وجود اینکه به صورت وحشتناکی الغر شده بود ، اما  انتظار دیدنش را نداشت . چقدر به

  ! صورتش طراوت عجیبی داشت ... شوق و لذت انتقام زیبایش کرده بود

مهناز نتوانست و نخواست که جلوی پوزخند تحقیرآمیزش را بگیرد . سرش را به نشانه ی سالم و آشنایی کمی خم 

رام خیلی سریع چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید تا خشمش را مهار کند . مهناز کرد و منتظر پاسخ ماند . به

  : از اینکه میدید موفق شده او را خشمگین کند ، لذت میبرد . سر خم کرد و آهسته توی گوش پدرش زمزمه کرد

  ! این دفعه شما اینجایید بابا ... و بزرگمهر زیر پاتون -

  . ... جان فشردو شانه ی پدرش را از شدت هی

جیران کنار ناهید و بهار ایستاده بود و با آنها خوش و بش میکرد . مهناز برای چند دقیقه پدرش را تنها گذاشت و به 

  . سمت آنها رفت

ناهید دست مادرش را گرفته بود و داشت با محبت پاسخ ابراز تسلیت او را میداد . مهناز نفهمید چرا حس میکند این 

شوهرش غمگین نیست . پوزخندی به حس اندک عذاب وجدانش زد و با خود فکر کرد وقتی شریک زن در عزای 

  زندگی بزرگمهر از مردنش شاد است ، او چرا نباشد ؟

  : جلو رفت و گفت

  ! تسلیت میگم خانم شاهین فر ... امیدوارم خدا بهتون صبر بده -

  . بوسیدناهید با او خانمانه دست داد و گونه اش را به نرمی 

  ! ممنون عزیزم -

به سمت بهار برگشت و خواست با او هم دست بدهد . اما بهار به سرعت او را در آغوش کشید و زیر گوشش با هق 

  : هق گفت

  ! یتیم شدم مهناز ... بدبخت شدم -

  . از روی شانه اش به مهدی نگاه کرد و گریه اش شدیدتر شد

  ! ببخشش مهناز ... حاللش کن ! تو رو خدا -

مهناز میدانست که هرگز ... هرگز هرگز هرگز بزرگمهر را نخواهد بخشید . اما قلبش از اندوه این دوست قدیمی 

  . لرزید و بی اختیار او را به خود فشرد

  ! به هیچی فکر نکن بهار . اون برای تو پدر خوبی بود -

  . صدای بیژن را از پشت سرش شنیدبهار را در آغوش داشت و توی این اندوه موقتی غرق بود که 
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  ! مهناز -

ضربان قلبش باال گرفت ، تنش یخ کرد . به تندی بهار را از خود جدا کرد و به سمت او برگشت . دلش برای آن 

عسلی های غمگین تنگ شده بود . آخرین دیدارشان بسیار غم انگیز بود . دو روز بعد از تصادف پدرش بود که بیژن 

ت و سراغ او آمد . هنوز هم وقتی یاد گریه هاشان می افتاد ، قلبش داغ میشد . بیژن برای پدر او به مشهد برگش

گریه کرده بود ! اشک او برای مهناز خیلی ارزش داشت ... او را آرام کرده بود . اما مهناز هرگز نمیتوانست این 

  . رگ و خون بزرگمهر و بهرام است واقعیت تلخ را نادیده بگیرد که این عشق همه ی روزهای زندگی اش از

  ! بله ؟ سالم -

  سالم ! تو اینجا چیکار میکنی ؟ -

  . اخم های مهناز در هم فرو رفت

  ! اومدم برای عرض تسلیت -

  ! من از تو تسلیتی نشنیدم -

  ! خب منم از تو خوشامدی ندیدم -

  : ایش را کمی از هم باز کرد و آهسته گفتلحن تند و تدافعی مهناز باعث شد بیژن عقب نشینی کند . اخم ه

  ... حق با توئه عزیزم ، ببخشید ! اما راستش یک لحظه فکر کردم -

  فکر کردی چی ؟ -

  ! هیچی ، مهم نیست ! خوش اومدی -

  : و با محبت به او زل زد . مهناز باز هم تحت تأثیر جادوی چشم های او ، آهسته لب زد

  ! متأسفم ، بیژن -

  : لبخند تلخی زد بیژن

  ! بابای خوبی نبود ، خیلی چیزا رو ازم گرفت . اما ... نمیدونم چرا نمیتونم باور کنم دیگه ندارمش -

مهناز دهان باز کرد چیزی بگوید ، شاید بتواند آرامش کند . بهرحال او برای پدر او گریه کرده بود ، حسابش با 

  . شد که مقابل پدرش ایستاده بود و داشت با او حرف میزد دیگران جدا بود . اما ناگهان متوجه بهرام

اضطراب عمیق و کُشنده ای راه گلویش را بست ، لرز عمیقی سر تا پایش را فرا گرفت ... زمین زیر پایش باز هم 

  . سست شد

بعد سر خم کرد به سرعت از کنار بیژن گذشت و به طرف آنها رفت . بهرام با دیدن او پوزخند غلیظی به لب نشاند . 

و کنار گوش مهدی چیزی گفت و آنگاه تا قبل از اینکه مهناز به آنها برسد ، روی پاشنه ی کفشش چرخید و برای 
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  . خوشامدگویی به میهمانانش از آنجا دور شد

  . مهناز به تندی مقابل پاهای پدرش زانو زد و دست های سرد او را توی دست هایش گرفت

  !ابا ؟ بهم بگید ... تهدید کرد ؟ توهین کرد ؟ چی گفت بهتون ؟چی میگفت بهتون ، ب -

مهدی طبق روال همه ی آن چند ماه در سکوت فقط نگاهش کرد . نگاهش آنقدر تلخ بود که مهناز بی اختیار بغض 

  . کرد

دتون رو غلط کرد هر چی گفت ، غلط کرد ! داشته مزخرف میگفته ... هیچ کاری نمیتونه بکنه ! تو رو خدا خو -

  ! ناراحت نکنید ... تو رو جون مهنازتون

نزدیک بود اختیار از کف بدهد و همانجا بلند بلند گور پدر بهرام را فحش بدهد . فراموش کرده بود دشمن اصلی او 

بهرام است ، نه بزرگمهر . چقدر احمقانه شاد بود و احساس امنیت میکرد ، وقتی آن مار افعی توی ده متری اش 

ده بود و برای نیش زدن او از هیچ کاری دریغ نمیکرد . سر چرخاند و نفرت بار ترین نگاه عمرش را نثار بهرام ایستا

کرد ... پاسخش باز هم یک پوزخند پر طعنه بود . چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . لعنت به بهرام ... 

  ! لعنت به او

دیاموند گذرانده بود . بعد از اصالح و اپیالسیون و مانیکور کردن مهناز یک روز طوالنی و عالی را توی آرایشگاه 

  . ناخن هایش ، حاال به خانه برگشته بود و تنها چیزی که میخواست یک خواب راحت بود

با بی خیالی از سرسرا گذشت و خواست از پله ها باال برود که صدای گفتگویی را از طرف کتابخانه شنید . بی اختیار 

  . ه سمت در نیمه باز کتابخانه کج کردراهش را ب

  : ناهید با لحن مضطربی میگفت

  واسه ی چی برگشتی ؟ -

  . صدای بیژن باعث شد خون توی رگهایش منجمد شود

  ! اینجا خونه ی منه -

  . اما مثل یک دزد اومدی ... یواشکی ، بی خبر ! میدونستی که بهرام رفته ترکیه -

  : بعد با التماس اضافه کرد

  ... برگرد بیژن ! من میترسم داغت رو به دلم -

همان لحظه متوجه حضور مهناز پشت در شد و جمله اش را نیمه تمام رها کرد . مهناز به سختی آب دهانش را 

  : قورت داد و گفت

  ! سالم -
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  : بیژن که پشت به او ایستاده بود ، به سرعت به عقب برگشت و با لبخند پهنی گفت

  ! ، مهناز ... مشتاق دیدارسالم  -

  : مهناز نگاه سرگردانش را از صورت خندان بیژن به سمت نگاه مضطرب ناهید سر داد . ناهید گفت

  ... بیژن چند دقیقه ی پیش رسیده . خب ... میخواد بره دیدن بهار و بعدش -

  : بیژن وسط حرف او پرید

  ! کسی رو هم ندارممن میخوام توی خونه ام بمونم . قصد دیدار هیچ  -

ناهید نگاهی عصبی و برنده به سمت او پرتاپ کرد . اما بیژن متوجه نشد . چون نگاهش میخکوب چهره ی مهناز 

  : بود . ناهید برای اینکه حواس مهناز را از نگاه خیره ی بیژن پرت کند ، پرسید

  ناهار میخوری عزیزم ؟ -

  : رزش صدایش را بگیرد ، و گفتمهناز سرفه ای کرد تا بلکه بتواند جلوی ل

  ! نه ، ممنون . بیرون ناهار خوردم -

  . و بعد در حالیکه دست هایش را مشت کرده بود تا لرزششان مشخص نباشد ، به اتاقش رفت

بیژن آنجا چه غلطی میکرد ؟ آن هم درست وقتی که بهرام برای یک قرار کاری رفته بود ترکیه . مهناز اصال حس 

  . ت . از عکس العمل بهرام می ترسید . می ترسید عصبانی شود و به بیژن آسیبی برساندخوبی نداش

روی لبه ی تختخواب نشست و سرش را بین دستهایش گرفت . نمیدانست باید جریان برگشت او را به بهرام بگوید 

ت ! اما اگر بهرام فکر میکرد یا نه ؟ باید یک جوری میگفت که او را حساس نکند ... شاید هم بهتر این بودکه نمیگف

  . که او با بیژن سر و سری دارد ... حتی از فکرش حس مرگ میکرد

  : تقه ی آرامی به در زده شد . از جا پرید و گفت

  بله ؟ -

  میتونم بیام تو ؟ -

  : با شنیدن صدای ناهید ، نفس راحتی کشید و گفت

  ! بفرمایید -

  . رش بستناهید توی اتاق آمد و در را پشت س

  چیزی شده ؟ -

  ! نه . اومدم ازت خواهش کنم اگه با بهرام تلفنی حرف زدی ، چیزی درباره ی اومدن بیژن بهش نگی -

  . مهناز به روتختی چنگ زد
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  ! نمیتونم -

  !چرا ؟ -

  ... میترسم ازش مخفی کنم و اون فکر کنه -

  : ناهید وسط حرفش پرید

میفرستم بره ... همین امروز ، تا دو ساعت دیگه . با خدمتکارا حرف میزنم که چیزی بهش اون نمیفهمه . من بیژنو  -

  ! نگن

مهناز کمی فکر کرد . امکان اینکه خبر برگشتن بیژن به گوش بهرام نرسد ، تقریبا صفر بود . اما او میخواست با 

  . ناهید همکاری کند . فقط امیدوار بود بیژن واقعا از مشهد برود

  ! گه با نگفتن من قضیه ختم بخیر میشه ، من چیزی به بهرام نمیگما -

  . صدای ناهید رنگ امیدواری به خود گرفت

  ! ممنون -

  . و به سرعت از اتاق خارج شد

برخالف وعده ای که ناهید داده بود ، بیژن از خانه نرفت . مهناز خودش را توی اتاق حبس کرده بود ، به این امید 

ی چشم بیژن نیفتد . ولی انگار او آمده بود که بماند . مهناز مدام احساس میکرد که بیژن پشت در که چشمش تو

اتاقش کمین گرفته و هر لحظه امکان دارد توی اتاقش بیاید . ولی او می ترسید ... از خوش میترسید ! از احساس 

باز با بیژن روبرو شود و پایش بلغزد .  آرامشی که تازگی ها کنار بهرام تجربه میکرد ، خوشحال بود . میترسید

  . میترسید آن عشق داغ لعنتی دوباره دلش را بلرزاند

آنقدر خودش را توی اتاقش حبس کرد تا بالخره یکی از خدمتکارها باال آمد و او را برای صرف شام صدا کرد . باز 

سر میز شام حاضر نشود . پوشیده ترین  هم دوست نداشت پناهگاهش را ترک کند . اما نمیتوانست با هیچ بهانه ای

  . لباسش را تنش کرد و پایین رفت

ناهید و بیژن پشت میز نشسته بودند و منتظر او بودند . بیژن با ورود او سر جا نیمخیز شد . اما او توجهی نکرد و بی 

که نگاهش به سمت او حرف رفت سر میز نشست . متأسفانه مجبور بود روبروی او بنشیند . تمام سعیش را میکرد 

  : نلغزد . ناهید پرسید

  با بهرام صحبت کردی ؟ -

  : مهناز میدانست او دلواپس چیست . بدون اینکه نگاهش کند ، گفت

  ! بله -
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  : ناهید مکثی کرد . انگار منتظر توضیحات بیشتری بود . ولی چون از حرف زدن مهناز ناامید شد ، دوباره پرسید

  حالش خوب بود ؟ -

  : باز گفت

  ! بله -

و سوپ را با لبه ی قاشق چشید . این مدل جواب دادن را از بهرام یاد گرفته بود ، میدانست چقدر عذاب دهنده است 

  : ! ناهید باز هم لحظه ای سکوت کرد و بعد با لحن کامال مستأصلی گفت

  نگفت کی برمیگرده ؟ -

  : مهناز نفس عمیقی کشید

  ! خیلی زود -

بار نگاهش را خیلی محکم توی صورت بیژن دوخت . تنها عکس العمل بیژن ، لبخند مسخره ی گوشه ی لبش و این

  : بود . ناهید گفت

  خب ... میگم ... میگم موافقی یکی دو روز بریم اصفهان پیش بهار ؟ -

حتماال ناهید از رفتن مهناز در پاسخ دادن لحظه ای مکث کرد . میدانست دلیل این پیشنهاد ناگهانی او چیست . ا

  . بیژن ناامید شده بود و حاال میخواست مهناز را از آنجا دور کند . با این کارش صد در صد موافق بود

  ! موافقم ، بریم . اتفاقا خیلی هم دلم براش تنگ شده -

  . ناهید نفس آسوده ای کشید و لبخندی بر لب آورد

  ... از برگشتن بهرامخوبه ! فردا بعد از ظهر بریم . تا قبل  -

  : بیژن وسط حرفش دوید

  میشه اینقدر بهرام بهرام نکنی ؟ -

  : بعد به مهناز نگاه کرد و با لحن پر مهری گفت

  از خودت حرف بزن مهناز ! خوبی ؟ خوشی ؟ -

  : مهناز داغ شده بود . با سری پایین افتاده گفت

  ! خوبم -

  ال منو بپرسی ؟چرا اینقدر کم حرف شدی ؟ نمیخوای ح -

  : ناهید با خشم نگاهش کرد

  ! بیژن -
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نفس مهناز توی جناق سینه اش گیر کرده بود .قلبش داشت توی گلویش میزد . رازی که آن سه نفر با خود در سینه 

  . داشتند ، حاال آشکار و عریان داشت جلوه میکرد

ندلی بلند شد و پس از یک عذرخواهی کوتاه رو به مهناز دیگر نتوانست آن فضا را تحمل کند . به سرعت از روی ص

  . ناهید ، آنجا را ترک کرد

با قدم هایی تند و تیز از سرسرا گذشت و از پله ها باال دوید . اما هنوز توی نیمه های راه بود که بیژن خودش را به 

  . او رساند و راهش را سد کرد

  کجا داری میری ؟ -

  : و دو میزد . با صدایی زیر و تحلیل رفته ، گفتچشم های مهناز از شدت وحشت د

  ! برو کنار ! برو کنار -

  ! باید با هم حرف بزنیم -

  . نزدیک بود گریه اش بگیرد

  ! من با تو حرفی ندارم -

  . ولی من حرف دارم -

  ! من عالقه ای به شنیدن حرفای تو ندارم -

  . به او نزدیکتر شد و بازویش را گرفت و باز خواست از کنار بیژن عبور کند ، اما بیژن

  : مهناز با وحشت خود را از او کنار کشید و گفت

  دیوونه شدی بیژن ؟ داری چه غلطی میکنی ؟ -

  . اینبار بیژن عصبی شد

تو داری چه غلطی میکنی ؟ این کارات برای چیه ؟ هان ؟ چرا یه جوری رفتار میکنی انگار همه چی یادت رفته ؟  -

  !به همین راحتی ها جلوی بهرام وا دادی ؟نکنه 

  ! خفه شو ... خفه شو بیژن -

دوباره سعی کرد از دست بیژن فرار کند . اما بیژن دوباره بازویش را گرفت ، اینبار آنقدر سفت و محکم که مهناز هر 

  . چه تقال کرد نتوانست خودش را جدا کند

  ! ولم کن دیوانه ! ولم کن روانی -

  ! حرفام گوش ندی نمیذارم بریتا به  -

  اگه یکی از خدمتکارا ما رو با هم ببینه ، چیکار کنم ؟ میخوای بدبختم کنی ؟ -
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  !پس نگران اینی ؟ -

  . پوزخندی زد و دو قدم از مهناز فاصله گرفت

  . میتونیم فردا همدیگه رو خارج از خونه ببینیم -

  ! نه -

  ! مهنگران نباش ... بهرام چیزی نمیفه -

  ! گفتم نه -

  . مهناز می لرزید . هیچ تسلطی روی اعصابش نداشت . حالش مثل کسانی بود که وسط خیابان بهشان تعرض شده

  تو رو خدا بذار برم ! اگه االن یکی ما رو با هم ببینه ، چه فکری میکنه ؟ -

  ! برای من مهم نیست -

  ! ولی برای من مهمه -

  ! ... ، کافی شاپ سه ستارهخب ، پس فردا صبح بیا  -

  : مهناز دهان باز کرد تا دوباره مخالفت کند ، اما بیژن با لحنی محکم گفت

  ! من باکیم نیست ، مهناز ! اگه قبول نکنی تا صبح همینجا نگهت میدارم -

شبیه یک  مهناز توی چشم های او خیره شد . چاره ای نداشت . تا همان لحظه هم که کسی آنها را ندیده بود ،

  : معجزه بود . بیشتر از آن دیگر میترسید آنجا بماند . گفت

  ! تو دیگه چه حیوونی شدی ! با زن برادرت قرار کافی شاپ میذاری ؟ نمیشناسمت بیژن ... عوض شدی -

  . بیژن پوزخند تلخی زد

  ! آره عوض شدم ... دو ماهه -

  . بعد نفس عمیقی کشید و از او فاصله گرفت

  ! ت نره مهناز ... فردا ساعت ده ، کافی شاپ سه ستارهیاد -

مهناز با خشم نگاهش را از او گرفت و به طرف اتاقش دوید . نه ... این بیژن آدمی نبود که بتواند دوباره قلب مهناز را 

  بلرزاند

سالن بچرخد و به سرش از شدت درد نزدیک بود منفجر شود ، شقیقه هایش نبض میزدند . اما مجبور بود توی تمام 

  . همه ی میهمانانش خوشامد بگوید

دو شب قبل پدرش خیلی عادی خوابید و فردا صبحش بیدار نشد . هنوز هم توی شوک این مصیبت بود . چیزی 

  . نمی فهمید ، عمق فاجعه را درک نمیکرد . فقط میفهمید که توی دنیا از همیشه تنهاتر شده است
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اید خود را برای روزهای سختی که در پیش رو داشت آماده میکرد . میدانست که اگر به حد مرگ خسته بود ، اما ب

دیر بجنبد همه چیزش را از دست خواهد داد . باید کاری میکرد و خودی نشان میداد تا رقبا به اشتباه فکر نکنند 

م مرگ پدر را نگه داشته بود جایگاه بزرگمهر بی جانشین مانده است . فعال تنها چیزی که می فهمید ، همین بود . غ

  . تا سر فرصت عزاداریش را بکند

حسام خود را به او رساند و کنار گوشش زمزمه کرد اتفاقی افتاده است که بهتر است او زودتر در جریان قرار بگیرد . 

. حسام  بهرام از مردی که با او صحبت میکرد ، عذرخواهی کرد و به سرعت به طبقه ی باال توی اتاق کارش رفت

  . هم پشت سرش وارد شد

  چی شده حسام ؟ -

  حالت خوب نیست ؟ -

  : خوب نبود و این نیازی به پرسیدن نداشت . با کالفگی روی میز کارش نشست و گفت

  خوبم . میگم چی شده ؟ -

  : در باز شد و اول بیژن و پشت سرش یکی از مستخدمین توی اتاق آمدند . بیژن گفت

عت عمل بعضی از این شغاال موندم ! یارو خودش االن پایین نشسته داره قهوه میخوره ، اونوقت من توی کف سر -

  ! خبر فوت بابا رو تا تهران رسونده

  . چشم های عصبی و کالفه ی بهرام روی چهره ی او ثابت ماند

  !کی ؟ -

شم به دخترک خدمتکار اشاره حسام انگشت اشاره اش را به نشانه ی سکوت روی بینی اش گذاشت و با گوشه ی چ

  : کرد . همگی ساکت شدند تا او فنجان های چای را روی میز چید و بیرون رفت . آنوقت بیژن گفت

نصیری خبر فوت بابا رو با کلی پیازداغ همه جا پخش کرده . ارزش سهام شرکت سقوط کرده . مردم وحشت  -

نصف قیمت واقعی سهامشون رو میخرن . خالصه اوضاع  کردن میخوان پولشون رو بکشن بیرون . دالال دارن با

  : افتضاحه ! بهرام خنده اش گرفت . پس شروع شده بود همه ی آن چیزهایی که انتظارش را داشت . گفت

  ! انتظارشو داشتم ، ولی وجدانا نه به این زودی -

  : . بیژن گفتو از شدت سردرد چشم هایش را بست و سرش را از بین شانه هایش پایین آویخت 

  ! چیکار کنیم حاال ؟ مردم ریختن توی دفتر فروش ، میخوان بفروشن -

  : بهرام با بدخلقی گفت

  ! بفروش برن بابا -
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  ! دیوونه شدی ؟ ورشکست میکنیم -

  ! به درک -

  : بیژن به سمت او براق شد

  !حالیت نیست چی میگم ؟ ورشکست میکنیم ! مگه بچه بازیه ؟ -

  : مگین شد و با مشت گره کرده اش به سمت او حمله بردبهرام خش

  تو میخوای به من درس بدی جوجه ؟ -

  . اما تا قبل از اینکه بهم برسند ، حسام مابینشان ایستاد و بهرام را به عقب هل داد

.. بیژن تو هم جفتتون امروز کرکره ها رو کشیدین پایین ها ! االن وقت دعواست آخه ؟ بهرام برو بشین سر جات . -

  ! خفه شو

بیژن با چهره ای درهم و ناراضی دستهایش را روی سینه قالب کرد و به دیوار تکیه زد . بهرام هم فنجان چای داغ 

را برداشت و تلخ سر کشید . حسام اندکی صبر کرد تا فضا آرام شود . دو سیگار روشن کرد و به بهرام و بیژن داد و 

  : گفت

بیژن ! تا جایی که بودجه داریم سهام مردمو بخر . اوضاع اصال خوب نیست . مردم وحشت کردن ، حق با بهرامه ،  -

  . نیاز به زمان دارن تا آروم بشن

  : بیژن گفت

  خب بالخره که چی ؟ تا کی میشه اینجوری ادامه داد ؟ -

  : بهرام وسط حرفش پرید

د روز دیگه که تنشا خوابید در موردش صحبت میکنیم . تو من االن مغزم قفله ، هیچی حالیم نیست ! بذار یه چن -

فعال برو بگو سهام مردمو بخرن و بهشون چک بدن واسه ی حداقل دو ماه بعد .... آهان ، یه چیز دیگه ! به چند تا از 

رو  بچه ها بگو کنار دفتر فروش وایستن مثل بقیه ی دالال سهام مردم رو با قیمت پایین بخرن . یک صدم سرمایه

  !هم که بتونیم اینجوری جمع کنیم ، خودش خیلیه

  : بیژن حاال کمی آرام تر شده بود . آهسته گفت

  ! باشه -

  : و خواست از اتاق بیرون برود که بهرام باز صدایش کرد

  کجا میری ؟ -

  ... میرم زنگ بزنم تهران ،هماهنگ کنم -
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  : بهرام با بی حوصلگی حرفش را قطع کرد

  ی هم از سبحانی بگیر ببین واسه ناهار و مسجد چیکار کرده . نصیری االن پایینه ؟یه خبر -

  . آره -

  . نیشخندی روی لب های بهرام نشست

  ! سالم منو بهش برسون بگو االن میام خدمتش ! برو بهش بگو -

و او شخص دوم است ، و باز نیشخندی زد . بیژن از اینکه میدید از همان روز اول بهرام به جای پدرش نشسته 

  . عصبانی بود . اما بدون هیچ حرفی از اتاق بیرن رفت و در را پشت سرش بهم کوبید

بهرام اما هنوز با چشم هایی بسته سیگار میکشید و فکر میکرد . فکر میکرد به مرگ پدرش که کم از فاجعه نبود ... 

ا خالی کنند . حتی آن دختره ی صد و شصت سانتی که موقعیتی ساخته بود تا امثال نصیری همه ی عقده هایشان ر

 . ، مهناز هم هم برایش شاخ و شانه کشیده بود

  : حسام گفت

  ! چه مرگته بهرام ؟ هنوز که تو فکری ! بابا من درستش میکنم ، اینقدر سخت نگیر -

  : بهرام بدون اینکه چشم هایش را باز کند ، با بی خیالی گفت

  پس همچی کار ساده ای برنیای که پس به چه دردی میخوری ؟ اون که بله . اگه از -

  پس دیگه چته ؟ -

  : و با احتیاط اضافه کرد

 به خاطر کار امروز خانم سپهری ناراحتی ؟ -

بهرام ناگهان چشم باز کرد و با خشم به او خیره شد . حسام زده بود به هدف ... حق با او بود ! او هنوز هم 

ن مهناز را باور کند . احساس میکرد به غرورش ، حیثیت خانواده اش ، و پیکر پدرش توهین نمیتوانست این توهی

  . شده است . این چیزی نبود که او به همین سادگی های فراموش کند و ببخشد

 گوش بده حسام ... یه نفرو بفرست بره زاغ این خانواده رو چوب بزنه . میخوام بدونم کجا میرن ؟ چیکار میکنن ؟ -

با کیا رفت و آمد دارن ؟ درآمدشون از کجاست ؟ کال یه آمار مرتب ازشون در بیاره تا بیست و چهار ساعت دیگه 

  ! بذاره روی میز کارم . میخوام حتی مبلغ قبض تلفن و خالفی ماشینشون رو هم واسم آمارشو بگیره ها

  : ست . گفتخطرناک شده بود ، داشت زیاده روی میکرد و حسام این را خوب میدان

  ! داری زیادی دهن کجی یک دختربچه رو جدی میگیری -

  . بهرام با خشم روی میز کوبید
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  ... جنازه ی پدر من هنوز گرم بود حسام ... اون دختربچه بهش توهین کرد ! اون -

در برابر مردی لبهایش را روی هم فشرد تا حرف نامربوطی نزند . هنوز هم آنقدر روی مهناز غیرت داشت که نخواهد 

  : مثل حسام به او توهین کند . آهسته گفت

  ! برو پایین حسام ، حواست به مهمونا باشه . منم االن میام -

  . و خود را سر جا رها کرد

  . حسام دیگر چیزی نگفت . لباس هایش را مرتب کرد و بیرون رفت

بریده بود و از آن بدتر درد زخمی بود که از حرکت بهرام چند بار پشت سر هم نفس عمیق کشید . سر درد امانش را 

مهناز روی قلبش احساس میکرد . انتظار این کار را از او نداشت . توی دلش قسم خورد تا این کار او را جبران کند . 

ایش بیخود و بی جهت یاد یکی از خاطراتش افتاد . یک شب که با مهناز در امتداد خیابان خلوتی قدم میزد ، مهناز بر

از کابوسی گفت که هر چند وقت یکبار سراغش می آمد و آزارش میداد . میگفت خواب می بیند توی جای بسته ای 

گیر افتاده است . گاهی توی یک خانه ، گاهی توی راه پله های یک مجتمع مسکونی ، و گاهی توی یک شهر یا 

ایش نمیتوانست از آن فضا فرار کند . میگفت توی محله ی غریبه و ناآشنا . فرقی نمیکرد ، او هیچوقت توی خواب ه

همه ی کابوس هایش یک نفری که نمیداند کیست دنبالش است و او توی آن فضای بسته و غریبه مدام از دست 

  . آن نفر فرار میکند

ی بهرام آن شب دست او را گرفت و از ته قلبش قسم خورد که تا وقتی نفس میکشد اجازه نمیدهد مهنازش از چیز

  ! بترسد . او میخواست ، اما مهناز نگذاشت . آخ اگر میگذاشت ... اگر میگذاشت

  ! خودت خواستی مهناز ... خودت خواستی فدات شم -

وسط خیابان ایستاده بود و با کالفگی به در ورودی کافی شاپ نگاه میکرد . ساعت ده و بیست دقیقه شده بود و او 

اجازه ی رفتن توی آن کافی شاپ را بدهد . احساس خوبی نداشت . گوشی اش را هر چه میکرد نمیتوانست به خود 

  : در آورد و شماره ی بیژن را گرفت . بعد از دو بوق جواب داد

  کجا موندی ؟ چرا نمیای ؟ -

  ! من توی کافی شاپ نمیام -

  : با تعجب پرسید

  !چی ؟ -

  ! گفتم من توی کافی شاپ نمیام -

  : صبی شدلحن بیژن خشن و ع
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  ... مسخره بازی در نیار . میخوام باهات حرف بزنم . اگه نیای -

  : مهناز وسط حرفش پرید

 من توی پارک روبروی کافی شاپم . ده دقیقه ... فقط ده دقیقه اینجا می مونم و بعد میرم . بهتره به خودت بجنبی -

!  

کتی در حاشیه ی پارک نشست و منتظر بیژن شد . تلفن را قطع کرد و با کالفگی به سمت پارک رفت . روی نیم

 توی دلش دعا میکرد که بیژن سر لج بیفتد و نیاید . اما دعایش مستجاب نشد ... بیژن سه دقیقه ی بعد ، کنار او بود

.  

  میشه بفرمایید اینجا و اونجا چه فرقی با هم داره که اینهمه مسخره بازی سرش در آوردی ؟ -

اگر همه چیز را برایش توضیح میداد هم نمی فهممید مهناز از این حس تلخ خیانتی که راه  نمی فهمید ... حتی

  . گلویش را بسته بود ، چه زجری میکشید

  ! اگه واقعا اینجا و اونجا فرقی نداره ، پس حرفاتو بزن . چون من وقت ندارم -

  . بیژن با کالفگی توی موهای خرمایی اش دستی کشید

  !ز ؟ چرا با من اینجوری حرف میزنی ؟ نکنه جدی جدی عاشق بهرام شدی ؟چت شده مهنا -

  : مهناز با صدای بلندی گفت

  اون شوهر منه ! چرا اینو نمی فهمی ؟ -

  : و بیژن با صدای بلندتری گفت

  ! اون کسیه که خانواده ات رو به خاک سیاه نشوند -

  . ه کرد و بعد سرش را پایین انداختمهناز چند لحظه با بغض و غصه توی چشم های او نگا

  ! اون مسایل ربطی به بهرام نداره -

  . بیژن کنارش ، روی نیمکت نشست و کمی سرش را به سر او نزدیک کرد تا بلکه بتوانده صورت مهناز را ببیند

  از کجا میدونی ؟ -

  ... خودش گفت که -

  : بیژن حرفش را قطع کرد

  ناز ... خودش خیلی دروغای دیگه هم میگه ! تو چرا اینقدر ساده ای ؟خودش گفت ؟ خب معلومه مه -

  . مهناز کمی از او فاصله گرفت . این نزدیک بیش از حد بیژن ناراحتش میکرد

  ! بهرام به من دروغ نمیگه -
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  . بیژن نیشخندی زد و عصبی پا روی پا انداخت

  ! ز از مادر زاده نشدهبهرام به خدا هم دروغ میگه . لنگه ی اون عوضی هنو -

مهناز اخم کرد و خواست از شوهرش دفاع کند . اما پیش خود اعتراف کرد که حق با بیژن است . آه سردی کشید و 

  : گفت

خب میگی چیکار کنم ؟ برم خودمو بکشم ؟ من مجبورم با قبول دروغاش به خودم امید زندگی کردن بدم . تو  -

  ! رم قبول کنم که اون قضایا زیر سر بهرام نبوده ، واگرنه از غصه دق میکنمموقعیت منو نمی فهمی ! من مجبو

  : با چشمهایی به اشک نشسته توی چشم های عسلی خوشرنگ بیژن زل زد و گفت

  تو چه میفهمی من چقدر بدبختم ؟ چه میفهمی آخه ؟ -

  . اهش زبانه میکشیدبیژن فاصله ی انک مابینشان را پر کرد . باز هم مهری داغ و سرکش توی نگ

من میفهمم عزیزم ، می فهمم ! به خدا من خیلی بیشتر از تو عذاب میکشم . ولی اینو نمیفهمم که چرا نمیخوای  -

  این عذاب رو تموم کنی ؟

  . مهناز سرش را کمی باال گرفت و چند نفس عمیق کشید تا جلوی شکستن بغضش را بگیرد

ن مسئله کنار بیام . دارم زندگیمو میکنم ! میبینی که دو ماهه زن بهرامم و توی من دارم سعیم رو میکنم که با ای -

  ! این دو ماه خودمو نکشتم ! این تویی که باید به خود بجنبی و این عذابو تموم کنی

  : سر چرخاند و توی چشم های بیژن نگاه کرد و ادامه داد

مسخره رو ... دور بنداز همه ی اون احساسی که از من  من و تو قسمت هم نبودیم بیژن ! تمومش کن این بازی -

  ! توی قلبت داری . من االن زن برادر توام

چشم های بیژن حالتی گرفت که انگار هر لحظه امکان داشت زیر گریه بزند . سرش را تکان داد و به سختی گفت : 

  ! من نمیذارم مهناز ... نمیذارم ! من این قسمت رو قبول ندارم -

  : تش را در جهت مخالف مهناز چرخاند و چند نفس عمیق کشید . مهناز برایش دل سوزاند . گفتصور

  پس میخوای چیکار کنی ؟ میخوای تا آخر عمرت این داغ رو توی قلبت نگه داری ؟ -

ال نه ! برای همین ازت خواستم بیای تا با هم حرف بزنیم . میخوام روی همون پیشنهادی فکر کنی که چهار س -

  ! پیش بهت دادم

  . مهناز متوجه منظورش نشد ، اما توی دلش احساس خطر کرد

  کدوم پیشنهاد ؟ -
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  . بیژن با امیدواری دستش را گرفت

  ! فرار از ایران ... من و تو ! میریم جایی که دست بهرام بهمون نرسه -

  : مهناز گیج و ناباور بود . آهسته زمزمه کرد

  !چی ؟ -

  : ه بود انگار ... مسخ شیطان ! با هیجان عجیبی گفتبیژن مسخ شد

  ... با هم زندگی میکنیم ! اونوقت دیگه این داغ لعنتی توی قلبم -

  . جمله اش با سیلی سخت و ناگهانی مهناز ، توی دهانش خرد شد

  ! خفه شو ... خفه شو کثافت ! ازت متنفرم -

مهناز نگاه میکرد . مهناز از شدت خشم و نفرت می لرزید . از روی بیژن مثل برق گرفته ها به این طغیان ناگهانی 

  : نیمکت بلند شد و داد زد

  ! از کی اینقدر پست شدی بیژن ؟ نمیشناسمت ... به خدا دیگه نمی شناسمت -

  : بیژن با خشمی که به التماس تبدیل شده بود ، داد زد

  ! من دوستت دارم -

های او را بشنود . به سرعت روی پاشنه ی پایش به عقب چرخید و در حالیکه های مهناز دیگر آنجا نماند تا حرف

  . ... های گریه میکرد ، از آنجا فرار کرد

 

  ! چهار روز در اصفهان ... چهار روز عالی و آرام

بود و  بهار از دیدن مادرش و مهناز بسیار خوشحال شده بود . یک برنامه ی کامل و عالی برای آن چهار روز چیده

میخواست میهمانانش را توی تمام شهر بگرداند . اما مهناز به تنهایی نیاز داشت . تنهایی کنار زنده رود قدم زدن را 

دوست داشت . میتوانست در آن محیط سحرآمیز تا نقطه ی بی انتها قدم بزند و فکر کند . آنجا بیشتر از هر زمان 

کنار زنده رود ، برای او فقط خاطرات شیرین داشت . خاطره ی مسافرت دیگری به یاد خاطراتش می افتاد . آنجا ، 

خانوادگیشان به اصفهان ، خاطره ی عکس های یادگاری ، خاطره ی خانواده ی خوشبختی که بر باد رفت ... . شاید 

ثابت کند تصادف  واقعا حق با بیژن بود . بهرام واقعا به آنها بد کرد ، آنها را بدبخت کرد . مهناز هیچوقت نتوانست

پدرش کار بهرام است ، این درست ! اما ورشکستگی مالیشان کامال و واضحا کار بهرام بود . یک پاسخ محکم و 

دندان شکن بود در برابر پوزخند او به مرگ بزرگمهر . با یادآوری آن روزها بغض گرفت . مهردادش چه زجری 

 ... ! میکشید ... مهرداد مغرور و جوانش
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*** 

ان و مهدی روی کاناپه ی روبروی تلویزیون نشسته بودند و فیلم تولد شانزده سالگی دوقلوها را تماشا میکردند . جیر

توی فیلم ، جیران پشت پیانو نشسته بود و یک قطعه ی معروف را اجرا میکرد . بعد مهدی جلو رفت و دست مهناز را 

درانه ای که آشنای همه ی سال های کودکی مهناز بود ، گرفت و او را وسط سالن کشاند و با همان صدای گرم و پ

  ! برایش شعری خواند . قد و باالی تو رعنا رو بنازم ... نوگل باغ تمنا رو بنازم

مهناز از شدت خوشی و لذت چشم هایش برق میزد و مهرداد که داشت فیلم میگرفت ، مدام غر میزد که او را لوس 

  ! کرده اند

وش و مات و مبهوت به صفحه ی تلویزیون زل زده بودند و حسرت میخوردند به آن خوشبختی جیران و مهدی ، خام

  . مطلقی که بر باد رفت

مهناز اما بی خبر از آن دو ، توی آشپزخانه می چرخید و در پی تدارکات ناهار بود . سرش را روی کتاب آشپزی خم 

  : . زیر لب گفتکرده بود و با دقت دستور طبخ ته چین گوشت را میخواند 

  ! حاال ... باید تخم مرغا رو اضافه کنم . چهارتا -

و به سرعت به سمت سبد مفتولی و ظریف تخم مرغها رفت و دو تخم مرغ برداشت . همان موقع موبایلش روی 

  . کانتر شروع به لرزیدن کرد . باز به سمت کانتر برگشت و به صفحه ی موبایلش نگاه کرد

ن را که دید ، ناگهان بند دلش از هم پاره شد . تخم مرغ ها از دستش رها شدند و روی سرامیک شماره ی رند بیژ

  . های کف آشپزخانه ، مقابل پاهایش درهم شکستند

آب دهانش را به سختی قورت داد و به سمت پدر و مادرش سرکی کشید . نمیخواست جواب بدهد ، اما دلش قرار 

  : بایلش را برداشت و با صدای تحلیل رفته ای پاسخ دادنمیگرفت . بالخره با دودلی مو

  الو ؟ -

  !الو مهناز ... خوبی ؟ -

  . بیژن عصبی و مضطرب بود .مهناز بی اختیار دستش را بلند کرد و روی گردن کشیده و خوشتراشش گذاشت

  بله . تو خوبی ؟ -

ن نیست . یه سوال میپرسم ، خواهش میکنم ببین عزیزم ... االن وقت حاشیه رفتن و آسمون و ریسمون بافت -

  ! راستشو بگو

  . ضربان قلبش اوج گرفت

  ! من هیچوقت به تو دروغ نمیگم -
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بیژن چند لحظه سکوت کرد . دلش میسوخت برای این دختری که با همه ی وجود به او اعتماد داشت ، اما خودش 

  . باشد آنقدر از خود مطمئن نبود که میتواند پناه خوبی برای او

  شما توی موسسه ی ... حساب دارید ؟ -

 مهناز آنقدر شوکه شده بود که نمیتوانست حرف بزند . اما بیژن از سکوت او پاسخش را گرفت و با درماندگی پرسید

:  

  پول زیادی توی حسابتونه ؟ -

  : مهناز گفت

  چی شده بیژن ؟ باز چی شده ؟ -

  . غ شده بود . نزدیکی بیش از حد خطر را با همه ی وجود حس میکردزیر چشم چپش می پرید ، گونه هایش دا

گوش بده مهناز ... همین امروز تا قبل از تموم شدن وقت اداری ، برو بانک و همه ی پولتون رو از حسابتون بکش  -

  . بیرون

  چی شده بیژن ؟ -

  ! بشهشنیدی مهناز ؟ همین امروز ... همین حاال ! شاید فردا دیگه دیر  -

  : مهناز چشم هایش را بست و با همه ی وجود جیغ کشید

  گفتم چی شده ؟ چی شده ؟ چی شده ؟ -

  : بیژن یکدفعه از کوره در رفت و داد زد

  ! صداتو بیار پایین -

 سکوت برقرار شد . مهناز چیزی نمیگفت و بیژن هم پشیمان بود از اینکه سر او داد زده است . بعد از لحظه ای مکث

  : ، گفت

یه مدتیه بهرام گیر داده سهام خانواده رو از موسسه ی ... بکشه بیرون . من مخالفت کردم ، مامان هم مثل من  -

  . مخالفت کرد . اما بهار نظری نداد و گفت تابع نظر جمعه

  : مکثی کرد و باز ادامه داد

بودم ، چون ... آخه ما درآمد خوبی داشتیم از اونجا .  البته ... البته بهارم حاال اومده تو گروه ما ! چون من مشکوک -

فقط یه دیوونه ای مثل بهرام میتونه کبریت بکشه زیر اونهمه پول ! من نمیتونستم دلیل اینهمه اصرارشو بفهمم . 

  ! اینجا هم دستم کوتاهه ، کاری ازم برنمیاد

  . مهناز ناخودآگاه پوزخند تلخی زد
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سم آمار بگیره . رفته بود پرس و جو ، تحقیق کرده بود توی بورس ، چیزی دستگیرش نشده یه نفرو فرستادم بره وا -

بود . من مونده بودم ... داشتم خر میشدم ! میخواستم حرف بهرامو قبول کنم . ولی نمیدونم چرا یهو یاد شما افتادم . 

  ... شما بهرام فقط وقتی پای شما وسط باشه ، قید اینهمه پولو میزنه ! حدس میزدم

  : زهرخندی به لب نشاند و زمزمه وار ادامه داد

  ! انگار حدسم هم بیراه نبوده -

  : مهناز بغض گرفته بود . کف دستش را روی پیشانی داغش گذاشت و گفت

  ! وای خدا ... خدا -

بگیرند و کار  همه ی زندگی آن ها پول نقد شده بود و رفته بود توی حساب بانکیشان . قرار بود یک وام بزرگ

ساخت و ساز زمین بولوار فردوسی را شروع کنند . همه ی امید مهرداد به همین وام بود ! وای اگر می شنید ... اگر 

  ! می شنید

  : بیژن گفت

الو مهناز ... گوشت با منه ؟ همین امروز برو حسابتون رو خالی کن . اگه بهرام سهام خانواده رو بکشه بیرون ،  -

 ورشکست میکنه ! میفهمی ؟ اونوقت همه ی پول شما به باد میره . مهناز من همه ی تالشمو میکنم موسسه عمال

که جلوشو بگیرم ، اما نمیدونم ...واقعا نمیدونم تا کی میتونم اینجوری ادامه بدم . بهرام پاشو گذاشته رو خرخره ام و 

  ! تا کاری که میخواد رو انجام نده ، بی خیال نمیشه

از شدت استیصال و بیچارگی به گریه افتاده بود . اما آب دهانش را قورت داد و سعی کرد عادی حرف بزند تا مهناز 

  . بیژن متوجه گریه ی او نشود

  ! خب ... باشه -

  : بیژن دلش سوخت برای این دختر بی پناه . گفت

ه ! فکر میکنی همین موسسه تنها موسسه مهناز ... فدات شم غصه نخور ! حاال دیگه بهرام هیچ غلطی نمیتونه بکن -

ی کل دنیاست ؟ اینهمه بانک وابسته به بانک مرکزی هست ... اونجا بهتره ، امن تره ! کارتون راه می افته قربونت 

  ! برم ... منم کمکتون میکنم

گ آزارش مهناز این حس ترحم بیژن را نمیخواست . به غرورش برمیخورد . بغض توی گلویش هنوز هم به حد مر

  : میداد . اما اشک هایش را پس زد و گفت

  ! ما میتونیم از پس خودمون بربیایم -

  ! میدونم عزیزم ... میدونم ! بهت افتخار میکنم -
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  . مهناز نفس عمیقی کشید

  ! کاری نداری ؟ باید زنگ بزنم مهرداد -

  !نه ، موفق باشی ... مهناز ؟ -

  بله ؟ -

  ! به آدمای دور و برش باشه به مهرداد بگو حواسش -

  : مهناز باز هم با غرور پاسخ داد

  ! حواسش هست -

گوشی را قطع کرد ، همانجا روی یکی از صندلی های میز ناهارخوری نشست و بی اختیار با صدای بلند گریه کرد . 

داخته بودند ، بردارند . مجبور دریای نسبتا آرام زندگیشان باز هم طوفانی شده بود . باز مجبور بودند سپرهایی که ان

  ! بودند شمشیرهایی که غالف کرده بودند تیز کنند ... و باز هم با بهرام بجنگند

نفسش را به بیرون فوت کرد و بلند شد . آن لحظه وقت گریه نبود . او هیچوقت جنگیدن را دوست نداشت . 

ود تا با همه ی وجود بجنگد . باز نفس عمیقی کشید هیچوقت شاید معنی جنگیدن را نمیدانست . اما آن روز آماده ب

و بعد موبایلش را برداشت و رفت تا به مهرداد زنگ بزند و با او جلوی در موسسه قرار بگذارد . اما تا پایش را از 

  . ... آشپزخانه بیرون گذاشت ، نگاه نگران پدر و مادرش را دید و سر جا میخکوب شد

د شد . هوای گرم و بوی مطبوع فضای اتاق حالش را خوب کرد . رفت خودش را روی در اتاقش را باز کرد و وار

  : کاناپه انداخت و گفت

  ! آخیش ! مردم از خستگی ! االن دیگه فقط میخوام بخوابم -

و چشم هایش را بست . خیالش راحت راحت بود . بعد از یک هفته ی پر تنش و پر مذاکره توانسته بود یک قرارداد 

ببندد . حاال میخواست استراحت کند و به تیم همراهش هم وقت استراحت داده بود . رو به حسام که هنوز توی  عالی

  : اتاقش بود و برای رفتن این پا و آن پا میکرد ، گفت

  بقیه ی بچه ها کجان ؟ -

  ! با اجازه تون رفتن مرخصی ... توی این یک هفته که از ترس تو دست از پا خطا نکردن -

  . و در بطر شراب اصل شیراز را باز کرد و برای خود جامی ریخت . بهرام با خباثت خندید

 ! هاها ! همه تون رو به راه راست هدایت کردم ! واقعا خدا حفظم کنه -

  . حسام خندید

درکت نمیکنم بهرام ... اصول اخالقیت خیلی پیچیده است ! راستش حس میکنم خالقت هم سر از سیستم و  -
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  ! منطقت در نمیاره

  . بهرام خندید

اینکه مشروب نمیخورم رو درک نمیکنی ؟ بابا چیزی خوبی نیست ... برادر من ، چیز خوبی نیست ! مخت رو  -

تعطیل میکنه ! تو هم نخور ... یهو دیدی توی عالم مستی اومدم ازت امضا گرفتم همه ی اموالت رو به نام خودم 

  ! زدم ها

گر چیزی نگفت . بهرام باز سر جایش لم داد و با چشم های بسته به مهناز فکر کرد . دلش برای او حسام خندید و دی

تنگ بود . آن شب میخواست فقط و فقط بخوابد . ولی فردا صبح باید میرفت برای مهنازش خرید میکرد . بعد از 

فرانسوی میخرید و یک پیراهن شب هشت روز ، نمیتوانست دست خالی به خانه برگردد . باید برایش یک عطر اصل 

عالی . داشت توی ذهنش قربان صدقه ی مهناز میرفت که ناگهان متوجه شد حسام هنوز همانجا ایستاده و دارد 

  : نگاهش میکند . گفت

  دیگه چته پسر ؟ -

  : حسام مکثی کرد ، و بعد خیلی بی مقدمه گفت

  ! بیژن برگشته مشهد -

لحظه با شنیدن اسم بیژن ، خراب شد . بی اختیار اخم کرد و سرش را پایین  همه ی حال خوش بهرام در یک

  . انداخت

  کی برگشته ؟ -

  ! شش روز پیش -

  : نفس بهرام توی سینه اش بند آمد . با خشم داد زد

  !شش روز پیش ؟ حسام اون شش روز پیش رفته خونه و تو االن داری به من میگی ؟ -

هناز چیزی به او نگفت ؟ چرا نگفت که بیژن برگشته ؟ دلش میخواست داد بزند . چنگ زد و با خود فکر کرد چرا م

  . توی موهایش و با خشم سرش را عقب کشید

  بهت میگفتم که وسط کار بذاری بری مشهد ؟ -

  !میرفتم ... آره که میرفتم ! تو جای من بودی چه غلطی میکردی پس ؟ -

  . یخواست خبر بدتر را بدهد ، اما از عکس العمل بهرام می ترسیدحسام دو قدم به او نزدیک شد . م

  . مهناز روز بعد از برگشت اون ، رفته اصفهان ! همین امروز هم قرار بوده برگرده -

بهرام به تلخی خندید و سرش را تکان داد . این حرفها برای او مرهم نمیشد . مهناز رفته بود اصفهان ، درست . اما 
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  نگفته بود که بیژن برگشته است ؟ چرا نگفته بود ؟چرا به او 

بهرام ، تقصیر اون نیست ! به خدا تقصیر اون نیست ! اون خانومی که توی خونه ات کار میکنه میگفت از وقتی  -

بیژن برگشت خونه ، مهناز تا وقتی که با ناهید خانم رفت اصفهان ، تقریبا همیشه خودشو توی اتاق حبس کرده . 

  ! بار رفته بیرون ، اونم مجبور بوده فقط یک

  : بهرام توی صورت او براق شد و به حالتی عصبی و مشکوک پرسید

  چرا مجبور بوده ، هان ؟ -

حسام سکوت کرد . واقعا درمانده بود ، نمیدانست باید این خبر را چگونه به بهرام بگوید . باز دو قدم جلو رفت و با 

  : لحن مطمئن و محکمی پرسید

  به من اعتماد داری ، بهرام ؟ -

  : بهرام به تندی پاسخش را داد

  ! من به هیچ کسی اعتماد ندارم -

  : حسام از پاسخ تند و صریح او ناراحت نشد . دوباره پرسید

  !به زنت چی ؟ به اونم اعتماد نداری ؟ -

اعتماد داشته باشد ، اما نداشت ! او  بهرام با درماندگی سرش را تکان داد و چنگ زد توی موهایش . دلش میخواست

  : به مهناز هم اعتماد نداشت . حسام ادامه داد

مهناز بهت خیانت نکرده ... نکرده و هیچوقت هم این کارو نمیکنه . به قرآن قسم بهرام ، تو مثل برادرمی !  -

  ! ناموست برام مثل ناموس خودم مهمه ... من دارم بهت میگم مهناز بهت خیانت نکرده

  : بهرام وسط حرفش پرید

  معنی این آسمون ریسمون بافتنا چیه حسام ؟ یعنی چی این حرفا ؟ -

حسام رفت روی مبل روبروی بهرام نشست و پا روی پا انداخت . بهرام به چهره ی خونسرد و آرام او خیره شده بود 

بدترین احتماالت فکر کند تا با شنیدن خبر و فکر میکرد باز قرار است چه چیزی از زبان او بشنود . سعی میکرد به 

  : اصلی زیاد شوکه نشود . حسام گفت

روزی که بعد از ظهرش مهناز رفت اصفهان ، همون روز صبح ... با بیژن توی یه پارک نزدیک هاشمیه قرار داشته  -

ر جا میخکوب شد . حسام ! مثل اینکه جریان قوی برق از تن بهرام گذشته باشد ، ناگهان تکان سختی خورد و بعد س

  : توی چهره ی ناباور و مبهوت او خیره شد و ادامه داد

  ! مالقاتشون فقط هفت دقیقه طول کشیده ... بعدش مهناز زده توی گوش بیژن و از اونجا رفته . فقط همین -
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و  بهرام سخت و سنگین نفس میکشید . برای چند لحظه چشم هایش را بست و دستش را مشت کرد . زنش

برادرش با هم مالقات پنهانی داشته اند ... زنش و برادرش ! بغض سفت و سنگینی راه گلویش را بست . دلش 

میخواست گریه کند ، اما بدبختانه این مصیبت بقدری بزرگ بود که حتی گریه اش نمیگرفت . همه ی بغض توی 

  : گلویش تبدیل شد به خشمی طوفانی و کورکننده . زیر لب غرید

  ! ثافتا ! کثافتاک -

  : از جا بلند شد و داد زد

  ... کثافتا ! میکشمشون ... به خدا قسم که جفتشون رو -

  : حسام ناگهان مثل فنر از جا پرید و داد زد

  ! صداتو بیار پایین -

آرام کردن خود خیلی کم پیش می آمد که او عصبی شود . اما اینبار واقعا از کوره در رفته بود و هیچ تالشی هم برای 

  : نمیکرد . دست هایش را روی تخت سینه ی بهرام گذاشت و کمی او را به عقب هل داد

بشین سر جات ! هر غلطی که خواستی کردی ، به حرف منم تره خرد نکردی ، حاالم داری تاوانشو پس میدی !  -

  !مگه غیر از اینه ؟

  : بهرام از شدت خشم دیوانه شده بود . داد زد

  ! دخالت نکن حسام ... دخالت نکن تو -

همین دخالت نکردم که کارت به اینجا رسیده ! پنج ساله که عین بختک افتادی روی زندگی دختره ، زندگیشو از  -

این رو به او رو کردی ... آخه به چه جرمی مرتیکه ؟! چون نمیخواستت ؟ هان ؟ چون عوض تو دلش گیر داداشت 

  !بود ؟

... همه ی حرف های او را قبول داشت . گند زده بود به زندگی مهناز ، چون میدانست قلب او با بهرام قبول داشت 

بیژن است . میدانست اگر مردی یک دهم از کارهایی که او با مهناز کرده بود ، با خواهرش میکرد ، قطعا او را با 

چفت و بست خودش . اما نمیتوانست این  ماشین زیر میگرفت . او گناهکار بود ... حتی در برابر وجدان بی شرم و

  . لحن رک و بی پرده ی حسام را تحمل کند . یقه ی لباسش را گرفت و او را دیوار کوباند

  ! حرف دهنتو بفهم االغ -

  : حسام حرکتی به خود داد و لباسش را از چنگال بهرام بیرون کشید ، و باز ادامه داد

؟! نمیدونستی این دو تا همو میخوان ؟ خب تو غلط کردی از هم جداشون  مگه نمیدونستی ؟ هان ، نمیدونستی -

کردی ! چقدر بهت گفتم بهرام ؟ چقدر بهت گفتم بی خیال این دختره شو ؟! بابا تو ذهن خرت مسمومه ! نمیتونی 
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نتیجه اش ...  تحمل کنی ، نمیتونی ! اما تو اینقدر خر بودی که حرفای منو قبول نکردی و ساز خودت رو زدی ! اینم

  ! بکش ! داری دیوونه میشی خبر نداری ! خبر نداری بهرام ... خبر نداری

  : بهرام گفت

  ! منو مهناز دیوونه کرد -

تو رو کارای خودت به این روز انداخت ! هی میگفتی دوسش دارم ، میگفتی برام مهم نیست دلش باهام نیست .  -

مینانت ؟ پنج ساله که واسش بپا گذاشتی ... آخه شوخیه ؟! مگه من بهت میگفتی بهش اطمینان دارم . این بود اط

نگفتم حاال که این غلطو کردی دختره رو عقد کردی ، پس حداقل واسش خونه ی جدا بگیر . چرا نگرفتی بهرام ؟ 

بح تا چرا مجبورش کردی با بیژن توی یک خونه زندگی کنه ؟ میخواستی چی رو ثابت کنی ؟ هان ؟ آدمی که از ص

شب به این چیزا فکر کنه ، از صبح تا شب نگران سالم علیک ساده ی زنش و برادرش باشه ، دیگه چه انتظاری 

  ! ازش میره ؟ تو خودت خواستی ... چشمت کور دندت نرم

. با حق با حسام بود . بهرام قبول داشت که متأسفانه حق با اوست . اما این چیزها دلیل نمیشد تا مهناز تبرئه شود 

  : استیصال و بیچارگی داد زد

  ! اون زنمه ... حالیته ؟ زنمه ! با عشق سابقش قرار پنهانی گذاشته -

 : حسام عصبی خندید

  میگم دیوونه ای ، نگو نه ! قرار پنهانی ! حتما تا االن حکم سنگسارشم صادر کردی ، هان ؟ -

  : بهرام عصبی و خشمگین نگاهش کرد

  و ندارم ! مگه نگفتی با هم قرار داشتن ؟حوصله ی خوشمزگیات -

  اینم گفتم که مهناز مجبور شده بره ؟ -

  !مجبور شده ؟ یعنی بیژن یه هفت تیر گذاشته رو شقیقه اش ؟ -

 : حسام به طعنه پاسخ داد

  ! نه بابا ، بیژن کارای تو رو بلد نیست ! ولی احتماال از ترس آبروش رفته -

  از کجا میدونی ؟ -

ز دارم ، استدالل میکنم ! تو هم مغز داری ؟ استدالل کن ! پشت یک قرار کوتاه هفت دقیقه ای که تهش با مغ -

  سیلی مهناز تموم شه ، ممکنه چه عشق و حالی نشسته باشه ؟

 بهرام حرف حساب نمیفهمید . از نظر او مهناز با بیژن خارج از خانه مالقات داشته ، و این یعنی خیانت ! توی تمام

آن سال ها میدانست که مهناز و بیژن بهم عالقه مند هستند . برایش سخت بود ، خیلی سخت . اما این دلیلی 
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نمیشد تا بتواند از مهناز دل بگیرد . بیژن را فرستاد تهران تا از مهناز دور باشد ، برای مهناز بپا گذاشت و پنج سال 

ت عقدش کند ، فکر میکرد حاال همه چیز برایش تمام است . تمام لحظه به لحظه اش را کنترل کرد . وقتی میخواس

فکر میکرد فکر نکردن به این حقیقت که زنش و برادرش عاشق هم بوده اند ، ساده است . اما ساده نبود . اوایل اگر 

 زنش را به خانه ی پدری اش آورد ، برای این بود که میخواست به خود ثابت کند هیچ چیزی ، حتی یک نگاه خاص

هم بین بیژن و مهناز نیست . میخواست به خود ثابت کند که آنها حتی اگر زیر یک سقف زندگی کنند هم امکان 

ندارد که به او خیانت کنند . اما تحمل آن وضعیت خیلی سخت تر و نفس گیر تر از آن چیزی بود که تصورش را 

از طرف او میفهمید که مهنازش کاری به بیژن ندارد ، میکرد . المیرا ، خدمتکار عمارت را مراقب اوضاع گذاشته بود . 

اما بیژن گاهی به دست و پای او می پیچد . خشمگین میشد ، با مهناز دعوا میکرد ، دندان های بیژن را میشکست . 

د و اما باز آرام نمیگرفت . سرانجام بیژن را فرستاد کیش تا از مهناز دور باشد ، و دنبال یک خانه ی مستقل برای خو

  زنش بود . اما حاال میفهمید که مهناز و بیژن خارج از خانه همدیگر را دیده اند . باید چه میکرد ؟ چه میکرد ؟

  ! منو همین امشب بفرست برم ایران -

  : حسام گفت

  . امشب هیچ پروازی به ایران نیست، نه تهران و نه مشهد -

سرعت در کمد را باز کرد و چمدان خالی را روی تخت انداخت . بهرام عصبی شد ، اما چیزی نگفت . بلند شد و به 

  : حسام پرسید

  !میخوای چیکار کنی ؟ -

بهرام جوابش را نداد . لباس هایش را درهم و نامرتب از توی کمد برداشت و توی چمدان ریخت . حسام باز پرسید : 

ران نیست . آخه برادر من تو چرا حرف آدم میخوای کجا بری نصفه شبی ؟ دارم میگم امشب هیچ پروازی سمت ای -

  نمیفهمی ؟

  : بهرام به سمت او برگشت و سرش داد زد

  ! برو بیرون -

  . حسام نفسش را کالفه فوت کرد . نمیتوانست آن شب بهرام را توی هتل بند کند ، اصرازش بی فایده بود

  ! تو سرم بریزم خیلی خب ! تو بمون ، من میرم فرودگاه ببینم میتونم چه خاکی -

  . خودم میرم . شاید بلیط لحظه آخری گیرم اومد -

حسام میدانست که باید بهرام را تا وقتی سر عقل نیامده از مهناز دور نگه دارد . اما حریفش نمیشد . دست توی 

ی دوستانه موهایش کشید و نفسش را با کالفگی به بیرون فوت کرد . بعد رفت شانه های بهرام را گرفت و با لحن
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  : گفت

  !بگیر بشین سر جات ! امشب با فردا شب چه فرقی میکنه ؟ دوباره میخوای بری یه گند دیگه بزنی ؟ -

  . بهرام تیز و هشداردهنده توی چشم های او خیره شد

خفه شو حسام ... خفه شو ! من حساب تو رو بعدا سر فرصت میرسم ! شش روزه که از همه چی خبر داری و به  -

  ن نگفتی ... آخه دیگه میشه به کی اعتماد کرد ؟م

  : وسایلش را جمع کرده بود . چمدانش را از روی تخت برداشت و در حالیکه به سمت در میرفت ، گفت

  ! بچه ها رو فردا بعدازظهر برگردون ... پس فردا همه تون شرکت باشید -

  . حسام به طرفش رفت

  ! باهات تا فرودگاه میام -

  ! م نکرده ... من قیافه ی تو رو کمتر ببینم اعصابم آروم ترهالز -

  . ... و بی توجه به حسام از اتاق بیرون رفت

سر ظهر بود و بیشتر کارکنان برای تایم ناهار شرکت را ترک کرده بودند . اما بهرام معموال وقت ناهار توی اتاقش 

رفت . صدای پر از اعتراض منشی میانسال شرکت از الی در  می ماند . حسام خیلی آرام وارد شد و به سمت اتاق او

  . نیمه باز اتاق بهرام به گوشش میرسید

من بیست ساله که منشی اینجام ... از وقتی که پدر خدابیامرزتون اینجا رو دایر کرد ... من حق آب و گل دارم  -

  راحتی بیرونم کنید ؟ چطور میتونید ؟ مهندس ! من جوونیمو توی این شرکت گذروندم . چطور میتونید به همین

  . صدای خسته و مستأصل بهرام ، حسام را به خنده انداخت

  آخه خانم محترم ... سرکار خانم ! کی گفته قراره شما اخراج بشید ؟ -

 آقای مظفری گفتن ! حاال گیرم که من اشتباهی هم کرده باشم ، فکسی رو اشتباهی فرستاده باشم ، تلفنی جواب -

نداده باشم ... خب مگه از عمد اشتباه میکنم ؟ حاال مگه اون منشی های سانتی مانتال بزک کرده هیچوقت اشتباه 

  !نمیکنن ؟

  : بهرام خندید

  ! خانم ... آقای مظفری عصبانی بود یه چیزی گفت ! من از شما عذر میخوام -

  . فتحسام در نیمه باز اتاق را کامال باز کرد و چند قدمی داخل ر

  ! سالم -

بهرام نگاه پر از خنده و شیطنتش را توی صورت او دوخت و سرش را تکان داد . منشی موهای نسکافه ای اش را 
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  : سر داد زیر شالش و در حالیکه به احترام حضور حسام از جا بلند میشد ، فین فین کنان گفت

  ! سالم آقای فرهمند -

  : بهرام فوری گفت

  ! ریف ببرید ناهار میل کنید ... نیم ساعت دیگه باید برگردید سر کارتونخانم سعادتی تش -

  : و برای اینکه خانم سعادتی را کامال دک کرده باشد ، رو به حسام ادامه داد

  ! خوش اومدی ! بدو بیا بشین که کلی کار داریم -

خانم سعادتی زیر لب عذرخواهی و کشوی میزش را بیرون کشید و وانمود کرد داخل آن دنبال چیزی میگردد . 

  . کوتاهی کرد و از اتاق بیرون رفت . آنوقت بهرام در کشو را دوباره بست و نفس عمیقی کشید

  ! آخیش ... راحت شدم ! خدا خیرت بده ، منو از دست این وروره جادو راحت کردی -

  جدی میخوای دکش کنی ؟ -

  : طعنه گفت بهرام یک لنگه ی ابرویش را باال انداخت و با

  ! نه بابا ! مگه میشه دکش کرد ؟ اینجا حق آب و گل داره ... با پدر خدابیامرزم کلی خاطره داره -

حسام به متلک او خندید . بعد رفت روی یکی از صندلی های روبروی میز بهرام نشست و با آرامش پا روی پا 

  : انداخت . بهرام کش و قوشی به تنش داد و گفت

  چه خبرا ؟خب ...  -

  : حسام گفت

  . از خانواده ی سپهری یه چیزایی شنیدم -

  . بهرام یکه ای خورد و جدی و پر از سوال به حسام خیره شد . نمیتوانست از چهره ی آرام او چیزی بخواند

  چی ؟ -

  ! انگار بدجوری افتادن به خِنِسی -

  ! به میز شلوغش دوخت . این یعنی : ادامه بدهاخم هایش درهم گره خورد . سرش را تکان داد و نگاهش را 

اون زمین بولوار فردوسی که همه ی دار و ندارشون رو خرجش کردن ، وقفی بوده ... ساخت و سازشون رو تعطیل  -

کردن . مهرداد سپهری تا خرخره رفته زیر نزول ، کلی چک بی محل دست این و اون داره . طلبکارا و شرخرا در 

  . کردن خونشون رو غرق

  : حسام مکثی کرد و با لحن مرددی ادامه داد

یه یارویی هست ... از طلبکارای مهرداد ... بدجوری دور و بر خانم سپهری میپلکه ! حسم میگه خوابایی واسش  -
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  ! دیده

  : پلک چپ بهرام تیک زد ... گوش هایش داغ شد ، کف دست هایش عرق کرد . با صدایی بم و تودماغی پرسید

  چیکاره هست ؟ -

آهن فروشه ! از مهرداد چک داره دستش . یه مبلغیشو نقد کرده ، اما فکر کنم صد و بیست سی میلیون دیگه  -

  . طلبکاره

بهرام خنده اش گرفته بود . یک آهن فروش به خاطر صد و بیست سی میلیون طلبش مثل سگ افتاده بود دنبال 

ود و همه ی شهر این را میدانستند . رگ گردنش بیرون زد ... نمیتوانست مهناز ! مهنازی که یک زمانی نامزد او ب

  ! این اهانت را قبول کند

  زمین چطوری وقفی از کار در اومده ؟ -

ظاهرا چفت و بست داشته . مال سه تا خواهر و یک برادر بوده که خواهرا به برادرشون وکالتنامه ی محضری دادن  -

و مهردادم پیمانکاری زمینو برداشته . بعد یکی از خواهرا تونسته وصیت نامه ی اصلی . اونم اومده سراغ مهرداد 

پدرشو پیدا کنه و فهمیده که پدرشون این زمینو وقف کرده . بعدشم که دیگه زده توی کاسه کوزه ی اینا ! بهرام 

  : عصبانی بود . با حرص گفت

  ... چرا محکم کاریش نکرده که حاالآخه مگه مهرداد کور بوده ؟ کر بوده ؟ خر بوده ؟!  -

  : حسام وسط حرفش دوید

  اون بچه است بهرام ! نوزده بیست سال بیشتر نداره . آخه از یه پسربچه چه انتظاری داری ؟ -

  جدی ؟ واسه این چیزا بچه است ، واسه نزول کردن بچه نیست ؟ -

  ! خب اون کارشم از روی بچگی بوده -

  : بست و موهایش را با حرص بهم ریخت . حسام گفتبهرام چشم هایش را 

بهرحال ... این کاریه که شده . اونا ورشکست شدن ، هیچ کاریشم نمیشه کرد . حتی ظاهرا خونه شون هم توی  -

  ! رهن بانکه و امروز فرداست که حراج بشه

  : نیشخند تلخی زد و ادامه داد

سوزه ... یه عمر با آبرو زندگی کرد ، حاال هر ننه قمری دنبال اینا به درک ! من دلم واسه مهدی سپهری می -

  ... ناموسش می افته و

  : بهرام خشمگین شد و داد زد

  میشه یه لحظه ساکت شی ببینم قراره چه غلطی بکنم ؟ -
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  : سکوت کوتاهی بر فضا حاکم شد . آنوقت بهرام نفس عمیقی کشید و با لحن مودبانه تری پرسید

  آهن فروشه ... اسمش چیه ؟ این یارو -

  ! صوفی ... مجید صوفی -

  ! همین امروز یه جوری بکشونش توی شرکت ... حواست باشه حتما چک های مهرداد همراهش باشه -

  . حسام حیرت زده یک جوری به او زل زد که انگار دارد به یک دیوانه نگاه میکند

  چیکار کنم ؟ بیارمش اینجا ؟ -

  ! آره -

  وای چیکارش کنی ؟میخ -

  . بهرام عصبی بود و حوصله ی حرف زدن نداشت

  میخوام یکی دو تا ماچش کنم ! میخوام چیکارش کنم به نظرت ؟ -

  ... تو باز زدی اون کانال ؟ آخه -

  !من از تو نظری نخواستم حسام ... خواستم ؟ -

  . حسام اخم کرد

  ه ؟ پس این فردین بازیات چه معنی میده ؟این خوابیه که خودت واسشون دیدی ! یادت رفت -

  . بهرام تیز و برنده نگاهش کرد

  واقعا نمیدونی ؟ -

حسام چند لحظه فقط نگاهش کرد و بعد سرش را نشانه ی تأسف تکان داد . میدانست ... همه میدانستند که او هنوز 

  : دلش گیر مهناز است . بهرام نفس عمیقی کشید

  ! . تا خر نشدم و مثل یک سگ ولگرد زیر چرخای ماشینم لهش نکردم ، بیارشواسم بیارش حسام .. -

نفسش را با خستگی به بیرون فوت کرد و از جا بلند شد . غمگین بود و دلواپس ... دلواپس مهنازش که آن روزها 

شت پنجره انگار زندگی سختی را میگذراند . دیگر حوصله ی حسام را نداشت ، دلش تنهایی میخواست . رفت پ

  . ایستاد و به آسمان خیره شد . امیدوار بود حسام درکش کند

از خودش متنفر بود ... متنفر ! همه ی این کارها سر انتقام احمقانه ای بود که او از مهناز گرفته بود . میخواست دهن 

شروع کرده بود ، اما  کجی مهناز را به فوت پدرش جبران کند ، جلوی وامشان را گرفت . این بازی را الکی الکی

حاال میدید که مهنازش جدی جدی کیش و مات شده . آخ که چقدر از خودش متنفر بود ! چقدر دلش میخواست 

  ! سرش را بکوبد به دیوار
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صدای باز و بسته شدن در اتاق را شنید ... مثل اینکه حسام رفته بود . چشم هایش را بست و بعد بی اختیار پیشانی 

  . ... ار کوبیداش را به دیو

  ! احمق ... ای احمق -

شیشه ی ماشینش را پایین کشیده بود و با اخم و تردید به برج بلند آن طرف خیابان نگاه میکرد ... جایی که قرار بود 

با مردی به نام بهرام شاهین فر دیدار کند . ظاهرا همه چیز مرتب بود ، اما حس ششمش میگفت اتفاقی در راه است 

هندس شاهین فر با او تماس گرفته بود و خواستار یک مالقات فوری شده بود . میگفت شماره اش را از . خود م

طریق یکی از دوستان مشترک گرفته . اما هر چه فکر میکرد نمیتوانست بفهمد یک وارد کننده ی دارو و تجهیزات 

تن دو دل بود . اما لحن مرموز و پزشکی با یک آهن فروش چه کاری میتواند داشته باشد . برای رفتن و نرف

  . محترمانه ی مهندس شاهین فر و آدرسی که به او داده بود ، او را ترغیب کرد تا به این مالقات تن دهد

باز به برج بلند آن سمت خیابان نگاه کرد و باز وسوسه شد ... هرچه بادا باد ! میرفت تا آقای شاهین فر را مالقات 

  ! کند

پارکینگ پارک کرد و سوار آسانسور شد . داشت توی آینه یقه ی لباسش را مرتب میکرد که ماشینش را توی 

  ! موبایلش زنگ خورد ... بهرام شاهین فر بود

  ! الو ... جناب شاهین فر سالم -

  سالم آقا ... کجا موندین شما ؟ تشریف نمیارید ؟ -

  یک لحظه شک به دلش افتاد . اینهمه اصرار برای چه بود ؟

  ! راستش توی آسانسورم ... االن میرسم خدمتتون -

  ! جدی ؟ دیدم دیر کردید ، خواستم قرارو بذاریم واسه یه وقت دیگه . اما حاال که تشریف آوردین ، منتظرتونم -

  . و تلفن را قطع کرد

اتوکشیده ای را آسانسور توی طبقه ی هفتم توقف کرد ... وقتی درش باز شد ، بالفاصله توانست مرد جوان و 

  . روبروی خود ببیند . نگاه خیره و آشنا و لبخند کمرنگ روی لب هایش میگفت که او بهرام شاهین فر است

  آقای مهندس شاهین فر ؟ -

  : لبخند حسام پررنگ تر شد

  آقای صوفی ؟ -

  . با هم دست دادند . مجید صوفی از صمیمیت او خوشش آمد

  ! اومدین ... بفرمایید داخلخوشوقتم آقا ! خیلی خوش  -
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مجید صوفی ناخودآگاه تحت تأثیر ظاهر شیک و اتوکشیده و لحن دوستانه و مودب حسام قرار گرفته بود . با خیال 

راحتی وارد شد ، اما بالفاصله با دیدن فضای خلوت و سوت و کور شرکت چیزی توی دلش فرو ریخت . با تردید 

  : پرسید

  شرکت تعطیله مهندس ؟ -

  ! از وقت اداری دو ساعتی میشه که گذشته ، آقای صوفی ! در ضمن ، من مهندس شاهین فر نیستم -

  : لبخند مرموزی به لب نشاند و به سمت اتاق بهرام رفت . ادامه داد

  ! جناب مهندس توی اتاقشون منتظر شما هستن -

. مجید صوفی گیج شده بود ، حس میکرد چیزی و دستگیره ی در را توی دستش گرفت و خود را منتظر او نشان داد 

این وسط درست نیست . با اینحال با قدم هایی بلند خود را به حسام رساند . حسام در را باز کرد و خود را کنار کشید 

تا اول او وارد شود . صوفی چند قدم داخل رفت و بعد ناگهان سر جا میخکوب شد . روبرویش مردی میدید که توی 

دانش فرو رفته بود و جدی و عصبی به او نگاه میکرد . دور وبرش پنج مرد جوان و تنومند پخش و پال صندلی گر

بودند و همه یک جوری نگاهش میکردند که انگار دارند شکارشان را برانداز میکنند . حاال دیگر واقعا ترسیده بود . 

  : حسام در را پشت سرش بست و گفت

  ! ایشون جناب مهندس هستن -

  : بهرام نگاه از باال به پایینی به او انداخت و با لحن عجیبی گفت

  ! خیلی خیلی خوش اومدید ، آقای صوفی -

  ! مجید صوفی چشم هایش را بست و دست های لرزانش را مشت کرد ... گیر افتاده بود

  خیلی خب ... جریان چیه ؟ -

  . بهرام خندید

  ! به به ... چه تیزی ! خوشم اومد ازت -

  : صوفی دوباره پرسید

  پرسیدم جریان چیه ؟ -

  . بهرام نفس عمیقی کشید

  بشین فکر کن اخیرا چه گ*ه*ی خوردی که قراره به خاطرش اینجا سرویست کنن ؟ -

  . صوفی به او خیره شد و از شدت خشم دندان قروچه ای کرد

  ... مودب باش ، واگرنه -
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  : بهرام وسط حرفش پرید

  !؟ هان ؟ واگرنه چی -

و خود را کنجکاو و منتظر شنیدن پاسخ نشان داد . صوفی از سردی و بی رحمی چشم های او چنان یکه ای خورد 

  : که بی اختیار سکوت کرد . بهرام گفت

ببین ... پسر خوبی باشی زیاد اذیت نمیشی . اما اگه بخوای روی اعصاب من یورتمه بری ، بهت قول نمیدم که  -

  !در بری بیرون ! اوهوم ؟ زنده از این

صوفی چیزی نگفت . چیزی نمیتوانست بگوید وقتی در محاصره ی آن همه آدم گرفتار شده بود . بهرام کمی روی 

  : میز خم شد و شمرده شمرده گفت

  ! چکهای مهرداد سپهری رو بده من ... و معادلش از من چک روز بگیر -

  . صوفی با حیرت نگاهش کرد

  !همین ؟ -

  : بهرام نیشحندی زد

  ! همین همین که نه -

  !چرا میخوای این کارو بکنی ؟ -

من معموال هیچ کسی رو در حدی نمیدونم که ازم سوالی بپرسه ، ولی این یکدفعه به تو جواب میدم ... چون  -

  ! میخوام از این لحظه به بعد دور و بر بولوار الدن نبینمت ، حتی تصادفی

حیرت نگاهش میکرد ... و بعد ناگهان ماجرا برایش روشن شد . انگار این مرد هم یکی از مشتری صوفی هنوز هم با 

  . های خواهر خوشگل مهرداد سپهری بود ! بی اختیار پوزخندی زد

  ! نه -

  چی نه ؟ -

  ! چک های مهرداد سپهری رو بهت نمیدم -

  . رآمیز خندیدبهرام چند لحظه توی چشم هایش نگاه کرد و بعد عصبی و هشدا

 هر چی که میگذره بیشتر به محاسنت پی میبرم ! تیز هستی ، پر دل و جرأتم هستی ... البته یه خرده هم خوشگلی -

!  

  : بعد به مردهای دور و برش نگاه کرد و گفت

  !مگه نه بچه ها ؟ -
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  . خجالت سرخ شدهمگی خندیدند و حرف او را تأیید کردند . صوفی منظور او را فهمید و از خشم و 

  ... ای مرتیکه ی پوفیوز -

و با مشت گره کرده اش به سمت بهرام هجوم برد . اما تا قبل از اینکه به او برسد ، دو نفر به سمتش یورش بردند و 

  . او را با خشونت سر جا نگه داشتند

  ! ه بده ... داره ازت خوشم میادتیز ، پر دل و جرأت ، خوشگل ... مزیت بعدیت هم اعتماد بنفست ! خوبه ، ادام -

  : صوفی با نفرت داد زد

  ! خیلی بی شرفی -

  . بالفاصله به خاطر این اهانتش سیلی سختی خورد . بهرام از پشت میزش بلند شد و به سمت او آمد

هنوز مونده تا بی آره که بی شرفم ... اینو همه ی شهر میدونن ! اما تو دوست عزیز هنوز اندر خم یک کوچه ای ...  -

  ! شرفیای منو ببینی

  : روبروی او ایستاد ، درست سینه به سینه اش ... با لحنی خشک و جدی دستور داد

  ! چک ها رو بده من -

  : صوفی با سماجت گفت

  ! نه -

نش بالفاصله مشت سهمگین و پر از خشم و نفرت بهرام توی دهانش فرود آمد . دردی کشنده و فلج کننده توی ت

دوید ... مزه ی گند خون را توی دهانش احساس کرد . بی اختیار کمر خم کرد و خواست روی زمین زانو بزند . اما 

  . مشت محکم دیگری توی شکمش نشست و بالفاصله مشت بعدی توی تخت سینه اش فرود آمد

رصت نفس کشیدن نداشت توی محاصره ی پنج مرد گردن کلفت گیر کرده بود و زیر کتک های بی رحمانه یشان ف

  . . فقط داد میزد ... داد میزد بی آنکه فکر کند صدایش به هیچ کسی نمیرسد

بهرام با لذتی بی رحمانه به کتک خوردن او نگاه میکرد . از این مرد کینه ی عجیبی در دل داشت ... او دنبال 

ر میکرد دلش میخواست بگوید همانجا سر او را مهنازش افتاده بود ، مهنازش را آزار داده بود ! به این چیزها که فک

  . ببُرند . اما ته قلبش میدانست که در واقع مقصر اصلی خود اوست ، و این باعث میشد خشمش بیشتر شود

با اشاره ی حسام مردها دست از کتک زدن صوفی کشیدند . یکی از آنها او را به زور سر پا نگه داشت و دست هایش 

، یک نفر دیگر با سرعت و خشونت لباس های او را گشت و بالخره دو فقره چک مهرداد را  را از پشت سر گرفت

پیدا کرد و به بهرام سپرد . بهرام نگاه کوتاهی به چک ها انداخت ، چیزی در گوش حسام زمزمه کرد ، و بعد دوباره 

  . به سمت او آمد
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  همین دو تاست ؟ -

  : گه دارد . با اینحال با نفرت گفتمجید صوفی نا نداشت چشم هایش را باز ن

  ! خیلی آشغالی -

  پرسیدم همین دو تاست ؟ -

مجید صوفی هنوز هم میخواست داد و فریاد راه بیاندازد ، اما کم آورده بود . همه چیز خیلی جدی تر از آن چیزی بود 

ن پولش توی دست های آن که او در لحظه ی ورودش تصور میکرد . جانش را به اضافه ی صد و سی و سه میلیو

  . مرد روانی میدید . بیشتر از آن نمیتوانست مقاومت کند

  ! آره -

  ! خوبه -

  : و رو به حسام گفت

  ! به این تنه لش چک بده همین امروز بره نقدش کنه -

  . و به سمت در به راه افتاد . صوفی نتوانست جلوی زبانش را بگیرد

  !تو هم تو کَفِشی ، هان ؟ -

  .بهرام سر جا ایستاد 

  تو کف چی ؟ -

  ! همون ... خواهر سپهری -

  : نیشخند تلخی روی لب های بهرام نشست . صوفی ادامه داد

  دختر خوشگلیه ... تو هم میخوایش ، آره ؟ این تأتری که راه انداختی واسه همین بود ؟ -

  . یستادبهرام روی پاشنه ی کفشش به سمت او چرخید و دوباره روبرویش ا

  ! آره ... خوبه که فهمیدی -

به مجید صوفی مهلت حرف زدن نداد . فک او را گرفت و در حالیکه یکی از برگه چک ها را با خشم و نفرت توی 

  : دهان پر از خونابه ی او می چپاند ، ادامه داد

ر کرده ، کارت زاره ! اونوقت باید دور و بر چیزی که مال منه ، نپلک ! دوباره اگه بفهمم سایه ات به سایه اش گی -

  ! مامان جونت گونی بگیره دستش و تیکه های تنت رو از کف خیابون جمع کنه

  . نگاهی پر از تحقیر و نفرت حواله ی او کرد و چند قدم عقب رفت

  ! جمعش کنید از اینجا ... اَه ! عقم میگیره نگاهم بهش می افته -
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خشونت از اتاق بهرام بیرون بردند . حسام تا دم در خروجی شرکت دنبالشان رفت و  مردان تنومند ، مجید صوفی را با

سفارش کرد حتما مجید صوفی را شیرفهم کنند که بهتر است قضیه را همانجا چال کند و خیلی دوستانه برود بانک 

  : میکشید . حسام گفتپولش را بگیرد . سپس دوباره توی اتاق برگشت . بهرام باز پشت میزش نشسته بود و سیگار 

  ! کار خوبی نکردی کتکش زدی ... امیدوارم برامون دردسر نشه -

اما ته چشم هایش از شادی و لذت برق میزد . او مهدی را دورادور میشناخت و میدانست که چه مرد آبرومند و 

ل بود از اینکه میدید محترمی است . همیشه افسوس میخورد که زندگی چنین مردی به باد رفت . اما حاال خوشحا

  . بهرام با همه ی بدی هایش اما مراقب دختر مهدی هست

بهرام پوزخندی زد و ته سیگارش را روی زمین انداخت . موبایلش را برداشت و شماره گیری کرد ، اما بعد مثل اینکه 

  . ... رداشتچیزی به ذهنش رسیده باشد پشیمان شد . موبایلش را روی میز پرت کرد و گوشی تلفن را ب

 

روی آخرین و دورافتاده ترین صندلی کالس نشسته بود و با چشم های خسته و غمزده اش بر و بر به تخته سیاه 

نگاه میکرد . پلک هایش از شدت کم خوابی و گریه میسوخت . آن روزها زندگی اش داغ تر از جهنم خدا شده بود . 

و پا میزد . هیچ پولی نداشتند . بانک اخطار داده بود که یا باید فقر باتالقی شده بود که آن روزها توی آن دست 

تسویه کنند و یا سرپناهشان را از دست خواهند داد . فکر از دست دادن خانه ی محبوبشان ، خانه ای که همه ی 

روزهایش دوران کودکی اش را در آن گذرانده بود به اندازه کافی وحشتناک بود . اما این همه ی بدبیاری های آن 

  . نبود

مهرداد توی نزول غرق شده بود ، نه راه پس داشت و نه راه پیش . ساخت و ساز زمین فردوسی که متوقف شد ، 

چرخ زندگی آنها هم عمال از کار افتاد . قرض پشت قرض ، بهره روی بهره ... چک ها برگشت خوردند ، طلبکارها 

  . دندشاکی شدند ، شرخرها در خانه یشان را از جا کن

او تنها بود ! تنها بود با مادری که مأیوسانه گریه میکرد ، با پدری که توی رختخوابش بی تاب بود و کاری از دستش 

  . برنمی آمد ، با برادری که سه روز میشد هیچ خبری از او نداشت

به جنون رسیده بود . تنها مهرداد سه روز بود که از ترس طلبکارهایش به خانه نیامده بود . مهناز از شدت سردرگمی 

دلخوشی آن روزهایش همین بود که میدانست بیژن با او در تماس است . بیژن قول داده بود برای مهرداد سرپناهی 

پیدا خواهد کرد تا گیر طلبکارهایش نیفتد . حتی پیشنهاد کمک مالی هم کرده بود ، اما مهرداد به شدت این پیشنهاد 

  . او را رد کرده بود

از تنها بود ... تنهای تنها بین آنهمه مردی که تا سه سال پیش پدرش حتی نمیگذاشت که سایه دختر نازپرورده مهن
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اش را ببینند . اما حاال نگاههای کثیفشان را روی تنش میدید ، متلک های رکیک و پیشنهادهای بی شرمانه یشان 

! فقط ای کاش مهردادش به او زنگ میزد ... ای کاش را بغل گوشش می شنید ، اما دم نمیزد . چاره ی دیگری نبود 

  ! به او خبری از حال خود میداد

توی حال و هوای خودش غرق بود که موبایلش توی دستش لرزید ... خون به مغزش هجوم برد ، دست و پایش 

ست که با او تماس شروع به لرزیدن کرد . شماره ی غریبه و ناآشنا را که دید ، دیگر مطمئن شد این خود مهرداد ا

  : گرفته است . با دست هایی لریان دکمه ی سبز موبایلش را فشرد و آهسته زمزمه کرد

  ! الو ... یه لحظه گوشی رو نگه دار -

بعد موبایلش را توی مشتش پنهان کرد و سعی کرد بدون جلب توجه از کالس بیرون برود . اما یکی از پسرهای 

  : را بلند کرد و گفتلوس و متلک پران کالس صدایش 

  ! خانم سپهری شما خیلی بی فرهنگید که وسط کالس تلفن جواب میدین -

همه ی کالس از اینکه او مهناز را لو داده بود ، خندیدند . مهناز از شرم سرخ شد . امیدوار بود که مهرداد چیزی 

  : نشنیده باشد . با خشم و غیض آشکاری گفت

  ! فرهنگ ترید که توی کاری که بهتون ربطی نداره دخالت میکنیدآقای مروی شما خیلی بی  -

  : خنده ها از پاسخ تند و خشن او بیشتر شد . استاد هم که از این برخورد خنده اش گرفته بود ، گفت

  ! خانم سپهری بفرمایید تلفنتون رو جواب بدین ، سریع تر برگردید سر کالس -

  . و باز به سمت تخته برگشت

دوباره به مروی چشم غره ای رفت و بعد کالس را ترک کرد . به سرعت خودش را به انتهای کریدور رساند ،  مهناز

  : جایی که فکر میکرد کسی صدای گفتگویش را نخواهد شنید . و گوشی را به گوشش نزدیک کرد

  !الو ... مهرداد ؟ -

  : درست نفس بکشد . باز گفتبغض داشت . از شدت هیجان و اضطراب دل دل میزد و نمیتوانست 

  الو داداشی ... چرا حرف نمیزنی فدات شم ؟ -

  ! سالم -

تکان سختی خورد و نفسش را توی سینه حبس کرد . نمیتوانست باور کند ... گیج شده بود ! تکیه زد به دیوار و چشم 

  : هایش را بست . ناامید و ناباور زمزمه کرد

 !بهرام ؟ -

... .  



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 183  

 

یبی گرفته بود ... انگار قلبش داشت توی سینه اش ذوب میشد . تجربه به او ثابت کرده بود که هر دلشوره ی عج

وقت به هر دلیلی در زندگی اش رو در روی بهرام قرار بگیرد ، بازنده خواهد شد . و حاال باز رو در روی بهرام بود ... 

  : بعد از نه ماه ! بهرام دوباره گفت

  ! خانم سالم عرض شد ، مهناز -

  : آب دهانش را به سختی قورت داد و با صدایی که از شدت هیجان و اضطراب تحلیل رفته بود ، گفت

  !چی ... چی میخوای ؟ -

  : بهرام خودش را متعجب نشان داد

  ! هیچی -

 چرا به من تلفن کردی ؟ -

  !میخواستم حالت رو بپرسم . بد کردم ؟ -

  : کف دستش را روی پیشانی تب زده اش گذاشت . بهرام پرسیدمهناز به این ادعای او خندید و 

  حاال حالت خوبه ؟ -

  : عصبی خندید و با تمسخر گفت

  ! آره ... توپ ! حتی نمیتونی تصورشو بکنی که همه چی چقدر عالیه -

  : بهرام هم به صدایش رنگ طعنه و تحقیر داد و گفت

نظرت چیه یه قراری بذاریم تا رو در رو درباره ی این زندگی عالی  جدی میگی ؟ خوشحالم اینو می شنوم ! حاال -

  ! حرف بزنیم

  : مهناز جدی شد و فوری گارد گرفت

  ما با هم قرار بذاریم ؟ چرا ؟ -

  ! خب ... یه صحبتایی دارم که اگه بشنوی حال خوبت تکمیل میشه -

ن کرد . یاد مهرداد افتاد و از ترس چشمانش اضطراب توی تنش دوید ، دست و پایش یخ بست و شروع به لرزید

  . سیاهی رفت

  چه صحبتایی ؟ -

  . پشت تلفن نمیتونم بگم -

  درباره ی مهرداده ؟ -

  ! درباره ی مهرداد ... و درباره ی تو -
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  ! مهناز از خشم دندان قروچه ای کرد . چقدر از این آرامش و خونسردی بهرام متنفر بود ... چقدر متنفر بود

  میای یا نه ؟ -

  من به تو اعتماد ندارم ! تو خیلی به ما بد کردی . از کجا بدونم که این نقشه ی جدیدت واسه آزار ما نیست ؟ -

من با تو سر جنگ ندارم ، عزیزم ! با پدرت چرا ... و البته با اون برادر بی غیرت و الدنگت هم همینطور ! اما با تو  -

  ! بهت آزاری نمیرسونم سر جنگ ندارم و مطمئن باش

  . مهناز از توهین های بی رحمانه ی او به پدر و برادرش بغض کرد و لب ورچید

  ! من با تو سر جنگ دارم -

  . بهرام خندید

خیلی هم عالی ! من روانی اون وقتایی هستم که تو عین یه ماده پلنگ نگاهم میکنی و چنگ و دندون نشونم  -

  ! میدی

را محکم بست و سعی کرد منطقی فکر کند . بهرام ممکن بود با او چه کار مهمی داشته باشد ؟ مهناز چشم هایش 

نه ماه از آخرین دیدارشان در مراسم تدفین بزرگمهر گذشته بود . بهرام را میشناخت و میدانست تا اتفاق مهمی 

ایش چنان خشم غیر قابل مهاری نیفتاده باشد ، سراغ او نمی آید . مخصوصا که توی لحن صحبت او و حتی خنده ه

  . درک میکرد که ناخودآگاه قضیه را جدی میگرفت

  چی شد ؟ میای یا نه ؟ -

  ! میام -

  ... اوهوم ! بیام دنبالت یا -

  : وسط حرفش پرید

  ! خودم میام ! تا یک ساعت دیگه توی پارک ملت -

  . باشه . هر وقت رسیدی زنگ بزن که همدیگه رو پیدا کنیم -

  . ... و بدون خداحافظی قطع کرد

پارک شلوغ بود ، خیلی شلوغ . بعضی ها روی نیمکت ها نشسته بودند ، بعضی قدم میزدند . بچه ها مدام میدویدند و 

جست و خیز میکردند . زن و شوهر جوانی دست های همدیگر را گرفته بودند و همانطور که قدم میزدند و می 

یشان لیس میزدند . مهناز دلش گرفت از این حجم جنب و جوش و خوشبختی که بین خندیدند ، به بستنی قیفی ها

  . همه ی مردم دنیا تقسیم شده بود و او از آن بی نصیب بود

خیلی راحت توانست بهرام را ببیند که روی نیمکتی نشسته بود و سیگار میکشید . عجیب توی فکر بود . مهناز با 
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پاره شده . نمیدانست چه مرگش است ، گونه هایش داغ شدند . دو پسر جوان  دیدنش احساس کرد بندی توی دلش

از کنارش عبور کردند ، یکی از آنها متلک آب نکشیده ای به او انداخت و چشمکی زد . مهناز خدا را شکر کرد که 

  . حواس بهرام به این صحنه نبوده است ، و با قدم های آرام و مردد به سمت او رفت

ا خود درگیری داشت . سالم کند یا نکند ؟ بدون تعارف بنشیند یا صبر کند تا او تعارفش کند ؟ اخم کند توی دلش ب

  یا عادی باشد ؟

بالخره به او رسید . بهرام هنوز متوجه حضور او نشده بود ، و یا شده بود و به روی خودش نمی آورد . همچنان 

نگاه میکرد . مهناز آهسته سالم کرد ، جوابی نگرفت . رفت و روی سیگار میکشید و با اخمی متفکرانه به روی زمین 

  : نیمکت ، با فاصله ی قابل توجهی از بهرام نشست . آنوقت بهرام گفت

داشتم به گذشته ها فکر میکردم . سه سال پیش ، اون وقتایی که هنوز نامزد بودیم ... که هنوز تو از من متنفر  -

  ن پارک و با هم قدم میزدیم و صحبت میکردیم . یادته ؟نبودی ، ما می یومدیم توی ای

  : به تلخی خندید و ادامه داد

اینقدر با هم صمیمی بودیم که از خصوصی ترین رازهای زندگیمون هم حرف میزدیم . تو به من میگفتی که چقدر  -

دا قسمت نکرد ! تو به من دوست داشتی بازیگر بشی ولی خدا قسمت نکرد . من به تو میگفتم چقدر خوشحالم که خ

میگفتی که از زنبور و سوسک و مارمولک می ترسی ، من بهت میگفتم که ترس از ارتفاع دارم ! یادته ؟ اونوقت تو 

  ! منو مجبور کردی که سوار فانفار بشم

  . باز هم با تلخی خندید

ودیم ، تو همه ی تنت چشم شده بود اینقدر بدجنس بودی ، حال میکردی ازم یه نقطه ضعف داری . اون باال که ب -

تا ترس منو ببینی ، من همه ی تنم چشم شده بود تا اون برق شوق و لذت توی چشماتو ببینم ! هیچوقت بهت 

نگفتم که عاشق همین بی رحمی و بدجنسیت بودم . چون اگه بهت میگفتم ، تو واسه اذیت کردن من مهربون 

با خودم فکر میکردم هیچ چیزی ، هیچ نیرویی توی دنیا نمیتونه تو رو از من میشدی ! جدا که خنده داره ! اون روزا 

بگیره ! نه انسان ، نه ترس ، نه مرگ ، نه خدا و شیطون ... هیچ چیزی ! چون توی دنیا برای من مهم تر از اون 

و بودی ! خود تو سد راهم لحظه های با تو بودن نبود . اما اشتباه میکردم . مهم تر از لحظه های با تو بودن ، خود ت

  ! شدی ... من نمیتونم تو رو از جلوی راهم کنار بزنم . نمیتونم با تو بجنگم ... نمیتونم مهناز ، نمیتونم

  : یک لحظه چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . بعد به سمت مهناز چرخید و گفت

  ودت روندی ؟مهناز ... هیچوقت پشیمون نشدی ؟ پشیمون نشدی که منو از خ -

  . مهناز بغض کرد
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با من از قدیما حرف نزن . قدیما گذشته ! اون مهنازی که وقت میکرد به ترس از ارتفاع تو بخنده ، مرده ! این  -

  ! مهنازی که می بینی ، حاال توی شلوغی سرنوشتش گم شده ... زیر بار بدبختیاش له شده

ی گونه هایش سُر خورد . عصبی و پر خشونت اشک هایش را دو قطره اشک از گوشه ی چشم هایش جوشید و رو

  : پس زد و ادامه داد

آره ، حق با توئه ! من پشیمونم ... خیلی هم پشیمونم . اگه زمان به عقب برمیگشت من بی چون و چرا زنت  -

ده ... بابای من دیگه میشدم تا اینهمه بدبختی رو به خانواده ام تحمیل نکنم . اما میدونم که زمان به عقب برنمیگر

 روی پاهاش واینمیسته ! برادر من از زیر بار اینهمه قرض و بدهی بیرون نمیاد . هیچی مثل اون روزا نمیشه . منم

...  

دیگر نتوانست ادامه دهد . سرش را در جهت مخالف بهرام چرخاند و کف دستش را روی لب هایش فشرد تا جلوی 

اس گناه و عذاب وجدان به اشک های او نگاه میکرد . چقدر دلش میخواست دست هق هقش را بگیرد . بهرام با احس

های مهناز را بگیرد ، او را به سمت خود برگرداند و سرش را روی شانه اش بگذارد . اما مهناز از او دور بود ... به 

ت . آب دهانش را به اندازه ی همه ی آن سال ها کینه روی هم انباشته شده بود و بین آن ها فاصله می انداخ

  : سختی قورت داد و گفت

  ! کی گفته زمان به عقب برنمیگرده ؟ من همه چی رو درست میکنم عزیز دلم ... تو فقط لب تر کن -

  : مهناز مابین گریه اش به تلخی خندید . بهرام ادامه داد

 رس بخونه ، واسه خودش کسی بشههمه ی بدهی های مهردادو صاف میکنم . می فرستمش از ایران بره ... بره د -

!  

  . مهناز فقط سرش را تکان داد . قلب بهرام توی سینه اش مچاله شد ، نگاهش رنگ التماس گرفت

درستش میکنم مهناز ! باباتو می فرستم پیش بهترین دکترای دنیا ... من راه میندازمش ! همه چی درست میشه ...  -

  ! هناز ... منو پس نزنتو فقط بخواه ! من به دردت میخورم م

  . مهناز دوباره سرش را تکان داد

هیچی درست نمیشه . من بدترین اتفاقات زندگیمو تجربه کردم . دیگه از چیزی نمی ترسم ... تو دیگه نمیتونی  -

م رو هیچ بالیی بزرگتر از فلج کردن بابام سرم بیاری ! مهردادم فوقش میره زندان . خودم درش میارم ! شده کلیه ا

  ... بفروشم و

  : بهرام با خشم وسط حرفش پرید

  !زندان ؟ دیوونه شدی ؟ فکر میکنی میره زندان و تموم ؟ -
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  ! برای من دیگه هیچی مهم نیست . تو همه ی پالی پشت سرت رو خراب کردی -

  میدونی اگه بیفته دست شرخرا چی میشه ؟ میدونی مهناز ؟ -

  . توی جیبش در آورد و محکم به تخت سینه ی مهناز کوباند به تندی برگه چک مهرداد را از

اینو ببین ... تو مجید صوفی رو میشناسی ؟ آره ؟ بگو بهت چی میگفت ؟ هر دفعه که به خاطر این آشغال اومد سر  -

  راهت سبز شد ، چی میگفت ؟

شناخت ... همان مرد درشت اندام و مهناز چک را برداشت و با گیجی به امضای مهرداد نگاه کرد . مجید صوفی را می

  . خوش پوشی که مدام کنار گوشش پیشنهادهای رکیک و بی شرمانه زمزمه میکرد و او را به حد مرگ می ترساند

بهرام از نگاه بی پناه و ترسیده ی او روی چک آتش گرفت . بازوهای الغرش را توی دستانش گرفت و او را با 

  . خشونت به سمت خود چرخاند

نیگاش کن مهناز ... ببین توی چه دنیای شلم شوربایی داری دست و پا میزنی ! اون بی شرف واسه خاطر صد و  -

سی میلیون پول به تو حرفایی زد که الیق خواهر و مادرشه ! حاال ببین گنده تراش دیگه میتونن چیکار کنن ! ببین 

  ! ی خدا ... وایاگه مهرداد دستشون بیفته ... اگه تو دستشون بیفتی ... وا

  . مهناز را رها کرد و چنگ زد توی موهایش

دارم دیوونه میشم ... دیوونه میشم ! فکر اینکه وقتی از اینجا بری قراره چی بشه ... قراره کی بیاد سر راهت و چی  -

  ! بهت بگه ... خدایا ، دارم دیوونه میشم

  . دوباره به سمت مهناز برگشت و دستش را گرفت

کن مهناز ... با من راه بیا ! اگه زن من بشی دیگه هیچکی جرأت نمیکنه اذیتت کنه ! تو به من احتیاج داری ... لج ن -

  ! خواهش میکنم ، التماس میکنم منو پس نزن

  : و چون سکوت مهناز را دید ، باز هم با خشونت داد زد

دهی داداشت رو ببخشه ... من ازت میخوام مجید صوفی کثافت ازت خواست باهاش بخوابی تا صد و سی میلیون ب -

باهام ازدواج کنی تا همه ی زندگیمو بریزم به پات ! یعنی پیشنهادم از پیشنهاد اون کثافت هم بدتره که ارزش فکر 

  !کردن نداره ؟

مهناز چشم هایش را بست و چند نفس عمیق کشید تا جلوی گریه اش را بگیرد . یک لحظه ... فقط یک لحظه همه 

پیشنهادهای بهرام را شنید و پا سست کرد . میخواست قبول کند تا همه چیز تمام شود . میخواست ، اما نفرت  ی

توی دلش آنقدر پررنگ و آنقدر زننده بود که باز راهش را بست . همه ی این بازی ها برای این بود که او دست 

ا به خاک سیاه نشاند و حاال هم فقط خود او میتوانست بهرام نیفتد . میدانست ... بهرام آنقدر قدرت داشت که آنها ر
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همه چیز را درست کند . اما با این چیزها حساب آنها با هم تسویه نمیشد . مهناز از او کینه به دل داشت و تنها راهی 

  . که میتوانست او را عذاب بدهد ، این بود که داغش را به دل او بگذارد

  ! نه -

مقابل چشم های پر حیرت بهرام ایستاد . برگه چک مهرداد را روی پاهایش انداخت و گفت : به تندی از جا جست و 

بگیرش ... برو بذارش اجرا ! هر کاری که میخوای بکن ! تو با مجید صوفی هیچ فرقی نداری . جفتتون بی شرفید  -

  ! تو یکی... میخواید منو با پول بخرید ! اما من قصد تن فروشی ندارم ... حداقل نه به 

  : کمی به سمت او خم شد و با نفرت ادامه داد

  ! تو آرزوی منو به گور می بری -

به بهرام که حاال خشمگین شده بود ، نیشخندی زد و بعد به او پشت کرد و با غرور آنجا را ترک کرد . اما هنوز چند 

ب برگرداند . مهناز به حد مرگ عصبی شد قدم بیشتر نرفته بود که کسی از پشت سر بازویش را گرفت و او را به عق

و خواست داد و فریاد راه بیاندازد ، اما با دیدن بهرام که عین یک گرگ زخمی نگاهش میکرد ، حرف توی دهانش 

  . ماسید

بهت قول میدم عزیزم ... قول میدم یه روزی به خاطر این حرفات پشیمون میشی ! خیلی زود افسارت می افته  -

به دست و پام می ندازمت مهناز ... به جون خودت قسم که این کارو میکنم ... تو رو با همه ی  دست خودم ...

  ! زندگیتو با هم طاق میزنم

مهناز ترسید ، خیلی هم ترسید . اما خودش را نباخت . کف دست هایش را روی تخت سینه ی او گذاشت و با حرص 

  : او را به عقب هل داد

  ! ولم کن روانی -

  : ام عقب نرفت ، اما دست هایش را رها کرد . مهناز گفتبهر

  ! هر غلطی که میتونی بکن -

و با خشم از او رو گرداند و چند قدم دور شد . اما مثل اینکه هنوز دلش را خالی نکرده بود ، باز به او نگاه کرد و از 

  : همان فاصله داد زد

  ! یشم تا تو راحت شیاصال میدونی چیه ؟ میرم زن همین مجید صوفی م -

  . و دیگر نماند تا عکس العمل بهرام را ببیند . باز به او پشت کرد و با همه ی قدرت از آنجا گریخت

با صدای داد و بیدادی درست پشت در اتاق خوابش به زور چشم هایش را باز کرد و کمی سر جا نیمخیز شد . چند 

و آنوقت دلشوره به قلبش چنگ زد . حس میکرد صدای بهرام را لحظه طول کشید تا مغز خواب رفته اش فعال شد 
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  . میشنود

به تندی از جا جست و با همان پیراهن خواب و موهای آشفته از اتاق بیرون رفت . قلبش از شدت اضطراب و 

 هیجان محکم توی سینه اش میزد . پیش خودش اعتراف کرد که دلش برای بهرام تنگ شده ... اما انتظار نداشت

  . هنوز از راه نرسیده با دیگران دعوا راه بیاندازد

بهرام توی راه پله و پشت به او ایستاده بود و با صدایی عصبی توی صورت ناهید که یک پله از او پایین تر ایستاده 

  : بود ، داد میزد

بت کنه ؟ اینکه از من حرف مگه من نگفته بودم که حق نداره بیاد ؟ مگه نگفته بودم ؟ میخواد با این کارا چیو ثا -

  شنوی نداره ؟

  : ناهید با چشم هایی نگران و مضطرب به او خیره شده بود . گفت

  ! نه ، منظورش این نیست . اما اینجا خونه ی پدر بیژنه -

  ... خونه ی بابای من جای التای آشغال کله ای مثل بیژن -

  ! سالم -

اینکه اینقدر بی مقدمه و پابرهنه وسط بحثشان دویده بود ، شرمزده لبش مهناز خیلی ناگهانی سالم کرد و سپس از 

را گاز گرفت . بهرام نگاه عصبی اش را از ناهید گرفت و توی صورت او دوخت . لحظه ای مکث کرد ، و بعد 

  : برخالف نگاه خشمگینش به آرامی پاسخ او را داد

  ! سالم -

  ! دازظهر می بینمتچه بی سر و صدا اومدی ! فکر میکردم بع -

  ! آره ... خواستم غافلگیرت کنم -

مهناز متوجه طعنه ی کالم او شد و به صورت واضحی جا خورد . بهرام از او رو برگرداند و انگشت اشاره اش را به 

  :نشانه ی تهدید جلوی صورت ناهید تکان داد

وارم نبینمش . واگرنه توی همین خونه ی پدریش ، گوش بده خانوم ... میدونم اینجا خونه ی پدر بیژنه . اما امید -

  ! فاتحه اشو میخونم

و بعد به او پشت کرد و بدون توجه به حضور مهناز ، به سرعت توی اتاق رفت . مهناز هنوز توی گیجی متلک بهرام 

  . بود . اما پا تند کرد و پشت سر او توی اتاق رفت

چرا . گیج و بی حرکت ، مثل یک مجسمه وسط اتاق ایستاده بود و به بهرام عبوس و گرفته بود و مهناز نمیدانست 

حرکات عصبی و شتابزده ی او نگاه میکرد . بهرام کت و کراواتش را از تن کند و کف اتاق انداخت ، حلقه و ساعتش 
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 هم کوبیدرا روی پاتختی کوبید ، کمربند شلوارش را از کمر کشید و بعد توی حمام رفت و در را پشت سرش محکم ب

.  

مهناز ساکت و صامت همه ی حرکات او را تماشا کرد ، و بعد نفس عمیقی کشید و از اتاق بیرون رفت . طبق 

انتظارش ناهید از الی در نیمه باز اتاقش ، اتاق آنها را می پایید . تا متوجه مهناز شد ، به سرعت بیرون دوید و با 

  : صدایی آهسته و خفه پرسید

  مهناز جان ؟ این چرا اینقدر عصبانیه ؟چه خبر شده  -

  . مهناز شانه هایش را باال انداخت

  ! نمیدونم ! حتما از بابت برگشت بیژن عصبانی شده -

  . چهره ی ناهید از نگرانی مچاله شد

  ! خدا بخیر کنه -

  : بعد یکدفعه از بازوی مهناز آویزان شد و نالید

  ! ی بردار ! برو آرومش کن فدات شممهناز جان ، عزیزم ... برو یه فکر -

  : مهناز خجالت کشید به ناهید بگوید که بهرام توی این چند دقیقه حتی نگاهش هم نکرده است . گفت

  آخه چه کاری از من برمیاد ؟ -

  ! تو زنشی ! برو آرومش کن ... فقط تو میتونی -

  . مهناز نفس عمیقی کشید و لب هایش را با زبانش خیس کرد

  بیژن کجاست ؟ -

  ! نمیدونم سر صبح کدوم گوری رفته -

  ! من سعی میکنم بهرام رو آروم کنم . اما تو رو خدا بیژن رو بفرستید بره ... خواهش میکنم ناهید خانم -

برق امیدواری توی چشم های ناهید روشن شد . مهناز پیش خودش فکر کرد که او این چشم های عسلی را به بهار 

  ! ث داده ... این چشم های عسلی زیبا راو بیژن ار

  ! ممنون ! ممنون عزیزم -

مهناز دوباره توی اتاق برگشت . چند لحظه چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید تا آرامشش را بدست آورد . 

لباس های بهرام را که پخش و پال کف زمین افتاده بودند ، جمع کرد . بعد موهایش را برس کشید و مختصر 

ه شمردن ثانیه ها کرد . حدود ده دقیقه آرایشی کرد . سپس روی لبه ی تختخواب نشست و به انتظار بهرام شروع ب

ی بعد بهرام از حمام بیرون آمد . نگاهشان بالفاصله در هم تالقی پیدا کرد . اما بهرام خیلی نرم چشم هایش را روی 
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  . زمین تاب داد و به سمت پنجره رفت

  چه خبرا ؟ -

  . مهناز نفس آسوده ای کشید

  خبر خاصی نبود . آنتالیا خوش گذشت ؟ -

  : شوخی کرده بود ، اما بهرام خیلی جدی جوابش را داد

  !بد نبود . تو چی ؟ بی من خوش گذشت ؟ -

  : نفس توی سینه ی مهناز حبس شد . نمیدانست باید این لحن پر طعنه ی بهرام را چه تعبیر کند . آهسته پاسخ داد

  ! آره ، عالی بود ! رفتم اصفهان دیدن بهار -

  : بست و نفس عمیقی کشید . بعد از مکثی طوالنی گفت بهرام چشم هایش را

  یه سیگار بهم میدی ؟ -

مهناز بلند شد و به سمت پاتختی رفت . از توی کشوی باالیی پاتختی بسته ی سیگار و فندک را برداشت و یک نخ 

شن کرد و ناشیانه پک سیگار بیرون کشید . بهرام منتظر نگاهش میکرد . مهناز بی توجه به نگاه او ، سیگار را رو

عمیقی به آن زد ... حجم دود توی ریه هایش رفت و او را به سرفه انداخت . اما سعی کرد جلوی سرفه اش را بگیرد 

  . و دوباره با لجبازی کام دیگری از سیگار گرفت . بهرام خنده اش گرفته بود

  ! چشمم روشن ... من نبودم چه کارایی یاد گرفتی -

ت او با طنازی خندید و بعد بلند شد و سیگار را به او سپرد . نگاه بهرام رفت پی رد سرخ رژ لب مهناز مهناز توی صور

  . ، روی فیلتر سفید سیگارش

  چرا به من نگفتی که بیژن برگشته ؟ -

  : مهناز شانه هایش را باال انداخت و صادقانه پاسخ داد

  ! مامانت خواست بهت نگم -

  چرا ؟ -

  ! م ! میگفت چون بدون اجازه ی تو برگشته ، ممکنه عصبانی بشیچه میدون -

بهرام چند ثانیه توی چشم های او خیره خیره نگاه کرد و بعد سرش را پایین انداخت . صداقت کالم مهناز به دلش 

  : نشسته بود ... حاال خیلی آرام تر از لحظه ی ورودش بود . مهناز گفت

  سوغاتی واسم نیاوردی ؟ -

  . ه بهرام رنگ شرمندگی گرفتنگا



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 192  

 

  ... نه ... راستش -

  . مهناز به او فرصت توضیح نداد

  ! نیاوردی ؟ خیلی بی فرهنگی -

  . و خندید ! بهرام هم لبخندی زد

  ! حق با توئه ... ببخشید -

  : مهناز نفس عمیقی کشید و بعد چند قدم از بهرام فاصله گرفت و به سمت در رفت . بهرام صدایش کرد

  کجا ؟ -

  ! میرم بگم صبحانه مون رو بیارن توی اتاق -

  : لبخندی زد و ادامه داد

  ! آخه منم صبحانه نخوردم ... همین حاال بیدار شدم -

  : بهرام دوباره بدخلق شده بود . گفت

  ! نمیخواد ... من فرصتشو ندارم -

ت . مهناز با تعجب به حرکات شتابزده ی او نگاه و سیگارش را از پنجره بیرون پرت کرد و به سمت کمد لباس رف

  : میکرد . گفت

  میخوای جایی بری ؟ -

  ! آره -

  کجا ؟ -

 ! بیرون -

  . لجش گرفت

  ! جواب منو درست بده -

  : بهرام به سمت او چرخید و همانطور که دکمه های پیراهنش را میبست ، گفت

  ! خیر ناصر و معین ... با اجازه تون دارم میرم بیرونبسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین و هو  -

  . مهناز اخم کرد و با دلخوری آشکاری سرش را پایین انداخت

  مسخره میکنی ؟ -

  ! تو گفتی جوابتو درست بدم -

  : مهناز بغض کرد . اعتراض آمیز گفت
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  ! بهرام -

  : و رفت روی لبه ی تختخواب نشسته . گریه اش گرفته بود . گفت

چرا با من اینجوری رفتار میکنی ؟ واقعا برای خودم متأسفم ... متأسفم که فکر میکردم دلت برام تنگ شده ! نفس  -

غمبارش را بیرون فوت کرد و کمی سرش را باال گرفت تا جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد . بعد از جا بلند شد و 

  . را گرفت و او را به خود چسباندبه سمت در اتاق رفت . اما بالفاصله بهرام بازویش 

  ! خب دلم برات تنگ شده ... اتفاقا خیلی هم تنگ شده -

و پیشانی او را بوسید . مهناز میخواست همچنان خودش را دلخور و عصبی نشان دهد . اما نتوانست جلوی خنده اش 

  . را بگیرد

  ! ولم کن -

  : فشرد و بغل شقیقه اش زمزمه کرد بهرام از خنده ی او گرم شد . او را بیشتر به خود

  ! چه خوشگل شدی نانازی ... این رنگ مو چقدر بهت میاد -

  . مهناز خندید

  ! ولم کن بهرام ... دیرت میشه -

  : بهرام نگاه شیفته اش را روی صورت و گردن او تاب داد و بی اختیار گفت

  ! عاشقتم مهناز ... روانیتم -

  : مهناز با شیطنت گفت

  ! خب ... وظیفته -

  . بهرام ابرویی باال انداخت

  جدی ؟ اونوقت وظیفه ی تو چیه ؟ -

  . مهناز متوجه منظورش شد و با ناز کمی خودش را عقب کشید

  ! اینکه مثل یک زن خوب ، شوهرم رو راهی کنم بره دنبال کاراش -

  . چسباند و دستش را دور کمر باریکش حلقه زدبهرام نگذاشت مهناز خیلی از او دور شود . دوباره او را به خود 

  جلوی پلنگ عشوه میای آهو خوشگله ؟ -

صدای زمزمه مانندش توی بناگوش مهناز پیچید و او را قلقلک داد . مهناز بی اختیار خندید و شانه اش را باال گرفت 

سست شده از لذتش را در آغوش او . بهرام صورتش را بوسید ... هزار بار بوسید . مهناز چشم هایش را بست و تن 

  . ... رها کرد
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ناهید توی کتابخانه نشسته بود و مستقیم به تصویر زیبا و ستایش انگیز فرشته نگاه میکرد . مهناز از کینه ی توی 

چشم هایش شگفت زده شده بود . با اینحال خودش را جمع و جور کرد و با سرفه ی ریزی حضورش را اعالم کرد . 

  . الفاصله متوجه او شد و به طرفش خیز برداشتناهید ب

  اوضاع چطوره ؟ -

  ! خوبه ... نگران نباشید -

  : نفسش را تکه تکه از سینه بیرون داد و باز پرسید

  دیگه ... دیگه عصبانی نیست ؟ -

  ... از اولم عصبانی نبود . فقط خسته است و -

  : ه ها شنید و به تندی ادامه دادصدای قدم های آرام و مغرور بهرام را از توی پل

  ! بهرحال بهتره بیژن به خونه برنگرده -

همان لحظه بهرام صدایش کرد . مهناز به سرعت از ناهید رو برگرداند و از کتابخانه بیرون رفت . بهرام توی سرسرا 

  . ایستاده بود و داشت بند ساعت مچی اش را می بست . مهناز مقابلش ایستاد

  ری ؟داری می -

  . سرش را تکان داد

  ... باید برم . درباره ی خونه که ظاهرا هنوز تو و سبحانی کاری از پیش نبردین ، ولی خودم -

  . ناگهان صدای فریاد بیژن از باغ توی تمام سرسرا پیچید و هر دوی آنها را ساکت کرد

  !سبحانی ، تویی ؟ اینجا چیکار میکنی ؟ نکنه اربابت برگشته ؟ -

ناز از شدت استرس لبش را گاز گرفت و نگاه نگرانش را توی صورت بهرام دوخت . از عکس العمل او می ترسید مه

  : ، اما بهرام ظاهرا آرام بود . گفت

  ! فعال خداحافظ عزیزم -

  . و رفت

اش مهناز نفسش را توی سینه حبس کرد و به سرعت به سمت کتابخانه دوید . ناهید هنوز هم سر جای قبلی 

  . نشسته بود و به تصویر فرشته نگاه میکرد

  ! ناهید خانم ... بیژن اومده -

  . ناهید از جا پرید
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  کی ؟ کجاست ؟ -

  ! همین االن اومد ، صداشو از توی باغ شنیدیم . االنم بهرام رفت پیشش -

ظاهرا همه چیز مرتب بود . بهرام و هر دو به سمت در کشویی کتابخانه دویدند ، ولی همانجا ماندند و جلوتر نرفتند . 

بیژن مقابل هم ایستاده بودند و حرف میزدند ، انگار صحبتشان خالی از تنش بود . مهناز نفس راحتی کشید و دهان 

باز کرد چیزی بگوید ، که ناگهان سیلی سخت و کوبنده ی بهرام توی صورت بیژن فرود آمد و بعد ناگهان همه چیز 

  . بهم ریخت

  : نقدر شوکه شده بود که نمیتوانست حرکتی بکند . زیر لب زمزمه کردناهید آ

  داره چه غلطی میکنه ؟ -

بیژن مشتش را به سمت او پرتاپ کرد . بهرام یقه ی لباسش را دو دستی گرفت و او را محکم به تنه ی ماشین 

ی فریاد خشم آلود بهرام درهم کوباند . ناهید ناگهان از شوک در آمد و جیغ بلندی کشید . صدای جیغش با صدا

  . پیچید و توی گوش مهناز سیلی زد

  ! سبحانی ... در صندوق رو بزن -

  : و چون سبحانی هنوز هاج و واج و مستأصل سر جا ایستاده بود و نمیدانست باید چه کند ، بلندتر فریاد کشید

  ! دِ یااهلل -

کرد و مشت و لگد می پراند و با همه ی وجود تالش میکرد در صندوق عقب ماشین باز شد . بیژن داد و فریاد می

خودش را نجات دهد ، اما از پس بهرام برنیامد . بهرام همانطوری که یقه ی لباس او را دودستی چسبیده بود ، او را 

  : با هزار زحمت توی صندوق انداخت و درش را بست . ناهید وحشت زده و ناباور جیغ زد

  ی بهرام ؟داری چه غلطی میکن -

  . بهرام بی توجه به او ، سبحانی را کنار زد و پشت فرمان نشست . ناهید به طرفش دوید

  ! صبر کن ... صبر کن کثافت حرومزاده -

  . و مشتی حواله ی بازوی سبحانی کرد

  ! جلوی اون دیوونه ی زنجیری رو بگیر ! جلوشو بگیر -

. ناهید دنبالش می دوید و با صدای بلند به بهرام و جد و آبادش ماشین با صدای تیک آف گوشخراشی راه افتاد 

فحاشی میکرد . بهرام دستش را روی بوق گذاشت و آنقدر پشت سر هم بوق زد تا دربان مجبور شد دستپاچه و با 

  . عجله در را باز کند . آنوقت بهرام دوباره پا روی پدال گاز گذاشت و از باغ خارج شد

  : ه زانو افتاد ... صدای گریه ی ناامید و درد آلودش توی تمام باغ پیچید . داد میزدناهید روی زمین ب
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  ! خدا لعنتت کنه ! خدا لعنتت کنه -

  . ... و مهناز هنوز پشت در کشویی ایستاده بود و نفهمید از کی اینقدر شدید گریه میکند

که مجبور شدند پزشک به خانه بیاورند . مهناز چندین اوضاع خانه بهم ریخته بود . فشار خون ناهید بقدری باال رفت 

بار به موبایل بهرام زنگ زد تا بلکه بتواند او را به بازگرداندن بیژن راضی کند . اما بهرام جوابش را نمیداد . تنها 

  . کاری که از دستش برمی آمد این بود که توی اتاق ناهید بماند و از او مراقبت کند

ته بود که صدای ماشین بهرام توی باغ پیچید . مهناز به سرعت بیرون دوید . ماشین درست ساعت از نه شب گذش

روبروی پله های منتهی به مهتابی توقف کرد و بهرام از روی صندلی عقب پیاده شد . پشت سرش سبحانی از پشت 

صندوق عقب ماشین بهرام  رل پایین پرید و به سمت صندوق عقب دوید . مهناز از تصور اینکه تمام مدت بیژن توی

  : بوده و شکنجه میشده ، بی تاب شد. گفت

  این کارا چیه ؟ این کارا چیه ؟ میخوای اون بی نوا رو به کشتن بدی ؟ -

  : بهرام عصبی و خسته به او توپید

  ! تو دخالت نکن -

  : اما مهناز دست برنداشت و با صدای بلندتری گفت

  ! و دیدی ؟ داشت می مردیعنی چی دخالت نکنم ؟ مادرش -

همان لحظه سبحانی با کمک دربان توانست بیژن را از توی صندوق بیرون بکشد . مهناز با دیدن صورت و بدن پر 

  . از خون و استفراغ او دل آشوبه گرفت ... بی اختیار دستش را جلوی دهانش گرفت و عق زد

کالفگی بازویش را گرفت و او را دنبال خودش داخل عمارت  بهرام مهلت نداد که او بیشتر این صحنه را ببیند . با

کشید . اما همان تصویر کوتاه کافی بود تا مهناز دوباره به یاد بیاورد با چه مرد بی رحم و جنایتکاری هم بالین شده . 

  : تقال کرد تا خودش را از دست او خالص کند ، و گفت

  ! ری ، نه ؟! اون برادرته ! تو دیگه چقدر کثیفیدست از سرم بردار ... ولم کن ! تو رحم ندا -

بهرام یکدفعه به سمت او چرخید و در حالیکه دو بازوی او را به سختی بین پنجه هایش می فشرد ، با خشم توی 

  : چشم هایش زل زد . دهان باز کرد تا چیزی بگوید که صدای ناهید بلند شد

  !بالخره اومدی ، پسر خلف بزرگمهر ؟ -

و به طرف او برگشتند . ناهید بی حال و بی نفس تکیه داده بود به چارچوب در اتاقش و با چشم هایی بیمار و هر د

  . نیمه باز با نفرت به بهرام نگاه میکرد

  ! حقا که عین باباتی ! بی رحم و کثافت و نفرت آور -
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انه ی تهدید توی هوا تکان میداد ، چند قدم بهرام بازوهای مهناز را رها کرد و در حالیکه انگشت اشاره اش را به نش

  : به او نزدیک شد

  ! دهن کثیفتو روی پدر من ببند ، زنیکه -

پاسخ ناهید ، پوزخند کم حالی بود . بهرام باز به سمت مهناز برگشت ، اینبار مچ دستش را گرفت و او را پشت سرش 

  : ند شد و توی تمام عمارت پیچیدبه سمت اتاقشان کشید . صدای پر نفرت ناهید پشت سرشان بل

با تمام این کثافت کاریات نمیتونی اون چیزی رو که میخوای از پسر من پس بگیری ! بسوز توی این حسرت ،  -

  ! پسر بزرگمهر ... نمیتونی پسش بگیری

عمیقی کشید بهرام یک لحظه سر جا ایستاد . وسوسه شد برگردد و با یک مشت محکم ناهید را خفه کند . اما نفس 

و با چند قدم بلند خودش را به اتاق رساند . مهناز را هل داد داخل و خودش هم پشت سرش وارد شد . مهناز عصبی 

بود و بغض داشت . اما همه ی عصبانیتش با دیدن خشم عجیب و غیر قابل کنترل بهرام به ترسی مجهول و 

ر عصبانی و کالفه است . او از صبح بیژن را توی صندوق پانگرفته تبدیل شد . نمیفهمید بهرام از چه چیزی اینقد

ماشینش حبس کرده و توی شهر گردانده بود ... خودش که آسیبی ندیده بود ! وجدانی هم نداشت که مهناز فکر کند 

حاال عذاب وجدان گرفته . پس چرا اینقدر خشمگین بود ؟ حالش شبیه گرگی زخمی بود که توی یک گودال گیر 

  . هرچه پنجه به اطراف میکشد راهی به بیرون پیدا نمیکندافتاده و 

صدای گریه های ناهید که گاهی با فحش های رکیک همراه میشد ، تا توی اتاقشان می آمد . بهرام طول اتاق را با 

  . قدم هایی تند و عصبی مدام باال و پایین میکرد و مثل دیوانه ها با خودش حرف میزد

اون پسر کثافت تر از خودت ! من داغ اون پسر بی شرفتو به دلت میذارم ... یعنی از سگ کمتر  غربتی کثافت ... با -

  ! باشم اگه سرویسش نکنم

  : بعد یکدفعه کنترل اعصابش را از دست داد و عربده زد

  ! دِ خفه خون بگیر ... ببر صداتو لعنتی -

روی میز چیده شده بود را روی زمین ریخت . مهناز جیغ و بی اختیار دست برد و هر چه کرم و عطر و لوازم آرایشی 

  : خفه ای کشید و با چشم هایی گرد شده از وحشت به او خیره شد . با صدایی تحلیل رفته گفت

  !چته تو ؟ -

  . بهرام نگاه برنده و خشمگینش را توی صورت او پرتاپ کرد

  ردم ؟ معلوم نیست دارم دیوونه میشم ؟من چمه ؟ هان ؟ معلوم نیست ؟ ... معلوم نیست که کم آو -

  : یکدفعه به سمت پنجره رفت و پرده ها را با همه ی قدرت کشید و از جا کند . پشت پنجره عربده زد
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  ! کم آوردم ... آهای مردم ! من دارم دیوونه میشم -

پرتره ی شب عروسیشان پرت دو قدم از پنجره فاصله گرفت . به آباژور چنگ زد و آن را با همه ی قدرت به سمت 

کرد . پاتختی را با لگد واژگون کرد ... مجسمه ی نفیس گوشه ی اتاق را به زمین کوباند و آینه ی میز دراور را 

شکاند . خشمگین بود و نمیدانست این خشمش را چگونه مهار کند . از مهناز بدش می آمد ، از بیژن بدش می آمد ، 

ودش متنفر بود . داشت دیوانه میشد ... عین عنکبوتی که توی تارهای خودش گرفتار و این وسط بیشتر از همه از خ

شده باشد ، توی عقوبت همه ی کارهای خودش مانده بود . توی زندگی که خودش برای خود ساخته بود ، چنان 

ما خودکشی هم برای درمانده و حیران مانده بود که میخواست همانجا زانو بزند و یک گلوله توی مغزش خالی کند . ا

  . او معنا نداشت وقتی مثل دیوانه ها میترسید بعد از مرگ برادرش زنش را تصاحب میکند

یکدفعه به خود آمد و دید همه چیز را خراب کرده و شکانده است . با تعجب به خرده شیشه های کف اتاق و پرده 

... به این روز که از خشم دیوانه میشود و نمیتواند  های کنده شده نگاه کرد و فکر کرد از کی به این روز افتاده ؟

  . خودش را کنترل کند ... . بعد یاد مهناز افتاد و با چشم هایش به سرعت دنبال او گشت

مهناز را دید که کنج اتاق با زانوهایی لرزان ایستاده و بی صدا اشک میریزد و به دیوانه بازی های او نگاه میکند . از 

  : کشید ... انگار مهناز را ترسانده بود . گفترفتارش خجالت 

  ... من ... من نفهمیدم -

سکوت کرد ... باید چه میگفت ؟! یک قدم به سمت مهناز برداشت ، ولی سر جا توقف کرد . نفس عمیقی کشید و 

  : گفت

  ! ... گریه نکن -

پیراهنش را باز کرد تا شاید تن داغش کمی زبانش نچرخید بیشتر از آن حرفی بزند . دست برد و دو دکمه ی باالیی 

خنک شود . باز هم نفسش را عمیق و محکم فوت کرد و به سمت در رفت و در را باز کرد . سکوت محض توی 

  : تمام عمارت حاکم بود ... دیگر حتی صدای فحاشی ناهید هم نمی آمد . از همان دم در داد زد

  ! رو جمع و جور کنهالمیرا ... یه نفرو بفرست بیاد اینجا  -

دوباره توی اتاق برگشت . حاال مهناز گوشه ی اتاق نشسته بود و سرش را روی زانوهایش گذاشته بود . بهرام خسته 

و بی حوصله نگاهش را از او گرفت ... تنش را با خستگی روی کاناپه ی نزدیک شومینه رها کرد و چشم هایش را 

  . بست

نشسته بود و به باغ سرما زده و لخت نگاه میکرد . بهرام کنارش ایستاده بود ... روی صندلی حصیری توی مهتابی 

  : گفت
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  ! من دارم میرم -

  . صدایش سرد بود ، مهناز هم سرد نگاهش کرد

  ... نمیدونم چرا تا حاال هیچ خونه ای رو انتخاب نکردی ، اما -

  : سرفه ی ریزی کرد و ادامه داد

  ! نمیتونم صبر کنم من دیگه بیشتر از این -

  . مهناز نگاهش را با بیزاری از او گرفت و دوباره به باغ چشم دوخت

  خب ... که چی ؟ -

به بچه ها گفتم یکی از واحدا رو توی هنرستان مبله کنن . احتماال تا امشب آماده میشه . نشد هم مهم نیست ...  -

  ! من و تو امشب توی خونه ی خودمون میخوابیم

ظه صبر کرد ... منتظر عکس العمل مهناز بود . اما چون با بی تفاوتی محض او روبرو شد ، خشمگین شد و چند لح

  : گفت

  می شنوی یا نه ؟ -

  . مهناز دوباره به او نگاه کرد

  ! اوهوم ! تا شب همه ی وسایلم رو جمع میکنم -

  . بهرام پوزخندی زد

  ! خوبه -

  . نش که ته باغ پارک بود ، رفتو دیگر چیزی نگفت و به سمت ماشی

مهناز چشم هایش را بست و آه عمیقی کشید . همه ی صمیمیت این چند وقت اخیر با اتفاقات دیشب از دست رفته 

بود ، همه ی ترس ها و نفرت ها برگشته بود . مهناز دوباره از آن مرد به حد مرگ متنفر شده بود ، باز دلش هوای 

  . . باز همه برگشته بودند سر خانه ی اولگذشته ها را کرده بود ..

با حس گرمای دستی روی شانه اش ، به تندی چشم هایش را گشود . ناهید بود . هر دو به روی هم لبخند غمگینی 

  : زدند ، آنوقت ناهید به نرمی روی یکی از صندلی ها نشست و شنلش را دور شانه اش جابجا کرد . پرسید

  حالت چطوره ؟ -

  . آه سردی کشیدمهناز 

  ! خوبم -

  : ناهید با لحنی پشیمان گفت
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  ! منو ببخش مهناز جان ! من نباید دیشب اون حرفا رو میزدم . به خاطر مزخرفات من ، بهرام تو رو اذیت کرد -

  : مهناز گفت

  . نه ، مهم نیست -

ق عقب ماشینش و به حد مرگ ولی باور کن نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم . پسر منو انداخت توی صندو -

  ! شکنجه داد ... ازش متنفر بودم ! میخواستم زجرش بدم

  : مهناز سعی کرد تا حد ممکن به صدایش حالت دلداری دهنده و تسلی بخش بدهد ، و گفت

  من خوبم ، ناهید خانم ! مهم نیست که اون حرفا رو زدید . بیژن چطوره ؟ -

  . اشک به چشمان ناهید دوید

  ! وب نیست ... اصال خوب نیست ! همه ی تنش درد میکنه ، مدام باال میارهخ -

  : مهناز لبش را گاز گرفت تا جلوی گریه اش را بگیرد . ناهید گفت

وقتی حالش بهتر شد ، با هم میریم اصفهان پیش بهار . بعدش هم که درس بهار تموم شد ، سه تایی از ایران  -

گی نیست . بیژن پسر بزرگمهر نیست ... همونطوری که من هیچوقت زنش نبودم ! میریم . جای ما توی این زند

  : مهناز گفت

الزم به این کار نیست . شما بمونید ... خانم این خونه شمایید ! من و بهرام قراره امشب بریم خونه ی خودمون !  -

مانش جوشید و روی گونه هایش راه ناهید نگاهش کرد ... با غم ، با حسرت ! اشک ها خیلی آرام از گوشه ی چش

  . گرفت

  !خونه ی خودتون ؟ منظورت چیه ؟ میشی خانم خونه ی بهرام ، عشق ناکام پسر من ؟ -

  : دستانش را جلوی صورتش گرفت و گریه کرد . مهناز با بیچارگی زانوی او را فشرد و نالید

چی تموم شده . من خانواده ام رو پای این خواهش میکنم تمومش کنید . زدن این حرفا درست نیست ! همه  -

  ! داستان مضحک دادم ، با این حال بازم سعی میکنم زندگی کنم

  : آب دهانش را به سختی قورت داد و ادامه داد

  .. به بیژن بگید اونم زندگی کنه ! من همه چیمو باختم ، اما دیگه نمیتونم تحمل کنم که بیژن -

د توی گلویش و هر آن امکان داشت بشکند . ناهید چشم های خیس از اشکش را سکوت کرد . بغض سدی شده بو

  . توی صورت او دوخت

  ! الهی من بمیرم ... الهی برای هر دوتون بمیرم -

  . مهناز دیگر نتوانست جلوی گریه اش را بگیرد



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 201  

 

  ! بهش بگید تمومش کنه ... محض رضای خدا تمومش کنه -

ق هقی بی امان تبدیل شد . مهناز سرش را پایین انداخت و گوشه ی لباسش را توی گریه ی بی صدای ناهید به ه

مشت لرزانش مچاله کرد . باز نگاه کرد به باغ سرد و درخت های عریان ، باز یادش آمد از دو دختربچه و دو پسربچه 

دست رفته آهی شد و سینه ای که توی این باغ دنبال هم می دویدند و بازی میکرد ... باز همه ی آن خوشبختی از 

  . اش را سوزاند

صدای قارقار دوردست کالغی توی گوش هایش پیچید . باید قبول میکرد که آن سال ها گذشته اند ...باید قبول 

  ... میکرد ! بی حر ف از جا برخاست و به سمت باغ رفت

ش هایش را از پا کند و از همان دم در داد کلید را توی قفل در چرخاند و در را باز کرد . خسته بود و بی حوصله . کف

  : زد

  ! مامان ... من اومدم -

کسی جوابش را نداد . به این خانه ی گرم و استقبال پر شکوه پوزخندی زد و از فیلتر ورودی آپارتمان گذشت . هیچ 

مادرش سرکی کشید . کسی توی نشیمن نبود . نایلون های خرید را روی کانتر آشپزخانه گذاشت و توی اتاق پدر و 

مهدی روی تختخوابش خوابیده بود و جیران هم کنار دستش همانطور نشسته و با عینک مطالعه اش به خواب رفته 

  ! بود . توی دلش گفت : مثل همیشه

بی سر و صدا خودش را از پشت در اتاق آنها کنار کشید و توی اتاق مشترکش با مهرداد رفت . کسی توی اتاق نبود 

لحظه از نبود مهرداد هول کرد ، اما بعد خیلی زود او را یافت که توی بالکن ایستاده بود و بی توجه به همه ی . یک 

  ! دنیا سیگار دود میکرد ... باز هم مثل همیشه

بدون اینکه مزاحم خلوت مهرداد شود اتاق را ترک کرد و توی نشیمن سوت و کور رفت . بی حوصله مانتو و مقنعه 

  . تن در آورد و همانجا روی یکی از مبل ها نشست و به تلویزیون خاموش خیره شداش را از 

همه چیز در عرض چند ماه تغییر کرده بود ... آنقدر سریع و آنقدر گیج کننده که مهناز هنوز توی شوک بود و چیزی 

  . حس نمیکرد

ش رفت . نفهمید بعد از آنها چه کسی خانه ی زیبا و دوست داشتنی یشان از طرف بانک چوب حراج خورد و به فرو

صاحب آن خانه شد ... برایش مهم هم نبود . اما باقیمانده ی پولی که بعد از تسویه ی وامشان بانک به آنها 

برگردانده بود ، مبلغ قابل توجهی بود . حداقل آنقدری بود که توانستند آپارتمان کوچکی در خیابان شهید ستاری 

ر از طلبکارهای خرده کار مهرداد تسویه کنند . بعد از آن هم شرکت بود و بعضی از وسایل رهن کنند و با چند نف

گرانقیمت خانه یشان مثل پیانوی مادر و زمینی که در یکی از شهرستان های استان تهران داشتند که با فروش آنها 
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ره همه ی طلبکارها به پولشان و البته یک بار تا سر حد مرگ کتک خوردن مهرداد و مدتی بازداشت شدنش ، بالخ

  . رسیدند و قائله ختم شد

مهناز سرگرم بدبختی هایش شد ... آنقدر سرگرم شد که حس کرد فیلم زندگی اش روی دور تند میگذرد و همه چیز 

ه بدون اراده ی او رد میشود . وقتی به خود آمد که بدجوری از آن زندگی شاهانه و آرام سقوط کرده بود و اگر دیر ب

  . خود می جنبید غرق میشد

یک شب وقتی از دانشگاه خارج شد و کنار خیابان ایستاد تا تاکسی بگیرد و به خانه برگردد ، متوجه شد که کیف 

پولش خالیست . حتی به اندازه ی کرایه ی اتوبوس شرکت واحد هم توی جیب هایش پول نمانده بود . مجبور شد 

اده طی کند و وقتی که با پاهای خسته و دردناکش به خانه رسید ، مادرش را دید که تمام مسیر دانشگاه تا خانه را پی

  . پای اجاق گاز ایستاده و دارد سوپ درویشی و بدون گوشتشان را هم میزند

احساسی توی قلب مهناز شکست ... دیواری توی وجودش فرو ریخت . بی حرف توی اتاقش رفت و از ته قلبش 

ناز نازپرورده و مغرور که حاال به اینجا رسیده بود ... و بعد از ساعت ها اشک ریختن مثل گریه کرد برای آن مه

ققنوسی دوباره از خاکستر خود متولد شد و قسم خورد که دیگر هیچوقت گریه نکند . و همینطور هم شد ... دیگر 

قدیمی پدرش به عنوان  گریه نکرد . سخت شد ، سنگ شد ، بی احساس شد . توی دفتر وکالت یکی از دوستان

منشی مشغول به کار شد و با حقوق کم ماهی هفتصد هزار تومان زندگی را چرخاند . حاال یاد گرفته بود چطور پس 

  . انداز کند ، چطور با صاحبخانه و قصاب و بقال و نانوا چانه بزند و چطور مثل یک دختر معمولی زندگی را بگذراند

  . نشیمن آمد در اتاق باز شد و مهرداد توی

  اِه ... تو اومدی ؟ -

  : رفت توی آشپزخانه و در یخچال را باز کرد . مهناز با خشم گفت

  تو باز مست کردی احمق ؟ -

  : مهرداد بدون توجه به خشم او داد زد

  من گشنمه ! توی این خراب شده هیچی پیدا نمیشه که کوفت کنم ؟ -

  : مهناز گفت

  ! مامان و بابا بیدار میشن صداتو بیار پایین ... -

  ! اون دو تا هم که همش خوابن -

  . از توی آشپزخانه بیرون آمد و خودش را روی مبل سه نفره انداخت

  ! پاشو برو یه چی بیار بخورم ... پاشو -
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  : مهناز غر زد

  ! من خسته ام ... همین االن برگشتم -

ا باز کرد و کمی گشت . ظرف کوچک و دربسته ی پر از لوبیا پلو را اما بلند شد و توی آشپزخانه رفت . در یخچال ر

در آورد و توی مایکروفر گذاشت . میدانست این ناهاری است که مادرش ظهر پخته و برای شام او نگه داشته است . 

ایستاده بود  اما خودش هیچ میلی به شام نداشت . میخواست شام مهرداد را بدهد و زودتر برود بخوابد. وسط آشپزخانه

  . و منتظر بود تا غذا گرم شود که صدای گریه ی مهرداد را از توی نشیمن شنید

  . یک لحظه ترس برش داشت . به سرعت خود را به او رساند و دستش را روی شانه اش گذاشت

  مهرداد ... چته تو ؟ -

  . تمهرداد سر بلند کرد و چشم های خیس از اشکش را توی صورت خسته ی او دوخ

  !داری تو سرم میزنی که تو میری سر کار ... که تو خرج خونه رو در میاری ؟ -

و باز سرش را روی دسته ی مبل گذاشت و گریه اش را از سر گرفت . مهناز نفسش را با کالفگی به بیرون فوت 

  . کرد و کنارش نشست

  ! نه دیوونه ! این حرفا چیه میزنی ؟ منظور من این نبود -

راستم میگی ... تو داری خونه زندگی رو میچرخونی . من که عرضه اش رو نداشتم . یه بار اومدم خودم رو خب  -

  ! رئیس گرفتم ، گه زدم به همه چی

دلش برای برادرش سوخت . از وقتی ورشکسته شده بود ، کارش همین بود . یا مست میکرد و فحش میداد و در و 

شه می نشست و مثل دخترها اشک میریخت و با حرف هایی که میزد خودش را تخته را بهم می کوبید ، یا یک گو

  . تخریب شخصیت میکرد . مهناز می ترسید برادرش دیوانه شود ... اوضاع روحی اش خیلی وحشتناک بود

  : با مهربانی بیشتری گفت

  . ونیم زندگی رو اداره کنیمگریه نکن مهرداد . خب تو هم برو سر کار ! اگه جفتمون حقوق بگیریم ، بهتر میت -

  . نه ، دیگه نمیشه ... دیگه نمیشه مهناز ! ما همه چی رو باختیم ! اون بهرام پدرسگ ما رو به این روز انداخت -

  : بعد یکدفعه به سمت مهناز برگشت و دست های او را گرفت و با هیجانی جنایتکارانه زمزمه کرد

بکشمش ! آره ... می کشمش ، بعدش میرم با خیال تخت گوشه ی زندان  میدونی مهناز ... توی فکرم که برم -

  ! میشینم

  : مهناز حرف زدن با او را بی فایده دید . همانطور که دستش توی دست مهرداد بود ، بلند شد و گفت

  ! پاشو داداشی ... پاشو ببرمت توی تختت ! پاشو فدات شم -



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 204  

 

ه ای تابع و حرف شنو ، دنبال مهناز راه افتاد . مهناز او را تا اتاق خواب مهرداد مقاومتی نشان نداد و مثل پسربچ

راهنمایی کرد ، و روی تخت خواباند . سپس پتو و بالش برای خود از توی کمد دیواری بیرون کشید و توی نشیمن 

خوردن نداشت . چراغ برگشت . بوی گرم و مطبوع لوبیا پلو همه ی خانه را برداشته بود . اما او حتی حوصله ی غذا 

  . را خاموش کرد و روی مبل دراز کشید

زندگی میگذشت ، بی هیچ تغییری ... بی هیچ هدفی ! مهناز غرق بود توی روزمرگی عجیبی که احاطه اش کرده بود 

. گاهی دانشگاه میرفت ، اما بیشتر سر کار بود . آن ترم آنقدر بی نظم سر کالس ها حاضر شد و درس خواند که 

شروط شد . برایش مهم نبود . مهم فقط هفتصد هزار تومان حقوقی بود که میگرفت و چرخ زندگی یشان را با آن م

می چرخاند . شاید قرار بود تا ابد همان طور زندگی کند ... شاید ! اما برای او دیگر فرقی نمیکرد . او آن زندگی 

  . ابی که چند ماه قبل گرفتارش بودحقیرانه اما آرام را ترجیح میداد به زندگی پر تنش و عذ

ساعت هشت شب بود . مهناز خسته و بی حوصله با شانه هایی پایین آویخته سالنه سالنه به سمت خانه میرفت . 

  : کوچه تاریک و سوت و کور بود . توی حال و هوای خودش بود که کسی صدایش کرد

  ! خانم ... دختر خانم یه لحظه بیا -

به پشت سرش نگاه کرد . مرد میانسالی در چند قدمی او ایستاده بود و خیره خیره نگاهش میکرد ... سر جا ایستاد و 

  . اما به نظر کمی پریشان و بی تاب به نظر میرسید . مهناز بی اختیار دو قدم به او نزدیک شد

  بله ؟ -

  : مرد گفت

  ! یه لحظه بیا -

به سمت خود پرتاپ کرد . مهناز ترسیده و هراسان جیغ بلندی کشید .  و بعد ناگهان مچ دست مهناز را گرفت و او را

  : اما مرد به تندی از پشت به او چسبید و کف دستش را جلوی دهان او گرفت . بغل گوشش زمزمه کرد

  ! هیس ... یواش ! یه لحظه بیا ... فقط یه لحظه -

یوانه واری برای خالصی آغاز کرد ... اما نمیتوانست مهناز آنقدر ترسیده بود که حتی گریه اش نمیگرفت . تقالی د

خودش را از آن مرد جدا کند . نمیتوانست بفهمد دارد چه اتفاقی می افتد ، مغزش قفل کرده بود و چیزی تحلیل 

نمیکرد ... فقط میدانست که فاجعه ای در دو قدمی اش ایستاده و اگر به خود نجنبد بیچاره میشود . از شدت گریه و 

  . ال نیمه نفس شده بودتق

مرد داشت او را پشت درخت های بلند و درهم کاج آن سمت خیابان می کشاند . مهناز هنوز هم دیوانه وار تقال 

میکرد و برای رهایی دست و پا میزد . مرد چنگ زد به مانتوی او و یقه اش را پاره کرد ... مهناز چنگ زد توی 
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فقط یک لحظه دستش از دهان مهناز جدا شد . اما همان یک لحظه کافی بود تا صورتش . مرد از درد ناله ای کرد و 

  . مهناز جیغ بلند و از ته دلی بکشد و بعد دست مرد را گاز بگیرد

مرد زیر لب فحشی رکیک زمزمه کرد و سیلی محکمی توی صورت او کوباند . اما مهناز حاال فقط جیغ میزد و با 

  . ا فرار کند . بالخره مرد مجبور شد او را رها کندهمه ی توان سعی میکرد از آنج

مهناز با بدنی لرزان از ترس و وحشت شروع به دویدن کرد . سرش گیج میرفت ، پاهایش درهم گره میخورد . اما 

 مادرش آیفون را برداشت و با لحنی عصبی گفت . بالخره به در مجتمع رسید و دستش را روی شاسی زنگ گذاشت

:  

  کیه ؟ -

  : مهناز در حالیکه زار میزد گفت

  ! باز کن درو ... باز کن ! زود باش -

در باز شد . خود را به داخل پرتاپ کرد و در را پشت سرش بست . حاال کمی احساس امنیت میکرد . اما هنوز ناآرام 

در ایستاده بود و با چشم  بود . افتان و خیزان از پله ها باال رفت و خودش را تا دم در واحدشان رساند . مادرش دم

هایی پر از نگرانی و وحشت به او نگاه میکرد . آنقدر از قیافه ی زار و پریشان مهناز شوکه شده بود که نمیتوانست 

  . چیزی بگوید . فقط او را توی آپارتمان کشاند و در را بست

رد مابین هق هق های دیوانه مهناز نفس کم آورده بود . دست انداخت دور گردنش و با همه ی قدرت تالش ک

وارش نفس بکشد . دیگر نتوانست وزن تنش را روی زانوهای لرزانش تاب بیاورد ، همانجا کف نشیمن زانو زد . 

  : جیران مقابلش نشست

  !چی شده مهناز ؟ این چه سر و وضعیه ؟ -

و را در آغوش گرفت . جیران احساس بی پناهی عجیبی چنگ زد به قلبش . توی چشم های مادرش نگاه کرد و بعد ا

  : سر او را روی تخت سینه اش فشرد و روی موهایش را بوسید . مهناز چنگ زد به پیراهنش و نالید

  ! مامان -

  ! یکدفعه کسی از پشت بازویش را گرفت و او را از جیران جدا کرد ... مهرداد بود

  چه خبر شده ؟ -

و آنقدر شوکه شد که گریه اش برای چند لحظه بند آمد . فراموش مهناز از دیدن چشم های به خون نشسته ی ا

کرده بود که پدرش و مهرداد هم توی خانه هستند . حاال باید به چه زبانی به آن ها میگفت یک نفر توی کوچه 

  : خفتش کرده و میخواسته به او دست درازی کند ؟ با تته پته گفت
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  ! هیـ ... هیچی -

  : توی صورتش عربده زد مهرداد با همه ی قدرت

  !بهت میگم چی شده ؟ -

  : جیران مداخله کرد ، دست مهناز را گرفت و او را کمی عقب کشید

  سرش داد نزن ... نمیبینی چطور میلرزه ؟ -

  : مهرداد دو قدم از آن ها فاصله گرفت و با لحنی عاصی گفت

  !م چه مرگش شده ؟تو نمیبینی ؟ ... نمیبینی سر و وضعشو ؟ من نباید بفهم -

 مهناز نگاهی مستأصل و بیچاره به یقه ی پاره شده ی مانتویش انداخت و دستش را روی زخم لبش گذاشت . گفت

:  

  ... به خدا -

  : مهرداد باز هم داد زد

  ! اسم خدا رو نبر -

  : و بعد چشم هایش را بست و با صدایی بم و دورگه زمزمه کرد

  آره ؟بازم اون کثافت ...  -

  : جیران گیج شده بود . گفت

  !کدوم کثافت ؟ -

  : اما مهرداد به سوال او پاسخ نداد و دوباره گفت

  !آره ؟ -

چند لحظه طول کشید تا مهناز متوجه منظور او شد ، و بعد ناگهان چشم هایش از فرط وحشت برق زد . نه ... امکان 

... امکان نداشت همه چیز دوباره شروع شده باشد ! ... نه ، نداشت ! امکان نداشت که حدس مهرداد درست باشد 

  : مهناز مطمئن بود ! او این کار را نمیکرد ... او اینقدر بی رحم نبود ! از جا پرید و به سمت مهرداد رفت

  ! نه به خدا ... نه به قرآن ! من اصال نفهمیدم کی بود ... نمیشناختمش -

  . دسته ی مبل نشست . مهناز دنبالش کشیده شد مهرداد تلخ و عصبی خندید و روی

  ! اومد سمتم ... دستم رو گرفت ، جلوی دهنم رو گرفت . تقال کردم ، کوبید توی صورتم -

  ! مهرداد چیزی نمیگفت . مهناز از سکوتش دستپاچه شد ... وحشت کرد

  ! ش بیاد ... واسه همهبه قرآن قسم این چیزا طبیعیه ! این اتفاقیه که ممکنه واسه هر کسی پی -



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 207  

 

  : بعد برگشت به سمت پدرش و گفت

  بابا شما بهش بگید ... مگه واسه همه پیش نمیاد ؟ -

کالفه شد از نگاه پر درد پدرش ... از سکوت ترسناک برادرش ... کالفه شد از سرنوشت تلخی که داشت ... از فکر 

احتمال زیاد حقیقت داشت . زانوهایش لرزید ، چشم هایش تلخ و ترسناکی که مهرداد توی ذهنش انداخته بود و به 

  : از ترس سیاهی رفت . ناباور و عصبی خندید

  ! بابا این پسرتون دیوونه است ... فکر میکنه بهرام آدم فرستاده سراغ خواهرش -

  . و باز به تلخی خندید و دوباره گریه افتاد

ذاشت . گریه کرد برای بدبختی هایش ، برای بی پناهی همانجا روی زمین نشست و سرش را روی زانوهایش گ

هایش ... گریه کرد برای بغض مردانه ی برادر مغرورش که شکسته بود ، برای اشک های آرام و بی صدای پدرش 

 که روی ویلچر بود و ناامیدانه نابودی خانواده اش را تماشا میکرد ، برای مادرش که از شدت گریه به سرفه افتاده بود

.  

خانه باز هم ماتم سرا شد ، باز پر از گریه ، پر از ناامیدی ! مهناز گریه میکرد و توی دلش با خشم و نفرت اسم خدا را 

تکرار میکرد ... پس چرا تمام نمیشد ؟ چرا خدا تمامش نمیکرد ؟ چرا آن باال نشسته بود و به بدبختی یشان می 

؟ چرا هر چه التماس میکرد پاسخی نمیگرفت ؟ خدا چرا دست  خندید ؟ چرا هر چه دعا میخواند مستجاب نمیشد

  روی دست گذاشته بود ... پس چرا کاری نمیکرد ؟

  : مهرداد مابین گریه ی مردانه اش گفت

  خدایا ... این چه مصیبتی بود ؟ این چه مصیبتی بود ؟ -

  . بعد سر بلند کرد و نگاه زخم خورده اش را توی صورت خواهرش دوخت

  ! چی میکشیم زیر سر اونه ... اون بی شرف ! همش زیر سر اونه ! اون ما رو به این روز انداخت هر -

ناگهان خشم و نفرتش سر به طغیان برداشت . لذت گرم انتقام توی رگ هایش جوشید و مستش کرد ... از جا بلند 

  : شد و داد زد

  ! نممیکشمش ... به قرآن میکشمش ! شرشو از زندگیمون کم میک -

  : مهناز با چشم های خیسش وحشت زده به او خیره شد و بعد ناگهان از جا پرید

  ! نه مهرداد ... تو رو خدا -

  : اما مهرداد دیوانه شده بود . باز گفت

  ! همین امشب میکشمش ... نمیذارم این کارو با ما بکنه ! دیگه نمیذارم -
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  : از بازویش آویزان شد . التماس کردو به سمت در رفت . مهناز به سوی او دوید و 

  ! کجا میری مهرداد ... تو رو خدا ! تو رو مرگ من نرو -

  : و بعد رو به مادرش داد زد

  ! برو درو قفل کن ... نذار بره بیرون -

و  اما مهرداد گوشش به این حرف ها بدهکار نبود . با یک حرکت مهناز را کنج نشیمن پرت کرد و بی توجه به گریه

مهناز به سرعت خودش را جمع و جور کرد و  . التماس های مادرش از خانه خارج شد و در را پشت سرش بهم کوبید

به دنبال مهرداد بیرون دوید . تا نیمه های کوچه رفت، اما به گرد پایش هم نرسید . دیگر دیر شده بود ... خیلی دیر ! 

نشسته  . باز هم با همه ی وجود احساس درماندگی و بدبختی میکرد باز افسار زندگی اش افتاده بود دست بهرام و او

بود کنار پاهای پدرش و سرش را روی زانوی او گذاشته بود . هنوز هم بعد از اینهمه اتفاق تنها جایی که به او حس 

بع نیمه شب را امنیت میداد ، زانوی پدرش بود . سر گذاشته بود و ثانیه ها را توی دلش میشمرد . ساعت دوازده و ر

نشان میداد ولی هنوز هیچ خبری از مهرداد نشده بود . مادرش تکیه داده بود به دیوار و با چشم هایی بسته چهاربیتی 

های باباطاهر را با لحنی حزن آلود زمزمه میکرد : خدایا داد از این دل داد از این دل ... که یک دم من نگشتم شاد از 

  ... این دل

کشید . اینقدر گریه کرده بود که دیگر اشکی برایش نمانده بود ، اما هنوز هم بغض توی گلویش  مهناز آه سردی

آزارش میداد . احساسش درست مثل روزهای خودکشی پدرش بود ... به همان اندازه دلهره آور و عذاب دهنده . 

  . مطمئن بود که اتفاق خیلی خیلی بدی در راه است

هر سه را از جا پراند . مهناز قبل از اینکه مادرش عکس العملی نشان دهد ، به سمت صدای زنگ آیفون بلند شد و 

 آیفون دوید و شاسی در را فشرد . قلبش توی سینه دیوانه وار می تپید . مادرش از پشت سرش با گریه و لبخند گفت

:  

  ! خدا رو شکر ... خدا رو شکر -

  : و مهناز هم توی دلش تکرار کرد

  ! شکر -

  . در آپارتمان را باز کرد و

صدای دویدن مهرداد را توی راه پله ها می شنید ، مثل اینکه خیلی عجله داشت . موهایش را پشت گوشش زد ، 

اخم کرد و خود را آماده ی یک دعوای پر و پیمان با او کرد ... اما درست همان لحظه با دیدن کسی که توی پاگرد 

  ! ت بند آمد ... بهرامپله ها ظاهر شد ، زبانش از حیر



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 209  

 

باز همان ترس مجهول و پانگرفته ، همان تلخی زهرمانند راه گلویش ، همان لرز لعنتی سراغش آمد . ناباورانه زیر 

  : لب زمزمه کرد

  !بهـ ... بهرام ؟ -

  :بهرام عصبی بود ، نگران بود . گفت

  !مهناز ؟ -

خود آمد ... تکانی خورد و بعد از روی حرکتی کامال غریزی و از روی و پا تند کرد تا زودتر به او برسد . مهناز به 

  : حس دفاع در را بست . اما بهرام به سرعت خود را به او رساند و پایش را الی در گذاشت . گفت

  ! درو باز کن مهناز ... باید با هم حرف بزنیم -

  : ار داد زدمهناز به گریه افتاده بود . تقال کرد در را ببندد . بی اختی

  ! از اینجا برو ... برو ! ولمون کن -

  : اما بهرام دوباره از الی در با صدای نگران ، اما مالیمی گفت

  ... بذار حرف بزنیم مهناز ... یه اتفاقی افتاده که -

  : مهناز وسط حرفش دوید

  ! نمیخوام -

ل داد و به زور داخل خانه شد . مهناز از شدت ترس و بهرام دیگر منتظر اجازه ی او نماند . در را با همه ی قدرت ه

  . جنون فلج شده بود . جیغ بلندی کشید و افتان و خیزان خودش را توی نشیمن انداخت . بهرام هم دنبالش آمد

  ! مهناز گوش بده ... گوش بده یه اتفاقی افتاده -

آویزان شد . مهناز مقابل هر دویشان ایستاد و جیران هراسان خودش را به مهدی رساند و از پاهای خشک و فلج او 

  . خود را سد راه بهرام کرد

  ! چی میخوای ازمون ؟ برو بیرون ... از خونه مون برو بیرون -

  . بهرام عصبی و نگران بود . اما تالش کرد مهناز را آرام کند

  ! مجبور شدم بیام ، هر چی بهت زنگ میزدم جواب نمیدادی -

  : او را بگیرد که مهناز جیغ بلندی کشید و در حالیکه به صورت هیستریک گریه میکرد ، داد زد و خواست بازوی

  ! به من دست نزن ... دست نزن -

  . بهرام دست هایش را به حالت تسلیم باال برد

  ... باشه ... باشه ! آروم باش ! باید یه چیز مهم بهت بگم -
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  : مهناز دوباره وسط حرفش پرید

  ! میخوای بگی ؟ از اینجا برو ... من با تو حرفی ندارمچی  -

  : بهرام از شدت خشم دو دستی چنگ زد توی موهایش . بعد توی صورت مهناز داد زد

  ! مهرداد گند زده ... حالیته ؟ اومده دم در خونه ی ما ، با دربان گالویز شده ... اونو کشته -

  : جیران گفت

  ! خونه اومدی بیرون خب ... پس بالخره از اون -

  . مهناز آهی کشید و گوشی تلفن را توی دستش جابجا کرد

  ! آره ، یه هفته ای میشه -

خوب کاری کردی ! اصال از اولشم نباید میرفتی اونجا . سر عروسیت ما حال و اوضاع درست درمونی نداشتیم ،  -

  ! واگرنه من خودم به او پسره میگفتم واست خونه جدا بگیره

مهناز خنده اش گرفت . منظور مادرش از آن پسره ، بهرام بود . فکر کرد آخر چند نفر توی دنیا هستند که دامادشان 

  !را آن پسره صدا میکنند ؟

  ! مامان تو که میدونی ... سر عروسیم همه چی عجله ای اتفاق افتاد . وقت واسه خونه نداشتیم -

  : جیران با بی حوصلگی گفت

  هونه نیار ، خیلی هم وقت بود ! اینقدر شوهرت ادعاش میشه ، یعنی نمیتونست یه خونه واست جور کنه ؟بی خود ب -

  : آهی کشید و ادامه داد

  ! خدا میدونه باز چی توی مغزش بوده که تو رو ورداشته برده ور دل زن باباش -

ه فکر نکرده بود که چرا بهرام او را به خانه ای مهناز جا خورد ... حق با مادرش بود ! تا به حال هیچوقت به این مسئل

برده بود که بیژن هم در آن حضور داشت ؟ همین عالمت سوال باعث میشد امیدوار باشد بهرام چیزی از گذشته ی 

او و بیژن خبر ندارد . واگرنه امکان نداشت ریسک بکند و آن ها را اینقدر نزدیک به هم نگه دارد . صدای جیران باز 

  : ا از فکر در آورداو ر

  حاال خونه ات چه شکلی هست ؟ بزرگه ؟ -

  : با گیجی به دور و برش نگاه کرد و پاسخ داد

  ! آره ، بد نیست ... سه تا خواب داره -

  ! مبارکت باشه عزیزم -

  : بغض کرد و ادامه داد
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  ! نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده ! کاشکی میشد بیای اینجا -

  : و بی حوصله نفسش را به بیرون فوت کرد و گفت مهناز خسته

  ! نمیشه مادر من ، نمیشه قربونت برم -

  چرا نمیشه ؟ -

  ! آخه فدات شم شما با بهرام میونه ی خوبی ندارید . اون حاضر نیست بیاد ، منم تنهایی نمیذاره بیام -

  : جیران فورا گارد گرفت و خصمانه گفت

  ! ! اسیر که نگرفته ! تو دختر مایی ... حقمونه که ببینیمتغلط کرده پسره ی احمق  -

  : بعد باز بغض کرد و ادامه داد

  ! میترسم بمیرم و آرزوی دوباره دیدنت رو با خودم به گور ببرم -

  : مهناز لحظه ای سکوت کرد . اما بعد برای اینکه حال و هوای مادرش را عوض کند ، با مهربانی گفت

  ؟ بابا و مهرداد کجان ؟ دیگه چه خبرا -

  . و سعی کرد با حرف های متفرقه حواس مادرش را پرت کند

دقایقی بعد تلفن را قطع کرد و خودش را روی کاناپه انداخت . المیرا توی آشپزخانه می چرخید و مشغول درست 

گوش شده و حرف های کردن ناهار بود . ظاهرا حواسش پرت کار خودش بود ، اما مهناز میدانست که همه ی تنش 

  : او را میشنود . از همانجا داد زد

  ! مامانم بود -

  . المیرا دست از کار کشید و به او نگاه کرد

  !بله ؟ -

  : مهناز دندان هایش را با حرص روی هم سایید و دوباره تکرار کرد

  !گفتم مامانم بود ... میخوای شماره اش رو چک کنی ؟ -

  . را پایین انداختالمیرا سرخ شد و سرش 

  !نه خانم ... من غلط بکنم همچه کاری بکنم ! به من چه اصال ؟ -

  . مهناز نیشخندی زد

  ! گفتم یه وقت گزارش غلط ندی -

  . و بلند شد و توی اتاقش رفت

سر گاهی دلش میسوخت برای المیرا . نمیخواست با او بد حرف بزند . میدانست که او هم اگر جاسوسی میکند از 
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ناچاری است . اما همین که فکر میکرد توی خانه ی خودش تحت کنترل است و هر حرکتش گزارش میشود ، باعث 

  ! میشد از المیرا و بیشتر از ذهن شکاک بهرام متنفر شود

یک هفته ای میشد که به آپارتمان خودشان نقل مکان کرده بودند . یک هفته ای میشد که هیچ چیزی مثل گذشته 

نه خبری از بیژن داشت و نه ناهید را دیده بود . حتی یک بار که بهار از اصفهان به او تلفن کرده بود هم به  نبود .

خاطر حضور المیرا نتوانسته بود از حال بیژن چیزی بپرسد . رابطه اش با بهرام خیلی بد پیش میرفت . هر دو از هم 

دانست چرا ، اما از بهرام دوری میکرد . شاید میخواست مثل دور بودند . بهرام حوصله ی او را نداشت و او هم نمی

همیشه این بهرام باشد که برای صلح و آشتی پیش قدم باشد و با او گرم بگیرد . اما اینبار بهرام هم نازش را 

  . نمیکشید

مردم را که  نزدیک عید شده بود . مهناز پشت پنجره ی اتاق ایستاده بود و بیرون را تماشا میکرد . جنب و جوش

میدید از زندگی راکد خود بیشتر حالت تهوع میگرفت . دلش میخواست برود توی خیابان ها ... مثل آن سال ها ! 

همراه مادرش و مهرداد ، و گاهی با پدرش . لباس عید بخرد ، آرایشگاه برود ، برای سفره ی هفت سین خرید کند . 

ر آپارتمان ، و متعاقب با آن صدای صدای شاد و سرزنده ی بهرام توی حال و هوای خودش بود که صدای باز شدن د

را شنید که داشت با المیرا حال و احوال میکرد . از حضور او توی آن وقت روز تعجب زده شد ، اما به روی خودش 

  . نیاورد . حتی برای استقبال از بهرام ، یک قدم هم از پشت پنجره کنار نرفت

  ! نسالم آقا ، خوش اومدی -

  سالم ، خسته نباشی ! ... این مهناز خانم ما کجاست ؟ -

  ! توی اتاقشون بودن فکر کنم -

  . مهناز صدای باز شدن در اتاق را شنید و بالخره از پنجره دل کند و به عقب برگشت

  احواالت مهناز خانم ؟ ... خوبی ؟ -

  . کمرنگی به لب نشاند مهناز از رفتار گرم و راحت او حیرت کرد و ناخودآگاه لبخند

  ! سالم ، خوبم -

  . و رفت و روی لبه ی تختخواب نشست . بهرام هم کنار او نشست و نرمه ی گوشش را بوسید

  این وقت روز توی خونه چیکار میکنی ؟ -

  . اومدم امشب با هم بریم بیرون -

  : مهناز با تعجب نگاهش کرد

  !کجا ؟ -
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  ! واست خرید کنیم ، بریم توی شهر بچرخیم ... تو رانندگی کنی من حرص بخورمهر جایی که تو بگی . بریم  -

و لبخندی زد . مهناز آنقدر توی آن مدت تنهایی کشیده بود که حاال با دیدن محبت ناگهانی و بی مقدمه ی بهرام ، 

  : بی اختیار لب ورچید و به حالت قهر گفت

  ! نمیخوام -

  : اما بهرام بازوی او را آهسته نوازش کرد و با عطوفتی گرم و عاشقانه گفت و صورتش را از او برگرداند .

بریم دیگه ... خواهش میکنم ! بهمون خوش میگذره . بعدشم اینه که من امشب واست یه سورپرایز عالی دارم ...  -

  ! اگه بشنوی بال درمیاری میپری بغلم

  : و چون تردید مهناز را دید ، ادامه داد

  ! ه رو با من راه بیا ... قول میدم پشیمون نشیامشب -

مهناز دیگر نتوانست در برابر وسوسه ی کالم او مقاومت کند . آنقدر از زندگی بی تحرک و کسالت بارش متنفر بود 

که حاال برای تغییر دادنش حتی برای چند ساعت حاضر بود دست به دامن بهرام شود . با صدایی که بسیار سعی 

  : ی از شوق و شعف باشد ، گفتمیکرد خال

  ! به شرطی که فقط همین امشب باشه -

و چشم های براقش را توی صورت او تاب داد . بهرام خندید و و با یک نگاه خیس همه ی هیکل مهناز را برانداز 

  . ... کرد . بعد بازوهای او را که برای حاضر شدن بلند میشد گرفت و او را محکم در آغوش کشید

 

  : ناز با انگشت اشاره اش ضربه ی آرامی به جداره ی آکواریوم زد و آهسته خندید . بهرام گفتمه

  به چی می خندی ؟ -

  ! جلوی چشمشون ، همنوعشون رو خوردیم -

  : بهرام چیزی نگفت و فقط به حالت عاقل اندر سفیه به او خیره شد . مهناز از نگاه او خنده اش گرفت ، ادامه داد

  خب ؟ فکر کن جلوی چشم تو یک آدم رو تیکه پاره کنن و بخورن ! چه حالی میشی ؟چیه  -

  : بهرام سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد و گفت

  ! چه افکار جالبی از مغزت تراوش میکنه ... باید اون سلوالی خاکستری رو آب طال گرفت -

  . و مهناز برای این متلک او از خنده ریسه رفت

ی را گذرانده بود ... خیی خوبتر از آنچه پیشبینی میکرد . با هم توی خیابان ها گشته بودند ، خرید کرده بودند روز خوب

، توی یک پارک خلوت سیگار کشیده بودند ، و حاال هم توی رستوران نشسته بودند و داشتند قهوه ی بعد از 
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  . شامشان را می نوشیدند

سبتا خلوت رستوران چرخاند . جای زیبایی بود ... چهار دیوارش را آکواریوم مهناز نگاهش را توی فضای ساکت و ن

زیبایی پوشانده بود که قدش تا نزدیکی سقف کوتاه رستوران میرسید . احساس میکرد وسط اقیانوس نشسته و شام 

آمده بود . صاحب میخورد . یادش می آمد سال ها قبل که نامزد بهرام بود هم یکی دو باری با او به این رستوران 

رستوران، آقای زاهدی ، مردی میانسال و متوسط القامت بود که کت و شلوار و کراوات به تن داشت و وسط میزها 

  . میگشت و با مشتری هایش شوخی میکرد . مهناز حتی از آن مرد پر حرف هم خوشش می آمد

  : مهناز گفت

  بهرام یه چیزی بپرسم ؟ -

  . کند ، سرش را تکان داد بهرام بدون اینکه نگاهش

  ! اوهوم -

  ... !اون سورپرایزی که گفتی واسم داری ، چی بود ؟ یا اصال شایدم دروغ گفتی ؟ -

بهرام لبخندی زد و به او نگاه کرد . اما تا خواست چیزی بگوید ، آقای زاهدی با لبخندی دوستانه جلو آمد و رو به 

  : مهناز گفت

  ب بود ؟ از پذیرایی راضی بودین ؟خب خانم ... همه چی خو -

  : مهناز لبخندی محجوبانه به لب نشاند و گفت

  ! بله ، عالی بود -

  . آقای زاهدی هم لبخندی زد

  ! خوبه ! خوشحالم -

  : بعد روی شانه ی بهرام خم شد و لباس او را بویید . باز رو به مهناز گفت

  ! من از بوی عطر این خیلی خوشم میاد -

  : ای چهارمین بار در طول یک ساعت پیش از بهرام پرسیدو بر

  !ادکلن چی میزنی ؟ -

  : بهرام خنده اش گرفته بود ، گفت

  ! نمیدونم ، یادم نیست -

  : آقای زاهدی به شوخی گفت

  ! آره ... یادت نیست -
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  : بعد از اینکه آقای زاهدی آن ها را ترک کرد ، مهناز با صدای آهسته ای پرسید

  ! چرا اسم ادکلنت رو بهش نمیگی ؟ دیوونه ام کرد از بس پرسید -

  . بهرام خندید

  !اونو ولش کن ! نمیخوای چیزی از سورپرایزم بدونی ؟ -

  . چشم های مهناز برق زد

  واقعا چیزی واسه سورپرایز کردنم داری ؟ -

  : گفتبهرام دست هایش را جلوی سینه اش بهم گره زد و با غرور و خودشیفتگی 

  ! دلم میخواد بگی بزرگ ترین آرزوت چیه ، تا همین االن برآورده اش کنم -

  : مهناز برای چند ثانیه فقط نگاهش کرد و بعد آه سردی کشید

  واقعا میتونی برآورده اش کنی ؟ -

  ! آره -

  ! پدر و مادرم ... میخوام اونا رو ببینم ! بزرگترین آرزوی من اینه -

نه تنها صورت بهرام از شنیدن این جمله درهم نرفت ، بلکه لبخندش عمیق تر و نگاهش براق تر  بر خالف تصورش

  . شد

  ! خب ... که این طور -

  : کف دست هایش را با لذت بهم سایید و ادامه داد

  ! اجی مجی ال ترجی ... بزرگترین آرزوی مهناز ... همین حاال برآورده شو -

تش فرو برد و دو بلیط سفر هوایی به فرانسه را جلوی چشم های حیرت زده ی مهناز ، و بعد دستش را توی جیب ک

روی میز گذاشت ... . مهناز نمیدانست باید چه بگوید ... الل شده بود ! دست هایش را جلوی دهانش گرفته بود تا 

ا تا این حد غافلگیر کند به خود می ناغافل جیغ نزند و فقط به دو بلیط نگاه میکرد . بهرام از اینکه توانسته بود او ر

  : بالید . گفت

  خوشت اومد ؟ -

  : و تکیه زد به پشتی صندلی اش و با لذت به مهناز خیره شد . مهناز بالخره سکوتش را شکست

  !بهرام این ... این راستکیه ؟ -

و بعد به تندی به سمت بلیط ها هجوم برد و بازشان کرد . از شدت هیجان انطباق چشم هایش بهم خورده بود و 

نمیتوانست حتی یک کلمه از اطالعات درج شده توی بلیط را بخواند ، اما فهمید که حقیقت است ! حقیقت است و او 



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 216  

 

  : به زودی خانواده اش را مالقات میکند . بهرام گفت

  ... سه هفته ی دیگه است . میریم تهران و از اونجا هم برای -

دستش را با ژستی آرام و منظم به سمت باال کشید و زیر لب سوتی کشدار زد . مهناز هنوز هم نمیتواسنت درست 

  : حرف بزند . گفت

  ... چـ ... چجوری ؟ یعنی ... آخه -

  : بهرام وسط حرفش پرید

اد . خیلی وقته توی فکرشم ، اما تا قطعی نشد نخواستم تو رو در جریان بذارم ! دوستم واسمون دعوتنامه فرست -

مهناز نمیدانست باید چه بگوید . احساس سبکبالی داشت ، آنقدر خوشحال بود که دلش میخواست بلند شود و 

بهرام خیره  همانجا وسط رستوران برقصد . سرانجام سر بلند کرد و با همه ی محبتش توی چشم های سیاه و براق

  : شد

  ! ممنون -

بهرام از نگاه گرم و پر محبت او دستپاچه شد . یادش نمی آمد هیچوقت مهناز اینقدر گرم به او نگاه کرده باشد . 

گرمای لذت بخشی زیر پوستش به جریان افتاد . برای اینکه کمی از فکر نگاه مهناز بیرون بیاید ، با حواس پرتی 

  : را نوشید و گفتآخرین جرعه ی قهوه اش 

  خب ... بریم ؟ -

و به تندی از جا بلند شد . مهناز بلیط ها را مثل شیء عزیزی آهسته برداشت و توی کیفش گذاشت . سپس در 

حالیکه لبخندی سبکبار و دلنشین روی لب هایش جا خوش کرده بود ، شانه به شانه ی بهرام به سمت در خروجی 

  . به راه افتاد

ش را روی گودی کمر او گذاشت . خوشحال بود ... خیلی خیلی خوشحال . قلبش درست مثل قلب بهرام کف دست

دختربچه هایی که تازه عاشق شده اند ، توی سینه اش می لرزید . این اولین باری بود که مهناز او را پذیرفته بود ... 

ه دلش میخواست به همه شاباش بدهد ... اولین باری بود که با عالقه به او خیره شده بود . آنقدر خوشحال بود ک

درست مثل دامادی که تازه پاسخ مثبت از عروسش گرفته باشد . یک اسکناس درشت از توی جیبش در آورد و کنار 

سفره ی هفت سین نزدیک در خروجی گذاشت . سپس کنار رفت تا اول مهناز بیرون برود . همان موقع آقای زاهدی 

  : دوباره صدایش کرد

  !رت آقا ؟حض -

بهرام به عقب برگشت . آقای زاهدی با چشم و ابرو به مسیری که مهناز از آنجا گذشته بود اشاره کرد و آهسته 
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  : پرسید

  !دلشو بردی ؟ -

  . بهرام خندید

  ! آره ... فکر کنم این کارو کردم -

  . را توی هوا قاپید آقای زاهدی هم خندید . سپس پرتقال درشتی به سمت او پرتاپ کرد که بهرام آن

  ! براوو -

گیج و ویج بود ... حس میکرد دارد توی مه غلیظی راه میرود . آنقدر حالش بد بود که حتی جلوی پایش را درست 

نمیدید ... حتی نمیفهمید این کسی که دستش را گرفته و مثل بچه ی بی پناه و ترسانی به او آویخته است ، بهرام 

قدم برمیداشت و به سوی حقیقتی میرفت که برای مغز آشفته و در عنفوان انفجار او ، حکم  است . ترسان و نامطمئن

  . شلیک آخر را داشت

  : دم در کالنتری ، بهرام به او گفت

  ! مهناز گوشیتو بده من -

  : مهناز گنگ و نامفهوم نگاهش کرد . دوباره گفت

  ! حویلشون بدی ! بدش مناجازه نداری موبایلتو ببری داخل . باید همینجا ت -

و مهناز دوباره فقط نگاهش کرد . به معنای واقعی کلمه مغزش فلج شده بود و تن به هیچ تحلیلی نمیداد . بهرام 

مجبور شد خودش جیب های او را برای پیدا کردن موبایلش بگردد ، و او هیچ اعتراضی نکرد . نه لمس ها را 

اد بود و نه غمگین ... انگار توی یکی از کابوس های بی سر و ته هر شبه اش احساس میکرد و نه دردها را ... نه ش

  . سیر میکرد که هیچ احساسی نداشت

بهرام دوباره دستش را گرفت و او را مثل یک دختربچه به داخل کالنتری هدایت کرد . مهناز چنگ زد به دست او ... 

بود ، اما همان تک و توک آدمی که در رفت و آمد بودند و سر  ترسیده بود ، خیلی ترسیده بود . کالنتری نسبتا خلوت

و صدای حرف زدنشان ، توی مغز او آنقدر انعکاس پیدا کرد و بزرگ شد که حس کرد وسط جهنم ایستاده . داغ شد 

  . و به نفس نفس افتاد

فت . مهناز به حرکت بهرام چند جمله ای با سرباز یونیفرم پوش صحبت کرد و بعد به سمت او برگشت و چیزی گ

لب های خیره شد و چیزی نفهمید . اما محکم تر از قبل به دست او چنگ زد ... انگار میترسید گم شود . بهرام 

همانطور که دستش را توی دست خود داشت ، او را به سمت پله ها هدایت کرد . با هم از پله ها باال رفتند و بعد از 

ترهای مربوط به هشدارهای نیروی انتظامی بود . از کنار زن و شوهری گذشتند کریدوری عبور کردند که پر از پوس
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که داد و فریاد میکردند و با صدای بلند بهم فحش های رکیکی نسبت میدادند ، بعد پشت دری توقف کردند . آنوقت 

  : بهرام دست مهناز را رها کرد و گفت

د ! ببین مهناز ... خیلی سعی کن باهات سر لج نیفته ... برای اینجا اتاق سرگرد کثیریه ! مأمور پرونده ی مهردا -

  ! مهرداد بد میشه

  : نفسش را عمیق بیرون فرستاد و ادامه داد

  !آماده ای ؟ -

مهناز متوجه حرف های او نشده بود . توی تمام جمله هایش فقط توانسته بود اسم مهرداد را بشنود . اما همان اسم 

  . خود بدهد و بدون در زدن وارد اتاق شودباعث شد که تکانی به 

  !بله بله ؟ اینجا قانون نداره هر کی از راه میرسه سرشو میندازه پایین و میاد داخل ؟ -

با صدای فریاد خشمگین سرگرد کثیری ، بهرام یک لحظه چشم هایش را بست و بعد با اینکه قصد نداشت همراه 

  . ال آمار او را گرفته بود ، میدانست مرد جدی و بی اعصابی استمهناز داخل اتاق شود اما وارد شد . قب

  ! خیلی عذر میخوام ... ایشون حالشون خوب نیست ، متوجه رفتارشون نیستن -

  : سرگرد کثیری با همان بدخلقی به او توپید

  شما که حالت خوبه چرا جلوشو نگرفتی ؟ اصال ببینم ، شماها کی هستین ؟ -

  : که از شدت بغض می لرزید ، فقط گفت مهناز با صدایی

  ! مهرداد -

  : چشم های عصبی سرگرد فورا به سمت او جلب شد

  بله ؟ شما خانم مهردادین ؟ -

  : باز هم بهرام توضیح داد

  ... ایشون مهناز سپهری هستن ، خواهر مهرداد سپهری . همون جوونی که -

  : او شده ، سر و دستش را تکان داد و گفتسرگرد کثیری به نشانه ی اینکه متوجه منظور 

  ! خب خب ... فهمیدم ! مهرداد سپهری -

  : و بعد نگاه از باال به پایینی به مهناز که مثل جوجه ی ترسیده و لرزانی وسط اتاق ایستاده بود ، انداخت و گفت

  شماها بزرگتر از خودتون ندارید ؟ -

  : مهناز به سختی گفت

  ... یعنی ... فلج شده ! ... ما ... مامانم حالش ... از حال رفته بود ... من من ، بابام ... -
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  : نگاه سرگرد کثیری رنگ دلسوزی گرفت . با دستش به مبل چرم و قهوه ای روبروی میزش اشاره کرد و گفت

  ! بیا بشین -

  : و بعد دوباره از بهرام پرسید

  !و شما ؟ -

  ! ک من اتفاق افتادهبهرام شاهین فر ! قتل توی مل -

  : چشم های سرگرد کثیری برق زد . با حرکت تندی سر جایش جابجا شد و گفت

  ! بله بله ! بفرمایید بشینید ... بفرمایید خواهش میکنم -

  : بهرام جلو رفت و روی مبل روبروی مهناز نشست . نگاه سرگرد کثیری میان آن دو در نوسان بود . پرسید

  !؟با هم اومدین  -

  !بله ؟ -

  روابط چجوری پیش میره ؟ -

  : بهرام متوجه منظور او نشد . اخم کرد و گفت

  ! متوجه منظورتون نمیشم -

  . سرگرد کمی روی میزش به سمت او خم شد

  سوالم واضحه ! رابطه ی شما با ایشون و برادرش چیه ؟ مهرداد چرا خواسته شما رو بکشه ؟ -

سوال را داشت . خوب میدانست که مهرداد برای کشتن او قصد ورود به خانه را داشته و برای بهرام کامال انتظار این 

  . همین با محمدتقی درگیر شده است . اما خودش را متعجب و بی خبر نشان داد

  منو بکشه ؟ چرا ؟ -

  ! این سوالیه که شما باید بهش جواب بدین -

ی حوصلگی گوشه ی چشم هایش را مالید و دوباره توی صندلی اش سکوت کوتاهی برقرار شد . سرگرد کثیری با ب

  . فرو رفت

مهرداد میگه به قصد کشتن شما به خونه ی شما اومده . اما حاضر نیست بگه چرا میخواسته شما رو بکشه . البته  -

  ... بازجویی هنوز ادامه داره و من امیدوارم این مسئله روشن بشه ، اما

  : و متقاعد کننده گفت بهرام با لحنی آرام

من واقعا نمیدونم قضیه چیه ! ما با هم اختالفی نداریم ! البته ... یه دورانی داشتیم . اونم نه من و مهرداد ... هر  -

چی بود بین پدرم بود و پدر مهرداد . من راستش یادم نمیاد آخرین بار کی مهرداد رو دیدم . نمیدونم چرا خواسته 
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  ! همچین کاری بکنه

  : سرگرد کثیری اخم محوی روی پیشانی اش نشاند و گفت

  ! چقدر خونسرد از کشته شدن خودتون حرف میزنید -

  . بهرام نیشخندی زد

  ! کسی نمیتونه منو بکشه ، خیالتون تخت -

  : سرگرد کثیری چند ثانیه بدون پلک زدن توی صورت بی تفاوت او خیره شد و بعد خیلی ناگهانی پرسید

  شما چیه ؟ شغل -

  : بهرام با لحن سردی گفت

  به پرونده ی مهرداد مربوط میشه ؟ -

  : اجازه نداد سرگرد چیزی بگوید ، و گفت

  . من شرکت واردات تجهیزات پزشکی دارم -

  بین پدر شما و آقای سپهری ، چه اختالفاتی بود ؟ -

  . اختالفات کاری ! آقای سپهری وکیل پدر من بودن -

  ا االن کجا هستن ؟پدر شم -

  : بهرام با بی حوصلگی پا روی پا انداخت و گفت

  ! ایشون فوت کردن ... یک سال و نیم پیش -

سرگرد کثیری باز هم چند ثانیه توی صورت سرد و بی حوصله ی او خیره شد و باز هم خواست چیزی بگوید . اما 

  . صدای لرزان و نامطمئن مهناز ، توجه او را معطوف خود کرد

  آقا ... برادرم ... مهرداد ، چی شده ؟ -

  . سرگرد کثیری نفس عمیقی کشید و به سمت او چرخید

  ! برادر شما ، نزدیک ساعت نه شب میره در خونه ی این آقا -

  : با انگشت به بهرام اشاره کرد و ادامه داد

اونجا ، محمدتقی عامریان ، مانع ورودش میشه . اونا با داد و فریاد راه انداخته و خواسته وارد خونه بشه . اما دربان  -

هم درگیر میشن و بعد مهرداد با چاقویی که همراه داشته جلوی چشم حداقل هشت نفر شاهد ، محمدتقی رو به قتل 

  ! میرسونه

بود ! دست لرز عمیقی سر تا پای مهناز را فرا گرفت ، تنش از وحشت بی حس شد . قتل ... مهرداد یک آدم را کشته 
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هایش را حایل صورتش گرفت و با صدای بلندی گریه کرد . انگار کم کم داشت از آن شوک خارج میشد و عمق 

  : فاجعه را درک میکرد . سرگرد کثیری کفت

  ! آروم باش دخترم ... با گریه ی تو چیزی درست نمیشه -

  : مهناز سرش را تکان داد و مابین گریه اش به سختی گفت

  ... ام ببینمش ... بایدمیخو -

  : سرگرد کثیری گفت

  ! متأسفانه تا بازجوییش کامل نشه امکانش نیست -

و خواست مهناز را سوال پیچ کند و از رابطه ی او و بهرام سر در بیاورد . تجربه اش به او میگفت چنین قتل هایی 

نگیزه هایشان نیستند ، معموال دالیل ناموسی که قاتالن اینقدر بی باکانه مرتکب میشوند ولی حاضر به فاش کردن ا

دارند . اما حال بد مهناز و حضور بهرام باعث شد که فعال چیزی از او نپرسد . باز هم نفسش را به بیرون فوت کرد و 

  : باز گفت

  ! آروم باش دخترم ... گریه نکن -

خیابان خلوت را تماشا میکرد . در طول آن سرش را تکیه داده بود به پشتی صندلی و با چشم هایی خسته و بی روح 

چند ساعت آنقدر گریه کرده بود که دیگر اشکی برای ریختن نداشت . تنش بی حس بود و مغزش بی حس تر . 

ساعت دوی نیمه شب بود و او نمیدانست باید با چه رویی به خانه برگردد و به پدر و مادرش درباره ی مهرداد چه 

  . بگوید

  : شد و بهرام پشت رل نشست . بوی سیگار و ادکلن تنش زیر بینی مهناز زد . پرسیددر ماشین باز 

  حالت چطوره ؟ -

  : مهناز جوابش را نداد . رانی آناناس را به سمتش گرفت و گفت

  ! یه ذره بخور حالت بهتر میشه -

  ! ی قصاصمیگه با چاقوی خودش اونو کشته ... با قصد قبلی ! این یعنی قتل عمد ... یعن -

  : بهرام بدون پلک زدن نگاهش کرد . بعد آب دهانش را قورت داد و با لحن نه چندان مطمئنی گفت

  ! نه ... اونجوریام نیست ! میتونی رضایت بگیری ... کار نشد نداره -

  اگه رضایت ندادن چی ؟ -

واقعا نمیدانست باید چه کند . اما بهرام نگاهش را از صورت او گرفت و سرش را پایین انداخت . نمیدانست ... 

  . میفهمید که این دختر حاال فقط به دلداری نیاز دارد ، نه حرف های منطقی
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  ! نگران نباش ! رضایت میدن -

و بعد دوباره قوطی رانی را به سمت او گرفت . مهناز اینبار دستش را رد نکرد . بی هیچ حرفی قوطی را گرفت و 

نک را نوشید . بهرام خیره شده بود توی صورت او ... کبودی گونه و زخم کوچک روی جرعه ای از آب آناناس خ

  : لبش بدجوری خوره ی مغزش شده بود . با لحن مرددی پرسید

  مهناز ... صورتت چی شده ؟ -

و مهناز ناگهان احساس تهوع شدیدی کرد . دستش را جلوی دهانش گرفت و به سرعت از ماشین پایین پرید . افتان 

  . خیزان خودش را به لبه ی جدول خیابان رساند و از ته دل عق زد . بهرام با نگرانی کنارش روی دو زانو نشست

  !مهناز چی شدی ؟ خوبی ؟ -

  : مهناز دوباره عق زد و بعد بی اختیار به گریه افتاد . بهرام از رفتار عجیب او کالفه شده بود . دوباره پرسید

  حالت بده ؟ بریم بیمارستان ؟آخه یه چیزی بگو !  -

مهناز سرش را تکان داد و باز هم گریه کرد . چقدر تنها و بی کس و کار بود ! چقدر بدبخت بود که به این مرد پناه 

برده بود ! پدرش ، قهرمان همه ی عمرش حاال فلج و زمینگیر گوشه ی خانه افتاده بود ، برادرش توی بازداشتگاه 

بی صاحب و تنها و بدبخت بود که کنار این مرد کثیف مینشست و با او رانی آناناس میخورد ! همین بود ... و او آنقدر 

  ! مردی که آنها را به این روز انداخته بود ... که حتی دشمن ناموسش محسوب میشد

بودن سخت بود ! چه  از ته دل زار زد و اسم خدا را تکرار کرد . چقدر تنهایی بد بود ! چقدر بی مرد بودن ، بی پشتوانه

احساس تنهایی عجیبی میکرد . دلش میخواست خدا برای چند دقیقه از عرش بلند و پرشکوه خود پایین می آمد و او 

را مثل کودکی در آغوش میگرفت . دلش میخواست توی آغوش خدا گریه میکرد و آنقدر چنگ میزد به شانه هایش 

ذاشت روی زانوی خدا و آهسته به خواب میرفت . اما خدا نبود ... او را تا آرام بگیرد ... دلش میخواست سرش را میگ

  ! تنها گذاشته بود ! وای که چقدر تنهایی بد بود

  . با بطری آب معدنی که بهرام به طرفش گرفته بود ، صورتش را شست و چند نفس عمیق کشید

  میشه یه خواهشی ازت بکنم ؟ -

  : انست حدس بزند خواهش او چیست ، اما گفتبهرام پر از شک نگاهش کرد . نمیتو

  ! تو دستور بده -

  میشه منو ببری حرم ؟ -

  . ابروهایش ناخودآگاه باال پرید

  ... تو االن بیشتر به یک دکتر نیاز داری . باید -



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 223  

 

  : مهناز با بدخلقی وسط حرفش پرید

  میبری یا نه ؟ -

  : بهرام مکثی کرد و گفت

  ! برمتباشه عزیزم ... می -

حرم مطهر آن وقت شب خلوت و ساکت بود ... اما بیشتر از هر زمان دیگر آرامش دهنده و پر شکوه به نظر میرسید . 

مهناز با زانوهایی سست و ناتوان توی صحن قدم میزد و هوای معطر آنجا را سر میکشید . حواسش به دور و برش 

او محتاطانه همراهی اش میکرد هم نبود . حس میکرد یک مخدر نبود ، حتی حواسش به بهرام که چند قدم دورتر از 

قوی به روحش تزریق شده است که پس از آنهمه سردرگمی آرام بود ... درست به آرامی کسی که پس از سال ها به 

  . ... خانه برگشته است

ر نگاه داغ خدا ! از صحن گوشه های چادرش را گرفته بود و آرام آرام جلو میرفت . حس میکرد تحت نظر است ... زی

گذشت و وارد قسمت بانوان شد . ضریح طالیی پشت پرده ی اشکش میلرزید . یادش نمی آمد آخرین بار کی به 

آنجا آمده بود ... اما آن شب با همه ی قلبش به آن مکان مقدس و به امام مهربانش پناه برده بود . آمده بود حرف 

  . گالیه هایش بگوید ... اما قفل زبانش باز نمیشد بزند ، داد بزند ، درددل کند و از

چشم هایش را بست ، لبخندی زد و بعد دو قطره اشک گرم و معطر از الی پلک های بسته اش به آرامی روی گونه 

  . هایش فرو لغزید

  ! سالم -

  . برساندپرواز کرد به سمت پنجره ی طالیی ... سعی کرد از بین جمعیت بگذرد و خودش را به ضریح 

  ! خدا به حرفای من گوش نمیده ... نمیدونم چرا ! شما بهش بگید ... بهش بگید به من رحم کنه -

  . گریه اش شدیدتر شده بود . دست دراز کرد و خواست از همان فاصله چنگ بزند به ضریح

ه زیادیه ... بگید این بی رحمیه من امشب به شما پناه آوردم ! کمکم کنید ... دستم رو بگیرید ! بهش بگید این دیگ -

  ! ! این کارو با من نکنه ... نکنه ، واگرنه من می میرم

گریه اش به هق هقی بی امان تبدیل شد . از پشت سیالب اشک جایی را نمی دید . باز دستش را پرتاپ کرد و اینبار 

  : چنگ زد به ضریح ... قلبش داغ داغ شد . زار زد

م ! منو از خودتون دلسرد نکنید ! بهش بگید برادرمو ازم نگیره ... هر کاری میخواد بکنه من به شما پناه آورد -

اعتراضی ندارم ، اما این یکی نه ! این بی رحمیه ! بهش بگید اون خدای منه ... امید منه ! منو از خودش ناامید نکنه ! 

  ! برادر جوونمو ازم نگیره
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از ضریح فاصله گرفت ... چند قدم به عقب هدایت شد ... باز چشم هایش را فشار تن ها زیاد شد ، دستش بی اختیار 

بست و باز لبخند زد . قلبش به سبکی یک پر معلق در هوا بود . همه ی حرف هایش را زده بود ، اتمام حجت کرده 

  . ... بود ! حاال میدانست که خدا با لبخند نگاهش میکند

شد و هیچ نکته ی مبهم و حرف نگفته ای نبود که پرونده را کمی پیچیده کند . اولین جلسه ی دادگاه مهرداد برگزار 

مهرداد در سالمتی کامل عقل و با یک تصمیم از پیش تعیین شده با چاقوی خود وارد ملک شخصی خانواده ی 

د یک نقطه ی گریز شاهین فر شده و دربان آنها ، محمدتقی عامریان را به قتل رسانده بود . مهناز روزی ده بار به امی

همه ی پرونده ی او را زیر و رو میکرد ، اما به چیزی نمیرسید . ناامیدانه به این فکر میکرد که احتماال پرونده تا 

حداکثر شش ماه آینده مختومه و حکم صادر خواهد شد . آقای تابش ، وکیلی که او در دفتر وکالتش کار میکرد و 

گرفته بود هم امیدی نداشت و میگفت تنها راه نجات مهرداد ، رضایت اولیای دم  حاال هم وکالت مهرداد را بر عهده

  . است

مهناز قصد داشت برای جلسه ی دوم به دادگاه ثابت کند که مهرداد در حین ارتکاب جرم دچار جنون آنی شده و حال 

نمیدانست باید از کجا شاهدی پیدا  درستی نداشته است . اما برای این کار نیاز به شاهد داشت . گیج و سردرگم بود و

  . کند . سرانجام دل به دریا زد و سراغ بهرام رفت

ساعت یازده و ربع صبح بود که با قدم هایی آرام و نامطمئن وارد شرکت شد . خانم سعادتی پشت میزش نشسته بود 

مایی دید . سرفه ای کرد تا و با دقت چیزی مطالعه میکرد . وقتی مهناز جلوتر رفت ، توی دستش یک مجله ی سین

  : صدایش را صاف کند و با لحنی محکم گفت

  ! سالم -

  . خانم سعادتی سرش را از روی مجله بلند کرد و به صورت او خیره شد

  !سالم ... بفرمایید ، امرتون ؟ -

  : مهناز باز هم سرفه ای کرد و گفت

  آقای مهندس شاهین فر تشریف دارن ؟ -

  : نک مطالعه اش را از چشم برداشت و پاسخ دادخانم سعادتی عی

  بله ، چطور مگه ؟ -

  من میتونم ببینمشون ؟ -

  . خانم سعادتی نیشخندی زد

 ! عذر میخوام ، شما با ایشون قرار قبلی داشتید ؟ آخه من هر چی فکر میکنم یادم نمیاد قبال دیده باشمتون -
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انست باید خودش را چه معرفی کند و بگوید برای چه کاری به آنجا مهناز آب دهانش را به سختی قورت داد . نمید

  : آمده . سرانجام گفت

  ! من مهناز سپهری هستم . اسمم رو بهشون بگید ، خودشون متوجه میشن -

اینبار خانم سعادتی نگاه عمیق تری توی صورت او انداخت . اسم سپهری برایش آشنا بود . او مهدی را می شناخت ، 

هایی که بهترین و قابل اعتمادترین دوست زندگی بزرگمهر بود و توی همین شرکت رفت و آمد داشت . اما باز آنروز

  : هم گفت

  ! متأسفانه ایشون االن مهمون دارن ، و گفتن کسی مزاحمشون نشن -

  ! خانم خواهش میکنم بهشون اطالع بدید من اومدم . مطمئنم که منو می پذیرن -

  ! م ، امکانش نیستعرض کردم خان -

و باز عینک مطالعه اش را به چشم زد و نگاهش را به عکس درشت بازیگر هالیوودی توی صفحه ی مجله دوخت . 

مهناز کالفه و عصبی دندان هایش را بهم سایید و چند قدمی عقب رفت . چقدر دلش میخواست مجله ی سینمایی 

  ! وبدرا از دست آن زن زبان نفهم بگیرد و توی مغزش بک

موبایلش را از توی جیبش در آورد و به سرعت شماره ی بهرام را گرفت . بعد از چهار بوق بالخره بهرام پاسخش را 

  . داد

  !الو ؟ -

از صدایش حیرت و ناباوری می بارید . انتظار دیدن شماره ی مهناز را روی صفحه ی موبایلش نداشت . مهناز زیر 

  : و با صدای زمزمه مانندی گفت چشمی به خانم سعادتی نگاه کرد

  ! سالم -

  سالم ، خوبی ؟ اتفاقی افتاده ؟ -

  : کمی این پا و آن پا کرد . گوشی موبایلش را از دست راست به دست چپش فرستاد و گفت

ببخشید که مزاحم شدم . میدونم سرت شلوغه و مهمان داری ، اما ... راستش من اومدم ببینمت ! خانم منشی  -

  . ه نمیده بیام توی اتاقاجاز

  : بهرام با حیرت بیشتری گفت

  چی ؟ تو اینجایی ؟ -

و بعد بالفاصله در اتاق کنفرانس باز شد و بهرام موبایل به دست توی چارچوب ایستاد . کت به تن نداشت و آستین 

ست . مهناز لبخند لرزان های پیراهن سفیدش را تا آرنج باال زده بود . مشخص بود که بدجوری سرگرم کارش بوده ا
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  . و نامطمئنی به لب نشاند

  ! سالم -

  : بهرام هنوز هم نتوانسته بود حضور او را توی شرکت برای خودش توجیه کند . با گیجی سرش را تکان داد و گفت

  ! سالم ... خیلی خوش اومدی -

  : خانم سعادتی با لحن پر طعنه ای پرسید

  !آشنایان هستن ؟ببخشید آقای مهندس ... از  -

  : بهرام نگاه تیز و برنده ای به سمت او پرتا کرد که باعث شد کمی جمع و جورتر بنشیند ، و بعد گفت

  ! از این به بعد هر وقت خانم تشریف آوردن اینجا ، حضورشون رو حتما به من اطالع میدین -

  : و سپس رو به مهناز ادامه داد

  ! بیا داخل -

بانی تحویل نگاه وارفته ی خانم سعادتی داد و به سمت اتاق کنفرانس رفت . حسام روی یکی از مهناز لبخند مهر

صندلی های میز بزرگ کنفرانس نشسته بود و کاغذهای پخش و پال شده را جمع و جور میکرد . مهناز میدانست این 

رد و زیر لبی سالم سردی داد . مرد جانشین پدرش است و برای همین از او کینه به دل داشت . بی اختیار اخم ک

  : برعکس او ، حسام بسیار مودب و خوشرو به احترام حضورش از جا برخاست و گفت

  ! سالم از ماست ! حالتون چطوره سرکار خانم ؟ خیلی خوش اومدین -

تاب بیشتری مهناز باز هم زیر لبی تشکر کرد و بعد با راهنمایی بهرام ، روی یکی از صندلی ها نشست . حسام با ش

کاغذها را مرتب کرد و در لپ تاپش را بست . سپس با یک عذرخواهی کوتاه ، کتش را از روی صندلی برداشت و 

  : بیرون رفت . بهرام گفت

  خیلی خوش اومدی ... راستش اصال انتظار دیدنت رو نداشتم ! چای یا قهوه ؟ -

  : با لحن آرامی گفت مهناز گوشه ی مانتو اش را توی دست عرق کرده اش گرفت و

  هیچی ، ممنون ! میشه ازت خواهش کنم چند لحظه بشینی ؟ -

بهرام چند ثانیه خیلی عمیق و متفکرانه نگاهش کرد . معلوم بود دست مهناز بدجوری زیر سنگ است که اینقدر 

اصله یشان خیلی مودب شده و خواهش میکرد ! بی هیچ حرفی صندلی کنار مهناز را جلو کشید و روی آن نشست . ف

کم بود ، آنقدر که زانوهایشان بهم میخورد . مهناز لبش را گاز گرفت و کمی جمع و جورتر نشست ، اما هیچ 

  ! اعتراضی به زبان نیاورد . حاال دیگر بهرام مطمئن بود قرار است خواهش محالی بشنود

  ! بفرمایید ، گوشم با شماست -
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  . مضطرب و هیجان زده اش را دور تا دور اتاق چرخاند مهناز آب دهانش را قورت داد و نگاه

  ! من ، راستش ... نمیدونم از کجا شروع کنم -

  ! راحت باش ، برو سر اصل مطلب -

  : و بعد برای اینکه حرف زدن را برای مهناز راحت تر کند ، پرسید

  درباره ی مهرداده ؟ -

  . او تکان دادمهناز نفس عمیقی کشید و سرش را برای تأیید حرف 

  ! آره ... سه روز دیگه جلسه ی دوم دادگاهشه -

  . بهرام دست به سینه تکیه زده بود به پشتی صندلی اش و با اخم کمرنگی نگاهش میکرد

  !خب ؟ -

  : مهناز زیر نگاه او دست و پایش را گم کرده بود . کف دست خیس از عرقش را روی مانتواش کشید و گفت

... یعنی من و آقای تابش امید چندانی نداریم . راستش از اولشم امیدی نداشتیم . همه چی خیلی  خب ... خب ما -

  ! خیلی واضحه

  !آره واضحه ! خب ؟ -

  . مهناز بی تاب تر شد

اما شاید ... شاید که نه ، حتما مهرداد اون موقعی که این کارو کرده حالت عادی نداشته ! هم تو هم همه ی  -

  ... خونه ات شاهد بودین ! مهرداد تحت تأثیر یک جنون آنی خدمتکارای

  ! کافیه مهناز ... ادامه نده ! متوجه منظورت شدم -

  . اخم محو صورتش حاال خیلی پررنگ و عمیق شده بود . پا روی پا انداخت و خیره شد به روی زمین

ه ... و البته یکی دو تا از خدمتکارای خونه رو میخوای من بیام دادگاه و شهادت بدم که مهرداد حالت عادی نداشت -

  هم بیارم که اونام شهادت بدن . درسته ؟

  : مهناز گفت

  : آره ! و بعد از چند ثانیه مکث ، با تردید پرسید -

  این کارو میکنی ؟ -

  ! نه -

  . جا خورد . انتظار این پاسخ صریح و قاطع را نداشت . با حیرت و ناباوری نگاهش کرد

  !نه ؟! یعنی چی نه ؟ -
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یعنی همین ! من توی دادگاه شهادت دروغ نمیدم ... هیچ کدوم از کارگرای خونه ام رو هم مجبور نمیکنم این کارو  -

  . بکنن

خشم ذره ذره مثل سمی تلخ و مهلک توی خون مهناز جاری شد . حاال دیگر برای صلح آمیز بودن دیدارشان اندک 

  : یداد . توی صورت بهرام بُراق شد و به تندی گفتتالشی از خود به خرج نم

  ! تو راستشو بگو ، کسی ازت انتظار دروغ نداره -

  . حاال که مهناز آن متانت و ادب ظاهری اش را کنار گذاشته بود ، بهرام هم میتوانست راحت تر رفتار کند

رداد توی حالت عادی نبوده ، قاضی هم قبول مهناز تو چرا اینقدر بی منطقی ؟ من بیام دادگاه شهادت بدم که مه -

میکنه و پا میشه صورتشو میبوسه و تموم ؟! خیر سرت دانشجوی حقوقی ! همچین چیز ساده ای رو نمیدونی ؟ مهناز 

  : گفت

میدونم ، میدونم ! تو نمیخواد بهم درس بدی ! اما این تنها امید منه . با این کار حداقل صدور حکم مدتی عقب  -

  ! فتهمی ا

  . تا کی میخوای عقب بندازیش دختر خوب ؟ به جای این کارا بشین یه فکر اساسی بردار -

  : مهناز عصبی شده بود . کف دستش را چند بار به میز کوبید و با لحنی عاصی گفت

  ! من نیازی به راهنمایی های تو ندارم ! خودم میدونم چطوری مهردادمو نجات بدم -

  : و با تمسخر گفت بهرام نیشخندی زد

  ! خدا رو شکر که همچین دختر عاقلی هستی و میدونی چطور باید مهردادتو نجات بدی -

  . مهناز از شدت ناامیدی بغض کرد

  ... تو از اولشم خوشحال بودی که این اتفاق افتاده . میخوای منو داغدار عزیزم کنی ! ولی کور خوندی ، من -

  : بهرام وسط حرفش پرید

مهناز ! عزیزم ! تو چرا اینقدر خودخواهی ؟ داداش تو واست عزیزه اما بابای اونا واسشون عزیز نیست ؟ خب خودتو  -

بذار جای اونا ! مهرداد پدرشون رو کشته . گربه نکشته که تو اینقدر ریلکس فقط دنبال نجاتشی ! یه ذره عذاب 

  ! وجدان داشته باش ، برو دنبال رضایت

ون پدرشون رو پایمال کنم ! اما میخوام تا جایی که میتونم ، نشون بدم مهرداد عمدی این کارو من نمیخوام خ -

  ... نکرده . چون اون اصال با محمدتقی عامریان مشکلی نداشته . ولی خون جلوی چشماشو گرفته و

  : بهرام با بی حوصلگی وسط حرفش پرید

  . د تحت تأثیر جنون آنی نبودهقصه نباف عزیزم ! من شهادت نمیدم ، چون مهردا -
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مهناز چند لحظه با بغض و دلخوری توی چشم های او خیره شد و بعد سرش را با ناامیدی پایین انداخت . خسته تر 

  . از آنی بود که بتواند با او بحث و جدل کند

کسی که االن باید می  خدا لعنتت کنه ! خودت خوب میدونی که بود ... میدونی که تو مهردادو به جنون کشیدی ! -

  ! مرد ، تو بودی نه اون نگهبان بدبخت

  . بهرام متوجه منظور او نشد

  من اونو به جنون کشیدم ؟ چرا من ؟ -

  . مهناز سرش را بلند کرد و با خشم و نفرت توی چشم های او خیره شد

حاال این اتفاق نیفتاده بود . چی از  آره ، تو ! اگه تو اون شب اون مرتیکه ی کثافتو نفرستاده بودی سراغ من ، -

جونم میخوای ؟ من که با بدختیام خو کرده بودم ، من که تقدیرمو قبول کرده بودم ! چرا دست از سرم برنمیداری ؟ 

  ! فکر نمیکردم اینقدر پست باشی که بخوای آدم بفرستی سر راهم تا اذیتم کنن و دل تو خنک شه

کرد . فکر میکرد اشتباه متوجه منظور مهناز شده است . با صدایی بم و خفه  نفس توی جناق سینه ی بهرام گیر

  : پرسید

  !چی ؟ -

  : مهناز خشمگین و عاصی داد کشید

چیه ؟ نکنه میخوای بگی کار تو نبوده ؟! هان ؟ پس کار کی بوده ؟ کی از آزار دادن ما ، از تحقیر کردن ما سود  -

  دیسمی از ترسوندندمون لذت میبره ؟میبره ؟ کی به جز تو مرتیکه ی سا

  : بهرام به حد مرگ عصبانی شده بود . داد زد

  درست حرف بزن ببینم چی شده ؟ کدوم مرتیکه سراغ تو اومده ؟ -

  : مهناز برای یک لحظه از خشم عجیب و غیر قابل کنترل او ترسید و با تته پته گفت

  ... همون ... همونی که اون شب توی کوچه -

  : وانست ادامه دهد . هیچ کلمه ی مناسبی برای ادامه ی جمله اش پیدا نکرد . از شرم سرخ شد و ادامه دادنت

  کار تو نبوده ؟ تو نفرستاده بودیش ؟ -

بهرام چند لحظه بدون پلک زدن فقط نگاهش کرد و بعد به تلخی خندید و سرش را پایین انداخت . از شدت تعصبی 

ه ی تنش داغ شده بود و قفسه ی سینه اش میسوخت . اما متأسف بود برای خودش ... که به مهناز داشت ، هم

متأسف بود از تصویری که از خود توی ذهن مهناز ساخته بود . متأسف بود که اینقدر راه را اشتباه رفته بود ... که 

  . حاال مهناز توی هر گیر زندگی اش او را مقصر می دید
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  : ه دوباره پرسیدمهناز با صدایی تحلیل رفت

  !داری راستشو میگی بهرام ؟ کار تو نبوده ؟ -

  : ناگهان همه ی خشم بهرام مثل مواد مذاب از دلش سر ریز کرد . به سمت مهناز نیمخیز شد و به او توپید

  ! میزنم تو دهنت ها ! معلومه که کار من نبوده -

ایستاد . مهناز بی نفس و بهت زده نگاهش کرد و بعد لبخند و بعد به تندی از روی صندلی بلند شد و رفت وسط اتاق 

  . ناباوری به لب نشاند

خیلی کثیف بازی میکنی ! هر بالیی که سرم آوردی برات کافی نبود ، حاال میخوای منو به جون خودم بندازی !  -

 تصادفی بود ، بهرام دستی سرش به دوران افتاده بود از تصور این اشتباه مهلک ... ماجرای آن مرد میانسال کامال

توی این حتدثه نداشته ، و مهرداد ... نفس هایش به شماره افتاد . وای از مهرداد که با خشم کور و بی منطقش آنها 

  : را به خاک سیاه نشاند ... وای از مهرداد ! بی اختیار سرش را میان دستانش گرفت و نالید

  ! وای خدا ... وای -

  : بهرام گفت

  ... درباره ی من چی فکر کردی مهناز ؟ یعنی من اینقدر پستم که تو -

نتوانست جمله اش را تمام کند ، نفسش را با کالفگی فوت کرد و چنگ زد توی موهایش . اما خشم و نفرت و یأس 

هرام مهناز ناگهان سر به عصیان برداشت ... مثل تیری که از چله ی کمان رها شده باشد از جا پرید و به سمت ب

  . هجوم برد . بهرام به سمت او برگشت و مچ دست او را توی هوا گرفت

  !جان ؟ -

  : مهناز با خشم داد زد

  ! ولم کن عوضی دروغگو ... ولم کن تا نشونت بدم -

و خواست با دست آزادش دوباره توی صورت بهرام چنگ بزند . اما بهرام مچ هر دو دستش را میان انگشتانش قفل 

و را به عقب هل داد . مهناز تقال میکرد تا خودش را خالص کند . اما بهرام همانطور که دست هایش را کرد و ا

محکم گرفته بود ، او را به دیوار چسباند و نگاه گستاخ و پر شیطنتش را روی تن مهناز تاب داد . مهناز که از آن 

  : وضعیت کالفه شده بود ، دوباره داد زد

  ! لم کن کثافتمیگم ولم کن ... و -

  : بهرام خفه و عصبی خندید و با لحنی پر از شیطنت گفت

  !صداتو بیار پایین ! میخوای همه بفهمن دارم از تو کتک میخورم ؟ -
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  : مهناز خصمانه توی چشم های او خیره شد و گفت

. مطمئن باش یه روزی به  کار تو بوده ... کار تو بوده ! مثل همه ی بدبختیای دیگه ی زندگیمون که کار تو بود -

  ! همه ثابت میکنم چقدر پستی

  : و باز دست و پا زد تا خودش را آزاد کند . بهرام از تقالی بی سرانجام او خنده اش گرفت و با بی خیالی گفت

  ! عزیز دلمی -

  ! میرم پیش پلیس ... پیش سرگرد کثیری ! اون خیلی دلش میخواد حال تو رو بگیره -

  ! شش حتما سالم منو بهش برسون ! اتفاقا منم خیلی دلم میخواد حالشو بگیرمرفتی پی -

  : مهناز دیگر جان کشمکش و تقال نداشت . بی جان و خسته سر جا بی حرکت ایستاد و گفت

  . یه روز از اینکه حرفامو جدی نگرفتی پشیمون میشی ! من بالخره تو رو گیر میندازم -

  . پر مهری به لب نشاند بهرام لبخند تفریح آمیز و

شما خانم کوچولو ، خیلی جوجوتر از اونی هستی که بخوای منو تهدید کنی . خیلی گنده تر از تو هم نتونسته واسه  -

  ! من مشکلی ایجاد کنه ، خیالت تخت

شانی نگاه داغ و تب دارش را توی چشم های عصبی او دوخت . بی اختیار سرش را کمی به سر او نزدیک کرد و پی

 اش را به پیشانی اش چسباند ... دستش را زیر شال مهناز برد و الله ی گوش او را با دو انگشتش به نرمی لمس کرد

.  

  ! اینو آویزه ی گوشت کن -

مهناز بالفاصله چنگ زد توی گردن او و بعد با همه ی سرعت از زیر دستش به طرف در گریخت . بهرام دنبالش 

داند تا نگاهش کند . به رد ناخن های مهناز روی گردنش دست زد و بی اختیار لبخند پر نرفت ... حتی سر برنگر

  : حسرتی به لب نشاند . مهناز پر حرص و بغض آلود گفت

دیگه نمیخوام ببینمت ! تو حتی به اندازه ی سر سوزن قابل اعتماد نیستی ! هیچوقت هم هیچ کمکی به من  -

  ! نمیکنی

 ام تغییر عقیده داده باشد ، شاید تحت تأثیر این حس گذرا به او قول کمک میداد . اما بهرام گفتشاید امیدوار بود بهر

:  

  ! به سالمت -

  . و مهناز از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش محکم بهم کوبید
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ردادش دوخت . صدای باز شدن در را که شنید ، بالفاصله سرش را بلند کرد و نگاه مشتاق و دلتنگش را به قامت مه

بی اختیار از جا بلند شد و با صدایی که از شادی و هیجان می لرزید ، سالم کرد . مهرداد نگاه خیلی کوتاهی به او 

  . انداخت و بعد خیلی زود چشم هایش را دزدید

  ! سالم مهناز ، خوشحالم که می بینمت -

رت او ... چقدر الغر شده بود ! چقدر خسته و و روی صندلی مقابل مهناز نشست . مهناز خیره شده بود توی صو

  : ناامید به نظر میرسید ! انگشت اشاره اش را به نرمی پشت دست او کشید و با دلسوزی گفت

  خوبی ؟ -

  . لبخند تلخ و دردآلود مهرداد داغش کرد

  خوبم خواهر گلم ، تو خوبی ؟ مامان و بابا خوبن ؟ چرا اونا رو با خودت نیاوردی ؟ -

  ! خواستم تنهایی باهات حرف بزنم -

مهرداد دوباره خیلی کوتاه نگاهش کرد و باز به سرعت به زمین چشم دوخت . انگار خجالت میکشید زیاد توی چشم 

  : های او نگاه کند . مهناز پرسید

  زندان چه جور جاییه ؟ -

  . مهرداد باز هم لبخند تلخی به لب نشاند

  ! هنمه ! ... یا نه ، از اونم بدترهوحشتناکه ... انگار خود ج -

  خیلی اذیت میشی ؟ -

  ! مهم نیست ! من اینجا راحت ترم ... چون واسه شما کمتر دردسر درست میکنم -

  : مهناز بغض کرده بود . دست سرد برادرش را با محبت میان دستانش فشرد و گفت

  ! میارمت بیرون قربونت برم ... نجاتت میدم از این جهنم -

  : مهرداد چیزی نگفت . مهناز پلک های داغ و خسته اش را با دو انگشت فشرد و گفت

  !چرا بهشون نمیگی مهرداد ؟ چرا نمیگی واسه چی قصد جون بهرام رو کرده بودی ؟ -

اسم بهرام که وسط می آمد ، مهرداد آتش میگرفت . از سر نفرت بود یا سرخوردگی ... نمیدانست ! اما اسم بهرام 

همیشه دیوانه اش میکرد ... یک دیوانه ی بی آزار ! چون حاال خوب فهمیده بود که در برابر این مرد عجیب نمیتواند 

  ! بایستد ... نمیتواند او را از تخت حکومتش پایین بکشد ... نمیتواند

  ! چون کمکی به من نمیکنه -

  : مهناز با حرارت گفت
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حداقل میتونه حس دلسوزی قاضی و اولیای دم رو تحریک کنه ! تو حتی به  کمک میکنه مهرداد ... کمک میکنه ! -

  آقای تابش چیزی نگفتی ! آخه از چی میترسی ؟

  : و چون پاسخی به جز سکوت از او نگرفت ، انگشت اشاره اش را تهدید آمیز تکان داد و گفت

  ... اگه تو بخوای ساکت بمونی ، مطمئن باش من خودم همه چیزو -

  . داد ناگهان مشتش را وسط میز کوبید و مهناز را به سکوت واداشتمهر

  ! تو غلط میکنی -

  . سرش را بلند کرد و با خشم توی چشم های حیران مهناز چشم دوخت

  ! داری می پرسی من از چی میترسم ؟ خب معلومه ... از تو ! من از تو میترسم مهناز ... میترسم -

فس شده بود . چقدر دلش میخواست داد بزند ... دنیا را بهم بریزد . اما نمیتوانست ... از شدت خشم و تعصب نیمه ن

  . توی آن زندان لعنتی دفن شده بود و هیچ کاری از دستش برنمی آمد

مهناز تو حالیت نیست ! تو درد منو نمیفهمی ! اون روزایی که سیاه مست میکردم و سیگار پشت سیگار میکشیدم ،  -

ورشکستگیم نبودم ! به فکر ثروتی نبودم که به باد دادم ، به فکر جیب خالی و شکم گرسنه مون نبودم ! به فکر 

  ! چیزی که منو به اینجا کشید ... به جایی که نه راه پس داشته باشم و نه راه پیش ، فکر سایه ی نحس بهرام بود

  : کالفه و سردرگم چنگ زد توی موهایش و ادامه داد

وانی میشدم از این فکر که اون تو رو میخواد ! اون کثافت همه ی زندگیمون رو ازمون گرفت ... بدبختمون داشتم ر -

کرد مهناز ! ازش بدم میومد ! ولی اون تو رو میخواست ! از سر عشقی که به خواهرم داشت ، لطف کرد و یک 

سبید بیخ گلوم ! تو این چیزا رو نمیفهمی ... میلیارد از چک های منو از بازار جمع کرد . اون یک میلیارد غده شد چ

توی این قضیه خیلی به غیرت من ضربه خورد . من اگه می مردم بهتر از این بود که زیر دین اون پدرسگ باشم ! 

 ! فکر نکن شوخیه ... دشمن قسم خورده ات چشمش پی خواهرت باشه شوخی نیست ! دیوونه ام کرد ... روانیم کرد

  . د و با بغض توی چشم های خیس از اشک مهناز خیره شدباز سر بلند کر

حاال وضعم بدتر از اون روزاست ! گاهی وقتا حتی نفس کشیدنم سخت میشه . من احمق خاک بر سر اینجا گیرم و  -

اون کثافت واسه خودش ول میچرخه ! من حالم بده مهناز ... چون میدونم ته همه ی این کشمکشا ، ته همه ی این 

  ! یا تو بازم توی مشتشیبدبخت

مهناز گریه اش گرفته بود . او همیشه از عشق بهرام استفاده میکرد تا او را عذاب دهد . هیچوقت فکر نمیکرد این 

  . عشق تا این حد مایه ی عذاب برادرش هم هست

  ! این فکرا چیه مهرداد ؟ اون قضیه مال چهار سال پیشه ! بهش فکر نکن -
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  : داد را گرفت و با التماس اضافه کردو بعد باز دست مهر

درد منم همینه عزیزم ... همین که تو توی زندان باشی و بهرام آزاد و بی خیال زندگیشو بکنه ! چرا نمیخوای  -

 !شرشو از زندگیمون کم کنی ؟ چرا ساکتی پس ؟

  : مهرداد لبخند تلخی زد و گفت

روزایی که با هم می نشستیم و حساب کتاب میکردیم ، یه روز  اون روزایی که بابا تصادف نکرده بود ... همون -

بهش گفتم : بابا ، تو که وکیل بزرگمهر شاهین فر بودی ، از همه ی جیک و پوکشون خبر داری ! چرا نمیری 

  آمارشون رو به پلیس بدی ؟ میدونی چی جوابمو داد ؟

  . مهناز فقط سرش را به چپ و راست تکان داد

ساده ای که فکر میکنی میتونی زیرآب یکی مثل بزرگمهرو بزنی ! گفت بعضی قاچاقا حساب شده  گفت تو خیلی -

ان ... تحت کنترل انجام میشن . مثالً یک کاالی حیاتی یا داروی خاص که ایران تحریمه و نمیتونه قانونی وارد 

ی باال اون کاال و دارو رو قاچاقی وارد کشور کنه ... اونوقت یکی مثل بزرگمهر یا بهرام ، با همدستی و همکاری آدما

  ! میکنه

  : نفس عمیقی کشید و ادامه داد

مهناز دنیا خیلی پیچیده تر از اونیه که فکرشو میکنی ! قهرمانا اون کسایی نیستن که توی خیابونا ول میچرخن و  -

  ! شعار میدن . من و تو هم عددی نیستیم که بخوایم زیرآب بهرامو بزنیم

  : هان باز کرد تا حرفی بزند ، اما مهرداد به او مهلت نداد و گفتمهناز د

میدونم مهناز میخوای چی بگی ... میدونم ! من حالیمه که اون بی شرف چیکاره است ... میدونم ته همه ی کثافت  -

بزنم ، تو اگه بری  کاریا رو در آورده . اما به قرآن قسم کله پا کردنش کار من و تو نیست ! من اگه توی دادگاه حرفی

پیش پلیس ، مطمئن باش بهرام ککش هم نمیگزه ! فقط بهانه میاد دستش تا تو رو تحت فشار بذاره بلکه به 

  . خواسته ی دلش برسه

  : کمی خودش را به سمت مهناز کشید و ادامه داد

ه ! اون روزی که من و تو این مهناز قسم بخور بی خیال بهرام میشی ! خواهش میکنم ... نذار پرش به پرمون بگیر -

بازی رو شروع کردیم ، فقط هیفده ساله مون بود . بچه بودیم ، احمق بودیم ! اما االن بزرگ شدیم ... ادامه ی این 

  ! داستان رو نگیر ... این گندو هم نزن

ش همین حرف ها را مهناز فکر کرد به همه ی حرف هایی که شنیده بود ... حق با او بود ! یادش آمد چهار سال پی

به نوعی دیگر از زبان پدرش شنیده بود ... اینکه جرم و جنایت الزمه ی هر جاییست ، اما وقتی پای دختر آدم وسط 
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باشد منطق یک چیز مزخرف است ... اینکه پدرش حاضر بود او را جلوی سگ بیاندازد و به بهرام ندهد ، اما از نه 

هفده ساله بود . همه چیز را میدانست ، اما به خاطر عشق احمقانه ای که به  گفتن به او میترسید . آن روزها فقط

بیژن داشت همه چیز را بهم ریخت . حاال اما بزرگ شده بود . شاید از سن تقویمی اش فقط چهار سال میگذشت ، 

ال ها هم فقط اما او به اندازه ی چهل سال در این مدت تجربه کسب کرده بود . حرف آخر همه ی تجربیات این س

 یک جمله بود : شاید نمیتوانست با بهرام در بیفتد ، اما میتواسنت از او فرار کند ! پس فرار میکرد ... با همه ی قدرت

!  

  : مهرداد که سکوت او را دید ، گفت

ترسم  مهناز اگه منو دوست داری ، اگه برام ارزش قائلی ، مواظب خودت باش ! من از مردن نمیترسم ... همه ی -

  ! تویی ! قسم بخور مهناز ... قسم بخور که از این به بعد حتی اجازه نمیدی چشم بهرام به سایه ات بیفته

  : مهناز آهسته زمزمه کرد

  ! قسم میخورم مهرداد ... دیگه حتی سایه امو نمیبینه ! مطمئن باش -

  ! جلسه ی دوم دادگاه یک جهنم واقعی بود ... داغ و عذاب آور

ک سمت مهناز بود و پدر و مادرش به همراه آقای تابش ... و مهردادی که دستبند زده در ردیف اول همراه در ی

  . سرباز جوانی نشسته بود و حتی یک لحظه نگاه ناامید و شرمسارش را از روی زمین برنمیداشت

م و تنفری به مهرداد گاه در سمت مقابل همسر مقتول به همراه پسر جوانش و وکیلشان نشسته بود و با چنان خش

  . میکرد که مهناز رضایت گرفتن از او را تقریبا محال میدید

همه چیز مشخص بود ... همسر محمدتقی از جا بلند شد و با خشم و گریه داد زد که خواستار قصاص قاتل همسرش 

اه را تماشا میکرد . حتی آن است . اما ساسان ، پسر او خیلی خونسرد و بی اعنا سر جایش نشسته بود و جریان دادگ

  . پیراهن مشکی و ته ریش هم نتوانسته بود اندکی او را عزادار جلوه دهد

آقای تابش در جایگاه ایستاد و در اوج ناامیدی از قاضی خواست بهرام شاهین فر را برای پاره ای توضیحات پیرامون 

اد و چیزی یادداشت کرد . برخالف همه ی رابطه اش با مهرداد به دادگاه احضار کند . قاضی سری تکان د

  . هشدارهای مهرداد ، مهناز امیدوار بود پای بهرام به دادگاه باز شود

قاضی باز هم حکم را صادر نکرد و همه چیز را به جلسه ی بعدی دادگاه موکول کرد . مهناز میدانست این مهلت 

همان روز تمام میشد . نفس آسوده ای کشید و بعد کوتاه فقط برای احضار بهرام است ، واگرنه شاید همه چیز 

صندلی چرخدار پدرش را به بیرون از اتاق هدایت کرد . بالفاصله توانست مادرش را ببیند که وسط کریدور پر رفت و 

  . آمد به پای خانم عامریان افتاده بود و زار میزد
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جوونم نکن ! التماس میکنم از پسر من بگذر ! ساسان  خانم عامریان ... دستم به دامنت ! التماس میکنم منو داغدار -

کمی دورتر ایستاده بود و با خونسردی به آنها نگاه میکرد . اما خانم عامریان هنوز هم مثل روز اول عاصی و داغدار 

  . بود

کرد ! چه  جوون تو منو بیوه کرد خانم ! من یک جفت دختر پونزده ساله توی خونه دارم ... بچه های منو بی پدر -

  ! توقعی ازم داری ؟ نمی بخشمش ! ازش نمیگذرم

بغض گلوی مهناز را فشرد . تحمل دیدن مادر مغرورش را در آن وضعیت نداشت . دو قدم جلو رفت تا او را از مقابل 

  . پاهای خانم عامریان بلند کند . اما صدای آقای تابش او را سر جا میخکوب کرد

  ! ها راه نجات مهرداده ... یا از غرورت بگذر یا از برادرتجلو نرو مهناز ! این تن -

مسلم بود که او نمیتوانست از برادرش بگذرد . خسته و مستأصل تیکه زد به دیوار سرد کریدور و های های گریست . 

جربزه  صدای خانم عامریان که داشت به آواز بلند مهرداد را نفرین میکرد ، توی گوشش سیلی میزد . ای کاش آنقدر

داشت که داد بزند و به همه بگوید برادرش خود یک قربانیست . آن کسی که مسبب همه ی آن مشکالت بود حاال 

  . احتماال توی قصر خود پای شومینه نشسته و با خیال آسوده سیگار میکشد

و سعی کرد او را از خانم عامریان جیران را پس زد و با خشم از آنجا دور شد مهناز به سرعت به سمت مادرش دوید 

  . روی زمین بلند کند

  ! پاشو مامان جون ... پاشو فدات شم ! بابا داره نگات میکنه ، غصه میخوره -

  : آقای تابش به سرعت خود را به او رساند و گفت

زود  مهناز من پیش مادر و پدرت هستم ... زود باش خودتو برسون به ساسان عامریان ! اون کلید مشکل ماست ... -

  ! باش تا نرفته

مهناز مادرش را رها کرد و به دنبال ساسان عامریان بین جمعیت شروع به دویدن کرد . امید چندانی نداشت که 

  : بتواند توی آن شلوغی او را پیدا کند ، اما بالخره آنها را دم در دادسرا دید و بالفاصله داد زد

  ! م چند لحظه صبر کنیدآقای عامریان ... آقای عامریان خواهش میکن -

مادر و پسر با شنیدن صدای مهناز ایستادند و به پشت سرشان نگاهی انداختند . خانم عامریان تا متوجه او شد ، 

  . صورتش را از شدت انزجار جمع کرد و به بازوی پسرش چنگ زد

  ! بیا بریم ساسان ... بریم -

  : گاه همانطور که نفس نفس میزد ، گفتمهناز سرعتش را بیشتر کرد تا به آنها رسید . آن

  ! خواهش میکنم آقای عامریان ... فقط چند لحظه -
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بر خالف تصورش ساسان با آرامش به سمت مادرش برگشت و چیزی کنار گوش او زمزمه کرد . خانم عامریان باز 

  : به سمت او برگشت و گفتهم پر تنفر نگاهش کرد و بعد از او رو برگرداند و از آنجا دور شد . آنگاه ساسان 

  !چی میخوای خانم ؟ -

  . مهناز آنقدر از آرامش و خونسردی او شوکه شده بود که نمیتوانست ذهنش را متمرکز کند و حرفش را بزند

  ... من ... خب ... من ، یعنی ... مهرداد -

  : ساسان با بی حوصلگی نگاهش را از او گرفت و گفت

  !ادرم منتظرمه ! بفرمایید امرتون چیه ؟خانم من عجله دارم ، م -

  : مهناز همه ی توانش را جمع کرد و اینبار با لحن محکمی گفت

  ! ازتون میخوام یه روز رو تعیین کنید تا با هم قراری بذاریم و مفصل درباره ی این موضوع صحبت کنیم -

  . ساسان چشم هایش را ریز کرد

  کدوم موضوع ؟ -

  : ساسان پوزخند غلیظی زد و گفت مهناز چیزی نگفت .

  . خیلی خوب ... شماره تونو بدید به من . باهاتون تماس میگیرم -

مهناز با لحن تند و دستپاچه ای شماره اش را گفت و مطمئن شد که ساسان آن را توی موبایلش سیو کرده است . 

  . انگار میترسید ساسان از این نرمش خود پشیمان شود

  ! تماس میگیرم خانم ، منتظر بمونیدمن باهاتون  -

و بدون خداحافظی از او دور شد و به سمت مادرش رفت . مهناز برای چند ثانیه چشم هایش را بست و نفس آسوده 

ای کشید . حسمیکرد بار بزرگی از روی دوشش برداشته شده . حاال که ساسان عامریان قبول کرده بود وارد مذاکره 

ده رضایتش را میگرفت . با شادی و سبکبالی داخل ساختمان دادسرا برگشت تا این خبر را به شود ، او هم هر طور ش

  . ... پدر و مادرش و آقای تابش هم بدهد

با کالفگی و سردرگمی به صفحه ی موبایلش نگاه کرد . این بار دوازدهم بود که از صبح تماس میگرفت ! اما او  ...

اشت . فکر میکرد با حرف زدن با بیژن به پدر و برادرش خیانت میکند . ولی نمیخواست ... یعنی عذاب وجدان د

  . میدانست اگر جواب ندهد ، او دست بردار نخواهد بود . بالخره با بی میلی تمام دکمه ی سبز را فشرد

  !الو ... مهناز ؟ -

حس معطر و نیرومند شیطانی مهناز چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . با شنیدن صدای بیژن دوباره همان 

توی وجودش شعله کشید . همان حسی که از وقتی یک دختربچه بود توی کالبدش دمیده شد ، با او رشد کرد و قد 
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  . کشید ... بزرگ شد ! و حاال نه میتوانست نابودش کند و نه نادیده اش بگیرد

  ! سالم -

  : بیژن با لحنی نگران و عصبی گفت

؟ کجایی عزیز دلم ؟ چرا هر چی زنگ میزنم جواب نمیدی ؟ اومدم در خونه تون همسایه هاتون تو کجایی مهناز  -

گفتن نزدیک یک ساله اسباب کشی کردین رفتین ! رفتم دم شرکت ، میگن واگذار شده . دانشگاه هم که نمیری ! 

؟ چرا بهم نگفتی از اون خونه من چیکار کنم با تو ؟ چیکار کنم که اینقدر زجرم ندی ؟ چرا جواب تلفنامو نمیدی 

  اومدین بیرون ؟

  : برخالف لحن نگران او ، مهناز با آرامش گفت

چرا باید میگفتم ؟ بین ما حرفی نمونده ! من دختر مهدی سپهری هستم و تو یک شاهین فری ! همین تو فامیلی  -

  . همه ی فاصله ی ما رو نشون میده

  : بیژن چند لحظه سکوت کرد ... سپس گفت

منو با بهرام مقایسه نکن ! من با توام ... پشت توام ! اما تو منو حتی در حدی نمیدونی که بهم بگی خونه تون  -

  ! عوض شده

  : لحن مهناز ناخواسته پر از دلخوری شد

  ! اگه برات مهم بود ، خودت می فهمیدی -

ا داشت ... حتی وقت هایی که چندین ماه و ناخودآگاه فکرش رفت پی بهرام که همیشه مراقب او بود و آمارش ر

  : میگذشت و همدیگر را نمی دیدند . باز گفت

  ! بین ما همه چی تموم شده ... همه چی -

  : بیژن همه ی تالشش را میکرد تا از کوره در نرود . با مالیمت گفت

زم مخفی نکن . منو به عنوان عاشقت باشه مهناز ... باشه ! گیرم حق با تو باشه . اما بذار کمکت کنم . خودت رو ا -

  ! قبول نداری ، حداقل به عنوان یک دوست قبول داشته باش

  : مهناز چند لحظه حرفی نزد و فکرهایش را جمع و جور کرد . سپس گفت

  باشه ! میخوای کمک کنی ؟ -

  ! آره ، معلومه -

  تهرانی یا مشهد ؟ -

  : بیژن مکثی کرد و بعد پاسخ داد
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  ! باشم برای کمک به تو خودمو میرسونمهر جا  -

  : مهناز گفت

  ! فردا بعدازظهر ، حوالی ساعت شش ، با ساسان عامریان قرار دارم -

  : بیژن با شک پرسید

  !ساسان عامریان دیگه کیه ؟ -

  ؟پسر مقتول ... همون دربونتون ! نمیخوام تنهایی برم دیدنش . میتونی تا فردا خودت رو بهم برسونی  -

  : بیژن بالفاصله با لحنی محکم گفت

  ! میتونم -

نزدیک ایستگاه اتوبوس ایستاده بود و به ماشین هایی که با سرعت از مقابلش میگذشتند ، نگاه میکرد . منتظر بیژن 

بود تا با او سر قرارشان برود . بعد از جریان مجید صوفی و آن مردی که در آن شب نحس به او حمله کرده بود ، 

چنان ترسی از همه ی مردها توی دلش داشت که نمیتوانست به تنهایی به مالقات ساسان برود . فکر کرد حتی اگر 

یک درصد ساسان بخواهد به او پیشنهاد کثیفی مثل پیشنهاد مجید صوفی بدهد ، چه خواهد کرد ؟ باز هم دست به 

ام از همه بدتر بود و به او چشم داشت . با افکار دامان بهرام خواهد شد ؟ و بعد بالفاصله به ذهنش رسید که بهر

مغشوش و آشفته اش کلنجار میرفت که صدای بوق ماشینی را درست بغل گوشش شنید ... بیژن بود ! بی هیچ 

  . حرفی جلو رفت و سوار شد

  ! سالم -

  سالم به روی ماهت عزیزم ! خوبی ؟ -

میکرد تا به چشم های عسلی او نگاه نکند . می ترسید بار هم پایش مهناز نگاهش را از او می دزدید . بسیار تالش 

  . سر بخورد

  با این وضعیتی که دارم ، به نظرت ممکنه خوب باشم ؟ -

  . بیژن اخم کرد

  ! من ... واقعا متأسفم ! نمیتونم باور کنم مهرداد همچین کاری کرده باشه -

که چه اتفاقی باعث این انفجار مهرداد شده بود ... برایش فایده  مهناز نفس عمیقی کشید . نمیخواست به او بگوید

ای نداشت ! حاال که میدانست آن حادثه تقصیر بهرام نبوده است ، حس حماقت میکرد . میخواست حماقت خود و 

  . برادرش را از دیگران پنهان کند

  ! راه نمی افتی ؟ تا نیم ساعت دیگه باید سر قرار باشیم -
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  : توجه به حرف او ، گفت بیژن بدون

  حاال تو چرا به من نگاه نمیکنی ؟ -

مهناز از سوال او یکه ای خورد ... سپس به اجبار نگاهش را از روی پیراهن بیژن گرفت و تا چشم های او باال کشید 

م لبخندی زد و . نگاه عسلی و خالص بیژن باز هم قلبش را لرزاند . بی اختیار لبخند کمرنگی به لب نشاند . بیژن ه

  . بعد دست مهناز را گرفت و روی انگشتانش را بوسید

  قرارتون کجاست ؟ -

  : مهناز از شدت شرم و هیجان سرخ شده بود ، به سختی گفت

  ! یه پارکه طرفای دانشجو ... برو توی راه بهت میگم -

  . آزاد کرد و بعد صورتش را به سمت شیشه چرخاند و خیلی نامحسوس ، نفس حبس شده اش را

بیست دقیقه ی بعد به محل قرار رسیدند . مهناز پیاده شد و منتظر ماند تا بیژن ماشینش را پارک کند . سپس هر دو 

  . شانه به شانه ی هم توی پارک رفتند

ساسان عامریان پشت میز بزرگ و سنگی شطرنج وسط پارک نشسته بود و به توپ بازی دو پسربچه نگاه میکرد . 

  : هنوز متوجه آن ها نشده بود . مهناز به او اشاره کرد و گفتانگار 

  اوناهاش ... اونجاست ! تو رو میشناسه ؟ -

  : بیژن همانطور که به ساسان نگاه میکرد ، گفت

  ! فکر نکنم ... اما من خودمو معرفی میکنم -

دید . ناگزیر سکوت کرد و با قدم هایی مهناز میخواست مخالفت کند ، اما همان لحظه ساسان سر چرخاند و آن ها را 

  . تندتر به سمت او رفت

هر دو سالم کردند . ساسان از جا برخاست و با بیژن دست داد . نگاه مشکوک و پر از سوالش مدام بین آن دو می 

  : چرخید . مهناز گفت

  ! د سر قرارآقای عامریان ، خیلی تشکر میکنم ازتون بابت اینکه وقت گذاشتید و تشریف آوردی -

  : ساسان خیلی کوتاه گفت

  ! خواهش میکنم -

  : و بعد طاقت نیاورد و همانطور که نگاه پر از سوالش به سمت بیژن بود ، پرسید

  معرفی نمیکنید ؟ -

  : مهناز دهان باز کرد تا پاسخش را بدهد ، اما بیژن پیش دستی کرد و زودتر از او گفت
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  ! بیژن شاهین فر هستم -

  : ان یک لحظه اخم کرد ، و بعد ناگهان مثل اینکه چیزی یادش آمده باشد ، گفتساس

  !آهان ! شما برادر آقا بهرامید ؟ -

به بیژن بر خورد از اینکه میدید ساسان او را به عنوان برادر بهرام می شناسد نه پسر بزرگمهر . با اینحال دلخوری 

  : اش را نشان نداد و خیلی کوتاه گفت

  ! بله -

  . اخم های ساسان درهم فرو رفت

  ! دستتون درد نکنه آقا بیژن ... دمتون گرم ! شمام که طرف اینایید -

  : بیژن گفت

نه ساسان خان ، ما هیچکدوم در جبهه ای مخالف جبهه ی شما نیستیم ... حتی خانم سپهری ! ما همه بخاطر این  -

أسفیم ! ولی این قضیه باید یک جایی تموم بشه یا نه ؟! ساسان اتفاق تلخی که افتاده متأسفیم ... خیلی هم مت

  . نیشخندی زد

  ! بله ! میتونه پای چوبه ی دار تموم بشه -

  : سر مهناز از این تصور گیج رفت . گفت

آقای عامریان ، من که میخوام این حرفا رو بهتون بزنم ، خدا شاهده خجالت میکشم توی چشماتون نگاه کنم !  -

ر من گناه کرد ، ظلم کرد ... من میدونم ظلم یعنی چی ! پدر من رو هم از عمد زیر ماشین گرفتن ... تا یک براد

  ! قدمی مرگ پیش رفت ! شما خودتون که دیدید وضعیتش رو

  : ساسان سری تکان داد و گفت

اینه که برادر شما با یه نفر بله خانم ، حق با شماست ! همه ی خانواده ها یه سری مشکالتی دارن . اما حرف من  -

  دیگه دعوا داشت ، چرا پدر منو بی گناه کشت ؟

  : مهناز تضرع آلود نالید

اون موقع چیزی نمیفهمید ... غلط کرد ! خودش هم میدونه که غلط کرده ... واسه همین توی دادگاه یک کلمه  -

  ! هم از خودش دفاع نمیکنه ! پشیمونه به خدا

  : گفتساسان با بی رحمی 

  ! پشیمونی اون به درد من نمیخوره -

  : بیژن متوجه حال بد مهناز شد و بالفاصله رشته ی کالم را به دست گرفت . گفت
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  ! اعدام شدنش هم دردی ازتون دوا نمیکنه -

  : ساسان سکوت کرده بود . بیژن ادامه داد

رو از هم نپاشونید ! خون نکبت میاره ، بدبختی  خواهش میکنم ساسان خان ، به خاطر حس کور انتقام این خانواده -

 میاره ... این خون رو به خانواده ی سپهری ببخشید ! از سر تقصیر مهرداد بگذرید ! برای پدرتون آمرزش ابدی بخرید

!  

  : ساسان دستش را با بی حوصلگی توی هوا تکان داد و گفت

بخوام از خون بی گناه پدرم بگذرم ! از اون گذشته ، مادرم  گفتنش برای شما ساده است ! من واقعا برام سخته که -

  ! خیلی سفت و سخت پای قصاص ایستاده و بعید میدونم به همین سادگی ها رضایت بده

مهناز سرش را با بیچارگی میان دست هایش گرفت و چشم هایش را بست . نزدیک بود همانجا وسط پارک به پای 

  : ند . اما به نظر بیژن متوجه منظور او شد که گفتساسان عامریان بیفتد و زار بز

  چطور ممکنه مادرتون راضی به مرگ یک جوون بشه ؟ -

پدرم همه ی پشت و پناه ما بود ، نون آور خونه مون بود . من شاید به اندازه ی شما توی رفاه نبودم . اما پدرم  -

راحت درس بخونم ! اما حاال چی ؟ فقر ، فالکت ، اونقدر شرافت داشت که خودش کار کنه و بذاره من با خیال 

  ! بدبختی ! ما حتی حاال واسه پول اجاره خونه مون موندیم ... البته به لطف برادر این خانم

بیژن میخواست به او یادآوری کند که در طی این سه ماهی که از مرگ پدرش گذشته ، آن ها حقوق او را به حساب 

  : ما میدانست که آن لحظه وقت ثابت کردن هیچ چیزی نبود . مهناز گفتمادرش واریز کرده اند . ا

آقای عامریان ... شما رضایت بدین ، دیه ی ایشون به طور کامل پرداخت میشه ! من و مادرم هر شب برای  -

  ! آمرزش روحشون قرآن میخونیم ... نذر میدیم

  : با لحن آرام تری گفتساسان چند ثانیه توی صورت پر التماس او خیره شد و بعد 

  ... من نمیدونم دیه ی مرد االن چه مبلغیه ، ولی -

  . باز مکثی کرد و بعد بالخره هدف اصلی اش را از تمام آن آسمان و ریسمان بافتن ها به زبان آورد

  ! صد و پنجاه میلیون ... صد و پنجاه میلیون میگیرم و مادرم رو راضی میکنم -

پرید و دست لرزانش بی اختیار مشت شد . صد و پنجاه میلیون یک زمانی برای آن ها مبلغ  رنگ از رخسار مهناز

ناچیزی بود . اما حاال اگر همه ی زندگیشان را هم می فروختند این پول جور نمیشد . او هنوز ناامیدانه به این فکر 

برای آن ها خیلی زیاد بود ! اما بیژن  میکرد که مبلغ قانونی دیه را باید چگونه جور کند ... صد و پنجاه میلیون

  : بالفاصله گفت
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  ! قبوله -

نگاه بهت زده ی مهناز به سمت چهره ی مصمم او چرخید . میخواست مخالفت کند . دوست نداشت بیش از آن زیر 

انداخته بود که دین پسران بزرگمهر باشد . اما چاره چه بود ؟ به جز این راه دیگری نداشت . مهرداد او را به این روز 

  : مجبور شود صدقه قبول کند . ساسان گفت

  !مطمئنید بیژن خان ؟ -

آره ! برای هفته ی آینده یه قراری بذاریم جلو دادسرا . شما رضایت بدین و ما هم همونجا صد و پنجاه میلیون رو  -

  ! نقد تقدیم میکنیم

نواده ی شاهین فر خانواده ی ثروتمندی هستند ، اما ساسان با اندکی شک و تردید نگاهش میکرد . میدانست که خا

  : باورش نمیشد که این پسر به همین سادگی بخواهد صد و پنجاه میلیون پولش را خرج یک آدم بیگانه کند . گفت

خب پس ... من با مادرم حرف میزنم و راضیش میکنم ! هر وقت راضی شد ، به خانم سپهری زنگ میزنم و  -

  ! میکنم باهاشون هماهنگ

لبخندی روی لب های بیژن نشست . از اینکه توانسته بود باری از دوش مهناز بردارد و ناجی او باشد ، خوشحال بود 

  . . دستش را جلو برد و محکم و مردانه با ساسان دست داد

برگشت و  مهناز سکوت کرده بود و به خداحافظی آن ها گوش میداد . بعد از اینکه ساسان رفت ، به سمت بیژن

  : گفت

  ! بیژن من ... من واقعا نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم -

  : بیژن نگاه شیفته اش را توی صورت او چرخاند و گفت

  ! من تشکر نمیخوام . نگاه گرم تو برای من بهترین پاداشه -

  ... ببین ، من یه مبلغی رو خودم میتونم جور کنم . فقط کمی زمان الزم دارم ، بعدش -

  : بیژن وسط حرفش پرید

همه ی پولو من میدم ... البته بعدها ازت پسش میگریم ! اما االن میخوام بهم قول بدی که ذهنت رو درگیر پول  -

  نمیکنی . باشه ؟

مهناز پر از مهر نگاهش کرد و لبخندی زد . بیژن با عشق به لبخند او خیره شد و بعد به شوخی ضربه ی آرامی به 

  . گونه اش زد

  خب ... حاال با یک قهوه اسپرسوی دوبل چطوری ؟ -

 . ... دست مهناز را گرفت و آنوقت هر دو شانه به شانه ی هم از پارک خارج شدند
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*** 

با اینکه وارد فرانسه شده بودند ، با اینکه حاال توی فرودگاه شهر لیل ایستاده بود و داشت هوای بیگانه ی آنجا را 

هنوز هم هیچ چیزی را باور نمیکرد . شاد بود ، اما حس میکرد ته این شادی ها باز هم میرسد به نفس میکشید ، اما 

یکی از همان خواب های تلخ و شیرین شبانه اش . باور نمیکرد که سرنوشت اینقدر با او مهربان باشد ... باور نمیکرد 

  ! قرار است خانواده اش را به همان زودی ها مالقات کند

ارش ایستاده بود و داشت با دوستی که به استقبالشان آمده بود ، صحبت میکرد . مهناز آنقدر گیج بود که بهرام کن

حتی یک کلمه هم از حرف های آن دو نمی فهمید . حس میکرد مه جلوی چشم هایش را گرفته . یک بار چشم 

  : ار دست بهرام را کشید و گفتهایش را محکم بست و باز کرد ... اما هنوز همه چیز ناواضح بود ! بی اختی

  مامان و بابام کجان ؟ -

پشیمان شده بود از اینکه خبر سفرش را به آن ها نداده است . اگر این خبر را میداد ، احتماال حاال توی آغوش گرم و 

  : معطر مادرش های های گریه میکرد . بهرام گفت

  ! االن میریم پیششون عزیزم -

  : دوستش برگشت و با او حرف زد . بهرام به کیارش ، دوستش گفتو باز هم به سمت 

  !االن کجان ؟ -

  : کیارش زیر چشمی به چهره ی مات و منگ مهناز نگاهی انداخت و پاسخ داد

  ! پسره ، مهرداد که االن سر کاره . اما پدر و مادرش طبق عادت هر روزشون رفتن پارک نزدیک آپارتمانشون -

  : یه فکر کرد و گفتبهرام چند ثان

  !نمیدونم مهنازو االن ببرم پیششون یا صبر کنم تا برگردن خونه ؟ -

  : کیارش باز هم نگاه کوتاهی به مهناز انداخت و گفت

  ! از من میشنوی ، حتی یک ثانیه هم معطل نکن -

  : لش به حالش سوخت . گفتبهرام به مهناز نگاه کرد ... بهت و ناباوری توی چشم های او آنقدر پررنگ بود که د

  ! ما رو ببر طرف همون پارکی که میگی -

و دست مهناز را گرفت و او را به دنبال خود کشید . مهناز بی اختیار قدم برمیداشت . با خود فکر میکرد یعنی ته این 

ز اینکه به آن ها برسد ، جاده قرار است به پدر و مادرش برسد ؟ نه ، هیچ چیزی را باور نمیکرد . مطمئن بود تا قبل ا

  . اتفاقی رخ خواهد داد و همه چیز را بهم خواهد ریخت

هر سه سوار ماشین کیارش شدند . مهناز عقب نشست ... بهرام هم ترجیح داد کنار او باشد . مهناز همانطور که 
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زش آنقدر آشفته بود که دست بهرام را بین دست های سرد خود می فشرد ، از پنجره به بیرون تماشا میکرد . اما مغ

  . نمیتوانست روی هیچ تصویری متمرکز شود و اطالعاتی درک کند

  . بالخره به مقصد رسیدند . کیارش ماشین را پارک کرد و به فضای سبزی در همان نزدیکی اشاره کرد

  !االن باید همونجا باشن -

  . بهرام سری تکان داد

  ! م پیش پدر و مادرش . بعد میام که منو برسونی هتلباشه ! ... منتظر بمون ، مهنازو میبر -

  . و دست مهناز را گرفت و از ماشین پیاده شد

پارک نسبتا خلوت بود . خیلی راحت توانست از بین آن جمعیت کم مرد میانسالی را ببیند که روی ویلچر نشسته بود 

وانه به دور او میگشت و برایش کتاب میخواند . و گنگ و بی هدف به روبرو نگاه میکرد ... و زن زیبایش که مثل پر

بغض به گلویش چنگ انداخت . عذاب وجدان بختک شد و روی روحش سنگینی کرد ! چه اشتباهات تلخی مرتکب 

شده بود ... چقدر بد بود که هیچ راهی برای جبران نمیدید ! این مرد ، مهدی سپهری بود ! بهرام او را در دوران 

  . آورد ... حق او نبود که اینقدر زمینگیر و ناتوان شوداوجش به خاطر می 

  : دست ظریف مهنازش را با هیجان توی دستش فشرد و گفت

  اوناهاش مهناز ... اونجان ! می بینیشون ؟ -

مهناز به جهتی که او اشاره کرده بود ، برگشت و بعد سر جا میخکوب شد . برای چند ثانیه حتی نفس کشیدن را از 

ده بود . پدر و مادرش ... پدر و مادر نازنینش ! سیالب اشک به چشم هایش هجوم برد ... هیجاناتش به اوج یاد بر

 . ... خود رسید . دست بهرام را رها کرد و به سمت آنها به پرواز در آمد

به  بهرام یک لحظه چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . وقتی دوباره چشم باز کرد ، مهنازش را دید که

  . ... دامان پدر و مادرش آویخته بود و دیوانه وار دست های آن ها را می بوسید

نگاه دلتنگ و پر مهرش میرقصید روی چهره ی آرام مهدی . چقدر شاد بود از این کنار او بودن ، کنار او نفس 

باز پیش خانواده کشیدن ! بغضش گرفت از حجوم یکباره ی این خوشبختی ! گاهی شب ها توی خواب میدید که 

برگشته ، اما همه چیز فقط خواب بود ! هیچوقت امید به تعبیر رویاهایش نداشت . اما این بار انگار چرخ سرنوشت بر 

  ! وفق مراد چرخیده بود ... چون او داشت توی خوش ترین و شیرین ترین رویایش نفس میکشید

آرامی از جا بلند شد و اتاق او را ترک کرد . جیران  سر خم کرد و بوسه ی آرامی پشت دست پدر نشاند . سپس به

  : پرسید

  خوابید بالخره ؟ -
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  . مهناز سر چرخاند و به مادرش که توی آشپزخانه ایستاده بود ، چشم دوخت

  ! آره ، خیلی وقته -

  پس تو چرا اینهمه لفتش دادی ؟ -

  ! سیر نشدم دلم نمی یومد تنهاش بذارم ! هنوز از نگاه کردن توی صورتش -

  . لبخندی گرم مهمان لب های جیران شد

  ! عزیز دلمی ! برو بشین االن چایی میریزم میام پیشت -

مهناز برای چند لحظه چشم هایش را بست و عطر خوش چای تازه دم را توی ریه هایش فروبلعید . چقدر توی این 

دیوان حافظ روی میز چنان برای او آشنا بود که  خانه آرام بود ! عطر چای زعفران و قاب عکس های روی دیوار و

حتی یک لحظه هم حس نمیکرد توی خاک بیگانه است . سالنه سالنه رفت و روی مبل نشست . چند دقیقه بعد 

  . مادرش با دو فنجان چای خوشرنگ به او ملحق شد

  ! بفرمایید ... اینم چای لب سوز و لب دوز ، مخصوص نفس مامان -

  . ی زدمهناز لبخند

  پس مهرداد کی میاد ؟ -

  : جیران نگاه کوتاهی به ساعت دیواری انداخت و گفت

  ! دیگه باید پیداش بشه -

  ! نمیدونی چقدر دلتنگشم ! دارم می میرم از دوریش -

  . جیران به نرمی خندید

  ! اون از تو بدتره ! دوقولویین دیگه ! از هم جدا بیفتید اذیت میشید -

  . ن چینی را برداشت و به لبش نزدیک کردمهناز فنجا

  ! آره واقعا -

چهار سالتون که بود ، نمیدونم تو چی دور از چشم من خوردی که مسموم شدی ! واسه همون یه شب توی  -

  ! بیمارستان بستریت کردن . حاال غصه ی مریضی تو به کنار ، نمیدونی این مهرداد چه پدری ازم در آورد

  : جیران ادامه دادمهناز خندید . 

از بچگیتون همینطوری بودین . با هم که بودین مدام رقابت و دعوا داشتین ، اما به محض اینکه از هم دور می  -

  ! افتادین ، شروع به بی تابی میکردین

  : مهناز پرسید
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  حاال چیکار میکنه ؟ پسر سر به راهی هست یا نه ؟ -

  : جیران نفس عمیقی کشید و گفت

ستشو بخوای ، اون اوایل زیاد سر به راه نبود . مثل دوران بعد از ورشکستگی ، افتاده بود توی یک سیاه چاله و را -

  ! خیال بیرون اومدن هم نداشت . مدام سیگار میکشید ، گاهی مست میکرد

  . مهناز با بهت و نگرانی نگاهش کرد

  چرا ؟ -

ون شدی . میگفت ناموسم افتاده زیر دست و پای کثیف ترین به خاطر تو ! مدام میگفت تو فدای حماقتای ا -

دشمنم ! اوایل سعی میکردم با حرف و نصیحت و خواهش التماس سر عقل بیارمش ، اما اون حرف نمی شنید . تا 

  ! اینکه یه روز رفتم سراغش و یه کشیده ی آبدار خوابوندم بیخ گوشش

  . مهناز خندید و با شیطنت ابرویی باال انداخت

  ! خوب کاری کردی -

داد زدم ، فحشش دادم ، نفرینش کردم ! بهش گفتم مرتیکه ی بی غیرت خواهرت خودشو فروخت تا تو آدم باشی  -

و آدمیزادی زندگی کنی ! نه اینکه اینجا هم بشی آیینه ی دقش ! گفتم اون از همه ی زندگیش گذشت تا توی بی 

بوری به خاطر اون ، این زندگی رو تحمل کنی ! مجبوری شاد باشی ، لیاقت بتونی راحت زندگی کنی . حاالم مج

  ! خوشبخت باشی ، موفق باشی

  با این حرفا سر عقل اومد ؟ -

  . جیران لبخندی زد

بدجور ! از فردای اون روز رفت سراغ یاد گرفتن زبان ! بعدش هم مشغول کار شد . حاال توی یک فروشگاه بزرگ  -

  ! ی که میگیره زندگیمونو میچرخونهصندوقداره و با حقوق

مهناز نگاهش را از او گرفت و خیره شد به فنجان چایش . برادرش دانشگاه یزد معماری قبول شده بود ... میخواست 

آرشیتکت شود ! غرورش سر به فلک می سایید ، زندگی اش در رفاه مطلق بود . اما حاال راضی شده بود به 

  . ! این از عرش به فرش رسیدن بدجوری مهناز را آزار میدادصندوقداری توی یک فروشگاه 

  : جیران گفت

  خب ... تو تعریف کن ! با این پسره چطور پیش میری ؟ -

  . مهناز خندید

  منظورت بهرامه ؟ -
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  : جیران ابرویی کج کرد و با طعنه گفت

  ! آره ، آقا بهرام -

  : مهناز باز هم به نرمی خندید و بعد گفت

  ! ن باهاش خوشبختمم -

  . چشم های جیران از این صراحت گرد شد

  واقعا ؟ -

  : مهناز فقط سرش را تکان داد و بعد جرعه ای از چایش را نوشید . جیران پرسید

  اذیتت نمیکنه ؟ -

  ! اذیت ؟! نه ! اون عاشقمه -

  . و نفهمید چرا به یکباره اینهمه به خود مغرور شد

، هیچوقت اذیتم نکرده . البته گاهی دعوامون میشه ... خب مثل همه ی زن و شوهرا ! اما  چهار ماهه که زنشم -

  . باهاش آرومم

  . لبخند آرامی روی لب های جیران نشست . دستش را جلو برد و روی دست دخترش گذاشت

ی میریخت تو جونم ، همیشه می ترسیدم که نتونی باهاش کنار بیای ! گاهی یه فکرایی به سرم میزد ، یه ترسای -

  ! که دلم میخواست سرمو بکوبم به دیوار

  : مهناز پرسید

  چه ترسایی ؟ می ترسیدی کتکم بزنه ؟ -

میدونم فکرام مسخره بود ... اما بهرحال این فکرا بود و آزارم میداد ! با خودم میگفتم دخترم حساسه ، بچه است !  -

واسم بیاره ! گریه میکردم . میگفتم دخترم عین یه بچه یتیم عروس  منم نیستم پیشش که اگه اذیت بشه درد دلشو

  ... شد ! نکنه این پسره از تنهاییش سوء استفاده کنه ! نکنه بچه مو کتک بزنه ، آزار بده ، یا اینکه بخواد زورکی

  . لب گزید و ادامه ی حرفش را رها کرد . اما مهناز متوجه منظور او شد و از شرم گر گرفت

 ! نه مامان ، بهرام متمدن تر از اون چیزیه که شما فکر میکنید -

  . جیران برای یک لحظه چشم هایش را بست و لبخند آسوده ای به لب نشاند

خدا رو شکر ! من با اینکه میدونستم جون مهردادو مدیون شوهرتم ، اما واسه خاطر تو ازش کینه به دل داشتم .  -

بیخود بوده و تو توی خونه اش راحت بودی ، انگاری داره مهرش به دلم می افته !  حاال که می فهمم همه ی فکرام

مهناز خندید . چقدر خوب بود که مادرش بهرام را پذیرفته بود . ای کاش پدرش و مهرداد هم او را می پذیرفتند تا 
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  . در آپارتمان باز شد این بازی تمام میشد . دهان باز کرد حرفی بزند که همان لحظه کلید توی قفل چرخید و

نگاهش به سرعت به سمت در چرخید و بالفاصله توی نگاه مات و ناباور برادرش گیر کرد . برای یک ثانیه خون 

توی رگ هایش از جریان افتاد و همه ی عالیم حیاتی اش از دست رفتند ... ولی بعد ناگهان گر گرفت ... سوخت ! 

ه کوبش کرد . مهرداد هنوز هم مات و متحیر دم در خشکش زده بود . زیر قلبش دیوانه وار توی سینه اش شروع ب

  : لب زمزمه کرد

  !مهناز ؟ -

مهناز آنقدر خوشحال بود که نمیتوانست چیزی بگوید . حلقه اشک کمرنگی مژه هایش را نمدار کرد . بی حرف یک 

  : قدم به جلو برداشت . مهرداد باز هم گفت

  !مهنازی تو ؟ -

  : فتجیران گ

  ! مهنازه ، مامان ! خواهرته ! اومده دیدن ما -

دو قطره اشک داغ و درشت از گوشه ی چشم های مهناز جوشید و روی گونه هایش سر خورد . مهرداد ناگهان از جا 

  : پرید . داد زد

  ! مهنازی دردت به جونم ! خود خودشی -

بتواند عکس العملی نشان بدهد ، مقابل او زانو زد و ساق پاهایش و به سرعت به سمت او دوید و قبل از اینکه مهناز 

  . را در آغوش گرفت

  ! عزیزم ! عزیزم -

مثل یک پسربچه گریه میکرد و پشت سر هم پاهای مهناز را می بوسید . مهناز به سرعت دست هایش را روی شانه 

  . های لرزان از هق هق برادرش گذاشت ومقابل او نشست

  ! چیه مهرداد ؟ فدات بشم این کارا -

  . مهرداد چند ثانیه توی چشم های او خیره شد و بعد ناگهان سخت و نفس گیر او را در آغوش گرفت

  ! دلم برات تنگ شده بود ، همه ی زندگیم -

  ! من بیشتر ! بیشتر ! بیشتر -

... و جیران چند قدم دورتر از آن آن دو در آغوش هم اشک ریختند و هق زدند و عقده ی این دوری را خالی کردند 

  . ... ها ایستاده بود و با عشق به بچه هایش نگاه میکرد
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صدای موزیک ویدیوی شادی که از تلویزیون پخش میشد ، توی فضای آرام و بی تنش خانه پیچیده بود . مهناز 

  : مهرداد گفتمقابل پاهای پدرش روی زمین نشسته بود و با دقت ناخن های او را کوتاه میکرد . 

  میخوای بریم بیرون ؟ -

  . مهناز نگاه کوتاهی به سمت او انداخت

  ! نه -

  !بریم شهرو نشونت بدم خره ! نمیخوای ؟ -

  ! نه -

  میخوای بریم واسه خودت خرید کنی ؟ -

  ! نه عزیزم ، نه -

  : مهرداد چشم هایش را تنگ کرد و پرسید

  !پس میخوای چیکار کنی ؟ -

  . آرامی روی لب های مهناز نشستلبخند 

  ! هیچی ! میخوام پیش شما باشم ! همین -

  . مهرداد خندید و پرتقالی از توی سبد میوه برداشت

  ! عجب دختر خوبی شدی ها ! اون زمان که ایران بودیم ، خیلی ددری داشتی -

  : مهناز با حرص نگاهش کرد و با فرانسوی شکسته بسته ای پاسخ داد

  ( !ه ریگارده پَس ، موسیو برادر ! ) به توچه ؟کِت -

  : چشم هایش مهرداد از تعجب گرد شد و بعد با شوخی گفت

  ! باریکال ! فرانسه هم که یاد گرفتی واسه من -

  : مهناز گفت

  ! آره . جمله هایی که میدونستم زیاد الزمم میشه یاد گرفتم -

ت و چشم و ابرویی برایش آمد . مهرداد از اداهای او خنده اش گرفته بود ، و نگاه بانمکی به قد و باالی مهرداد انداخ

پرتقال توی دستش را به سمت او پرتاپ کرد . مهناز پرتقال را توی هوا قاپید و با لحن حرص درآری رو به پدرش 

  : پرسید

  !پرتقال براتون پوست بکنم ؟ -

  . ان دادمهرداد باز هم خندید و سرش را به نشانه ی تأسف تک
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صدای زنگ تلفن بلند شد . مهناز نیمخیز شده بود تا تلفن را بردارد ، اما همان لحظه مادرش را دید که از آشپزخانه 

بیرون زد به به سمت تلفن رفت . بی خیال دوباره سر جا نشست و مشغول پوست کند پرتقال برای پدرش شد . 

ادا میشد ، توجه همه را معطوف خود کرد . مهرداد رو به او  صدای سالم و احوالپرسی جیران که به زبان فارسی

  : پرسید

  ! یعنی کیه ؟! ما که زنگ خور آنچنانی اونم از ایران نداشتیم -

مهناز شانه هایش را باال انداخت و پاسخی نداد . اما حدس میزد که فرد پشت تلفن ، بهرام است . ناخودآگاه لبخند 

  : لحن مودب و آرام مادرش . همان لحظه جیران با صدای بلندی او را صدا کردماتی روی لب هایش نشست از 

  ! مهناز جان ... تلفن کارت داره ! بهرامه -

و باز دل مهناز غنج رفت از صمیمت مادرش هنگام به زبان آوردن نام بهرام . بی توجه به مهرداد به سمت تلفن 

  . رفت و گوشی را برداشت

  ! الو ، سالم -

  . ای گرم بهرام توی گوشش پیچیدصد

  سالم مهناز خانم . خوبی عزیزم ؟ -

  خوبم ، تو خوبی ؟ دیروز کجا رفتی بی خبر ؟ نگفتی من نگران میشم ؟ -

دل بهرام تپیدن گرفت از این حس شیرین که مهنازش توی این مدت دوری به او فکر میکرده است . با لحن مالیم 

  : تری پاسخ داد

تلم . راستش نخواستم مزاحم خلوتت با خانواده ات بشم . اما امروز بدجوری دلتنگتم ! گفتم زنگ بزنم من توی ه -

  ! حداقل صداتو بشنوم

  : مهناز به شوخی گفت

  ! تو شوهرمی ها ! شوهرا هم جزو خانواده ی آدم حساب میشن -

  : بهرام چند ثانیه سکوت کرد ... سپس به تندی گفت

  ! ندارم مهناز ! تو رو خدا یکی دو ساعت از مامانت اینا دل بکن بیا ببینمت من طاقت دوریتو -

  . مهناز خندید

  ! خب بابا ! این که قسم خوردن نداره ! منتظرتم ، بیا دنبالم -

  ! بهرام خندید ... از ته دلش خندید ! چقدر آن روزها زندگی خوب بود

  اونجام ! کاری نداری فعال ؟به خدا خیلی گلی خانمی ! بیست دقیقه دیگه  -
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  ! نه ، به سالمت -

مهناز گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و بعد با خیالی آسوده روی پاشنه ی پایش به عقب چرخید . ناگهان سه 

جفت چشم را خیره به خود دید و سر جا میخکوب شد . نگاه مادرش پر از لبخند بود ، نگاه پدرش پر از حرف ، و 

  . شمگین و ناراضینگاه مهرداد خ

  چی شده ؟ شاخ در آوردم نگاه میکنید ؟ -

  : و به شوخی دستش را روی سرش کشید . مهرداد با لحنی عصبی پرسید

  !کی بود ؟ -

  : مهناز بی تفاوت پاسخ داد

  ! بهرام -

  !چیکارت داشت ؟ -

از قلب مهرداد پاک کند ؟ باید چه میکرد  مهناز مات این سوال و جواب او شد . باید چه میکرد تا این خشم و کینه را

  ! هیچی ، حالم رو پرسید -؟ 

  : برخالف لحن خشن مهرداد ، جیران به نرمی پرسید

  میخوای بری بیرون عزیزم ؟ -

  : مهناز از صورت مهرداد چشم گرفت و گفت

  ! آره مامان ... یکی دو ساعت دیگه برمیگردم -

  . روی اعصابش پوزخند مهرداد دوباره خط انداخت

  ! چقدرم که تو میخواستی پیش ما باشی -

مهناز اخم کرد ، اعصاب متلک شنیدن و پوزخند دیدن را نداشت . دو روز هم که میخواست از هر جهت احساس 

خوشبختی کند و آرام باشد ، مهرداد مدام پارازیت می فرستاد . دهان باز کرد جوابش را بدهد که جیران با یک چشم 

  : ی غلیظ مهرداد را به سکوت واداشت و بعد رو به مهناز گفتغره 

  ! واسه شام جفتتون برگردید خونه . میخوام قرمه سبزی بپزم -

  : مهناز زیر چشمی نگاهی به قیافه ی برزخی مهرداد انداخت و گفت

  ! ممنون ، ولی مزاحم نشیم بهتره -

  : و گفت جیران باز هم نگاه تندی به سمت مهرداد پرتاپ کرد

  ! حرف بیخود نزن ! مزاحم چیه باز ؟ حتما بیاید ، منتظرتونیم -
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  ! چشم -مهناز زیر لبی جواب داد : 

  . و توی اتاق رفت تا لباس عوض کند

خیلی زود لباس عوض کرد و از اتاق بیرون رفت . مهرداد توی مبل فرو رفته بود و با حرص ناخن شصتش را می 

نشسته بود و با صدایی آهسته ولی خشمگین برای او حرف میزد . تا متوجه حضور مهناز شد ،  جوید ... جیران کنارش

به تندی صاف نشست و لبخندی مصنوعی به لب نشاند . مهناز خیلی راحت فهمید که موضوع صحبت مادرش چه 

  : بوده است . با اینحال چیزی به روی خود نیاورد و گفت

  کاری ندارید با من ؟ -

  : با مهربانی گفت جیران

  ! نه عزیزم ، سالم برسون -

مهناز به وضوح میدید که مهرداد دارد از شدت خشم مثل مار دور خود می پیچد ، اما اعصابش را کنترل میکند . بی 

  : اختیار لبخند تلخی به لب نشاند و گفت

  ! چشم ... خداحافظ -

  . ... و از در خارج شد

ش را روی تن باریک مهناز تاب داد و بعد دستش را دراز کرد و او را در آغوش فشرد . مهناز بهرام نگاه براق و پر لذت

با طنازی خندید و صورتش را به تخت سینه ی او چسباند . آن روزها چقدر همه چیز خوب بود ... حتی آغوش بهرام 

 : ! گفت

  . اینجا چیکار میکنی ؟ صبر میکردی زنگ بزنم ، اونوقت میومدی پایین -

مهناز لبخندی زد . میدانست بهرام از اینکه دوباره به خانه ی پدرش زنگ بزند ، چقدر معذب است . حاال که این 

  : فاصله بین مهرداد و بهرام افتاده بود ، دلش نمیخواست بهرام را به سمت مهرداد هل دهد . گفت

  !اومدم دیگه ! بد کاری کردم ؟ -

  : بهرام با غرور گفت

  دلت تنگ شده بود واسم ؟خیلی  -

مهناز به شوخی برایش پشت چشمی نازک کرد و بعد نگاهش را توی فضا چرخاند . دیروز که وارد این شهر شده بود 

، از شدت هیجان و اضطراب تقریبا نتوانسته بود هیچ چیزی را ببیند و درک کند . اما حاال درک میکرد دارد توی لیل 

ین شهر زیبا ، از این شب آرام ، و از این مردی که تازگی ها تفاوت زمین تا آسمان پیدا قدم میزند . لذت میبرد از ا

  . کرده بود با آن هیوالی ساخته شده ی توی ذهنش
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سکوت مابینشان با صدای گرم و گوش نواز بهرام در هم شکسته شد : به خیالم که تو دنیا واسه تو عزیزترینم ، 

رو زمینم ، به خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی ، به خیالم که تو بامن دیگه از همه آسمونها زیر پامه اگه با تو 

  . ... جدایی، من هنوزم نگرانم که تو حرفهامو ندونی ، این دیگه یه التماسه من میخوام بیای بمونی

آورد ... آواز بی  لبخندی بی اراده روی لب های مهناز نشست . خاطره ی گرم و پرتپش سال ها قبل را به خاطر

  : مقدمه ی بهرام ، آغوش داغش ، و آن دوستت دارم ناب و بی نظیر . گفت

  ! صدای قشنگی داری بهرام -

انتظار داشت بهرام باز هم به شوخی جوابش را بدهد ، اما او دست مهناز را گرفت و روی انگشتانش را به نرمی 

  . بوسید

  ! دوستت دارم مهنازم -

  : اند و توی چشم های او خیره شد . بهرام ادامه دادمهناز سر چرخ

من همه تالشمو میکنم که تو حالت خوب باشه ... که شاید بتونی یه وقتی ، یه روزی ، یه زمانی دوستم داشته  -

  ! باشی

  : دل مهناز سوخت . آهسته لب زد

  !کی گفته من دوستت ندارم ؟ -

دوست داشتنای از روی ترحم ، یا از اون زورکیاش نمیخوام . یه دوست  نه ... از این -بهرام به تلخی خندید . 

  . داشتنی میخوام اینقدر خالص که تهش ببینم این ده سال عمرم رو پای تو به باد ندادم

  : مهناز گفت

  ولی من آخرشم نفهمیدم تو چرا عاشق من شدی ؟ ... و چرا اینقدر روی این خواستنت پافشاری کردی ؟ -

  : چند ثانیه مکث کرد ... بعد شانه هایش را باال انداخت و گفت بهرام

نمیدونم ... واقعا نمیدونم ! یه چیزایی هست که از اختیار آدم خارجه . توی زندگیت هست ، چه بخوای و چه  -

ا خودم نخوای . من به تقدیر اعتقاد نداشتم ... تا اینکه ده سال پیش یهو عاشقت شدم ! توی این ده سال خیلی ب

کلنجار رفتم و کشتی گرفتم تا بی خیالت شم ... اما همیشه یه نیروی مرموز منو میکشوند سمتت . اینکه من عاشق 

  ! تو باشم ، اینکه دنبالت باشم ، مراقبت باشم و به فکرت باشم ، تقدیرمه ! حاال دیگه بدجوری به تقدیر ایمان آوردم

  : شوخی ادامه دادخندید و برای عوض کردن حال مهناز ، به 

به زندگی دوباره پس از مرگم ایمان آوردم ! اون روزایی که دنبالت بودم و محلم نمیدادی ، فکر میکردم حتما توی  -

 زندگی قبلیم یه گناه کبیره انجام دادم که حاال دارم تقاصشو پس میدم ! همینطوری پیش بری راهی بهشتم میکنی
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!  

  . انه به بازوی او کوبیدمهناز خندید و مشتی آرام و زن

  ! مامان واسه شام دعوتت کرده -

  . بهرام به سمت او چرخید و با حیرت نگاهش کرد

  !واقعا ؟ -

  . مهناز از قیافه ی او که شبیه عالمت تعجب شده بود ، خنده اش گرفت

  !خب آره ! چرا اینقدر تعجب کردی ؟ -

  ... ه اتآخه ... مامانت ... یعنی کال همه ی خانواد -

  : مهناز وسط حرفش پرید

  ! مامان من از اوناش نیست ... با تو هم هیچ مشکلی نداره -

  : بهرام دستش را روی سینه اش گذاشت و به شوخی نفس راحتی کشید

  ! خدا رو شکر ! از دو چیز باید همیشه ترسید : اشک یتیم و آه مادرزن -

  . مهناز خندید

  ... اما راستش ... مهرداد -

چند لحظه ساکت شد . زل زد به نیمرخ بهرام که نگاهش میخکوب آسمان بود و در سکوتی آرام و بی تنش انتظار 

  . ادامه ی حرف های او را میکشید

  ! درکش کن بهرام -

  ! درک میکنم -

  ... خب تو هم اگه جای اون بودی -

  ! تمومش کن مهناز -

  : سیدمهناز چند لحظه سکوت کرد ... سپس پر

  حاال میای خونه ی ما یا نه ؟ -

  ! از طرف من از مادرت تشکر کن ... مطمئنم شرایط منو درک میکنه -

مهناز با ناامیدی به او نگاه کرد . دلش نمیخواست او را ناراحت کند . دهان باز کرد چیزی بگوید که بهرام دستش را 

  : محکم گرفت و برای اینکه فضا را عوض کند ، گفت

  !بریم بستنی بخوریم ؟ -
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  . مهناز خندید

  ... ! پایه ام -

وقتی وارد آپارتمان شد ، از بوی خوش قرمه سبزی و مرغ سرخ کرده یک لحظه جا خورد . انگار مادرش برای این 

شام خیلی زحمت کشیده بود ! توی دلش خجالت کشید و بعد بی اختیار به سمت مهرداد چشم غره ای رفت . تقصیر 

  ... ود ... اگر فقط کمی خوش اخالق تر بوداو ب

  !تنهایی مهناز ؟ -

  . به سمت مادرش برگشت و سعی کرد لبخندی بزند

  ! سالم ... آره -

  : مادرش با تعجب گفت

  شوهرت نیومد ؟ -

  . مهناز به او نزدیک شد و گونه اش را با مهربانی بوسید

  ... بهرام کلی ازت تشکر کرد ، اما ... خبالهی قربونت برم که اینقدر زحمت کشیدی !  -

به مهرداد نگاه کرد و شانه ای باال انداخت . مهرداد خیره شده بود به تلویزیون و تالش میکرد چشم غره های 

 : مادرش و نگاههای سرزنش آمیز خواهرش را نادیده بگیرد . جیران گفت

ی ... بهرام هم دامادم ! رفت و آمدای مهمونای من به هیچ من نمی فهمم مهناز ... این کارا یعنی چی ؟ تو دخترم -

  ! کسی مربوط نیست

  : مهرداد باز هم خودش را به نشنیدن زد . جیران ادامه داد

  ! امشب که هیچی ، اما بهش بگو اگه واسه فردا شب نیاد به خدا ازش ناراحت میشم -

شام توی دلش عزا گرفته بود . اما برای آرام کردن  مهناز از همان لحظه برای راضی کردن بهرام به این دعوت

  : مادرش ، گفت

  ! باشه مامان خانم ، چشم -

  : و از کنار او گذشت و توی اتاق رفت . صدای شاکی مادرش پشت سرش بلند شد

  ! زودتر برگرد ... میخوایم شام بخوریم ! آقا دامادمون که افتخار ندادن -

فوت کرد و در اتاق را بست . ترجیح میداد فعال جوابی به مادرش ندهد . خسته بود و  مهناز نفسش را کالفه بیرون

خوابش می آمد . اما میدانست اگر برای شام بیرون نرود ، مادرش باز هم عصبانی میشود . به اجبار لباس عوض کرد 

  . ... و دوباره از اتاق بیرون رفت
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ی فرو رفته بود . همه ی اعضای خانه خوابیده بودند ، به جز مهناز ! نیمه شب بود ... فضای خانه در سکوت و تاریک

توی تخت مهرداد دراز کشیده بود و به سقف نگاه میکرد . مهرداد اتاقش را به او سپرده بود و حاال خودش روی 

ز غنج رفت کاناپه ی توی نشیمن خوابیده بود . با خودش فکر کرد ، البد پدر و مادرش هم خوابیده اند . دل مهنا

برای پیوند محکم آن دو نفر . اینهمه اتفاقات عجیب و تلخ توی زندگیشان افتاده بود ، اما آن ها هرگز همدیگر را 

رها نکردند . مهناز هیچ شبی را به خاطر نداشت که آن دو جدا از هم بخوابند . رابطه ی شیرین و غیر قابل شکستی 

د بلند شد و توی بستر نشست . عصبی چنگ زد توی موهایش و نفس داشتند . غلتی از روی بی خوابی زد و بع

عمیقی کشید . خواب از سرش پریده و عجیب کالفه اش کرده بود . میخواست برود توی آشپزخانه و کمی چای دم 

  . کند . اما از ترس بیدار شدن مهرداد ، ترجیح داد توی همان اتاق بماند و شب را به صبح برساند

ول اتاق را چندین و چند بار باال و پایین کرد . در دل آرزو کرد که کاش همراه بهرام توی هتل بود . بلند شد و ط

احتمال میداد او هم به خاطر اختالف ساعت ایران و فرانسه ، بی خواب شده باشد . چشم هایش را بست و سعی کرد 

و سیگار میکشد . بی اختیار لبخندی روی  او را توی ذهنش مجسم کند که خسته و عصبی توی مبل راحتی فرو رفته

  ! لبش نشست . ای کاش او هم سیگار داشت

بالخره نتوانست توی اتاق تاب بیاورد و برای دم کردن چای آهسته بیرون رفت . همه ی چراغ ها ، به استثنای 

سمت آشپزخانه رفت  آباژور گوشه ی نشیمن ، خاموش بودند . مهناز توی همان تاریکی غلیظ پاورچین پاورچین به

  : که صدای مهرداد او را از جا پراند

  !تو هنوز بیداری ؟ -

  ! مهناز دستش را روی قلبش گذاشت و برای چند ثانیه چشم هایش را بست . خیلی ترسیده بود

  !سنکوپ کردم مهرداد ! این چه طرز ابراز وجوده ؟ -

  . ناپه نشستمهرداد با دهانی بسته خندید و بعد بلند شد و روی کا

  !واسه چی عین ارواح توی خونه راه افتادی ؟ -

  : مهناز دستش را به کمر زد و با سرتقی گفت

  !تو واسه چی عین جغدا توی تاریکی بیداری و کشیک میدی ؟ -

  ! دلم خواست -

  ! منم دلم خواست -

  : دند ! مهرداد گفتخنده اش گرفته بود . باز مثل همیشه تا به هم رسیدند ، شروع به دعوا کر

  ! خب بابا ! ولومو بده پایین مامان و بابا رو بیدار کردی -
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  : و به مبل کنار دستش اشاره کرد و ادامه داد

  ! حاال که بیداری بیا بشین یه کم اختالط کنیم -

  . مهناز بدون مکث و با خوشحالی به سوی او رفت و کنارش نشست

  ! شب خودمو توی اتاق حبس نمیکردم اگه میدونستم بیداری ، از سر -

  : مهرداد پاسخی نداد . مهناز نگاه پر حسرتش را به جاسیگاری و فندک روی میز دوخت و گفت

  !دلم یه چیزی میخواد ... قول میدی دعوام نکنی ؟ -

  . مهرداد چند ثانیه خیره خیره نگاهش کرد . چشم هایش توی تاریکی برق میزدند

  ! بگو -

  : عصومانه خندیدمهناز م

  ! دلم یه نخ سیگار میخواد ! عجیب هوسشو کردم -

  : مهرداد ابروهایش را باال انداخت و با لحن شوخی گفت

خب بابا ... فکر کردم االن میخوای بگی واست آب شنگولی بیارم ! بردار بکش که عین داداش جونت اهل دلی !  -

سیگار یک نخ بیرون کشید و بین لب هایش گذاشت . عالقه ای به مهناز بی معطلی از توی پاکت فیروزه ای رنگ 

دود نداشت . اما آنقدر که دست بهرام سیگار دیده بود ، گاهی ترغیب میشد چند پک بکشد . شعله ی کوچک و آبی 

  . رنگ فندک را زیر سیگارش گرفت و کام آرام و زنانه ای از آن گرفت

نگاه میکرد . او را مثل همیشه یافته بود ... مهربان ، سرخوش ، و پر از مهرداد چیزی نمیگفت و فقط به خواهرش 

حس دلسوزی . اما با اینحال احساس میکرد چیزی در وجود او تغییر کرده است و یا شاید شکفته ! سکوت را شکست 

  : و بی مقدمه پرسید

  !خوشبختی مهناز ؟ -

 : تمهناز نگاه کوتاهی به او انداخت و بی رودربایسی گف

  ! بدجور -

احساس داغ و بدی که توی دل مهرداد بود ... حس مثل ذوب شدن و بر باد رفتن ... آن حس با این پاسخ رک و بی 

پرده ی مهناز آرام گرفت . خواهرش خوشبخت بود ! شاید نه به آن خوشبختی افسانه ای که همیشه برای او آرزو 

  ! داشت ... اما خوشبخت بود

  ؟ داری جدی میگی -

اوایل نبودم ! همه چی داشتم ... هر چیزی که تو فکر میکنی واسه ی خوشبختی الزمه ! اما نبودم ! شاید چون به  -
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  ... ! بهرام هیچ عالقه ای نداشتم . بعدش نمیدونم چی شد ... نمیدونم

  : مهرداد با خنده ی نرمی حرفش را قطع کرد

  ! خرت کرد ، نه ؟! عاشقش شدی -

  . لبخندی زد و کام دیگری از سیگارش گرفتمهناز 

احتمالش زیاده ... خرم کرد ! اما االن همه چی خوبه ! من پیش شمام ... شوهرمو قبول کردم ، دارم زندگیمو میکنم  -

! دیگه دلواپس قرض و بدهی و چک برگشتی نیستم ! دلواپس بالهای آسمونی نیستم ... دلواپس نیستم که یکی 

  !و بگیره و آزارم بده ! همه چی خیلی خوبه ، نه ؟توی کوچه جلوم

  : مهرداد کف دستش هایش را روی چشم های داغش گذاشت و با درماندگی گفت

  ! حالم بده مهناز ! نمیدونم چه مرگمه ... کاشکی هیچوقت این اتفاقا نمی افتاد -

  : مهناز چیزی نگفت ... مهرداد ادامه داد

میبینم ... همون وقتایی که خیلی بچه بودیم ! یه جور حسرتی توی دلم میشینه که  شبا خواب اون سال ها رو -

مطمئنم خیلی زود پیرم میکنه ! تو نمیدونی چی میگم ! من خیلی خوشحالم که تو االن خوشبختی ... اما ته دلم 

  ! میسوزه وقتی یادم می افته شوهرت کیه و چه بالهایی سرمون آورده

  : مهناز دوخت و گفتنگاهش را توی صورت 

ازم دلگیر نشو مهناز وقتی میفهمی چشم دیدن شوهرتو ندارم ! به خدا حالم خیلی بده ... دارم میسوزم از اینکه اون  -

همه ی زندگیمو به گند کشید و تهش هم خواهرمو گرفت توی مشتش و یه لیوان آبم روش ... من بی عرضه هم 

  ! هیچ گهی نتونستم بخورم

  . خودش را به سمت مهرداد کشید و دست برادرش را توی دست هایش گرفت مهناز کمی

با این حرفا ناامیدم کردی مهرداد ! یه جوری حرف میزنی که انگار خواهرت رفته خونه ی بهرام برای بردگی !  -

  ! اینجوری نیست ... به خدا قسم که نیست

  : تأسف تکان داد . مهناز گفت مهرداد لبخند تلخ و پر حسرتی به لب نشاند و سرش را با

من توی مشت بهرام نیستم ... به خدا نیستم ! این بهرامه که توی مشت منه ! بهرام شاهین فر قلدر و بی رحم ...  -

همونی که شاید از نظر خیلی ها شبیه یه هیوالی بی شاخ و دمه ، پیش خواهر تو رام رامه ! باور نداری ؟ به خدا 

ومد سر راهم و التماسمو میکرد بذارم کمکمون کنه ! من ردش کردم ، خردش کردم ! انتقام قسم یه روزایی می ی

خانواده مون رو گرفتم ! بعدش اومد توی جبهه ی ما ... هوامونو داشت ، تو رو نجات داد ! بیست روز مونده به 

 ! پروازمون ، باز ازم خواستگاری کرد ! خیلی مودبانه و قابل احترام
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 . خند تلخی زدمهرداد پوز

  !هه ! خواستگاری مودبانه و قابل احترام ؟ -

 : مهناز دست او را با هیجان بیشتری میان انگشتانش فشرد و با حرص گفت

  دیوونه تو فکر کردی بهرام چاقو گرفت بیخ شاهرگم و ازم جواب مثبت گرفته ؟ واقعا همچی فکری کردی ؟ -

  : و چون پاسخی از او نگرفت ، ادامه داد

برو از مامان بپرس ... برو ازش بپرس که تا هفت جدشون رو نکشوندم پابوس بابام بهش جواب مثبت ندادم !  -

بپرس تا بفهمی همین بهرام چطور توی محضر زانو زد جلو بابا و دستش رو بوسید ! کلی مکافات کشید تا بالخره 

  ! ار بهرام راهزن بوده اومده خواهرتو ازت دزدیدهافتخار دادم زنش شدم ! اونوقت تو یه جوری حرف میزنی که انگ

مهرداد چیزی نگفت ... چیزی نداشت که بگوید . حرف های مهناز کمی آرامش کرده بود . اما نه آنقدر آرام که 

فراموش کند با همه ی این ها حاال صاحب اختیار خواهرش ، بهرام است . کسی که محرم اوست ... کسی که اجازه 

ی تصمیم های زندگی او را صادر میکند ... کسی که شب ها با او توی یک رختخواب میخوابد ... بهرام ی آخر همه 

است ! مهم نبود اینکه بهرام چقدر مکافات کشیده تا بالخره توانسته مهناز را به چنگ بیاورد . مهم این بود که حاال 

  ! ف مهرداد محسوب میشد ... خواهرشاو پیروز شده بود و همان چیزی را در اختیار داشت که نقطه ضع

  : مهناز گفت

مهرداد من و تو خیلی سختی کشیدیم ... خیلی چیزایی رو تجربه کردیم که واسمون زود بوده ! االن وقت استراحته  -

 ! نیست ؟

ی آخرین کام را از سیگارش گرفت و فیلتر سوخته را توی جاسیگاری پرتاپ کرد . دهان دره ای کرد و کش و قوس

  : به تنش داد و گفت

بی خیال برادر من ... گذشته ها رو نبش قبر نکن ! نشین توی خونه و به این چیزا فکر نکن ... واگرنه دیوونه  -

میشی ! گذشته ها گذشته ... با خودخوری کردن هیچی درست نمیشه ! من واسه خاطر اینکه تو درست زندگی کنی 

  ! دارم تو هم به خاطر من دست از این فکر و خیاال برداری حتی حاضرم جونمو بدم ... ازت انتظار

  : مهرداد با صدایی خفه و دورگه پرسید

  !میشه ؟ -

آره که میشه ! گاردتو وا کنی مطمئن باش میتونی ! فکر کن بهرام پسر بزرگمهر نیست ... فکر کن توی گذشته ی  -

  !بهرام نیست ... هان ؟ما هیچ نقشی نداشته . اصال فکر کن اونی که شوهر منه 

اصال میتونی بهرام صداش نکنی ! منم جلوی تو بهش بهرام نمیگم ... میگم  -لبخندی زد و به شوخی ادامه داد : 
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  ! شروین ! اینجوری بهت تلقین میشه که شوهر من یکی دیگه است

ز را گرم کرد . با شیفتگی توی صورت مهرداد نتوانست در برابر او مقاومت کند و به خنده افتاد . خنده ی او قلب مهنا

  : او خیره شد و گفت

  ! همینه ها ! تلقینه خوب اثر کرد -

و باز دهان دره ای کرد و چشم هایش را مالید . حاال خوابش گرفته بود ... دوست داشت دوباره به رختخواب برگردد . 

  : از جا بلند شد و گفت

  ! که فردا قراره بری سر کارمن دیگه میرم بخوابم ... تو هم بخواب  -

  : و به سمت اتاق خواب به راه افتاد . مهرداد با صدایی که هنوز در آن خنده موج میزد ، صدایش کرد

  !مهناز ؟ -

  هان ؟ -

  ! فردا شب اگه خواستی شروین جونت رو بیار پیش مامان ! من مشکلی ندارم -

  . مهناز خندید

  ! حتما ! شب خوش -

... دلش مثل سیر و سرکه می جوشید ! مدام توی خانه راه میرفت و از پنجره به بیرون سرک میکشید  استرس داشت

. ساعت هشت شده بود و او نمیدانست که چرا هنوز خبری از بهرام نیست ! آن شب بهرام برای شام خانه ی آنها 

  . برود دعوت شده بود ... برایش خیلی مهم بود که این مالقات آرام و بی تنش پیش

نگاهی به مهرداد انداخت که روبرو تلویزیون نشسته بود و شبکه ها را بی هدف زیر و رو میکرد . از صورتش 

کالفگی میبارید ، اما خیال مهناز راحت بود که او هیچوقت زیر قولی که دیشب داده بود نمیزند و با بهرام جار و 

عوت شام را جدی گرفته بود و مدام توی آشپزخانه دور خودش جنجال نمیکند . برعکس مهرداد ، جیران خیلی این د

می چرخید . دو مدل غذا پخته بود با سوپ و دسر و ساالد و خیلی مخلفات دیگر . این اولین باری بود که دامادش را 

 شام به خانه اش دعوت میکرد ، و بسیار دوست داشت همه چیز عالی پیش رود . مهناز توی دلش خدا را شکر کرد

که مادرش از خیلی جریان ها ، مثل عمدی بودن تصادف پدرش خبر ندارد . واگرنه ممکن نبود بتواند بهرام را ببخشد 

  . و برای پذیرایی از او اینقدر خودش را خسته کند

ترس و دلهره ای کم جان و سست توی دل مهناز نشست ... با خود فکر کرد شاید اصال بهرام آن شب به خانه ی 

یاید ! دندان هایش را از سر خشم بهم سایید و توی دلش برای او خط و نشان کشید که همان لحظه صدای آنها ن

  ! زنگ خانه بلند شد ... بالخره آمد
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مثل فشنگ به سمت آیفون دوید و در را باز کرد ... مادرش به سرعت توی اتاق خوابش گریخت تا سر و سامانی به 

عمیقی کشید که انگار قرار بود کسی سرش را زیر آب بگیرد ! چند دقیقه بعد ،  ظاهرش دهد و مهرداد آنچنان نفس

  : بهرام از آسانسور بیرون آمد در حالیکه یک دسته گل زیبا در دست داشت و به روی مهناز لبخند میزد . مهناز گفت

  ! چرا اینقدر دیر کردی ؟ یه لحظه فکر کردم نمیخوای بیای -

  : بهرام گفت

  ! سالمعلیک  -

حاال که خیال مهناز آسوده شده بود ، لبخندی به لب نشاند و دست دراز کرد تا دسته گل را از بهرام بگیرد . اما او به 

 : تندی دستش را عقب کشید و گفت

  ! مال مادر زنمه ! دست نزن -

  : و مهناز را کنار زد و وارد شد . مهناز به شوخی گفت

  ! ایش ... خودشیرین -

ی نرمی به بهرام زد و جلوتر از او از فیلتر ورودی آپارتمان گذشت . مادرش را دید که بزک دوزک کرده از اتاق  و تنه

بیرون زد و همان لحظه صدای سالم بهرام را از پشت سرش شنید . مهرداد به اجبار و با تأخیری آشکار از جا بلند 

شت و تا صورت بهرام باال کشید ، و جیران با لبخندی شد ، مهدی نگاه عمیق و معنادارش را از روی زمین بردا

  : مادرانه گفت

 ! سالم پسرم ... خیلی خوش اومدی -

و دستش را برای دست دادن با بهرام جلو برد . بهرام از کنار مهناز گذشت و مقابل جیران ایستاد . دست او را خیلی 

 دسته گلی که با خود آورده بود را به او سپرد و گفتنرم در دست گرفت و بوسه ی آرامی روی انگشتانش زد . سپس 

:  

  ! قابل شما رو نداره -

  : جیران از رفتار مودب و آقامنشانه ی بهرام به وضوح ذوق کرده بود . لبخندی دندان نما به لب نشاند و گفت

  ! ممنون ... چه گالی قشنگی ! برو بشین عزیزم ... مهناز جان شوهرتو راهنمایی کن -

  : هرداد به اجبار قدمی به سمت او برداشت و با لحن سردی گفتم

  ! سالم ... خوش اومدین -

  : بهرام پاسخ داد

  !سالم مهرداد خان ... چطوری پسر ؟ -
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و به دور از چشم جیران ، نگاه از باال به پایینی به سمت مهرداد انداخت و بدون اینکه به او دست بدهد ، از کنارش 

ف مهدی رفت . مهناز از شدت حرص و خجالت سرخ شد . اما چون دید بهرام فروتنانه مقابل ویلچر گذشت و به طر

پدرش زانو زده و دست او را می بوسد ، باز رفتار سرد او را با مهرداد فراموش کرد و برای بخیر گذشتن مراسم 

  . استقبال و خوشامدگویی ، خدا را توی دلش شکر کرد

رام توی آپارتمانش مثل سوت شروع یک مسابقه بود ! اول بهرام را با کلی تعارف روی برای جیران ، حضور به

باالترین مبل پذیرایی نشاند و بعد توی آشپزخانه رفت تا پذیرایی را شروع کند . اول چای با گز و پولکی ، بعد میوه ، 

مهناز مانعش شد و به او یادآوری  بعد بستنی ... میخواست شیرینی های خانگی که خودش پخته بود را هم ببرد که

کرد که قرار است تا حداکثر یک ساعت دیگر میز شام را بچینند . آنوقت جیران به خاطر آورد که باید میوه را هم بعد 

  . از صرف شام میبرد و از این اشتباهی که توی پذیرایی اش مرتکب شده بود ، ناراحت شد

م از بس بدخلق بود که حرفی از دهانش خارج نمیشد . بهرام ساکت و مهدی نمیتوانست چیزی بگوید و مهرداد ه

بیکار نشسته بود و از زور بیکاری به قاب عکس های روی دیوار نگاه میکرد که مهناز و جیران توی پذیرایی 

  : برگشتند و کنار او نشستند . بهرام کمی جمع و جور تر و مودبانه تر نشست . جیران با لبخندی مادرانه گفت

  داشتی عکسا رو نگاه میکردی ؟ -

  . بهرام سرفه ای کرد

  بله ! از مهنازم عکس هست ؟ -

  آره ! از بچگیاش کلی عکس دارم . اصال میخوای آلبوم قدیمی رو بیارم ببینی ؟ -

  : مهناز از اینهمه صمیمیت مادرش جا خورد و با لحنی معترضانه گفت

  ! مامان -

  : اما بهرام گفت

 ! قا خوشحال میشماتفا -

جیران به سرعت توی اتاقش رفت و چند دقیقه ی بعد با دو آلبوم قدیمی و قطور به جمع پیوست . عکس های 

قدیمی باعث یادآوری خاطرات تلخ و شیرین آن سال هایی شد که همه ایران بودند و توی خوشبختی مطلق سیر 

یکی یکی به بهرام نشان میداد و مدام از خاطراتش میگفت میکردند . جیران با لبخندی که بر لب داشت عکس ها را 

و گاهی وقت ها به سمت مهدی برمیگشت و او را هم شریک حرف هایش میکرد . بهرام با صبر و حوصله همه ی 

توضیحات جیران را گوش میداد و مهناز خوشحال بود از اینکه همه چیز آرام تر از تصوراتش پیش میرفت . تنها 

نمیزد مهرداد بود . در واقع او اصال حتی به دیگران نگاهی نمی انداخت و همچنان با حرص و  کسی که حرفی
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  . جدیت شبکه ها را زیر و رو میکرد . فضا آنقدر صمیمی و آرام بود که بدخلقی های او کسی را آزار ندهد

رو کردن خاطرات تمام شب چه قبل از شام و چه پس از صرف شام صرف تماشای عکس های قدیمی و زیر و 

 . گذشته شد و بهرام وقتی به خود آمد که ساعت دوی بامداد بود . همان لحظه از جا بلند شد و قصد رفتن کرد

  ! خب با اجازه تون ... من دیگه کم کم رفع زحمت کنم که خیلی دیر شد -

  : جیران با حیرت اول به ساعت دیواری و بعد به او نگاه کرد و گفت

 !؟ این موقع شب ؟ میخوای بری -

  ! بله -

  ! اصال حرفشم نزن -

  : آلبوم توی دستش را بست و در حالیکه از جا بلند میشد ، گفت

  ! االن براتون توی اتاق مهرداد رختخواب پهن میکنم ! مهناز جان ... بیا کمک -

نیم ساعت بعد خودش را دید که  اصرارهای بی پایان بهرام برای برگشتن به هتل راه به جایی نبرد و او تا کمتر از

وسط اتاق مهرداد ، روی رختخواب سفید و دونفره نشسته و به مهناز نگاه میکند . مهناز همچنان که موهایش را 

  : شانه میزد ، گفت

  ! خوب خودتو توی دل مامانم جا زدی ها -

  : بهرام لبخند خسته ای به لب نشاند و گفت

  ! سرم درد میکنه -

  . ی نرم مهناز دلش را لرزاند صدای خنده

  !مامانم مغزتو تیلیت کرد ؟ -

  . بهرام دستش را جلو برد و موهای مهناز را زیر و رو کرد

  !نه بابا ! تو چرا وقتی شش سالت بوده موهاتو پسرونه زدن ؟ -

  . مهناز سعی کرد موهایش را از بین انگشتان بهرام بیرون بکشد

مهدکودک موهام بلند بودن . اما توی مهد یه پسره بود که همش اذیتم میکرد و موهامو تا قبل از اینکه برم  -

  ! میکشید ! آخر سر مامانم مجبور شد موهامو کوتاه کنه

  . بهرام اخم کرد

  !بی خود ! پس مهرداد از همون سن و ساال برگ چغندر بوده ؟ -

تندی به عقب برگشت و در حالیکه انگشت اشاره اش را با تهدید مهناز ناگهان یاد رفتار سرد او با مهرداد افتاد . به 
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  : جلو صورت او تکان میداد ، گفت

  ... آهان راستی ... دیگه با مهرداد من بد حرف نزنی ها ! واگرنه -

 : بهرام وسط حرفش دوید

  برداری ؟ بی خیال شو تو رو جون مادرت ! توی رختخوابم هم نمیخوای دست از سر اون داداش الدنگت -

  . مهناز چند ثانیه مکث کرد و بعد نفس عمیقی کشید

  ! خیلی خب ... بفرمایید بخوابید -

و باز به عقب چرخید و خواست برس را توی موهایش بکشد که پنجه ی بهرام دوباره چنگ زد به موهایش و 

ش را از آغوش او بیرون بکشد ... همچنان که او را در آغوش میکشید ، روی رختخواب ولو شد . مهناز سعی کرد خود

  : گفت

 خیلی سرت درد میکنه بهرام ؟ -

  : بهرام با چشم هایی بسته پاسخ داد

  ! خیلی -

  میخوای واست قرص بیارم ؟ -

  . بهرام خندید

  ! آره قربون دستت ... مسکنم رو رد کن بیاد که حسابی دلتنگشم -

که هنوز برای جدا شدن تقال میکرد ، آنقدر قلقلک داد تا بالخره مهناز  و بوسه ی ریزی به شقیقه ی مهناز زد و او را

 بین دست هایش تن رها کرد و برای اینکه صدای قهقهه اش بیرون نرود ، صورتش را به تخت سینه ی او چسباند

... .  

به تنش داد و با صبح با صدای تلنگر آهسته و محتاطانه ای که به در اتاق زده شد ، چشم باز کرد . کش و قوسی 

  : صدایی خوابالود گفت

  !بله ؟ -

  : صدای آهسته ی مادرش را از آن سمت در شنید

  ! مهناز جان ... یه لحظه بیا عزیزم -

مهناز به تندی از جا بلند شد و پس از اینکه تیشرت نازک سفیدش را تنش کرد ، در را باز کرد و بیرون رفت . مادر و 

  . ده برای بیرون رفتن بودندپدرش هر دو حاضر و آما

  ! سالم ... صبح بخیر -
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 : مادرش گفت

  ! صبح بخیر عزیزم -

  جایی میخواید برید ؟ -

باباتو میبرم فیزیوتراپی . مهردادم از صبح زود رفته فروشگاه تا موقع ناهار برنمیگرده . خواستم بدونی که اگه یهو  -

  ! ت ندارهبیدار شدی دیدی هیچکدوممون نیستم ، هول بر

  . مهناز نگاه خوابالود و مهربانش را به پدرش دوخت و بی اختیار لبخندی زد

  باشه . کی برمیگردین ؟ -

  . معلوم نیست . تو اگه خواستی جایی بری ، برو . کلید روی کانتره -

آپارتمان هل داد و پیش رفت و گونه ی مهناز را بوسید و بعد از یک خداحافظی سرسری ، ویلچر مهدی را به بیرون 

در را بست . مهناز دوباره دهان دره ای کرد و کش و قوسی به تنش داد . خواب از سرش پریده بود . نگاهی به 

  . ساعت انداخت و با دیدن عدد نه ، به سمت اتاق مهرداد رفت تا بهرام را بیدار کند

به جای مهناز ، متکای او را در آغوش داشت . بهرام هنوز غرق خواب بود ... به شکم توی رختخواب افتاده بود و 

مهناز پاورچین پاورچین جلو رفت و کنار او روی زمین نشست . اخم روی پیشانی اش را که دید ، خنده اش گرفت ... 

این مرد انگار حتی توی خواب هم دعوا داشت ! بی اختیار خم شد و پیشانی او را به نرمی بوسید . اگر چه به زبان 

  . د، اما آن روزها با همه ی وجود به این مرد مهر می ورزیدنمی آور

گاهی که افکار مسموم گذشته به ذهنش هجوم می آورد ، آن ها را پس میزد . دیگر نمیخواست به خاطراتش فکر 

 کند . گاهی حماقت چیز خوبی بود ... آدم را از تجربه ی خیلی دردها معاف میکرد . مهناز دیگر خسته شده بود از

بس به کینه های قدیمی فکر میکرد و خودش را شکنجه میداد . میخواست زندگی کند با این مرد ... با مردی که او 

را به خانواده اش رسانده بود و با همه ی قدرتش تالش میکرد دل او را به دست آورد . میخواست دل بدهد به این 

  ! زندگی اش

  : بهرام تکانی خورد و زیر لب غرولند کرد باز خم شد و پیشانی او را بوسید . اینبار

  !چته سر صبح منو تف مالی میکنی ؟ -

  . مهناز خنده اش گرفت

 ! خجالت نمیکشی اینهمه میخوابی ؟ پاشو دیگه -

  : بهرام بی توجه به او غلتی زد و گفت

  ! دیبکش کنار بینم ! هنوز خوابم میاد ... از دست تو هم بدجوری شیکارم که بیدارم کر -
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  : دستش را انداخت دور گردن مهناز و او را با یک حرکت توی آغوشش پرتاپ کرد و گفت

  ! آخه داشتم خواب یه حوری میدیدم که هی ماچ و موچم میکنه -

  . مهناز خندید و سعی کرد از آغوش او جدا شود

  ! یه بیاد حسابی مشت و مالت بده هااگه تا ده دقیقه دیگه حاضر و آماده سر میز صبحانه نباشی ، میگم اون حور -

و بالخره توانست خودش را از بین دست و پاهای بهرام بیرون بکشد و از اتاق بیرون برود . توی آشپزخانه رفت تا 

میز صبحانه را بچیند . مادرش چای دم کرده بود . دو فنجان چای ریخت و با پنیر و گردو و خامه شکالتی روی میز 

 قع بهرام با دست و صورتی خیس توی آشپزخانه آمد . مهناز بالفاصله صدای اعتراضش بلند شدگذاشت . همان مو

:  

  !چرا صورتتو خشک نکردی ؟ -

  : بهرام جوابی به اعتراض او نداد . یک صندلی عقب کشید و در حالیکه می نشست ، پرسید

  بقیه کجان ؟ -

  ! فیزیوتراپیمهرداد سر کاره . مامان هم بابا رو برده  -

 : بهرام اخمی از سر کنجکاوی بر پیشانی نشاند و پرسید

  !فیزیوتراپی ؟ -

 . مهناز با بی خیالی خامه شکالتی روی نان تست توی دستش کشید و سرش را تکان داد

  ! اوهوم -

  امیدی به سر پا شدنش هست ؟ -

را احساس کرد ! اینهمه سوال و جواب بهرام دست های مهناز از حرکت ایستاد ، گوش چپش زنگ زد ... بوی خطر 

 . چه معنی داشت ؟ نان را توی بشقاب رها کرد و خیره شد توی صورت بهرام

  چرا می پرسی ؟ -

  ! میخوام بدونم ! آخه قبلنا میگفتین قطع نخاع شده -

 : مهناز تلخ شد

  !یک دختر پاپتی تحقیرم کردین ؟منظورت از قبلنا همون شبیه که پشت در خونتون منجمد شدم و بعدش مثل  -

بهرام چیزی نگفت و فقط تیز و هشدار آمیز نگاهش کرد . دوست نداشت آن بحث را ادامه دهد . مهناز اشتباه متوجه 

منظور او شده بود . او میخواست بداند اگر آنها به بهبود مهدی امیدی داشتند ، او همه ی مخارج درمانش را به عهده 

  . ر بود ، نه آن فکر کثیفی که توی مغز مهناز می چرخیدبگیرد . قصدش خی
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  . به تندی چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید تا جلوی فوران خشمش را بگیرد

خب ... اگه قصدت این بود که منو عصبانی کنی باید بگم خیلی خوب این کارو کردی ! من االن اینقدر عصبانی ام  -

  !! حاال اگه حرفی نیست برم دنبال کارام ؟که دلم میخواد خرخره تو بجوم 

و سر جا نیمخیز شد . مهناز از رفتار چند لحظه پیشش پشیمان شده بود . دستش را به تندی روی دست مشت شده 

 : ی بهرام گذاشت و گفت

  ! اهل قهر کردنم که هستی -

  . بهرام دوباره سر جا نشست و توی چشم های پشیمان او زل زد

اب حرف مفت شنیدن ندارم . خواهش میکنم بفهم ! اونی که اون شب اومد توی چشمای من و پدرم مهناز اعص -

 ! زل زد و هر چی از دهنش در اومد بارمون کرد ، تو بودی ! پس تو باید شرمنده باشی ، نه من

  : مهناز خواست دلجویی کند ، چیزی بگوید تا او را آرام کند گفت

 ... من -

 : مهلت نداد و گفتاما بهرام به او 

اما درباره ی اینکه بابات یه تصادف وحشتناک داشته و االن روی ویلچر نشسته و تو منو مقصرش میدونی ... باید  -

بگم من حرف تازه ای ندارم ! تو همون شبم جوابتو گرفتی و منم بعدها هزار بار بهت گفتم که اون کار من نبوده . 

  منو میشناسی دیگه ، نه ؟

 : سرش را آهسته تکان داد . بهرام ادامه داد مهناز

من نه از کسی میترسم و نه شرم و حیای درست حسابی دارم که بخوام بهت دروغ بگم و بزنم زیر کارام ! من اون  -

کارو نکردم ... نه ، خیالت راحت که آدم کثیفی ام و هر کاری ازم برمیاد . اما استثناعا تصادف پدرت کار من نبوده ... 

  ! اوهوم ؟! این حرف آخرم بود . حاال میخوای باور کن میخوای نکن

 : مهناز زیر لب گفت

  ! من ... منظوری نداشتم -

  : بهرام با خستگی چشم هایش را بست و گفت

متنفرم از اون دیو دوسری که از من توی ذهنت ساختی ... متنفرم ! من دلم آرامش میخواد ، محبت میخواد ! بعد  -

  بدبختی و دربه دری یه زندگی خوب میخواد ! چرا نمیفهمی مهناز ؟ چرا عاقل نمیشی ؟ اونهمه

  : مهناز دوباره تکرار کرد

  ! من که گفتم منظوری نداشتم ، ببخشید ! بس کن دیگه -
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امه بهرام چیزی نگفت . میخواست تمامش کند ، اما حرف مهناز آتشش زده بود . طول میکشید تا سرد شود . مهناز اد

  : داد

 !تو رو خدا قهر نباش ! صبحانه تو بخور ... بعدش بریم ورق بازی کنیم ! باشه ؟ -

بهرام چیزی نگفت و فقط نگاهش کرد . مهناز زیر نگاه سنگین او دستپاچه شده بود ... هنوز هم گونه هایش از شرم 

 : جمله ی بی ربطش سرخ بود . آهی کشید و گفت

  ! وضش کنمچاییت سرد شد ... بده ع -

  : بهرام گفت

  ! نه ، همین خوبه -

 : مهناز کالفه شد . گفت

  پس چرا نمیخوریش ؟ بگم غلط کردم ، بی خیال میشی ؟ -

  : بهرام خنده اش گرفته بود . اما با همان لحن خشک و جدی گفت

  !با چی بخورمش ؟ با شیرینی حرفات یا شیرینی افکارت ؟ -

اهش کرد . بعد متوجه منظورش شد و در حالیکه لبخندی گوشه ی لبش نشسته بود ، مهناز چند لحظه با تعجب نگ

  . بلند شد تا شکرپاش را سر میز بیاورد

دلخوری بهرام چند دقیقه بیشتر طول نکشید . مهناز آنقدر حرف زد و متلک پراند تا بالخره توانست یخ او را آب کند 

زد که مدتی بود مبتالیش بودند . بعد از صبحانه هر دو توی نشیمن رفتند و باز همان صمیمیتی را مابینشان برقرار سا

و سه دست حکم بازی کردند . البته بهرام بازی را جدی نمیگرفت و آنقدر تقلب کرد تا اینکه مهناز به حالت قهر 

ه را از دل مهناز ورق ها را روی زمین ریخت و به او پشت کرد . اما بهرام میدانست باید چگونه این دلخوری بچگان

در بیاورد . او را روی زمین خواباند و آنقدر قلقلکش داد تا مهناز به خنده افتاد و از اینکه با او قهر کرده عذرخواست ! 

  : سپس هر دو توی آشپزخانه رفتند تا ناهار درست کنند . بهرام پیشبند بست و مهناز از خنده ریسه رفت . گفت

  !هه هه هه ! خنده داره ؟ -

  : مهناز مابین خنده ی دیوانه وارش بریده بریده گفت

  !بلدی ... چیزی ... بپزی ؟! یا قراره ... مسمومم کنی ؟ -

  : بهرام رفت سراغ فریزر و گفت

  ! وایستا حاال یه ناهاری واست درست کنم که انگشتای پاتم باهاش بخوری -

  . ه گوشت چرخ کرده برداشت و سراغ مایکروفر رفتو بعد از زیر و رو کردن تمام طبقات فریزر ، یک بست
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البته راستش من زیاد با این ابزارهای جدید آشنایی ندارم ! آخرین باری که دستم به آشپزی رفت ، مد بود روی  -

  !آتیش گوشتو سرخ میکردن ! ... اینو چجوری کار میندازن ؟

یکروفر گذاشت و به آن برنامه داد . سپس توی اتاق مهناز جلوتر رفت و بسته ی گوشت را از او گرفت ، توی ما

مهرداد رفت و یک سی دی از بین سی دی های توی کمدش بیرون کشید و توی دستگاه پخش گذاشت . صدای 

  . ... موزیک شاد فرانسوی توی خانه پر کشید

ه ، همان سال هایی که آن روز یکی از روزهای عالی زندگی مهناز بود . توی آن سال های سخت و نکبت بار گذشت

از شدت نفرتی که به بهرام داشت گاهی آرزوی مرگش را میکرد ، هیچوقت در مخیله اش نمی گنجید چنین روزی 

در پیش رو دارد . روزی که با بهرام توی آشپزخانه ی منزل پدری اش آشپزی کند ، برقصد ، عشقبازی کند و با همه 

قت فکر نمیکرد ته کابوس هایش به چنین رویای شیرینی برسد ... . ی وجود معنای خوشبختی را بفهمد . هیچو

  : خواننده عربده زد

  ! بایالموس -

  : بهرام زیر لب گفت

  ! زهر مار -

و کتلت های توی تابه را با دقت زیر و رو کرد . مهناز در حالیکه ظرف پر از خالل های سیب زمینی را در دست 

  : وری بلند شد و به سمت اجاق گاز رفت . تنه ی مالیمی به بهرام زد و گفتگرفته بود ، از پشت میز ناهارخ

  ! یه کم خودتو بکش اونور منم جا شم ... همه ی گازو گرفتی -

بعد سیگار بین لب های او را برداشت و کامی گرفت . بهرام به سرعت عکس العمل نشان داد و سیگارش را از او 

  : لت ها و گفتگرفت . مهناز خم شد روی ظرف کت

  ! به به ... ببین چیکار کرده ! کدبانویی بودی و رو نمیکردی ها -

  . بهرام به متلک او با دهان بسته خندید و بعد دست او را که به سمت کتلت ها دراز شده بود ، پس زد

  ! دست نزن ... اِه -

  . ی جیران ، هر دو را از جا پراند مهناز براق شد توی صورت او جوابش را بدهد که ناگهان صدای حیرت زده

  !مهناز ؟ -

هر دو به سرعت عقب برگشتند و بعد با دیدن جیران و مهدی ، آن طرف پیشخوان ، سر جا بی حرکت ماندند . 

حضورشان به قدری ناگهانی بود که آنها برای چند لحظه هیچ عکس العملی نشان ندادند . جیران با حیرت و اندکی 

را میان دختر و دامادش چرخاند و لبخند آسوده ای زد . از همه ی تردیدها رها شده بود ، حاال که  خوشحالی نگاهش
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  . خوشبختی مهنازش را میدید

  ! ناهار درست کردین ؟ راضی به زحمت نبودیم -

شدستی با این حرف بهرام و مهناز از بهت در آمدند و حرکتی به خود دادند . بهرام به سرعت سیگارش را توی پی

  : روی میز انداخت و پیشبند را روی صندلی پرتاپ کرد . مهناز هم با خجالت قدمی به جلو برداشت و گفت

 !سالم ! کی اومدین متوجه نشدیم ؟ -

  : جیران با همان لبخند جذاب و آرامشبخش ، پاسخ داد

  ! االن اومدیم ، حتما واسه خاطر صدای بلند موزیک صدای درو نشنیدین -

فحش های زیر لبی بهرام به خواننده را شنید و لبخندی زد . نگاه پر شیطنت جیران بهرام را نشانه گرفت و  صدای

  : دهان باز کرد چیزی بگوید که مهناز گفت

  ! خب ... شما برید لباس عوض کنید ، من اینجا رو جمع و جور میکنم -

  : ان به روی دخترش لبخندی زد و زیر لبی گفتبهرام از آشپزخانه خارج شد و رفت توی اتاق مهرداد . جیر

 ! خوب افسارشو گرفتی دستت ها -

و به این متلک مادرانه ی خود غش غش خندید و ویلچر مهدی را به سمت اتاق خوابشان هل داد . مهناز نفسش 

ار بود که باز فرو خورده اش را فوت کرد بیرون و به سرعت برای مرتب کردن آشپزخانه دست به کار شد . سرگرم ک

  . صدای مادرش را شنید

  . بسه دیگه مهناز ، بقیه رو من جمع و جور میکنم -

مهناز مقابل سینک ایستاده بود و ظرف های کثیف را می شست . از روی شانه اش نگاه کوتاهی به مادرش انداخت 

  : و گفت

  ! نه ... خودم میشورم -

  . جیران جلو رفت و اسکاچ را از دستش گرفت

  . بسه دیگه عزیزم ، اینا کار خودمه ! تو میتونی بری ... فقط اگه خسته نیستی یه لیوان آب انبه واسه بابات ببر -

مهناز لبخندی زد . خدمت به پدرش را دوست داشت ... برایش آرامش بخش و مقدس بود . به تندی لیوانی برداشت 

مانطور که نی شیشه ای را بی هدف توی لیوان می چرخاند و از پاکت آب انبه ی توی یخچال ، پرش کرد . سپس ه

  . ، به سمت اتاق پدر رفت

مهدی روی صندلی اش ، وسط اتاق نشسته بود و از پنجره ی بسته به آسمان نگاه میکرد . با باز شدن در اتاق ، 

  . بش را لرزاندنگاهش را از آسمان گرفت و به سمت قامت مهنازش توی چارچوب در سراند . لبخند مهناز قل
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  اجازه هست بیام داخل ؟ -

و با قدم هایی نرم و پری وار داخل اتاق رفت و مقابل پاهای پدرش زانو زد . مثل دختربچه ای دستش را روی زانوی 

 . پدرش گذاشت و نگاهش را توی صورت او دوخت

  خوبید باباجون ؟ فیزیوتراپی امروز چطور پیش رفت ؟ -

  : زو گرفت . ادامه دادنگاهش رنگ حسرت و آر

  ! یعنی جدی جدی یه روز میرسه که من دوباره شما رو روی پاهاتون ببینم ؟ ... آخ الهی دورتون بگردم -

و به تندی دست پدرش را گرفت و روی انگشتانش را بوسید . مهدی فقط نگاهش میکرد ، نگاهش از حسرت داغ و 

ر هم میتوانست هرگز با هیچ زبانی قادر نبود عشقش به دخترش را بیان ملتهب بود . نمیتوانست حرف بزند ... اما اگ

  : کند . مهناز خیره شد توی چشم های او . گفت

بابا غصه ی منو نخورید ... جون مهنازتون غصه ی منو نخورید ! من خوشبختم ، اینقدر خوشبختم که گاهی باورم  -

  ! نمیشه کنار بهرام هم میشه اینقدر خوشبخت بود

  : لبخند تلخی زد

گاهی توی دلم میگم کاشکی پنج سال پیش ، همون روزایی که بهرام واسه اولین بار اومد خواستگاریم ، باهاش  -

ازدواج میکردم . اونوقت شاید خیلی اتفاقا نمی افتاد ! اما االن مهم نیست ... همه چی مرتبه ! اگه شما بتونید دوباره 

  !میشه ! ... بابا ؟ راه برید ، همه چی عالی تر هم

  : باز توی چشم های پدرش زل زد و با همه احساسش ادامه داد

  ! خیلی دوستتون دارم ... بیشتر از جونم دوستتون دارم -

مهدی لبخندی زد ، چشم هایش را بست و بعد قطره اشک داغی از گوشه ی چشمش روی گونه اش فرو لغزید . 

ر روی زانوی پدرش بگذارد و های های اشک بریزد . اما نفس عمیقی مهناز بغض داشت ، میخواست همانجا س

  : کشید و جلوی شکستن بغضش را گرفت . گفت

  ! بی خیال ! ... آبمیوه میخورید ؟ من اصال یادم رفت واسه چی اومدم توی اتاقتون -

  . ... و لیوان را جلوی صورت پدرش گرفت و نی را به لب های او چسباند

درش فرو رفته بود و می گریست . خداحافظی همیشه غم داشت ، اما اینبار انگار چیزی بود شبیه جان توی آغوش ما

  . کندن . جیران آهسته آهسته شانه های لرزان دخترش را نوازش میکرد و بغل گوشش حرف میزد

ر دادی قراره مادربزرگ گریه نکن عزیزم ... گریه نکن درت به جونم ! بازم همدیگه رو میبینیم ! هر وقت بهم خب -

  ! بشم ، شال و کاله میکنم و با بابات میام ایران
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مهناز نمیتوانست از آغوش گرم و معطر مادرش دل بکند . کی این سه هفته ی شیرین گذشته بود که نفهمید ؟ هنوز 

شد محکم تر از قبل  مثل روز اول داغ بود ، دلتنگ بود و تشنه ی این نوازش های مادرانه . صدای آرام بهرام باعث

  . چنگ بزند به پهلوی مادرش

  ! مهناز جان ... دیر شد عزیزم -

جیران به نرمی او را از خودش جدا کرد . یک هق هق طوفانی در راه داشت ، اما قسم خورده بود جلوی چشم های 

  : مهنازش اشکی نریزد . به شوخی گفت

  ! برو دیگه مهناز ... برو حوصله ام رو سر بردی -

مهناز میان اشک هایش خندید . سپس دوباره به سمت پدرش چرخید و خود را روی پاهای او انداخت . گریه اش با 

پدر آنقدر طوالنی شد که بهرام به ساعت مچی اش نگاه کرد و مهرداد برای پایان دادن به این خداحافظی جلو رفت 

  . و بازوی الغر خواهرش را گرفت

  ! و فدات شمپاشو عزیزم ... پاش -

مهناز با زانوهایی لرزان بلند شد و روبروی برادرش ایستاد . با چشم های خیسش مدتی توی صورت او خیره شد و 

  . بعد لبخند غمگینی به لب نشاند

  ! مراقبشون باش مهرداد ... خواهش میکنم مراقبشون باش -

  : مهرداد گفت

بودیم ، اما تو بزرگتر از من رفتار کردی ! کاشکی یه جو از عقل و همیشه سرتر از من بودی ! با اینکه همسن هم  -

  ! شعور و جَنَم تو توی تن من بود

  : مهناز لب باز کرد تا اعتراض کند

  ... مهرداد -

  : اما مهرداد انگشت اشاره اش را به نرمی روی لب های او گذاشت و گفت

  ! ی خدا ! امیدوارم منو ببخشید ، واسه همه ی اتفاقایی که افتادشرمنده ی تو و مامان و بابام از اینجا تا خونه  -

و مهلت نداد مهناز چیزی بگوید . او را محکم و برادرانه در آغوش کشید و روی سرش را بوسید ... و مهناز باز هم 

اد نگاه میکرد . اشک ریخت از تلخی این جدایی ... . دقایقی بعد کنار بهرام ایستاده بود و به پدر و مادرش و مهرد

کنار هم ایستاده بودند ... مادرش دست گذاشته بود روی شانه ی پدرش و مهرداد هم دست به سینه ایستاده بود و 

رفتن او را تماشا میکرد . مهناز لبخند تلخی زد ، دستش را توی هوا تکان داد و بعد روی پاشنه ی کفشش به عقب 
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ست بهرام را دور کمرش احساس کرد ... بی اختیار یک قدم به او نزدیک چرخید و دور شد . چند لحظه بعد گرمای د

  . ... شد و دستش را روی دست او گذاشت

یک شب گرم و دلکش اردیبهشتی بود ... پنجره های بزرگ پذیرایی چهارطاق باز بودند و بوی چمن خیس خورده و 

لی اش فرو رفته بود و با لبخند کمرنگی تک تک گل های درهم و برهم از طرف باغ بیداد میکرد . مهناز توی صند

  . اعضای خانواده ی ماهانی را برانداز میکرد ... توی آن لباس ارغوانی رنگ جذابیتی نفسگیر پیدا کرده بود

نگاه زیبا و درخشانش روی صورت بهار اندکی مکث کرد . بهار همیشه سربه هوا و سرزنده ، چقدر محجوب و 

اول شب حتی یک بار هم نخندیده بود ، اما برق نگاهش نشان میداد عاشق شده ! مهناز  خجالتی شده بود ! از

هیچوقت تصورش را هم نمیکرد که شوهر بهار کسی خارج از دنیای پر زرق و برق و بی رحم شاهین فرها باشد . 

آور و مرموز ... اما حاال  همیشه مرد زندگی او را کسی شبیه بهرام تصور میکرد ، کسی به همان اندازه متکبر و هراس

  ! میدید این مرد مودب و خجالتی که دل بهار را برده هیچ شباهتی به تصورات او ندارد

باز نگاهش چرخید سمت حامد ماهانی و اینبار لبخند عمیقی بر لب نشاند . خوش به حال بهار ... خوش به حال او که 

 ! داشت خودش را از این دنیای لجن بیرون میکشید

قای ماهانی کمی معذب بود . غافلگیر شده بود و انتظار نداشت با چنین خانواده ی ثروتمند و مغروری روبرو شود . آ

نگاهش را دور تا دور سالن پذیرایی می چرخاند و نمیدانست باید به این بهرام سرد و مغرور که پا روی پا انداخته بود 

پسرش بگوید که کمی چشمگیر باشد . سکوتش آنقدر طوالنی شد  و با اخم کمرنگی نگاهش میکرد ، از کدام ویژگی

  : که مهناز دیگر طاقت نیاورد و آهسته بغل گوش بهرام زمزمه کرد

 !واسه چی اینقدر قیافه گرفتی واسه این بنده خدا ؟ -

  : بهرام گفت

  ! من قیافه نگرفتم -

  : مهناز حرصی شد . گفت

، اونوقت میگی قیافه نگرفتم ؟! نمیخوای خواهر تحفه ات رو شوهر بدی ، حتی بهش رو نمیدی که حرفشو بزنه  -

 ! نده ! اما یه ذره مهمون نواز باش آبرومون رفت

بهرام چیزی نگفت . همان لحظه یکی از خدمتکارها برای پذیرایی وارد جمع شد و به همه چای تعارف کرد . خانم 

 : به طعنه گفت ماهانی با لبخندی کمرنگ یک فنجان چای برداشت و

  ! البته ما اصفهانی ها عادت داریم از دست عروس خانم چای بگیریم -

  : ناهید دهان باز کرد پاسخش را بدهد ، اما بهرام به او مهلت نداد و با لحن سردی گفت
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  ! هنوز چیزی قطعی نشده سرکار خانم . هر وقت قطعی شد ، به روی چشم -

رد و برای اینکه زهر کالم او را بشکند ، لبخندی عذرخواهانه به لب نشاند . آنوقت مهناز از لحن سرد مهناز حرص خو

 : آقای ماهانی بالخره شروع کرد

خب ... راستش روزی که حامد اومد درباره ی بهار خانم با ما حرف زد ، روزی که ما رفتیم دیدن بهار خانم و  -

  ... بیایم به خواستگاری چنین دختر خانم ... اممم ایشونو زیارت کردیم ، حتی فکرشم نمیکردیم که قراره

  : مکثی کرد ... انگار نمیدانست باید از چه کلمه ای استفاده کند . سرانجام گفت

ما معنی هم کُف بودن رو خوب میدونیم آقای شاهین فر ، پاسخ خواستگاری پسرمون هم هر چی باشه بدون  -

  ! اعتراض قبول میکنیم

  : به دست لرزان و مشت شده ی بهار نگاه کرد و بعد گفت بهرام چند ثانیه

  ظاهرا آقا زاده فوق لیسانس شیمی دارن ، درسته ؟ -

 : اینبار آقای ماهانی با اعتماد به نفس بیشتری پاسخ داد

  ! بله ! البته برای دکترا توی یکی از دانشگاههای درجه یک کانادا بورسیه شده و اگه خدا بخواد قراره بره -

  : بهرام لبخندی زد که بیشتر شبیه نیشخند بود ، و اینبار از خود حامد پرسید

 تصمیم مهاجرت دارید ؟ -

  : حامد گفت

  . بله ، من خیلی برای این موقعیت زحمت کشیدم -

  ! خب ... نمیدونم بهار حاضره از ایران بره یا نه -

  : صورت او نگاه کرد . بعد گفتحامد خشکش زد و برای چند ثانیه بدون پلک زدن توی 

  ! اگه ایشون مخالف باشن ، منم از رفتن صرف نظر میکنم -

  : اینبار نگاه بهرام جدی تر شد و پرسید

  شغلتون چیه ؟ درآمدتون خوبه یا نه ؟ -

حامد و این سوال او شروعی شد برای یک بحث طوالنی که بیش از دو ساعت به طول انجامید . در این بین بهار و 

هم توی باغ رفتند تا به طور خصوصی با هم صحبت کنند و مهناز به یاد حرف هایی افتاد که سال ها قبل بین او و 

بهرام در شب خواستگاری رد و بدل شد و خوشحال شد از اینکه حامد را آنقدر پسر مودبی میدانست که محال بود 

فهان به مشهد آمده بودند و به نوعی غریب محسوب دست از پا خطا کند . سپس چون خانواده ی ماهانی از اص

  . میشدند ، شام را هم میهمان ناهید بودند و پس از شام عمارت را ترک کردند
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  : پس از خروج آنها ، بهار خودش را به مهناز رساند و با نگرانی پرسید

  !بهرام مخالفه مهناز ؟ -

  : مهناز با تردید پاسخ داد

  ! نه ... نمیدونم -

  : و بعد لبخندی زد و پرسید

  عاشقشی بهار ؟ -

  : بهار معصومانه خندید و اعتراف کرد

  ! نمیشناسیش مهناز ... نمیدونی چه پسر خوبیه -

همان لحظه بهرام با صورتی درهم و ناراضی وارد شد و حرف آن دو نیمه تمام ماند . بهار که به طرز غریب و غیر 

ی کرد بدون جلب توجه جمع را ترک کند ، اما صدای بهرام او را سر جا میخکوب قابل باوری خجالتی شده بود سع

  : کرد

  این پسره رو از کجا میشناسی بهار ؟ -

  : بهار چند ثانیه مکث کرد و سرانجام با لحنی محتاطانه پاسخ داد

  ... خب ... با خواهرش دوستم ، بعدش -

  : بهرام با نیشخندی وسط حرفش پرید

از کجا اینقدر مطمئن بودی من تو رو به یک معلم ساده ی حق التدریسی که همیشه هشتش گرو نهشه  اونوقت -

  میدم ؟

  : بهار نگاه مضطرب و پر التماسش را میان مادرش و مهناز چرخاند و گفت

  ! معلم حق التدریسی نیست داداش ... استاد دانشگاست -

زیر چانه اش زد . ناهید از این خودکامگی و استبداد بهرام عصبی  و با ناامیدی روی اولین پله نشست و دستش را

شده بود . اما چون خودش هم میلی به این وصلت نداشت ، سکوت کرد و رفت تا به آشپزخانه سری بزند . مهناز 

 : خود را تنها امید بهار میدانست . جلو رفت و کنار بهرام نشست و با صدایی آهسته پرسید

  بهرام ! چرا مخالفی ؟ پسر خوبی بود -

  : بهرام سرش را بلند کرد و گفت

من مخالف نیستم ، مخالف هم باشم سودی نداره ! بهار میخوادش ، منم باباش نیستم که بزنم توی دهنش و  -

  ! بنشونمش سر جاش ! من فقط دلم واسه حسام میسوزه ... واسه همین یه ذره بی اعصابم
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 . ابروهای مهناز باال پرید

  ... حسام ؟ منظورت آقای فرهمنده ؟ نکنه اونم -

  : چند ثانیه سکوت کرد و بعد پرسید

  خودش بهت گفت ؟ -

  . بهرام سرش را به چپ و راست تکان داد

نه ، اون معموال حرفی که تهش هیچ سودی نداشته باشه نمیزنه . منم به روش نیاوردم ، چون بهارو میشناسم .  -

حسام دل نمیداد . اون یک نفرو میخواست مثل همین پسره ، روشنفکر و ساده و دم دستی ! از  بهار به حسام و امثال

  ! همینایی که کف خیابون ریختن ! یکی که تا حد ممکن با دنیایی که ما توش هستیم فرق داشته باشه

که در آن سیر میکرد و از مهناز همه ی حرف های او را قبول داشت . بیزاری بهار را از زندگی پدری اش ، از رفاهی 

بوی خونی که از این رفاه زیر بینی اش میزد ، کامال می فهمید . باز توی دلش تکرار کرد خوش به حال بهار ... 

  ! خوش به حال او که دارد دل میکند

  : بهرام از جا بلند شد و با صدای بلندی گفت

د تحقیق بیشتری بکنم و بعدا جواب قطعیشو بهت بگم . اما گوش بده بهار ... به نظر من پسر بدی نبود ! البته بای -

تو هم بشین خوب فکراتو بکن ... اگه نخواستیش ، خیلیای دیگه هستن که واست سر و دست میشکنن ! واسه اولین 

  ! بار عاقالنه فکراتو بکن و جواب بده

  : و بعد رو به مهناز گفت

  ! شمام جمع و جور کن که بریم خونه -

  : با لحن سردی تعارف کردناهید 

  ! امشبه رو همینجا بمونید -

 : بهرام بدون اینکه به او نگاه کند ، گفت

  ! نه دیگه ، خونه راحت تریم ! ... مهناز خانم زود باش مانتو بپوش ! توی باغ منتظرتم -

با لبخند و شیطنت توی چهره  مهناز با قدم هایی سریع به سمت پله ها رفت . به بهار که رسید ، چند ثانیه ایستاد و

ی ذوق زده ی او نگاه کرد و برایش چشمکی فرستاد . سپس پا تند کرد تا زودتر به طبقه ی باال برود و مانتو و 

شالش را از توی اتاق خواب سابقش بردارد . وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست . مانتو اش را پوشید و سپس 

وی سرش مرتب کند که در بی هوا باز شد و کسی داخل آمد . مهناز به سمت در جلوی آینه ایستاد تا شالش را ر

  ! چرخید و بعد ناگهان سر جا خشکش زد ... نفس توی سینه اش برید و قلبش از حرکت ایستاد ... بیژن
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حتی مغزش قفل کرده بود ... هیچ چیزی نمی فهمید . نه میتوانست حرفی بزند و نه عکس العملی نشان بدهد . 

نمیتوانست درک کند که حضور بیژن توی اتاق خواب سابقش با آن در بسته چه فاجعه ایست . فقط یک چیزی 

  : میفهمید و از بابت آن خدا را شکر میکرد و آن اینکه بهرام توی باغ بود ! به سختی گفت

 !تو ... تو اینجایی ؟ -

  . بیژن سرش را تکان داد

 مهمونا ؟پس چرا ... چرا نیومدی پیش  -

  : بیژن گفت

  ! اینقدر از بهرام متنفرم که حتی نمیتونم برای دو ساعت توی یک جمع تحملش کنم -

گونه های مهناز گر گرفت . از بهرام متنفر بود ؟ به همین سادگی به او توهین میکرد ؟ او باید توی سینه اش براق 

! پیش هر کس دیگری اگر میتوانست از عشق بهرام  میشد و از حیثیت شوهرش دفاع میکرد ؟ ... نه ، نمیتوانست

  : نسبت به خود حرف بزند و از او دفاع کند ، پیش بیژن نمیتوانست . دستی به صورتش کشید و گفت

 ! خب ... خب من دیگه میرم . خداحافظ -

  : سرش را پایین انداخت و به سمت در رفت . اما بیژن پرسید

  !میری خونه ات ؟ -

  . سرش را تکان دادمهناز فقط 

 ! اوهوم -

 خوشبختی مهناز ؟ -

  : مهناز مکثی کرد ... باز گفت

 ! خداحافظ -

  . و باز به سمت در خروجی به راه افتاد که بیژن به سرعت خودش را به او رساند و راهش را سد کرد

  دوستش داری ؟ -

ش را بست . دوستش داشت ! او بهرام را دوست مهناز داغ شد ، آتش گرفت ... نابود شد ! لبش را گزید و چشم های

داشت ... زندگی اش را هم میخواست . به همه چیز خو گرفته بود . اما خجالت میکشید به بیژن بگوید ... از این 

  . احساس آرامش و خوشبختی به صورت احمقانه ای احساس شرم و گناه میکرد

  ! بیژن بس کن ! تو رو خدا تمومش کن -

  . د تلخی زدبیژن لبخن
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  ! دارم میرم از ایران -

  : مهناز چیزی نگفت . بیژن ادامه داد

یک ماه دیگه میرم ترکیه . مثال برای نظارت روی قراردادای خارجی ، اما در اصل میرم دنبال نخود سیاه ! واسه  -

  ! اینکه مزاحم عشق و حال بهرام نباشم ، میرم تبعید

  : ت داد و گفتمهناز به سختی آب دهانش را قور

  . امیدوارم ... امیدوارم آرامش گمشده ات رو بتونی اونجا پیدا کنی -

  !بدون تو ؟ -

مهناز دیگر نتوانست وزن تنش را روی پاهایش تحمل کند . دو قدم عقب رفت و روی لبه ی تخت نشست . خسته 

ش نمیکرد ؟ سرش را میان دستانش گرفت و بود ... به اندازه ی تمام آن سال ها ! چرا بیژن نمی فهمید ؟ چرا تمام

  : نالید

  ! تمومش کن بیژن ... تموم کن این داستانو -

  : پنجه ی داغ و قوی خشم به قلب بیژن چنگ زد . گفت

بهرام شروع کرد ... گند زد به زندگی من ! به زندگی تو ! اون بود که عشقمو ازم گرفت ... همه چیمو ازم گرفت !  -

  نو میفرسته ناکجا آباد ! میخوای تمومش کنم ؟حاالم داره م

  : مهناز دوباره نالید

  ! بیژن ... بیژن -

بیژن به تندی مقابل پاهای او زانو زد و ساق دستانش را گرفت . مهناز وحشت زده سر بلند کرد و خواست خود را 

نگشتان خود میفشرد ، خیره شد توی عقب بکشد . اما بیژن به او اجازه نداد ... همانطور که دست هایش را میان ا

  : چشم های او و گفت

باشه عشق من ... هر چی تو بگی ! تمومش میکنم ... بهت قول میدم این داستانی رو که بهرام شروع کرده ، من  -

  ! تمومش کنم ! فقط منتظر باش و ببین

حتی یک لحظه نمیتوانست از او چشم  نیشخندی زد . دست های مهناز را رها کرد و از روی زمین بلند شد . مهناز

بردارد . وحشت کرده بود ... خیلی وحشت کرده بود . هیچ از لحن بیژن خوشش نیامده بود . بدجوری احساس خطر 

میکرد . بیژن نیشخندی زد و برای او تعظیم غرایی کرد . سپس بی هیچ حرف دیگری اتاق را ترک کرد و در را 

  . اشتپشت سرش همانطور نیمه باز گذ

مهناز هنوز هم با چشم هایی پر وحشت به مسیر رفتن او نگاه میکرد . مدام توی ذهنش جمله ی آخر بیژن تکرار 
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  : میشد

  ! من تمومش میکنم ! فقط منتظر باش و ببین -

باز سرش را میان دستانش گرفت و چشم هایش را بست . پلک هایش داغ شده بود ... هوای گریه داشت . دیگر 

یک بازی دیگر ، یک مصیبت دیگر نداشت . آنقدر اعصابش ضعیف شده بود ، که دیگر حتی تحمل شنیدن  تحمل

  . تهدیدش را هم نداشت

 . تقه ای کوتاه به در چوبی اتاق زده شد . مهناز به سرعت از جا پرید و توی صورت دخترک خدمتکار خیره شد

  ... ر شما هستن . گفتنببخشید مزاحم شدم ... آقا بیرون ، توی باغ منتظ -

  : مهناز وسط حرفش پرید

  ! خیلی خب ! االن میرم -

و به سرعت چنگ زد به کیفش و بدون اینکه نگاه دیگری به خود توی آینه بیاندازد ، از اتاق بیرون رفت . نگاه 

 . ... متعجب زده و مشکوک خدمتکار تا لحظه ی آخر بدرقه ی راهش بود

*** 

د ... حالت تهوع داشت و توی معده اش احساس جوشش میکرد . هیچوقت تصورش را نمیکرد کالفه و دلواپس بو

توی بهترین روز زندگی اش ، روزی که قرار بود حکم آزادی مهرداد امضا شود ، تا این حد احساس بد و خفه ای 

به ساعت مچی اش نگاه کرد ...  داشته باشد . اما دلواپس بود ... داشت دیوانه میشد از این دلواپسی ! برای بار هزارم

 : نزدیک یک ساعت از قرارشان گذشته بود . نگاه کالفه اش را میان جمعیت مقابل دادسرا چرخاند و گفت

  ! پس چرا نمیاد ؟ دیگه داره یک ساعت میشه -

  : آقای تابش هم به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت

  ! میاد ! نگران نباش -

  : کنار گوشش گفتبیژن به او نزدیک شد و 

 . مهناز جان ، بیا یه خرده بشین ! حالت اصال خوب نیست -

 ! خوب نیستم ، آره ! میترسم نیاد اصال -

و گوشی اش را از توی جیبش در آورد و برای بار چهارم به موبایل ساسان عامریان زنگ زد ... و باز هم جوابی 

ابش شد که کمی دورتر از او با هم پچ پچ میکردند . با دو قدم نگرفت . به عقب سر چرخاند و نتوجه بیژن و آقای ت

  : بلند خودش را به آنها رساند و پرسید

  چی شده ؟ -



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 281  

 

  : بیژن نگاه گرفته و عصبی اش را از صورت او گرفت و یک قدم به عقب رفت . آقای تابش گفت

  ... بخوان قرار امروز رو کنسل کن . ولی ببین دخترم ، اینهمه استرس تو بی دلیله ! ممکنه اونا به هر دلیلی -

  : مهناز احساس میکرد روح از تنش جدا شده . با صدایی تحلیل رفته از وحشت گفت

 !مگه قراره نیان ؟ -

  : آقای تابش برای آرام کردن او دست هایش را توی هوا تکان داد و و گفت

یومدن ، چیز عجیبی نیست ! بهرحال اونا داغدارن ، میان مهناز جان ، آروم باش ! من فقط میخوام بگم اگرم ن -

  . رضایت گرفتن به همین سادگی ها نیست . اما همینکه حاضر شدن وارد مذاکره بشن ، یعنی تهش رضایت میدن

  . مهناز دیگر حتی نفس نمیکشید

  یعنی چی این حرفا ؟ یعنی چی ؟ -

  : بیژن اخم کرد و با لحنی پر سرزنش گفت

! آروم بگیر دیگه االن پس میفتی ! یعنی چی نداره ... یعنی اینکه شاید بخوان ما رو سر بدوونن ، شاید  بسه مهناز -

  ! بخوان نرخو باال ببرن ! تو باید انتظار هر چیزی رو داشته باشی

 مهناز از شدت استرس سرگیجه گرفته بود . دو قدم به عقب رفت و به دیوار تکیه زد . یک لحظه چشم هایش را

  : بست و آب دهانش را قورت داد . گفت

  ! بیژن یه زنگ بهش بزن ... ببین میاد یا نه -

بیژن چیزی نگفت و فقط با شک و تردید نگاهش کرد . مهناز احساس میکرد که دیگر تحمل آن فضا را ندارد و هر 

د که نفس کشیدن را برایش لحظه ممکن است از هوش برود . زانوهایش داشت خم میشد و هوا آنقدر غلیظ و داغ بو

  . مثل یک شکنجه دشوار میکرد

تو رو خدا زنگ بزن ! من زنگ میزنم جوابمو نمیده . شاید شماره ام رو میشناسه که ... زنگ بزن بیژن ! خسته  -

  ! شدم از این استرس . بذار تکلیفمون روشن بشه ... یا میاد یا نمیاد دیگه

  : آقای تابش با صدای آرام گفت

  ! زنگ بزنید آقای شاهین فر -

بیژن باز هم با دودلی به مهناز نگاه کرد ... هنوز هم از عکس العمل او میترسید . موبایلش را از توی جیبش در آورد 

و مشغول شماره گرفتن شد . لحظات برای مهناز کشدار و کُشنده میگذشت ... درست مثل آخرین لحظات زندگی 

جوخه ی آتش . بیژن دستش را جلوی دهانش گرفت و چند قدم از مهناز دور شد . یک محکوم به مرگ در برابر 

نگاهش عصبی شده بود . چیزی توی قلب مهناز تکان خورد . برای چند ثانیه خونرسانی به مغزش مختل شد . به 
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صدای سرد و  تندی خودش را به بیژن رساند و بی هیچ حرفی موبایلش را از بین انگشتانش بیرون کشید . بالفاصله

  : عصبی ساسان عامریان توی گوشش پیچید

  ! خیر آقای شاهین فر ، متأسفم ! هیچ راهی نیست . ما دیه نمیخوایم ... اون پسره باید قصاص بشه -

مهناز فکر میکرد درست نشنیده است . کف دستش را روی پیشانی اش گذاشت و پشت سر هم نفس های عمیق و 

  . ر کاری بود که او هنوز دردش را احساس نمیکردکشدار کشید . ضربه آنقد

  !شوخیتون گرفته آقای عامریان ؟ -

ساسان سکوت کرد ، انگار انتظار شنیدن صدای مهناز را نداشت . مهناز لبخندی عصبی و ناباور به لب نشاند و باز 

  : گفت

  دارید با من شوخی میکنید ؟ -

  : بالخره ساسان سکوتش را شکست

  ! خانم سپهری متأسفم -

مهناز پلک های داغش را روی هم فشرد . به طرز عجیب و بی سابقه ای آرام بود ... انگار هنوز نفهمیده بود چه 

  . بالیی سرش آمده است

  ! ما با هم حرف زده بودیم ... شما به من قول دادید -

  . ه هر چی که باشه ، اجرا میشهبه خاطر بدقولیم متأسفم ، ولی دیگه رضایتی در کار نیست ! حکم دادگا -

مهناز خوب میدانست حکم دادگاه چیست : اعدام ! بالفاصله تصویر به دار آویختن مهرداد مقابل چشمانش رسم شد . 

 . داغی سنگین روی قلبش احساس کرد

  ! نه ... این کارو با من نکنید آقای عامریان ... این کارو با من نکنید -

 : تکرار کرد بغضش درهم شکست . باز

  ! شما به من قول دادید ! این کارو با من نکنید آقای عامریان ... التماس میکنم -

 : به هق هق افتاده بود ، نفسش از شدت گریه بند نمی آمد . اما ساسان دوباره گفت

 ! دیگه با من تماس نگیرید . برادر شما خطایی مرتکب شده و حاال باید جورشو بکشه ! خداحافظ -

مین زیر پاهای مهناز می لرزید . دیگر تحمل ایستادن و مقاومت کردن نداشت . بی اختیار تن رها کرد و روی زمین ز

  : زانو زد . بالفاصله بیژن زیر بازوی او را گرفت و با نگرانی گفت

  مهناز ... مهناز عزیزم ، خوبی ؟ -

  : آقای تابش با لحنی پدرانه و آرامشبخش گفت
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و هشدار داده بودم ! تو باید مقاوم باشی دختر من . مهرداد اعدام نمیشه ... بهت قول میدم که این من که به ت -

  ! خانواده بالخره یه جا کوتاه میان

مهناز چیزی نمی فهمید . آنقدر توی سیاهی دنیای خود غرق بود که حتی صدای دیگران را نمی شنید . ناامیدی 

ه بود . برای اولین بار توی زندگی اش به نقطه ای رسیده بود که نه راه پس عجیب و فلج کننده ای گرفتارش کرد

داشت و نه راه پیش . چند بار زیر لب اسم خدا را تکرار کرد . سپس بی اختیار مشتش را باال برد و از سر بدبختی و 

چگی مچ دستانش را گرفت و بیچارگی توی سرش فرود آورد . یک بار ... دو بار ... سه بار ! بیژن با خشونت و دستپا

  : داد زد

  ! داری چیکار میکنی دیوونه ؟! آروم باش ... آروم بگیر -

اما مهناز نمی فهمید آرام بودن یعنی چه . جیغ کشید و تقال کرد تا دستانش را آزاد کند . در آن لحظه به چنان 

جلوی اولین ماشینی که رد شد ، بیاندازد . جنونی رسیده بود که میتوانست به سادگی وسط خیابان بدود و خودش را 

از شدت خشم و ناامیدی و تقال دل دل میکرد ... تنش خیس عرق شده بود و شقیقه هایش نبض میزد . صداهای 

درهم و برهمی میشنید و چهره ی ناواضح بیژن را میدید . اما نمیتوانست هیچ چیزی را درک کند و بفهمد ... و بعد 

 . تمام زندگی اش به معنای واقعی کلمه از هوش رفت برای اولین بار در

 

سکوتی سرد و سنگین توی فضای اتاق تزریقات جا خوش کرده بود . مهناز دراز کشیده بود روی تخت سفت و سرد 

و با چشم هایی بسته به خاطراتش فکر میکرد . بدون توجه به سوزن سرمی که توی دستش فرو رفته بود ، بدون 

که آهسته روی انگشتانش را نوازش میکرد ... بی توجه به عالم و آدم ! چشم هایش را بسته بود و به توجه به بیژن 

آن روزهایی فکر میکرد که روبروی مهرداد می نشست و با او مسابقه ی سکوت برگزار میکرد . هر دو چشم در چشم 

یا چیزی میگفت ، بازی را می باخت .  همدیگر خیره میشدند ، بدون حرف و لبخند . هر کدام که زودتر می خندید

مهرداد خیره میشد توی چشم های او ، خیلی محکم و جدی ، و بعد پره های بینی اش را تکان میداد . این کار او 

  . همیشه مقاومت مهناز را درهم میشکست و او را به خنده می انداخت

نشست و بالفاصله دو قطره اشک از گوشه ی  لبخند کمرنگی از یادآوری آن سال ها روی لب های بی رنگ مهناز

 : چشمانش جوشید و توی موهایش فرو رفت . بیژن آهسته گفت

  بیداری عزیزم ؟ -

  . مهناز چشم باز کرد و خیره شد توی نگاه عسلی و نگران او

  بهتری ؟ -
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  : سرش را آهسته تکان داد و پرسید

  ساعت چنده ؟ -

  ! یک و نیمه -

  ؟ مامانم زنگ نزد -

  . سه چهار باری تماس گرفت ، جوابشو ندادم . گفتم اگه خودت جواب بدی بهتره -

 ساسان عامریان چی ؟ -

بیژن سکوت کرد . باورش نمیشد که مهناز هنوز هم امید به پشیمانی ساسان داشته باشد . انگشتان مهناز را با همه 

  : ی احساسش فشرد و گفت

 ! رآن رضایت میگیریمرضایت میگیریم مهناز ... به ق -

لبخندی تلخ روی لب های مهناز نشست . نگاهش را از صورت پر از حس ترحم بیژن گرفت و به پنجره ی کوچک 

  . اتاق دوخت

 یه زنگ میزنی به آقای تابش ؟ -

  چیکارش داری ؟ -

  . ازش آدرس خونه یا محل کار ساسان رو بگیر . باید برم دیدنش -

  . کردبیژن بالفاصله مخالفت 

  ! امروز آمادگیشو نداری مهناز -

  . مهناز نفس عمیقی کشید و سعی کرد از حا بلند شود و بنشیند

 . آمادگی نمیخواد که ! یک دل خون میخواد و یک چشم پر اشک ... که من هر دوشو دارم -

  ! دراز بکش مهناز ... هنوز سرم تموم نشده -

  زنگ میزنی ؟ -

  ! نه ! واسه امروز بسه -

مهناز بی توجه به اعتراض های او ، ملحفه ی روی پاهایش را کنار زد و سر پا ایستاد . یک لحظه سرش گیج رفت و 

 : او مجبور شد برای اینکه تلو تلو نخورد ، لبه ی تخت را بگیرد . گفت

نگ بزن آدرسشو باید برم بیژن ... باید باهاش حرف بزنم ! باید بدونم چی باعث شده که نظرش عوض بشه . ز -

  ! بگیر

بیژن هنوز هم ناراضی بود . دست به کمر زده بود و کالفه و اخم آلود به او نگاه میکرد . اما میدانست که نمیتواند 
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  : مهناز را از تصمیمش منصرف کند . گفت

  ! خیلی خب ... زنگ میزنم ! بریم ببینم چی عایدت میشه -

  : مهناز گفت

  ... امروز به اندازه ی کافی به خاطر من عالفمن تنهایی میرم . تو  -

  : بیژن وسط حرفش پرید

  ! حرف نباشه -

  : و سپس همانطور که به سمت در میرفت ، با غرولند ادامه داد

  ! دو دقیقه بمون ، بگم پرستار بیاد سوزن سرم رو از دستت بکشه بیرون . امان از تو ... امان -

انه ی حیاط دار کوچک با نمای سیمانی ته یک کوچه ی باریک بود . شاخ و برگ خانه ی محمدتقی عامریان یک خ

های خشک و سرما زده ی بوته ی یاس توی حیاط ، روی شانه ی دیوار رها شده بود و یک گربه ی سیاه خانگی 

  . دم در زیر آفتاب کم حال زمستانی لم داده و با بی خیالی به بیژن و مهناز نگاه میکرد

اه سرگردان و مضطربش را توی تمام فضا چرخاند . سر ظهر بود و توی کوچه پرنده پر نمیزد . فکر کرد مهناز نگ

شاید برای زنگ زدن و صحبت کردن با ساسان و مادرش وقت مناسبی انتخاب نکرده است . اما حاال که تا آنجا 

  : ه بیژن گفترفته بود ، باید ادامه میداد . انگشت های سرد و لرزانش را مشت کرد و ب

  ! خب ... زنگ بزن دیگه -

هنوز از نگاه بیژن نارضایتی میبارید . اما چیزی نگفت و یک بار خیلی کوتاه شاسی زنگ را فشرد . چند ثانیه بعد ، 

 : دختر جوانی از پشت آیفون پاسخشان را داد

  کیه ؟ -

  : بیژن سرفه ای کرد تا صدایش صاف شود ، و گفت

  ان تشریف دارن ؟سالم . آقا ساس -

  شما ؟ -

  : بیژن مکثی کرد ... سپس گفت

 . شاهین فر هستم ! بهشون بگید چند لحظه تشریف بیارن دم در -

دختر جوان بدون هیچ پاسخی گوشی آیفون را گذاشت . نگاه کوتاهی بین مهناز و بیژن رد و بدل شد . آنوقت مهناز 

نفس عمیقی کشید و به دیوار تکیه زد و بیژن هم دست هایش را زیر بغلش گرفت و جلو در خانه شروع به قدم زدن 

اط به گوش آن ها رسید و هر دویشان را هوشیار کرد . دو دقیقه ی بعد صدای لخ لخ کفش های شخصی از توی حی
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کرد . در باز شد و ساسان در حالیکه یقه ی کاپشن سفیدش را مرتب میکرد ، توی چارچوب ظاهر شد . لبخند 

کمرنگی روی لب هایش بود ، اما با دیدن مهناز و بیژن یکه ی سختی خورد و لبخندش محو شد . کامال مشخص 

  . را نداشته است بود که انتظار دیدن آنها

  !شمایید ؟ -

  : مهناز همه ی قوایش را جمع کرد و سکوتش را شکست

 ! سالم -

  : اخم های ساسان به سرعت درهم فرو رفت و او با سردترین حالت ممکن گفت

  فرمایش ؟ -

روع کند . بیژن مهناز کمی این پا و آن پا کرد . حرف زدن برایش سخت بود . نمیدانست باید چه بگوید و از کجا ش

  : گفت

 !مشکل چیه ، آقا ؟ -

لحنش آنقدر خشن و کینه جویانه بود که مهناز و ساسان به سمت او سر چرخاندن و با حیرت نگاهش کردند . بیژن 

  : ادامه داد

یعنی  شما به ما قولی دادید ... این کارا چه معنی میده ؟ این پا پس کشیدن بعد اونهمه امیدواری که به ما دادین -

  چی ؟

مهناز با چشم هایی که از فرط حیرت و اضطراب گرد شده بود ، به او نگاه میکرد . نمیتوانست بفهمد علت این خشم 

عجیب بیژن چیست . تنها چیزی که در آن لحظه می فهمید این بود که عصبانیت نشان دادن و شاخ و شانه کشیدن 

  : وسط کالم او دوید و گفت فقط اوضاع را بغرنج تر میکند . هول و دستپاچه

  ... آقای عامریان ، به ما بگید مشکل چیه ! مادرتون رضایت نمیدن ؟ بیام به پاشون بیفتم -

  : ساسان با بی حوصلگی دستش را توی هوا تکان داد و گفت

  ! شتباهشو پس بدهمشکل ما با این چیزا حل نمیشه . غرورتون رو برای خودتون نگه دارید . برادر شما باید تاوان ا -

  . مهناز وحشت زده دستانش را جلوی دهانش گرفت و سرش را چند بار تکان داد

  ! نه ... نه آقای عامریان ! خواهش میکنم -

  : بیژن باز هم گفت

  !خیلی خب ، مشکل شما با خرد شدن غرور مهناز حل نمیشه ... خیلی هم عالی ! پس با چی حل میشه ؟ با پول ؟ -

 : بی اختیار چنگ زد به بازوی بیژن . اما بیژن به او نگاه نکرد و با همان لحن تند و بی ادبانه ادامه دادمهناز 
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  صد و پنجاه میلیون کمه ؟ نظرتون درباره ی دویست میلیون چیه ؟ -

  : ساسان کمی متعجب و دستپاچه شده بود . با این حال اخمی بر روی پیشانی نشاند و گفت

 ... توجه نشدید ... دیگه رضایتی در کارمثل اینکه م -

  ! دویست و پنجاه میلیون -

  . ساسان مکثی کرد

  ... نه ... ما تصمیم -

  : بیژن دوباره وسط حرفش پرید

  ! سیصد تا -

ساسان دیگر چیزی نگفت . به معنای واقعی کلمه جا خورده بود و نمیدانست باید چه بگوید . سکوتش رنگی از 

داشت . مهناز حتی نمیتوانست درست نفس بکشد . حتی از فکر اینهمه بدهی حالت تهوع میگرفت .  رضایت و آشتی

اما اگر ساسان قبول میکرد ، اگر برادرش آزاد میشد ، با هر بیچارگی که شده این پول را جور میکرد و به بیژن 

قط اگر ساسان قبول میکرد ... اگر میپرداخت . حتی اگر شده کلیه اش را میفروخت ، اما این کار را میکرد . ف

  : مهردادش از مرگ دور میشد ! ساسان به تته پته افتاده بود . گفت

  ... من ... نمیدونم ، راستش -

و درست در لحظه ای که بیژن و مهناز امیدوار بودند پاسخ مطلوبشان را از ساسان بشنوند ، صدای جیغ مانند و 

  . بلند شد و همه ی معادالتشان را بهم ریخت گوشخراش زنی میانسال از توی حیاط

  اونجا چه خبره ساسان ؟ کی پشت دره ؟ -

وحشت مثل چنگالی داغ و آهنین توی قلب مهناز فرو رفت . این صدای زن محمدتقی بود ... همان زن کینه ای و 

  : بی رحم ! ساسان گفت

  ! چیزی نیست مادر ... تو برو داخل -

و در حالیکه چادر نازک و گلدارش را به زحمت روی سرش نگه داشته بود ، دم در آمد . مهناز از  اما او زیر بار نرفت

  : رودررویی با او میترسید . بی اختیار یک قدم به عقب برداشت و گفت

  ! سـ ... سالم -

حقیر سر تا صورت زن محدتقی حالتی گرفته بود که انگار میخواست روی زمین تف کند . چند لحظه با نفرت و ت

  : پای مهناز را برانداز کرد و بعد چنگ زد به بازوی پسرش و گفت

  ! بیا برو داخل ساسان ... با اینا حرف نزن ! حق نداری باهاشون حرف بزنی -
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  : مهناز قدمی به جلو گذاشت و تضرع آمیز نالید

  ... خانم عامریان ، شما رو به روح همسرتون -

وبنده ی زن محمدتقی توی دهانش درهم شکست . بی اختیار دستش را روی صورتش جمله اش با سیلی سخت و ک

گذاشت و چشم هایش را بست . صدای فریاد و اعتراض بیژن با صدای جیغ پر نفرت زن محمدتقی درهم آمیخت و 

  : توی گوشش انعکاس پیدا کرد

زبونت میاری ! محمدتقی رو شما کشتید ...  خفه شو دختره ی سـ ... پاپتی ! دفعه ی آخرت باشه اسم شوهر منو به -

شما داغ عزیز به دلم گذاشتید ! یه همون خدایی که حق قصاص رو حالل کرده قسم از حقم نمیگذرم ! داغ عزیز به 

 ! دلتون میذارم

مهناز هیچ چیزی نمیگفت ... سکوت کرده بود تا این زن با حرف هایش مشت بکوبد توی صورتش . خسته تر از آن 

زی بود که بخواهد تقال کند ، دفاع کند ، بجنگد ! ساسان با زور و تقال مادرش را توی حیاط هل داد . سپس به چی

  : سمت بیژن و مهناز برگشت و گفت

  ! دیگه این دور و ورا پیداتون نشه ! ما رضایت نمیدیم ... رضایت نمیدیم -

  : مهناز یک قدم به جلو گذاشت و با التماس نالید

  ... آقای عامریان -

ساسان دیگر به او مهلت صحبت کردن نداد . به سرعت توی حیاط رفت و در را با همه ی قدرت بهم کوبید . مهناز 

  : لبخند تلخی زد و بعد نگاهش را از در بسته گرفت و روی زمین سراند . بیژن با صدایی بم و گرفته گفت

  ! بریم -

اند و اینبار سرش را باال گرفت و به آسمان دلگیر و سربی رنگ چشم دوخت . مهناز دوباره لبخند تلخی به لب نش

بوی باران را احساس میکرد . آسمان غرید و بعد یکی دو قطره باران روی صورتش فرو چکید . بیژن دست انداخت 

  : دور بازوی او و باز گفت

  . بریم مهناز ... االن بارون تند میشه . بریم توی ماشین -

ر مهناز مخالفتی نکرد . هر دو شانه به شانه ی هم کوچه ی باریک و بن بست خانه ی عامریان را ترک کردند و اینبا

توی ماشین نشستند . بیژن بدون اینکه ماشین را روشن کند ، تکیه زد به صندلی اش و به حالتی گنگ و نامفهوم به 

ه ی سرد و به بیرون نگاه میکرد . سکوتی سرد و سنگین روبرو خیره شد . مهناز پیشانی اش را چسبانده بود به پنجر

  : فضا را در بر گرفته بود . سرانجام مهناز سکوت را شکست و گفت

دیدار جالبی بود ! میدونی ؟ به این نتیجه ی بزرگ رسیدم که این مصیبت جدید ، یک شوخی خنک نیست و باید  -
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  ! جدی گرفته بشه

  : ت بود . مهناز ادامه دادبیژن هنوز هم به طرز غریبی ساک

اون سیلی برای من الزم بود ... الزم بود تا از خواب بیدار بشم . تا بفهمم با اشک ریختن و غش و ضعف کردن  -

  . نمیتونم کاری از پیش ببرم

  : بیژن بالخره سکوتش را شکست و بی مقدمه گفت

  ! کار بهرامه ، مهناز -

  : را به سمت او چرخاند و گفتمهناز متوجه منظور او نشد . سرش 

  چی ؟ -

  : بیژن بدون اینکه نگاهش را از روبرو بگیرد ، گفت

  ! بهرام مخش رو زده ... منصرفش کرده ! مطمئنم که کار اونه -

چیزی در اعماق وجود مهناز درهم شکست ... احساسی توی قلبش سرد شد . چشم هایش را بست و نفسش را توی 

  : ژن ادامه دادسینه حبس کرد . بی

من خودم رو پشت آیفون با فامیلیم معرفی کردم . یک دقیقه ی بعدش ساسان بدون چون و چرا و با اون لبخند  -

  ! بی ریختش اومد دم در . مشخص بود انتظار دیدن یک شاهین فر رو داشته ... یکی غیر از من

ر پست بود ؟ اینقدر زیاد که بخواهد با جان برادرش بازی مهناز نمیتوانست باور کند ... نمیخواست ! یعنی بهرام اینقد

  کند ؟

  چطور ممکنه به مرگ برادر من راضی بشه ؟ چطور اینقدر بی رحمه ؟ -

  . لبخندی تلخ گوشه ی لب های بیژن نشست

  ! جون آدما تنها چیزیه که برای بهرام مهم نیست -

داشت اشتباه میکرد . او فقط میدانست که هیچ چیزی از بهرام  مهناز چیزی نگفت . شاید حق با بیژن بود ، شاید هم

بعید نبود و او باید همیشه انتظار هر حرکت و هر خبری را از جانب او میداشت . زیاد شوکه نشده بود ... اما عجیب 

اشت . احساس خستگی میکرد . دیگر نای گریه هم نداشت ... نای سراغ بهرام رفتن و با او درگیر شدن را هم ند

  . خسته بود از این زندگی ... از این جنگ یک طرفه ای که هیچوقت تمام نمیشد

  چرا دست از سر من برنمیداره ، بیژن ؟ چرا دست برنمیداره ؟ -

بیژن چیزی نگفت . بغضی به اندازه ی تمام آن سال ها تحقیرش در برابر بهرام توی گلویش نشسته بود و آزارش 

ن حد از خود متنفر نبود ... مهنازش داشت زجر میکشید و او نمیتوانست از پس بهرام بر بیاید ! میداد . هیچوقت تا ای
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 پس چرا نمیمرد ؟ چرا از شدت غیرت خفه نمیشد ؟

  . مهناز دوباره پیشانی اش را به شیشه چسباند و چشم هایش را بست

  ! میخواد ! ای کاش بتونم بخوابممنو ببر خونه ، بیژن ! خیلی خسته ام ... دلم یک خواب بی کابوس  -

 

هوا سرد و یخ بسته بود ... اینقدر سرد بود که خون توی رگ هایش را از جریان انداخته بود . دلش یک داغی ناب و 

بی سابقه مثل داغی جهنم میخواست . دلش میخواست فرار کند از آن شهر و از همه ی آدم هایش. کنار دیوار 

شیشه ی مغازه ی آن سمت خیابان ، خیره شده بود به ساسان . آن روزها کارش همین  چمباته زده بود و از پشت

شده بود ... همین که برود دم در خانه یا مغازه ی ساسان بایستد و نگاهش کند . گاهی جلو میرفت و سالمی میکرد . 

  . اما بیشتر از آن هیچوقت نتوانسته بود حرفی بزند ، چون فرصتش را به او نمیدادند

پس از برگزاری جلسه ی سوم دادگاه و پس از آن که حکم قصاص مهرداد صادر شده بود ، مثل یک مرده ی 

متحرک زندگی میکرد . نه با کسی حرفی میزد ، نه می خندید . فقط آنقدری میخورد و میخوابید که نمیرد ، و باز 

  . بتواند برای التماس سراغ ساسان برود

ه باعث شد سینه اش بسوزد . سپس یقه ی پالتواش را تا پشت گوش هایش باال کشید و سرفه ای از ته دل کرد ک

به آن سمت خیابان رفت . دلش میخواست توی مغازه برود ، اما میدانست که ساسان او را بیرون خواهد کرد . 

  . نصورتش را جلو برد و کامال به شیشه چسباند و از بین مانکن های مانتو پوش خیره شد به ساسا

ساسان پشت پیشخوان ایستاده بود و در حالیکه با یکی از مشتری هایش خوش و بش میکرد ، مانتوی سورمه ای 

رنگی را توی ساک میگذاشت . سرش را بلند کرد و بعد ناگهان با مهناز چشم توی چشم شد . برای یک لحظه 

ت و نفس عمیقی کشید . اما مهناز همچنان نگاهش رنگ دلسوزی به خود گرفت . اما به تندی سرش را پایین انداخ

  . به او خیره خیره نگاه میکرد

صدای زنگ موبایلش باعث شد با اکراه از او چشم بگیرد و گوشی اش را از توی جیبش در آورد . شماره ی آقای 

  : تابش بود . جواب داد

  ! سالم آقای تابش -

 : صدای گرم و پدرانه ی آقای تابش توی گوشش پیچید

  سالم دخترم ، حالت خوبه ؟ -

  . مهناز آه سردی کشید و یکی دو قدم از مغازه ی ساسان دور شد

  ... بد نیسم . چیزی شده ؟ خبر تازه ای -
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  : آقای تابش وسط حرفش دوید و گفت

تو تا نیم نه چیزی نیست ، خودتو نگران نکن ! من توی دفترم . یک قرار دیگه دارم و بعدش باید برم . میتونی خود -

  ساعت دیگه برسونی اینجا ؟

  برای چی ؟ -

  تو بیا حاال ... باید درباره ی وضعیت مهرداد حرف بزنیم . میای ؟ -

  . مهناز دوباره آه سردی کشید و طره ی سرکش جلوی چشمانش را عقب زد

  ! خودمو میرسونم -

نگاهش رفت پی ساسان که بی خیال او داشت با  وقتی گوشی را قطع کرد ، باز بی اختیار به سمت مغازه رفت . باز

موبایلش بازی میکرد ، و باز دلش شکست از اینهمه بی رحمی . قطره اشک داغی که روی گونه ی یخ بسته اش سر 

  . خورده بود را با پشت دست پس زد و به تندی از آنجا دور شد

ه ی ورودش با دیدن دختر جوانی که پشت میز چهل و پنج دقیقه ی بعد توی دفتر آقای تابش بود . از همان لحظ

همیشگی او نشسته بود ، دلش را غم برداشت . انگار آقای تابش منشی جدید استخدام کرده بود ! اما او میتوانست 

چه ادعایی داشته باشد وقتی نزدیک دو هفته میشد که سر کارش حاضر نشده بود ؟ جلو رفت و در حالیکه سعی 

قلبش را از توی صدایش پس بزند ، سالمی داد . دختر جوان بالفاصله سرش را از روی پوشه  میکرد آن دلخوری ته

  : ی توی دستش باال آورد و با خوشرویی گفت

  سالم ! بفرمایید ... امرتون ؟ -

  من با آقای تابش قرار داشتم . تشریف دارن ؟ -

  . لبخند دختر جوان عمیق تر شد

  !شما خانم سپهری هستید ؟ -

مهناز دهان باز کرد پاسخش را بدهد که صدای باز شدن در اتاق آقای تابش را از پشت سرش شنید و به عقب 

  : برگشت . آقای تابش توی چارچوب در ایستاده بود . گفت

  سالم مهناز جان ، اومدی ؟ -

  . دو قدم به جلو برداشت

دگی برگشتن سر کارت رو پیدا کنی ، به من کمک کنه ! ایشون سیما هستن ... دختر من ! قراره تا وقتی که تو آما -

  ! سیما جان ... ایشون هم خانم مهناز سپهری

مهناز تعجب کرده بود ، اما دلگرم بود از اینکه میدید توی آدم های دور و برش یک نفر پیدا شده که به جای سنگ 
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  : ت داد . آقای تابش گفتانداختن کمکش میکند . بی اختیار لبخندی بر لب نشاند و با سیما دس

 . خب ... بریم توی اتاقم -

  : و رو به سیما ادامه داد

 . عزیزم نیم ساعت دیگه تحمل کنی کارمون تمومه -

مهناز وارد اتاق آقای تابش شد و روی صندلی چرم و سیاه رنگ روبروی میز او نشست . چقدر گرمای آنجا را دوست 

و نفس عمیقی کشید . وقتی دوباره چشم باز کرد ، آقای تابش را دید که  داشت ! بی اختیار چشم هایش را بست

  . روبروی او نشسته و متفکرانه نگاهش میکند

  چه خبر از ساسان عامریان ؟ هنوز نرم نشده ؟ -

  : مهناز گفت

  ! نفرین کردن حتی نمیذاره باهاش حرف بزنم . مادرش هم از اون بدتر ... تا منو میبینه شروع میکنه به ناله و -

  : آقای تابش سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

  ! نمیفهمم ! اونا که راضی بودن ... چرا یهو پا پس کشیدن -

 : مهناز بی اختیار نیشخندی زد و گفت

  ! یه نفر رأیشونو زده -

  : سپس گفت آقای تابش چند لحظه خیره خیره نگاهش کرد . انگار میخواست مطمئن شود درست شنیده .

  !کی ؟ -

  : مهناز پاسخی نداد . آقای تابش اخم کرد و دوباره پرسید

  پرسیدم کی رأیشونو زده ؟ -

باز هم مهناز پاسخی نداد . چه باید میگفت ؟ اگر میگفت یک آدم بی شرف و روانی به خاطر پاسخ ردی که پنج سال 

  قای تابش باور میکرد ؟پیش از او گرفته ، دارد زندگیشان را به آتش میکشد ، آ

 اتفاق تازه ای افتاده که خواستید منو ببینید ؟ -

 : آقای تابش ناامید از جواب گرفتن ، نفس عمیقی کشید و گفت

 فردا آخرین مهلت ما برای اعتراض به حکمه . خواستم با هم حرف بزنیم ، ببینیم اعتراض کنیم یا نه ؟ -

  : شتی صندلی اش و گفتمهناز خسته و بی حوصله تکیه داد به پ

  نمیدونم ... به نظر من ، آره ! نظر شما چیه ؟ امیدی به تخفیف مجازات هست یا نه ؟ -

  : آقای تابش گفت
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با این وضعیتی که میبینم ، راستشو بخوای هیچ امیدی ندارم و فکر میکنم اعتراضمون بی مورده ! اما اگه تو و  -

  ! شه خیلی چیزا رو حلش کردمهرداد با من همکاری کنید ، شاید ب

  . مهناز متوجه منظور او نشد

  منظورتون چیه ؟ -

  : آقای تابش مکثی کرد . خیره شد توی چشم های مهناز و بی مقدمه پرسید

  بهرام شاهین فر ، کیه مهناز ؟ -

دست هایش سر  مهناز یکه ی سختی خورد . بی اختیار لب گزید و نگاهش را از توی چشم های آقای تابش به روی

  : داد . آقای تابش باز پرسید

مهرداد چرا ازش متنفر بوده ؟ چرا خواسته اونو به قتل برسونه ؟ همه ی این ماجرا به خاطر او رخ داد ... پس چرا  -

  اسمش توی پرونده نیست ؟

  : مهناز زبانش را روی لب های خشکیده اش کشید و به سختی گفت

یک اختالف قدیمی بین پدرامون ، کمی بدبینی پیش میاد ! یک حادثه ی بی اهمیت  اون ... هیچکی نسیت ! سر -

  ! باعث میشه که مهرداد ... اون حماقت رو مرتکب بشه

  : آقای تابش با سماجت بیشتری پرسید

  ! یک اختالف قدیمی و یک حادثه ی کم اهمیت واسه ارتکاب یک قتل کامال عمدی دلیل موجهی نیست -

ی نگفت و فقط با سری پایی افکنده با زیپ کیفش بازی کرد . آقای تابش چند ثانیه در سکوت توی مهناز چیز

صورت او خیره شد . ترس از حرف زدن را از چشم های او میخواند . دلش میخواست به هر طریقی که شده ، قفل 

 . زبان او را باز کند . اصال نمیتوانست از این سکوت اجباری سر در بیاورد

مهناز ... برادر تو تا حداکثر پنج ماه دیگه اعدام میشه ! بعد از اون هم فرصت پشیمونی نیست ! تو چرا هیچی  -

  ! نمیگی ؟ از چی میترسی آخه ؟ مملکت قانون داره

نیشخندی تلخ روی لب های مهناز نشست . هیچ کسی ، حتی آقای تابش باتجربه هم نمیفهمید ... اما او میفهمید 

در کار نیست ! این نتیجه ی تلخ را از پنج سال جنگیدن با بهرام کسب کرده بود . سکوتش طوالنی شد .  که قانونی

  : آقای تابش با ناامیدی عینکش را از روی چشم هایش برداشت و روی میز پرتاپ کرد . با لحنی خسته گفت

خوب فکراتو بکنی . اگه تو بخوای ،  من فردا برای اعتراض اقدام میکنم . ازت میخوام که این چند وقت بشینی -

  ! شاید بشه خیلی چیزا رو حل کرد

  : مهناز گفت



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 294  

 

  ! اعتراض دردی از من دوا نمیکنه آقای تابش ... لزومی به تکرار اون روزای جهنمی نیست -

بهرام و توی دلش فکر کرد او باید سراغ کسی برود که منشأ تمام بدبختی های او محسوب میشد . او باید سراغ 

 میرفت ! اما آیا میتوانست ؟ میتوانست سراغ او برود و روی پاهایش بیفتد ؟ واقعا میتوانست ؟

 : از جا برخاست و در حالیکه کیفش را روی شانه اش جابجا میکرد ، گفت

  . با من کاری ندارید آقای تابش ؟ من دیگه باید برم خونه -

  : آقای تابش با صدایی غمگین و گرفته گفت

  ! بمون ... من با ماشینم میرسونمت -

  ! ممنونم ... ترجیح میدم قدم بزنم . باید روی یه چیزی خیلی فکر کنم -

آقای تابش چیزی نگفت . مهناز زیر لب خداحافظی کرد و به سمت در به راه افتاد . اما قبل از اینکه خارج شود ، 

  : آقای تابش باز هم صدایش کرد

 مهناز ؟ -

 بله ؟ -

  ! متأسفم -

 . مهناز لبخند تلخی زد و سرش را تکان داد

  ! خداحافظ آقای تابش -

  . و از اتاق او بیرون رفت و در را پشت سرش به آرامی بست

 

نزدیک بود یک ساعت از انتظار تحقیر آمیزش توی آن اتاق بگذرد که اول صدای پاهایش و بعد هم صدای فریادش 

ا میخواست برایش آب یخ بیاورد . بالفاصله مثل اینکه شیپور خبردار شنیده باشد ، را شنید که از یکی از خدمتکاره

صاف نشست و دست هایش را به حالت رسمی روی پاهایش گذاشت . آب دهانش را به سختی قورت داد و نگاه 

  . مضطربش را به در بسته دوخت . دستگیره چرخید و پس از آن بالخره بهرام پا توی اتاق گذاشت

ناز به طرز عجیب و غیر قابل وصفی دلشوره گرفته بود و استرس داشت . خیره شد به بهرام و سعی کرد با پاهای مه

  : لرزانش از جا بلند شود . اما بهرام به تندی گفت

  ! راحت باش ، بشین -

فته بود که او و بعد خیلی سریع نگاهش را از مهناز گرفت و به سمت میز کارش رفت . یک جوری او را نادیده گر

  . حتی نمیدانست باید چگونه سالم کند . دوباره در باز شد و اینبار دختر جوانی توی اتاق آمد
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  ! آقا ... براتون آب یخ آوردم -

بهرام بدون اینکه سرش را از روی کاغذ توی دستش بلند کند ، زیر لب تشکری کرد . دختر خدمتکار پارچ آب و 

  : زی که کنار مهناز قرار داشت ، چید . آنوقت دوباره صاف ایستاد و پرسیدظرف یخ و لیوان را روی می

 امری نیست ؟ میتونم برم ؟ -

 نه ، ممنون . فقط سر راهت این کاغذ رو هم بده به آقای سبحانی ... توی سرسرا منتظره ! و بهش بگو میتونه بره -

.  

  : به در میبرد که بالخره بهرام به سمت او چرخید و گفت این نادیده گرفته شدن ها کم کم داشت مهناز را از کوره

  !ببخشید اکه منتظرت گذاشتم . راستی ، چند وقته منتظری ؟ -

  : مهناز لبخندی از روی اجبار به لب نشاند و گفت

 ! نزدیک یک ساعت ... مهم نیست -

  : یخت ، گفتبهرام روی مبل کنار او نشست و در حالیکه برای خودش یک لیوان آب یخ میر

باور کن نمیخواستم اینقدر منتظر بذارمت . اما این روزا هیچی دست من نیست ! بدجوری سرم شلوغه ... خیلی  -

 ! خسته ام

آن وقت پا روی پا انداخت و لیوان آب یخ را با دست به مهناز تعارف کرد . اما مهناز سرش را به چپ و راست تکان 

  : داد و گفت

  ! باید منو ببخشی -

  چرا ؟ -

  ! به خاطر اینکه مجبور شدم مزاحمت بشم ... و تو خسته ای -

  . بهرام خندید و جرعه ای از آب خنک را نوشید

خب ... انگار بازم قراره پیشنهادای شاخ دار بشنوم که اینقدر مودب و خانوم شدی ! اما مهم نیست ... برو سر اصل  -

  ! خوشگلممطلب ! من همیشه برای تو وقت دارم ، 

مهناز نتوانست زیر نگاه داغ او تاب بیاورد و سرش را پایین انداخت . گونه هایش از شرم سرخ شده بود . این نگاه 

خواستنی او را نمیخواست ، وقتی توی دلش نسبت به او پر از بدبینی و سوء ضن بود . بهرام لیوان آب را دوباره رو 

لی اش و در حالیکه با دقت و موشکافی تمام حرکات او را زیر نظر داشت ، میز گذاشت و بعد تکیه داد به پشتی صند

  : گفت

  ! خب ... بفرمایید ! میشنوم -
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  : مهناز زبانش را روی لب های خشکش کشید و به سختی گفت

  ! مربوط به مهرداده -

  ! خب -

  : مهناز بغض گرفت . سرش را بلند کرد و خیره شد توی چشم های بهرام و گفت

 خبر داشتی که حکم براش بریدن ؟ -

  : بهرام سرش را به چپ و راست تکان داد ، یعنی نه ! و مهناز ادامه داد

  ! اعدام ... حکمش اعدامه -

بهرام سعی کرد خودش را متأثر نشان بدهد ، اما نمیتوانست برق شادی و پیروزی را توی سیاهی چشمانش محو کند 

  : گرفت و گفت. به تندی نگاهش را از مهناز 

  ! واقعا متأسفم -

 . مهناز برای چند ثانیه با همه ی خستگی اش به او نگاه کرد و بعد نیشخند تلخی زد و سرش را پایین انداخت

  یعنی جز قصاص هیچ راهی نیست ؟ -

  ! چرا ، فقط یک راه دیگه ... دیه -

اخالقی نبود . مطمئنم زن و بچه اش با دیه راضی آها ، آره ... اینم هست ! محمدتقی خدابیامرز آدم خیلی خوش  -

  ! میشن

  : مهناز فقط گفت

  ! میدونم -

 ! خب ، پس منتظر چی هستی ؟ دیه اش رو بده و شرش رو بکن -

مهناز خشمگین شده بود و میدانست این خشم بالخره کار دستش میدهد . دندان هایش را با همه ی قدرت روی هم 

  : امربوطی نزند . بهرام وقتی سکوت او را دید ، گفتسایید تا ناغافل حرف ن

  !خب عزیزم ، مشکلت چیه ؟ پول ؟ -

مهناز یکدفعه سرش را بلند کرد و با چنان خشم و نفرتی توی چشم های او خیره شد که بهرام برای یک لحظه جا 

 . خورد و کمی عقب تر رفت

  ! نه -

  پس چی ؟ -

  ! راضی نمیشنمشکل اینه که خانواده ی مقتول  -
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  ... ولی اونا که -

  : مهناز وسط حرفش پرید

میدونم آقا ، میدونم ! توی این چند ماه به اندازه ی کافی با اون پسره ی نفهم و مادر بی رحمش سر و کله زدم .  -

از میدونم که دل خوشی از محمدتقی ندارن و شاید حتی خوشحالن از مردنش ! اما رضایت نمیدن ... تعجب منم 

  ! همین جاست

  : عصبی خندید و ادامه داد

میدونی ؟ حتی ما یک بار با هم توافق کردیم ! قرار گذاشتیم بریم دادگاه . من صد و پنجاه میلیون نقد بهشون پول  -

  . بدم و اونا هم همونجا رضایتنامه رو امضا کنن

 : باز هم عصبی خندید و گفت

نتظرشون شدیم ، خبری نشد . وقتی تونستم با هزار بدبختی باهاشون تماس اما اونا سر قرار نیومدن . هر چی م -

بگیرم ، پسره گفت که دیه نمیخواد و فقط باید حکم دادگاه اجرا بشه ! مشخص بود ... مشخص بود که یکی 

  ! پشیمونشون کرده

  منظورت از اون یک نفر ، کیه ؟ -

رام سخت و سرد و شد ، انگار متوجه منظور او شده بود ! به مهناز فقط خیره خیره نگاهش کرد . ناگهان نگاه به

 : سردی گفت

  ! برو بیرون -

و بعد از روی صندلی بلند شد و در حالیکه دست هایش را توی جیب شلوارش فرو کرده بود ، توی اتاق شروع به قدم 

 : زدن کرد. مهناز دستش را مشت کرد و گفت

  ! اومدم باهات حرف بزنم ببین ... االن وقت دعوا نیست ! من -

  ! حرفاتو زدی ... و منم کامال متوجه منظورت شدم ! تنها جوابم هم همینه ... برو بیرون -

  ... ولی تا تکلیف مهردادو مشخص نکنی ، من -

  : بهرام ناگهان از کوره در رفت و با همه ی قدرتش داد زد

 ! بسه دیگه ، بسه ! نمیخوام صداتو بشنوم -

ا چنان خشم و سرعتی به سمت مهناز آمد و روی تنش خم شد ، که مهناز ناخودآگاه خودش را عقب کشید و و بعد ب

  . بیشتر توی مبل فرو رفت

تکلیف مهرداد رو من باید مشخص کنم ؟ من ؟! فکر کردی اونی که خانواده ی محمدتقی رو پشیمون کرده ، منم  -
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آخه تو چرا اینقدر احمقی ؟ این فکرای مسخره چیه که درباره ی  ؟ میای توی خونه ی من و بهم توهین میکنی ؟

  من توی مغزت داری ؟ چرا اینقدر از من متنفری که هر گیر و گور زندگیت رو نسبت میدی به من ؟

  : دو قدم از مهناز فاصله گرفت و عصبی خندید و گفت

  ! منم حدی داره ! که نباید اینقدر عذابم بدیخدایا ... دلم میخواد بزنمت ! اینقدر بزنمت که حالیت شه صبر  -

مهناز همه ی تالشش را کرد تا جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد . اما موفق نشد و در حالیکه سرش را تا حد 

 : ممکن پایین انداخته بود ، به گریه افتاد . با صدای ضعیفی گفت

 پس کار کیه ؟ -

  : بهرام فقط گفت

  ! نمیدونم -

 ... کنم ... خواهش میکنم اگه توخواهش می -

  : بهرام وسط حرفش پرید

 ! بازم که داری همون مزخرفات رو میگی -

سکوتی برقرار شد . مهناز حرفی برای گفتن نداشت ، نه حاال که میدانست بهرام هیچ کمکی به او نخواهد کرد . 

سمت او آمد و لیوان آب را از روی میز کنار دست او  ناامید بود ... از زندگی اش ، از آدم ها ... از همه چیز ! بهرام به

  : برداشت و سر کشید . سپس گفت

  ! فکر میکنم حرفامون رو زدیم . هرچند ، بعید میدونم تو راضی شده باشی . اما منم توضیح بیشتری ندارم -

  . مهناز سر بلند کرد و با التماس توی صورت خسته و عصبی او خیره شد

 ! تو باهاشون حرف بزن خواهش میکنم -

  : جواب بهرام فقط یک کلمه بود

  ! نه -

  : مهناز باز هم التماس کرد . اینبار دست بهرام را گرفت و گفت

  ! تو میتونی راضیشون کنی ! اونا از تو حرف شنوی دارن ! تو رو خدا ... تو رو خدا باهاشون حرف بزن -

  ! دخالتی نمیکنم . حداقل نه حاال ، و نه با این حرفایی که شنیدمگفتم نه ، مهناز ! من توی این قضیه  -

ناامیدی همه ی تن مهناز را سرد کرد . دست هایش از توی دست بهرام سر خورد و کنار تنش ، بی هدف رها شد . 

  . ون برودحتی آنقدر قدرت توی تنش باقی نمانده بود که بتواند خودش را جمع و جور کند و از آن عمارت لعنتی بیر

بهرام از او فاصله گرفت و وسط اتاق ایستاد . مهناز چند نفس عمیق کشید ... حاال که از بهرام ناامید شده بود ، دیگر 
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هیچ امیدی به دنیا نداشت ! انگار از آن شب عزاداری واقعی اش شروع میشد ! با ضعف عجیبی که توی تمام تنش 

  : شد و به کندی به سمت در خروجی رفت . بهرام صدایش کرد ریشه دوانده بود ، به سختی از جا بلند

  مهناز ؟ -

  : مهناز از روی شانه اش به او نگاهی انداخت . بهرام با دلسوزی گفت

من فقط یک کار از دستم بر میاد ... اونم اینه که اگه به پول بیشتری نیاز داشتی ، هر چقدر که باشه مهم نیست ،  -

  ! نحتما روی من حساب ک

  . مهناز لبخند تلخی به لب نشاند و بدون اینکه چیزی بگوید از اتاق بیرون رفت

به سختی خودش را تا سرسرا کشید ... هیچ کسی آن اطراف نبود . اگر هم میبود ، دیگر برای او فرقی نمیکرد . چون 

ود و پدری علیل و مادری نیمه او دیگر چیزی برای باختن نداشت ... حاال دیگر غرورش هم مهم نبود ! حاال او ب

دیوانه و برادری که تا مرگ فقط پنج ماه دیگر فاصله داشت . با صدای بلندی های های گریه میکرد و میدانست 

دیگر هیچ امیدی برای بهبود اوضاع ندارد . وقتی بهرام هم او را رد میکرد ، وقتی که همه چیز دست او بود اما حاضر 

  . ... دنمیشد کمکی به مهناز کن

  مهناز ... مهناز جان حالت خوبه ؟ -

درحالیکه گیجی غلیظی احاطه اش کرده بود ، سر بلند کرد و از پشت پرده ی اشک خیره شد توی چشم های عسلی 

  . و نگران بیژن

  تو اینجا چیکار میکنی ؟! این چه وضعیه ؟ چرا گریه میکنی ؟ -

به عقب برداشت . او داشت چکار میکرد ؟ به همین سادگی مهناز دست کشید روی گونه ی خیسش و یک قدم 

حاضر شده بود عقب نشینی کند ؟ او قسم خورده بود که همه چیز را درست میکند ... نباید از بهرام ناامید میشد ! 

.  بهرام آدم کله شقی بود ... کله شق و بی رحم ! بیژن راست میگفت که او برای جان آدم ها هیچ ارزشی قائل نیست

اما او همان چیزی را میخواست که در دست مهناز بود ! او مهناز را میخواست ... پنج سال ، شاید هم بیشتر میشد که 

  ! برای داشتن او له له میزد

باز هم قدمی به عقب برداشت و بعد ناگهان از جا پرید و بدون توجه به بیژن ، دوباره از پله ها باال دوید . او بهرام را 

  . یکرد ... حتی اگر شده قول همخوابگی به او میداد ، اما برای جان برادرش از او تضمین میگرفتراضی م

وقتی دوباره در اتاق را باز کرد ، بهرام را دید که به میز تکیه زده بود و سیگار میکشید . بهرام آنقدر از حضور دوباره 

  : العملش یک کلمه بود ی او تعجب کرده بود که نمیتوانست حرکتی بکند . تنها عکس

  !مهناز ؟ -
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 . مهناز بی هیچ حرفی توی اتاق رفت و مقابل او ایستاد

تو چی از من میخوای ؟ چی میخوای بهرام ؟ پنج ساله دارم باهات میجنگم ... حاال اومدم جلوی تو ایستادم و  -

  ! اعتراف میکنم که باختم

 . بهرام هاج و واج نگاهش میکرد

  ؟ چی داری میگی -

حاال بازی دست توئه ! هر کاری میخوای بکنی ، بکن ... من تسلیمم ! اما این یکی نه ! برادرم رو از من نگیر ...  -

  ! التماس میکنم ، این تیر آخرو توی مغز من شلیک نکن ! این کارو با من نکن

پاهایش تحمل کند ، و در  قدرتش هر لحظه داشت تحلیل میرفت . دیگر به جایی رسید که نتوانست وزنش را روی

برابر بهرام آهسته به زانو افتاد . بهرام آنقدر گیج شده بود که هیچ حرکتی نمیکرد . صدای عصبی بیژن توی اتاق 

  : پیچید

  !اینجا چه خبره ؟ مهناز چه مرگشه ؟ -

 ام تکانی به خود داد و گفتحتی آنقدر جرأت نداشت که توی اتاق بیاید . همان دم در ایستاده بود و عربده میزد . بهر

:  

  ! به تو ربطی نداره ، تنهامون بذار -

  ! مهناز بلند شو بیا بیرون ، اینقدر احمق نباش ! با التماس پیش بهرام هیچی عایدت نمیشه -

  : اینبار بهرام از کوره در رفت و داد زد

  ! تو حرف آدم حالیت نیست ؟ برو بیرون ... گمشو دیگه تنه لش -

  . عد در را بهم کوبید و بیژن باز هم جا ماندو ب

  ببینم ... هیچ معلوم هست داری چه غلطی میکنی ؟ -

اینبار مخاطبش مهناز بود ... مهنازی که شکسته و خرد شده کف اتاق زانو زده بود و حتی سرش را بلند نمیکرد که 

  . افتاده بود ، کنار او زانو زد و بازویش را گرفت به او نگاه کند . بهرام دستپاچه و عصبی از موقعیتی که در آن گیر

مهناز من به چه زبونی به تو حالی کنم که رضایت ندادن خانواده ی محمدتقی کار من نیست ؟ پاشو از روی زمین  -

  ! ... پاشو خوشم نمیاد اینجوری ببینمت

شید و نگاه سرد و بی فروغش را توی و سعی کرد او را از روی زمین بلند کند . اما مهناز کمی خودش را عقب ک

  . چشم های او دوخت

 ! باید بهم قول بدی ... باید قسم بخوری ! من میمیرم ... اگه مهرداد اعدام بشه ، خودمو میکشم -
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  ! تو غلط میکنی خودتو بکشی ! پاشو از روی زمین ... با هم حرف میزنیم ! حرف میزنیم عزیز دلم -

و او را به سمت خود کشید . مهناز بی هیچ مقاومتی در آغوش او رها شد . نا نداشت دست  بازو های مهناز را گرفت

  . و پای سِر شده اش را جمع کند . بهرام او را روی صندلی نشاند و لیوانی آب یخ به لب هایش نزدیک کرد

 ! یه ذره بخور حالت بهتر شه -

 . یش گرفتمهناز لیوان را کنار زد و دست چپ او را میان دست ها

  ! مهردادو نجات بده ، بهرام ! تو رو به جون هر کسی که دوستش داری ... تو رو به روح پدر و مادرت -

 ! آخه چه جوری ؟ من نمیتونم ... نه اینکه نخوام ، ولی واقعا کاری از دستم برنمیاد -

که تو از پس هر غیرممکنی برمیای ! تنها چیزی که توی این چند سال درک کردم و واقعا بهش ایمان دارم ، اینه  -

حاال اومدم برای اولین بار به تو پناه آوردم ! از تو کمک خواستم ! چطور میتونی ناامیدم کنی ؟ چطور اینقدر بی 

  رحمی ؟

بهرام دلش برای لحن پریشان و مالیخولیایی مهناز سوخت . برای اینکه او را اندکی آرام کند ، کف دستش را روی 

  : اشت و با لحن پدری که میخواست فرزند ترسیده اش را تسکین دهد ، گفتصورتش گذ

  ! باشه باشه ... حرف میزنیم ! آروم باش فدات بشم ... آروم بگیر ! حرف میزنیم با هم -

مهناز زیر نگاه مهربان و داغ او آرام گرفت ، چشم هایش را بست و دستش را آهسته رها کرد . احساسی توی قلب 

شعله کشید و گرمش کرد . نزدیک بودن به مهناز و لمس کردنش را دوست داشت . اما او یاد گرفته بود مهناز بهرام 

  . را همیشه از دور دوست داشته باشد

به تندی از مهناز فاصله گرفت و چند نفس عمیق کشید تا آن موج گرم توی رگ هایش را مهار کند . برای خودش 

طول اتاق را آهسته قدم زد. در تمام آن چند دقیقه همه ی تالشش را کرده بود به سیگاری روشن کرد و چند بار 

مهناز نگاه نکند . وقتی احساس کرد آرام شده ، سیگارش را توی جاسیگاری انداخت و بعد به سمت مهناز برگشت و 

  : در حالیکه خیره خیره نگاهش میکرد ، پرسید

  آروم شدی ؟ -

 . تکان داد مهناز فقط سرش را چند بار

 . خب ... حاال واسم تعریف کن ببینم چه اتفاقی افتاده -

  ! همه چی رو خودت میدونی -

  : بهرام با بی حوصلگی دستش را توی هوا تکان داد و گفت

  ! اونجاهایی رو که نمیدونم بگو -
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  ! تو همه چیز رو میدونی ، حتی بیشتر از من ! قتل توی خونه ی شما اتفاق افتاده -

  : بی اختیار اخم کرد و گالیه آمیز گفت

  ! و تو حتی حاضر نشدی بیای توی دادگاه شهادت بدی که همه چیز غیر عمدی بوده -

  ! برای اینکه غیر عمدی نبوده -

  . مهناز با حرص نگاهش کرد

  ! جنون آنی بوده ! مهرداد که با نگهبان شما مشکلی نداشته -

 : فتبهرام نیشخندی زد و به طعنه گ

 ! آره خب ، در جریان هستم که همه ی مشکلش با من بوده -

  : بعد با تمسخر خندید و کش و قوسی به تنش داد و با بی حوصلگی گفت

  ! خب ... ادامه اش -

  : مهناز نفس عمیقی کشید و گفت

  ... عمدی یا غیر عمدی ... حاال دادگاه واسش حکم قصاص صادر کرده ! و منم فقط -

  اینا رو میدونم ! بگو چرا خانواده ی محمدتقی از گرفتن دیه پشیمون شدن ؟خب ،  -

مهناز مکثی کرد . تا همان لحظه تقریبا مطمئن بود که پا پس کشیدن عجیب آن ها ، کار بهرام است . اما با رفتاری 

هایی غیر از بهرام که از بهرام میدید ، کمی مردد شده بود . سعی کرد توی ذهنش دنبال علت های دیگر ، علت 

  : بگردد . اما هیچ چیزی به مغزش نرسید . شانه هایش را باال انداخت و گفت

  ! نمیدونم -

  پول بیشتری نخواستن ؟ -

  ! نه ... حداقل نه از من -

  و تو هم بهشون پیشنهاد نکردی ؟ -

 : مهناز سرش را تکان داد و گفت

میلیون رو هم با بدبختی تونستم جور کنم . اما برای مهرداد حتی من پول بیشتری ندارم . همین صد و پنجاه  -

  ! حاضرم کلیه ام رو بفروشم

  . بهرام اخم کرد

 خب ... چرا نفروختی ؟ -

  ! چون دردی ازم دوا نمیکرد . اونا فقط دنبال اعدام شدن مهرداد هستن . پول نمیخوان -
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 ؟اوهوم ! با این حساب چه کاری از دست من برمیاد  -

  . مهناز سرش را پایین انداخت و لبش را گاز گرفت

 ! تو میتونی درستش کنی -

  !چه جوری ؟ نکنه واقعا فکر کردی با سوپر من طرفی ؟ -

  ! میتونی ! چه جوریشو نمیدونم ، ولی تو اگه بخوای از پسش برمیای -

  : آه سرد و غمباری کشید ، چنگ زد توی موهایش و ادامه داد

خسته شدم ، میفهمی ؟ خیلی بیشتر از حد توانم توی این مدت دویدم ، حرف شنیدم ، تحقیر شدم ! دیگه من دیگه  -

 ! کم آوردم ! االن به جایی رسیدم که میتونم خیلی راحت رگم رو بزنم و خودمو راحت کنم

 : بهرام اخم کرد . به مهناز نزدیک شد و گفت

  ه ی آخره که همچین چرتی از دهنت میشنوم ! مفهومه ؟اوال ، تو غلط میکنی رگت رو بزنی ... دفع -

  : مهناز با بی حوصلگی سرش را تکان داد . بهرام ادامه داد

  دوما ... تو منو به عنوان نماینده ی تام االختیارت قبول داری ؟ -

  . مهناز به سرعت سرش را بلند کرد و با شادی و امیدواری توی چشم های او خیره شد

  ! آره -

  مطمئنی ؟ مطمئنی که از فردا به خاطر هر کارم ازم توضیح نمیخوای ؟ -

  : مهناز مکثی کرد . اعتماد بی چون و چرا به بهرام حماقت محض بود ... اما او چاره ای نداشت . پاسخ داد

  ! آره ... بهت اعتماد میکنم -

  ! بسیار خوب -

هناز همیشه از این غرور و حس اطمینان بیش از حد او متنفر بود روی مبل کنار مهناز نشست و پا روی پا انداخت . م

  : ، اما اینبار این حس اطمینان را دوست داشت . بهرام گفت

پس از همین حاال توی کارای من هیچ دخالتی نمیکنی ! نه برای التماس دم در خونه ی مقتول میری ، نه با کسی  -

شی ! نه ازم توضیح میخوای و نه توی دست و پای من راه میری ... خودت قرار دیه میذاری ، و نه کلیه ات رو میفرو

  ! رو کامال کنار میکشی و همه چیزو میسپری به من ! منم تمام تالشم رو میکنم که مهرداد رو نجات بدم

لب  آرامشی داغ و وصف ناشدنی توی همه ی رگ های مهناز دوید . بی اختیار لبخند آسوده ای به لب نشاند و زیر

  : زمزمه کرد

  ! ممنون -
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و سرش را پایین انداخت . بهرام خیره شد توی صورت او ... چقدر الغر و رنگ پریده شده بود ! باز عشق و حسرت 

چنگ شد و فرو رفت توی قلبش . بی اختیار دستش را جلو برد و روی صورت مهناز گذاشت . مهناز جا خورد ... 

 شتاق بهرام باال کشید و شرمی عفیفانه شانه های ظریفش را لرزاند . بهرام گفتنگاهش را تا توی نگاه ملتهب و م

:  

  چرا اینقدر الغر شدی مهناز ؟ چرا به فکر خودت نیستی ؟ -

  : مهناز تته پته کنان گفت

  ... من ... من این روزا -

  : بهرام به نرمی وسط حرفش دوید

م ! تو برای اولین بار از من چیزی خواستی ... مهم نیست خواسته همه چیزو بسپر به من ، خب ؟ من درستش میکن -

ات غیر ممکنه ! من تو رو به آرزوت میرسونم ! خواهش میکنم ... خواهش میکنم کمی به فکر خودت باش ! من 

  ! زجر میکشم وقتی تو رو اینقدر ضعیف میبینم

باز همان حس داغ و جادویی بهرام را سر جا  مهناز چیزی نگفت و فقط توی چشم های او خیره خیره نگاه کرد .

میخکوب کرد . حس خواستن مهناز ... حس خوب و بی نظیر او را داشتن ، شیطان شد و زیر پوستش دوید . ده سال 

بود که در حسرت این دختر ، این شعله ی داغ و سرکش میسوخت . حاال مهناز نزدیکش بود ... زیر دستانش نفس 

نگاهش میکرد . همه چیز آنقدر شیرین بود که بهرام میترسید یک رویا باشد ! چشم هایش را  میکشید و خیره خیره

بست و نفس عمیقی کشید . این دختر را آنقدر دوست داشت که حتی اگر در حسرتش میمرد هم نمیتوانست به او 

گر به سمت مهناز ریسک دست درازی کند . بی اختیار خودش را عقب کشید و وسط اتاق ایستاد . حتی یک نگاه دی

  : بود ... ممکن بود پایش بلغزد . گفت

 ! من پایین منتظرتم ... زودتر بیا برسونمت خونه ات -

  . ... و به تندی از اتاق خارج شد و با همه ی توان از حس خواستن مهناز گریخت

ز کرد . نگاهش چرخید سمت با احساس گرمای آفتاب تنبل پاییزی روی صورتش ، غلتی زد و آهسته چشمانش را با

ساعت روی پاتختی ... شش و ربع بود ! برای یک لحظه از سر عادت با هول و والی عجیبی پتو را از روی پاهایش 

کنار زد و روی آرنجش نیمخیز شد . اما با یادآوری اتافاقات دیشب ، آرامشی داغ مثل مواد مذاب توی رگ هایش 

  . را روی تخت رها کند جریان گرفت و باعث شد دوباره خودش

پس از ماهها احساس آرامش میکرد ... دیگر الزم نبود روزهایش را با فکر برخوردهای تحقیرآمیز ساسان و مادرش 

تلخ کند . الزم نبود به سرعت یک لباس دم دستی بپوشد و مثل ولگردها توی خیابان ول بچرخد . همه چیز مرتب 
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حاال میتوانست قبل از خروج از خانه دوش بگیرد ، میتوانست آرایش کند ، صبحانه بود ... این را عمیقا باور داشت ! 

  ! بخورد ... پس از ماهها برای اولین بار دلش هوس یک صبحانه ی کامل و عالی کرد

لبخندی پررنگ و نشاط آور روی لب هایش نشست . کش و قوسی به تنش داد و با خیال راحت از تخت پایین پرید 

  . ا ترک کردو اتاقش ر

مادرش توی نشیمن ، با چادر سفید و گلدارش روی سجاده ی ترمه ی فیروزه ای رنگش به خواب رفته بود . ناگهان 

ترسی گنگ و مجهول توی دلش افتاد و حال خوبش را بد کرد . درباره ی اتفاقات دیشب باید به پدر و مادرش چه 

  میگفت ؟

ش کج کرد و از الی در نیمه باز ، به داخل اتاق سرک کشید . انتظار داشت راهش را به سمت اتاق خواب پدر و مادر

پدرش را خوابیده ببیند . اما وقتی با چشم هایش باز او روبرو شد ، مثل کسی که سر دزدی مچش را گرفته باشند 

  . دست و پایش را گم کرد و به تته پته افتاد

  سـ ... سالم ! صبح بخیر ! شما ... بیدارید ؟ -

لحظه ای مکث کرد و نفس عمیقی کشید . آنوقت با آرامش بیشتری توی اتاق رفت . مهدی توی تخت صامت و بی 

حرکت دراز کشیده بود و با چشم هایی هوشیار و نافذ همه ی حرکات او را می پایید . مهناز بی هیچ حرفی جلو رفت 

  . ، کنار تخت او زانو زد و پشت دستش را بوسید

  ! که باهام حرف نمیزنید ... دیگه نزدیکه از این غم دق کنم چهار ساله -

  : لبخند تلخی به لب نشاند و ادامه داد

دنیا بعد از سکوت شما بهم ریخت ، بابا ! همه چی بدجوری قاطی پاتی شد ، حال بهم زن شد ! من نیاز دارم باهام  -

... گاهی باهام دعوا کنید و بزنید توی دهنم ! من میترسم حرف بزنید ... نیاز دارم گاهی تحسینم کنید ، تأییدم کنید 

 راهو اشتباه برم بابا ! میترسم مایه ی سرافکندگی شما بشم . میترسم یه روزی برسه که شما از من بدتون بیاد . اما

... 

  : مکثی کرد . نگاه مرددش را توی چشم های پدرش دوخت و گفت

 ون مهرداد نیست ! مگه نه ؟توی این دنیا هیچ چیزی مهم تر از ج -

رد لبخندی توی چشم های پدرش دید ، دلش گرم شد . لبخندی به لب نشاند و برای بار دوم پشت دست پدرش را 

  : بوسید . همان لحظه صدای مادرش را از پشت سرش شنید

  ! تو هنوز خونه ای ، مهناز ؟ فکر کردم رفتی بیرون -

  . ه پر لبخندش را توی صورت دمق و گرفته ی مادرش تاب دادمهناز سرش را به عقب چرخاند و نگا
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  ! صبح بخیر -

  . جیران نگاه مشکوکی به سمت او انداخت

  خبری شده ؟ -

  !نه ... چه خبری ؟ -

 ! آخه خیلی خوشحالی -

 . مهناز فقط سرش را به چپ و راست تکان داد . جیران روی صندلی کنار دیوار نشست و آه عمیقی کشید

امروز بعد از نماز صبح ، همونجا روی سجاده خوابم برد . یه خوابی دیدم که ... میدونی ؟ امیدوار شدن به تعبیر یک  -

 ! خواب خیلی مسخره است . اما من دلم روشن شده

  : بی اختیار لبخندی به لب آورد و ادامه داد

از و سجاده ، وسط حیاط نشستم و دارم قرآن خواب دیدم توی خونه ی بولوار الدنیم هنوز ! من با همین چادر نم -

میخونم . شماها هیچکدوم دور و برم نبودید ، اما صدای خنده هاتون از توی خونه به گوشم میرسید . کتاب قرآن 

عروسیم دستم بود ... داشتم سوره ی عصر رو میخوندم . رسیدم به همون آیه ای که میگه : به یقین پس از هر 

سرم رو خم کردم و صفحه ی قرآن رو بوسیدم . همون موقع یک کبوتر سفید با سرعت اومد  سختی آسانیست ! من

  ! از روی شونه ام رد شد ... اینقدر نزدیک بود که پرش سایید به صورتم ! بعدم اوج گرفت و رفت توی آسمون

  : لبخندش پررنگ تر شد . با چشمانی که از اشک تر شده بود ، به مهناز نگاه کرد و گفت

  ! خدا جواب اینهمه التماسمون رو میده مهناز ! مطمئنم جوابمون رو میده -

مهناز سکوت کرده بود ... در برابر این معجزه حرفی برای گفتن نداشت . خداوند کارش را تأیید کرده بود ! خدا هر 

ند ... تا برادرش را از مرگ نجات شری را به نیکی برمیگرداند . او بود که بهرام را رام کرده بود تا به آن ها خدمت ک

بدهد . خدا همراه او بود ... قدم به قدم و نفس به نفس ! خدا هوایش را داشت ! بی اختیار جلو رفت و مقابل پاهای 

  . ... مادرش زانو زد . گوشه ی چادرش را گرفت و بویید و بعد صدای هق هقش توی اتاق پیچید

 

تاق کار بهرام ، و با کالفگی قدم های بی هدف او را میشمرد . بالخره طاقتش حسام نشسته بود روی مبل سه نفره ا

  : تمام شد و گفت

 ! اینقدر راه نرو ... روانیم کردی بابا -

  : بهرام بدون اینکه به او نگاه کند ، گفت

  ! اینقدر پارازیت ننداز ... دارم فکر میکنم -
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  ! ... هیچ راهی ! بیخودی خودتو خسته نکنفکر چی ؟ دارم بهت میگم هیچ راهی نداره  -

  : اینبار بهرام به سمت او برگشت و با لحنی کالفه و عصبی گفت

  ... هست ... من میگم باید باشه ! باید باشه ، واگرنه -

  : نفسش را یک ضرب به بیرون فوت کرد و کنار حسام نشست و گفت

یدادن ! این یکی که جز متأسفم جناب شاهین فر و هیچ راهی نداره دادستانم دادستانای قدیم ! الاقل جواب آدمو م -

  ! جناب شاهین فر ، حرفی بلد نیست

  : حسام با دهانی بسته خندید . خم شد از روی میز مقابلش جعبه ی سیگار را برداشت و گفت

ا دادگاه سوم کشیده حق داره پسر ! من پرونده رو خوندم ، همه چی اینقدر واضحه که من تعجب میکنم چطور ت -

  ! شده

مکثی کرد تا بتواند دو نخ سیگار روشن کند . سپس یکی از سیگارها را به بهرام داد و از سیگار خودش کام عمیقی 

  : گرفت و ادامه داد

میدونی ، اگر حداقل قبل از صدور حکم بود ، شاید میشد کاری براش کرد . شاید میشد یه جوری اون چاقو رو  -

یش محمدتقی خدابیامرز و حرکت مهردادو یک مدل دفاع از خودش نشون داد ... حاال بماند که چقدر کار بست به ر

کثیفی بود ! ولی حاال دیگه دیر شده . جدای از اون ، مهرداد توی اعترافاتش زیادی صادق بوده . اصال هیچ جایی 

  ! واسه چونه زدن باقی نذاشته . انگار خیلی بدش نمیاد اعدام بشه

بهرام چیزی نگفت و فقط با چشمانی بسته به نقشه ای فکر میکرد که توی مغزش جوانه زده بود و کم کم داشت 

  : شکل کامل و بی نقصی به خود میگرفت . حسام پرسید

  ! چرا نمیری پیش این پسره ، ساسان ؟ تنها راهمون رضایت گرفتنه -

 : رام پاسخ دادبهرام بدون اینکه چشمانش را باز کند ، با لحنی آ

 ! نمیشه ... تابلو میشه ! اگه ساسان یهو رضایت بده ، مهناز میفهمه -

از کجا میخواد بفهمه ؟ فوقش بهش میگی ساسان چون نون خور شماست ، ازتون حرف شنوی هم داره و به  -

  . حرمت تو قبول کرده رضایت بده

با خونسردی دود سیگارش را به بیرون فوت کرد . دیگر بهرام اینبار حرکتی به خود داد . چشمانش را باز کرد و 

  ! نشانی از سردرگمی چند دقیقه ی پیش در رفتارش دیده نمیشد ... انگار نقشه اش را کشیده بود

میفهمه ... بهم شک کرده ! اصال دیشب برای همین اومده بود سراغ من که ازم بخواد بی خیال برادرش بشم !  -

ر کردم که حاال یه کمی آروم تر شده . ولی اگه ساسان یهو بخواد رضایت بده ، باز به من بعدش من یه جوری رفتا
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  ... مشکوک میشه . باید یه راه دیگه ای پیدا کنیم ! مثال دست توی حکم ببریم ، یا

  : حسام پرسید

  یا چی ؟ -

  : بهرام فقط خیره خیره نگاهش کرد . حسام ناگهان اخم هایش را درهم کشید و گفت

  واسه چی اینجوری نیگام میکنی ؟ -

 . بهرام دوباره از جا بلند شد و توی اتاق شروع به قدم زدن کرد

  ... درست نمیدونم ... یعنی هنوز روی جزئیاتش فکر نکردم . ولی یه نقشه ای دارم که اگه بگیره -

  : حسام حرف او را قطع کرد و با صدای نسبتا بلندی گفت

  ! و رو جون مادرت تو یکی نقشه نکش ! واقعا حوصله ی دردسرای بعدشو ندارمنه نه نه ... ت -

  : بهرام اخم هایش را در هم کشید و با لحنی عصبی گفت

من نمیفهمم حسام ... من هیچی نمیفهمم ! من فقط میفهمم که مهناز برای اولین بار ازم یه چیزی خواسته ...  -

  ! منم باید تحت هر شرایطی مهردادو آزاد کنم برای اولین بار بهم اعتماد کرده ...

  : حسام گفت

میفهمم ... آره ، میفهمم ! ولی الزم نیست سراغ نقشه های عجیب و غریب بری ! به جای این گانگستر بازیا ،  -

  ! تلفنو بردار و یه زنگ بزن به ساسان ! همین

  : و گفتبهرام عصبی و بی حوصله دکمه ی باالیی پیراهنش را باز کرد 

نمیشه ... نمیخوام ! مهناز میفهمه رضایت ندادن ساسان کار منه ... ازم متنفر میشه ! همین حاالشم چشم نداره منو  -

  ... ببینه ، چه برسه به وقتی که

  : حسام وسط حرفش پرید

د بیاد سراغ تو ، خب بفهمه ! مگه تو همینو نمیخواستی ؟ مگه نمیخواستی بفهمه که واسه نجات جون برادرش بای -

  نه بیژن ؟! بابا خودت خواستی مجبورش کنی بیاد پیش تو خواهش و التماس ! نخواستی ؟

  : بهرام گفت

  ! من هیچوقت اینو نخواستم -

  پس مریض بودی که رفتی روی مخ ساسان و رأیشو زدی ؟ -

  : بهرام یک قدم به او نزدیک شد و گفت

از دست بیژن هیچوقت هیچ کاری ساخته نیست ! اون نباید بره سراغ اون من فقط میخواستم اون بفهمه که  -
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داداش پوفیوز من ... نباید باهاش حرف بزنه ! نباید بهش تکیه کنه ! اون باید از اولش میومد سراغ من ... به من 

 هش پس میدادممیگفت ! من خواهش و التماس نخواستم ازش ... میومد به من دستور میداد ! اونوقت من برادرشو ب

!  

  : نفس عمیق و کالفه ای کشید . چنگ زد توی موهایش و ادامه داد

حاالم این کارو میکنم ! اگه شده یکی یکی اولیای دم رو ببندم به رگبار تا خون محمدتقی مدعایی نداشته باشه ،  -

 ! ولی این کارو میکنم

  . حسام چند ثانیه عمیق و متفکرانه به او خیره شد

  وی مغزته بهرام ؟ داری به چی فکر میکنی ؟چی ت -

  : بهرام گفت

 ... میگم ... میگم ، ولی -

  . مکثی کرد . سپس دوباره روی روی مبل نشست و پا روی پا انداخت

  ! یه سیگار واسم روشن کن -

و برش نفس میکشید ! بیمارستان ... بیمارستان لعنتی ! از هوای سنگین و تندش متنفر بود ... انگار مرگ بود که دور 

وارد بیمارستان که میشد ، یاد روز جهنمی خودکشی پدرش می افتاد . همه ی حس های بد چنگ میشد و راه 

گلویش را می فشرد . چقدر از بوی الکلی که زیر بینی اش زده بود بیزار بود ... دلش میخواست دل و روده اش را باال 

  . بیاورد

ل سیلی های پی در پی توی صورتش فرود می آمد . دلش میخواست داد بزند و صدای گریه های مادرش مدام مث

یک جوری صدای گریه اش را ساکت کند . اما چیزی نگفت . هراسان خودش را جلوی میز اطالعات انداخت و 

  : پرسید

 ... خانم ، مهرداد سپهری کدوم اتاقه ؟ همون پسری که توی زندان -

  : فش پرید و گفتپرستار با بی حوصلگی وسط حر

  ! توی اتاق صد و یازده ! باید برید طبقه ی باال -

 : و نگاه تحقیر آمیزی به سمت او و جیران انداخت . مهناز با لکنت پرسید

  ... چی ... چی شده خانم ؟ یعنی -

 : و بالخره صبرش تمام شد و با همه ی وجود سر مادرش داد زد

  ! خاکی تو سرم شده مامان یه لحظه آروم باش ببینم چه -
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  : و باز به سمت پرستار برگشت و با بغض نگاهش کرد . اینبار پرستار کمی رحیمانه تر نگاهش میکرد . گفت

خودزنی کرده ! البته قصدش خودکشی نبوده ، چون رگش رو نزده ! اما دست و پاشو بدجوری زخمی کرده و به  -

  ! روزی بستریه خاطر خون زیادی که از دست داده ، احتماال دو

چشم های مهناز از سر وحشت سیاهی رفت . دستش را به لبه ی میز کوتاه اطالعات گرفت تا مانع سقوط خود شود 

و از ته دل آه سردی کشید . مهرداد خودزنی کرده بود ... درست در روزهایی که فکر میکرد همه چیز مرتب است و 

  : با او تماس بگیرد ! بغض گرفت . پرسیدهر لحظه امکان دارد ساسان برای رضایت دادن 

 گفتید طبقه ی باال ؟ -

  ! اوهوم ! اتاق صد و یازده -

مهناز زیر لب تشکری کرد و به سمت مادرش برگشت که حاال داشت بی صدا اما با شدت گریه میکرد . اشاره ای به 

رفت و خودش را به طبقه ی دوم رساند . او کرد و بعد با قدم هایی سست و ناموزون از پله های پهن و عریض باال 

برای پیدا کردن اتاق صد و یازده نیازی به گشتن و خواندن پالک های کوچک نصب شده روی درها نبود . سرباز 

یونیفرم پوشی که به حالت خبردار کنار یک در بسته ایستاده بود ، نشان میداد که همان اتاق صد و یازده است . 

اتاق رفت ... خون به صورتش هجوم برده بود . چشم هایش دو دو میزد و نمیتوانست درست تلوتلو خوران به سمت 

جلوی پایش را ببیند . شنید که مادرش از پشت سر صدایش کرد ، اما او را بی جواب گذاشت . در یک لحظه غفلت 

از جوان او را از هپروت بیرون دستش را روی دستگیره گذاشت تا در را باز کند و توی اتاق برود ، اما صدای بلند سرب

  : کشید

  کجا ؟ ... کجا سرتو انداختی پایین میری خانم ؟ -

  : مهناز ناخودآگاه کمی خودش را عقب کشید و گفت

  ! من ... سپهری هستم ، خواهر همین زندانی که آوردینش اینجا ! ایشون هم مادرش هستند -

  : داد با دست به مادرش اشاره ی کوتاهی کرد و ادامه

  ! بهمون خبر دادن که مهرداد خودزنی کرده و آوردنش بیمارستان ! اگه میشه ، اجازه بدین ما بریم داخل -

 : سرباز جوان با خشونت پاسح داد

  ! نمیشه خانم ... به من همچین دستوری ندادن ! نمیتونم اجازه بدم -

 : روی هم فشرد و گفت صدای هق هق جیران اوج گرفت . مهناز دندان هایش را با حرص

آقای محترم ... اگه اجازه نداریم که پس چرا اصال بهمون خبر دادید بیایم بیمارستان ؟ ما باید مهردادو ببینیم ، لطفا  -

  ! درکمون کنید
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 ! شما منو درک کنید خانم ! من حوصله ی دردسر ندارم ! بفرمایید حواس منو پرت نکنید ... بفرمایید لطفا -

ل و خواهش التماس هیچ فایده ای نداشت و آن سرباز سمج اجازه ی مالقات به مهناز و جیران نداد . بحث و جد

مهناز خسته و بی حوصله روی نیمکت فلزی وسط راهرو نشست و سرش را میان دستانش گرفت . مغزش از شدت 

ال بیاورد روی این زندگی معرکه ! هجوم افکار مختلف و دردناک در حال انفجار بود . عقش گرفته بود ... میخواست با

  . گندابی که اسمش را زندگی گذاشته بود ، روز به روز داشت به طرز مضحک و نفرت انگیزی تهوع آور تر میشد

هر وقت به هر چیزی دل میبست و اندکی امیدوار میشد ، بالفاصله کشیده ی محکم تر و بی رحمانه تری از 

دل بسته بود به قول بهرام ... امید بسته بود به او که شاید بتواند رضایت  سرنوشتش میخورد . دو هفته بود که

ساسان را جلب کند و برادرش را از مرگ نجات بدهد . اما او هم هیچ غلطی نتوانسته بود بکند ! درست در روزهایی 

و فهمیده بود که تن  که هر لحظه امید آزادی مهرداد را میکشید ، یک نیمه شب با صدای زنگ تلفن از خواب پریده

  ! نیمه جان برادرش را به بیمارستان منتقل کرده اند

توی مغز پریشانش یک سوال میچرخید با هزار پاسخ احتمالی که هر کدامشان باعث میشد تن مهناز از ترس سرد و 

بود ؟ داستان بی حس شود . چرا مهرداد دست به خودزنی زده بود ؟ چه بر سرش آمده بود که به این جنون رسیده 

هایی که از زندان شنیده بود ، حاال مدام توی سرش میچرخید و نفسش را از وحشت بند می آورد . معتاد شده بود ؟ 

ایدز گرفته بود ؟ یا شاید هم به برادر جوانش دست درازی کرده بودند ! بی اختیار زهرخندی به لب نشاند ... بعضی 

  ! نمیشود . بعضی دردها آنقدر وحشی اند که آدم گریه اش نمیگیرد ضربه ها آنقدر کاری اند که دردشان حس

 . صدای گریه ی مادرش هنوز هم توی گوشش بود

  ! نمیذارن بچه ام رو ببینم ، بی رحمای بی وجدان ! بچه ام تا دم مرگ رفته و برگشته ... نمیذارن ببینمش -

 زانویش گذاشت . با صدای ضعیف و بی رمقی گفتمهناز خسته و بی حوصله به سمت او برگشت و دستش را روی 

:  

  ! صبح میبینیمش ! اجازه اش رو برات میگیرم -

  !تا صبح من هزار بار می میرم و زنده میشم ! چطور دووم بیارم ؟ چطوری آخه ؟ -

 ! مهناز زبانش را روی لب های خشکش کشید ... چه احساس عطش عجیبی میکرد

  ! همینجا هستم ! فردا با بابا برگرد . شاید تا اون موقع اجازه ی مالقات دادن تو امشب برو خونه ... من -

  : جیران بالفاصله خودش را عقب کشید و با لحن محکمی پاسخ داد

  ! برم خونه ؟ محاله ممکنه ! از همینجا جم نمیخورم -

خواهد با مالیمت و قربان صدقه به مهناز بی حوصله تر از آن چیزی بود که بخواهد با مادرش بحث کند یا اینکه ب
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  : رفتن مجابش کند . اینبار با خشونت اندکی گفت

بچه بازی در نیار مامان ! برو خونه بابا تنهاست ... گناه داره بدبخت ، سکته میکنه اگه نریم پیشش ! برو پیشش ،  -

  ! فردا باز برگرد بیمارستان

 : ش عقب نشینی کند . گفتاسم مهدی باز هم باعث شد جیران کمی از مواضع

  ! خب ... تو برو خونه ! من هستم -

  : مهناز با بی حوصلگی از جا بلند شد و گفت

 ! پاشو بریم دم در واست تاکسی بگیرم ... پاشو تو رو خدا مامان ! حوصله ی جنگ و دعوا ندارم -

نگاه خیس از اشکش را به در بسته ی اتاق جیران هنوز هم به رفتن راضی نبود ، اما بخاطر مهدی چاره ای نداشت . 

صد و یازده دوخت و سری تکان داد . جگرگوشه اش توی آن اتاق افتاده بود ، و او نمیتوانست او را ببیند ! نفس 

  . عمیقی کشید و با ناامیدی همراه مهناز از بیمارستان خارج شد

ک ماشین برای مادرش بگیرد . سپس روی لبه ی مهناز از نگهبان بیمارستان خواست تا به آژانس زنگ بزند و ی

دیوار کوتاه بیمارستان آنقدر منتظر نشست تا تاکسی بالخره رسید . جیران با سری پایین افتاده و ظاهری رقت انگیز 

یک گوشه ایستاده بود و آهسته آهسته اشک میریخت . دل مهناز برای او سوخت . جلو رفت و با مهربانی دست 

 . مادرش را گرفت

گریه نکن قربونت برم ! میدونم توی این شرایط خونه رفتن چقدر واست سخته ، اما به قرآن قسم از اینجا موندن  -

هیچی عایدت نمیشه ! برو پیش بابا ... به جای گریه کردن یه ذره به اون پیرمرد بیچاره دلگرمی بده ! فکر کن اون 

  ! مه و درک میکنه ، اما نمیتونه هیچ عکس العملی نشون بدهاالن توی چه حالیه وقتی همه ی این چیزا رو میفه

  : جیران سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد . مهناز ادامه داد

  ! مرگ من گریه نکن مامان ... بیا برو خونه ! بروتاکسی منتظرته -

 : جیران دست سرد مهناز را میان دستش فشرد و با صدایی آهسته و بی رمق گفت

  ! نو پیش مرگ تو بکنه دخترم ... که از صد مرد بیشتر برای من مردونگی میکنیخدا م -

  : مهناز لبخند خسته ای به لب نشاند و برای تلطیف فضا ، به شوخی گفت

 ! یه جوری میگی مرد ، که انگار چه سیبیل پهنی پشت لبم دارم ! برو که پاک از خودم ناامیدم کردی -

ی نشاند و آنقدر همانجا منتظر ایستاد تا ماشین راه افتاد و از در بیمارستان دور شد . پس بالخره مادرش را توی تاکس

از رفتن جیران ، درست مثل اینکه کسی با یک تکه پنبه لبخند مصنوعی و نقاشی شده ی روی لبش را پاک کند ، 

شت توی محوطه ی تبسم روی لب هایش پاک شد و به جایش خشم و عصیانی افسارگسیخته نشست . باز برگ
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بیمارستان و موبایلش را از توی جیبش در آورد . سپس بدون توجه به ساعت روی صفحه ی گوشی اش که عدد سه 

  . و ربع صبح را نشان میداد ، شماره ی بهرام را گرفت و منتظر پاسخ او شد

  : بعد از پنج بوق ، بالخره صدای بهرام توی گوشش پیچید

  ! مبگو خوشگلم ... میشنو -

مهناز مکثی کرد ... از لحن سرخوش و هوشیار او حیرت کرده بود . صدایش خوابزده و گرفته نبود ... انگار انتظار 

  . تماس مهناز را میکشیده است ! ولی ذهن مهناز آنقدر درگیر این بدبختی جدیدش بود که توجهی به لحن او نکرد

  من اشتباه کردم که بهت اعتماد کردم ، بهرام ؟ -

 : بهرام با همان سرخوشی پنهان در صدایش ، گفت

  ! علیک سالم -

  ! مهناز با خشم چنگ زد توی موهایش . خونسردی این مرد همیشه دیوانه اش میکرد ... همیشه

  اشتباه کردم ازت کمک خواستم ؟ اشتباه کردم که همه چیزو سپردم به تو و خودمو کنار کشیدم ؟ -

  کردی ! چطور مگه ؟نه خانم ... اشتباه ن -

  : مهناز ناگهان مثل تپه ای باروت منفجر شد و با لحنی عاصی فریاد کشید

 !پس چرا هیچ کاری نمیکنی ؟ دست روی دست گذاشتی تا چی بشه ؟ تا برادر منو ببرن پای چوبه ی دار ؟ -

  : بهرام اینبار کمی جدی تر شد و گفت

  پشت سر هم ردیف میکنی ؟ خوابزده شدی دختر ؟ این مزخرفات چیه که -

مهناز دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و با صدای بلند شروع به گریه کرد . صدای های های گریه اش توی 

تمام فضای محوطه ی بیمارستان پیچید . اما این گریه ی غمگین آنقدر برای همه تکراری بود که کسی به او 

  : فتتوجهی نشان نداد . بهرام کالفه و عصبی گ

  مهناز جان ، میشه بگی چه اتفاقی افتاده ؟ -

  : و چون صدای آژیر آمبوالنسی را شنید ، با حرص ادامه داد

  !و اینکه االن دقیقا کدوم گوری هستی ؟ -

  : مهناز مابین گریه ی خشماگین و عصبی اش ، بریده بریده گفت

... حالش ... بده ! چرا هیچ کاری ... نمیکنی ؟ چرا از اون من بیمارستانم ! مهرداد امشب ... خودزنی کرده و االن  -

  زندان ... کثافت درش ... نمیاری ؟

  : بهرام ظاهرا تعجب کرده بود ، چون برای چند ثانیه هیچ حرفی نزد . بعد با لحن آرامی گفت
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  کدوم بیمارستانی ؟ -

  : مهناز پاسخش را نداد . بهرام دوباره پرسید

  ! بگو االن میام پیشت کجایی مهناز ؟ -

  : مهناز سرش را تکان داد و گفت

 ! نه ... نمیخوام بیای ! نمیخوام -

  ... یعنی چی که نمیخوای بیام ؟ بچه بازی در نیار ، تو االن عصبانی هستی ولی -

  : مهناز وسط حرفش پرید و گفت

متنفرم که هیچ کسی رو نمیتونم کنارم تحمل  نمیخوام بیای ! میخوام تنها باشم ... امشب اینقدر از همه ی دنیا -

  ! کنم

  : بهرام کالفه نفس عمیقی کشید و گفت

  خیلی خب ... خیلی خب ! حاال آروم باش ... گریه نکن ! بگو حال مهرداد چطوره ؟ -

  : مهناز روی لبه ی باغچه نشست و گفت

  ! خون زیادی از دست داده -

  ! اینقدر عصبانی باشی ولی بخیر گذشته ، نه ؟ پس نباید -

االن اصال مسئله این نیست ، بهرام ! تو نمیفهمی ... نمیتونی بفهمی ! مسئله اینه که چرا اون باید دست به  -

 !همچین کاری بزنه ؟ چرا ؟

  : نفسش را به بیرون فوت کرد و با لحن خسته ای نالید

  دی گذشته ... چرا هیچ کاری نمیکنی ؟چرا کاری نمیکنی ، بهرام ؟ دو هفته از قولی که به من دا -

بهرام برای چند ثانیه سکوت کرد . مهناز در سکوت او همدردی عمیقی احساس کرد و کمی آرام گرفت . صدای 

  : جرقه زدن فندکی را شنید ، و پس از آن صدای متفکر بهرام را

  از کجا میدونی که من هیچ کاری نمیکنم ؟ -

  ... سانخب ... از اونجایی که سا -

  : بهرام به تندی وسط حرفش پرید و گفت

 ! رضایت نمیده -

لحن تند و صریح او همه ی امید مهناز را بر باد داد . دیگر هیچ حسی توی تنش نماند ... از شدت یأس و 

 : سرخوردگی و خشم لرز عمیقی به تنش افتاد . بهرام ادامه داد
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ضایت نمیده ! من واقعا نتونستم هیچ کاری بکنم . حاال ... حاال توی فکر میکردم خودت اینو میدونی ... ساسان ر -

  ... فکرم که شاید بشه از راههای دیگه ای

  : سکوت کرد . مهناز پرسید

  چه راه دیگه ای ؟ -

 ! هنوز نمیدونم ... مهم نیست ! من نمیذارم مهرداد اعدام بشه مهناز ... اینو قبال هم بهت گفتم -

  . لب های بی رنگ و سرد مهناز نقش بست لبخند تلخی روی

  ! فقط امیدوارم خیلی دیر نشه ... اینقدر دیر که مهرداد قبل از اعدام ، خودش کارشو بسازه -

...  

مهرداد رنگ به رو نداشت ... صورتش سفید سفید بود ! از شدت ضعف و سرما میلرزید و آنقدر معصوم و بی پناه به 

 . و را به دیوانگی میکشاند . دستش را دراز کرد و پشت دست سرد او را نوازش کردمهناز نگاه میکرد ، که ا

  !چرا مهرداد ؟ چرا اینکارو کردی ؟ ... اینهمه دردی که دارم کافی نبود ... که تو این زخمو باز به دلم گذاشتی ؟ -

  . توی صدایش درد موج میزد . چانه اش لرزید ، اشک توی چشمهایش حلقه بست

  ! ن خسته ام ، مهرداد ! بفهم ! دارم زیر بار اینهمه فشار روانی له میشم ! تو رو خدا بفهمم -

مهرداد دست خواهرش را گرفت و با همه ی ضعفی که توی تنش موج میزد ، فشار اندکی به انگشت های او وارد 

  . کرد

  ! کار من نبود ، مهناز -

  : فته ها صاف نشست و بعد زیر لب زمزمه کردنفس توی سینه ی مهناز گیر کرد . عین برق گر

  !چی ؟ -

  ! نصفه شب ریختن سرم ! دو نفر بودن ... بهم گفتن اگه صدام در بیاد ، دفعه ی دیگه رگم رو میزنن -

  : مهناز کمی خودش را عقب کشید ... خون توی رگ هایش منجمد شده بود . باز زیر لب گفت

  ! نه -

  : مهرداد ادامه داد

  ! من میترسم مهناز ... خیلی میترسم ! منو از اون خوکدونی بکش بیرون -

  . و بعد به گریه افتاد و صورتش را با دست خواهرش پوشاند

مهناز چیزی نگفت ... فقط پر درد و ناباور نگاهش کرد . تنش یک لحظه گر میگرفت و لحظه ای بعد سرد میشد . 

. بعضی دردها آنقدر بزرگ اند که با هیچ سیالب اشکی شسته چشم هایش را بست و چند نفس عمیق کشید 
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  ! نمیشوند ... با هیچ زبانی هم توصیف کردنی نیستند

در باز شد و جیران در حالیکه ویلچر مهدی را هل میداد ، توی اتاق آمد . مهرداد به سرعت دست مهناز را رها و 

  : یکه توی صورتش میزد ، گفتصورت خیسش را با آستین لباسش پاک کرد . جیران در حال

  ! وای وای ... بمیرم الهی تو رو اینجوری نبینم ! بمیرم برات پسرم -

 : مهرداد زیر لب گفت

 ! خدا نکنه -

و سعی کرد سر جا نیمخیز شود . تمام تالشش را میکرد که چشمش توی چشمان پدر و مادرش نیفتد . از هر دوی 

هناز بی توجه به آن ها ، سرش را پایین انداخت و به سمت در خروجی رفت . آن ها به حد مرگ خجالت میکشید . م

  : مهرداد متوجه او شد و بالفاصله پرسید

  مهناز کجا میری ؟ -

 مهناز لکنت پیدا کرده بود ، دستپاچه شده بود . نمیدانست کجا میرود ، اما دیگر تحمل آن اتاق را هم نداشت . گفت

:  

  ! . میرم آب بخورمهان ؟! ... میرم .. -

و دیگر به مهرداد فرصت نداد که بگوید توی یخچال ، آب معدنی هست . از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش 

بست . سرباز بدخلق دیروزی هنوز هم دم در ایستاده بود و کشیک آن ها را می کشید . مهناز بی توجه از کنار او رد 

  . شد و به سمت پله ها رفت

سست و ناموزون بود . احساس عطش عجیبی میکرد . داغ شده بود و حس میکرد روی زبانش فلفل قدم هایش 

ریخته اند . یک لحظه چشمانش سیاهی رفت و اگر به موقع دیوار را نمیگرفت ، حتما نقش زمین میشد . نمیدانست 

گردنش گرفته اند . بی چه مرگش شده . اما هر لحظه بیشتر داغ میشد ... بعد ناگهان حس کرد رگ های پشت 

  . اختیار صاف ایستاد و دستش را پشت گردنش گذاشت

  ! وای -

و دیگر نتوانست مقاوت کند و همانجا ، روی زمین افتاد . سرباز که از لحظه ی اول او را زیر نظر داشت ، وقتی 

 : افتادن او را دید ، بی اختیار دستپاچه شد و داد زد

  ... پرستارخانم ... چی شد ؟ خانم  -

  : و سرش را داخل اتاق برد و گفت

  ... ! خانم ، دخترتون غش کرد -
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وقتی چشم باز کرد ، خود را توی محیطی کامال ناآشنا و غریبه یافت . تنها چیزی که میفهمید ، بوی تهوع آور الکل 

وعی میلی غریزی نام بود و بس ... ترسی توی دلش خیمه زد . لب های خشکش را باز کرد و آهسته و از سر ن

  : مادرش را صدا کرد

  ... مامان ؟ -

بالفاصله گرمای دستی را روی دست یخ بسته اش احساس کرد ، و صدای گرم و آشنای مادرش را کنار گوشش 

  : شنید

  ! جانم ، عزیزم ؟ من اینجام -

زیبا بنظر میرسید ! توی آن  مهناز بالفاصله سرش را به سمت او چرخاند ، و بعد نفسش بند آمد . مادرش چقدر

روسری روشن و موهای های الیت شده ، شکل فرشته ها شده بود ! حلقه اشک کمرنگی که توی چشم های مهناز 

  : خانه کرده بود ، باعث میشد او احساس کند نور مهتابی و ضعیفی از تن مادرش ساطع میشود . بی اختیار گفت

  ! مونیچقدر خوشگل شدی ! شکل فرشته ها می  -

  : تبسمی تلخ روی لب های جیران نقش بست . دستش را پیش برد و موهای مشکی دخترش را نوازش کرد

  ! اگه من واقعا فرشته بودم ، از خدا میخواستم همه ی دردای تو رو ازت بگیره و توی جون من بندازه -

  : دست مهناز را باال گرفت و بوسید و زیر لب زمزمه کرد

  ! دختر نازم دخترکم ... -

مهناز نگاهی به دور و برش انداخت ... اینبار کمی دقیق تر و هوشیار تر . انگار توی اورژانس بیمارستان بستری بود . 

 : آهسته پرسید

  من چمه ، مامان ؟ -

  : جیران گفت

  ... اگرنهفشار خونت رفته بود باال ... شانس آوردیم که توی بیمارستان بودیم و دکتر دم دست بود ، و -

پی جمله اش را نگرفت . دلش را نداشت بگوید که اگر دیر میشد ممکن بود دختر جوان بیست و دو ساله اش سکته 

  : کند . لحنش رنگ سرزنش گرفت ... گفت

از بس خودتو خسته میکنی ... از بس از خودت کار میکشی ! آخه تو مگه چقدر استقامت داری دختر من ؟ از دیشب  -

که بعد از اون زنگ از خواب پریدی و اومدی توی بیمارستان ، تو پاتو گذاشتی بیرون ؟ چیزی خوردی ؟ نصف شب 

 ده دقیقه استراحت کردی ؟

  ! نمیتونم مامان ، مهرداد اینجاست ... دلشو ندارم -
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 : جیران وسط حرفش دوید

! تو فکر میکنی به من خیلی خوش مگه من دلشو دارم ؟ خدا هیچ کافری رو به سرنوشت من دچار نکنه مهناز  -

میگذره ؟ پسرم باال بستریه ، امیدی بهش ندارم ! قراره اعدامش کنن ... داغشو به دلم بذارن ! دخترم اینجا افتاده 

روی تخت ، تا مرز سکته پیش رفته و برگشته ! شوهرم که باید پناهم باشه روی ویلچر نشسته ... تو فکر میکنی به 

ره ؟ من آرزوی مرگ دارم ... میفهمی ؟ دلم میخواد یه چاقو بردارم بزنم توی سینه ام و بمیرم من خیلی خوش میگذ

! دیگه نه آرزوی بهشت خدا رو دارم و نه از جهنمش میترسم . ولی اگه من بمیرم ، چی میشه ؟ کدوم یکی از 

  ! بدبختیا حل میشه ؟! مهناز ، منو نگاه کن

  : وی چشم های مادرش نگاه کرد . جیران ادامه دادمهناز کمی سرش را باال گرفت و ت

 ! امشب ... سرم که تموم شد ، پا میشی با من و پدرت میای خونه -

  : مهناز خواست اعتراض کند

  ... نه مامان ، مهرداد -

  : جیران حرفش را قطع کرد و قاطعانه گفت

و براش کاری ساخته نیست ! اینجا خیلی ها هستن همینی که گفتم ! خدا مهردادو برام حفظ کنه ، از دست من و ت -

که ازش پرستاری میکنن . تو با من میای ... من از تو و پدرت پرستاری میکنم ! نمیذارم امشب هم اینجا بمونی ... 

  ! نمیذارم

آن شب برای مهناز در آرامشی نسبی گذشت . تمام مدت را توی اتاقش و روی تختخوابش گذراند . بهانه اش 

ابیدن و استراحت کردن بود . اما در واقع میخواست تنها باشد ، به در و دیوار زل بزند و فکر کند و فکر کند و فکر خو

کند . گاهی جیران سراغش می آمد ، خبری از او میگرفت و بشقابی سوپ یا لیوانی آبمیوه به خوردش میداد . واگرنه 

یی بسته به مهرداد فکر کند و صحنه ی حمله شدن به او را او بی هیچ مزاحمتی توانست تمام شب را با چشم ها

پشت پلک هایش بکشد . هر بار مثل لحظه ای که این خبر را از دهان مهرداد شنیده بود ، احساس داغی و خفگی 

  . میکرد

رفت و تمام شب را توی خواب و بیداری گذراند ، در حالیکه کابوس های کوتاه و بی سر و ته میدید و مدام گر میگ

سرد میشد . عالم خواب برایش درست مثل یک باتالق بود ... خفه کننده و تهوع آور . مدام دست و پا میزد و جان 

  . میکند ... اما نه میتوانست بیدار شود و نه به خواب عمیقی فرو برود

ر نشست و تیشترش را از سرانجام هنگامی که اهلل اکبر اذان صبح را گفتند ، هوشیار شد . بی رمق و خسته توی بست

تن کند . عرق چسبناکی روی تنش نشسته بود ... چقدر از خودش بدش می آمد ! حس میکرد تنش بوی بیمارستان 
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را گرفته است ! دیشب آنقدر حالش بد بود که نتوانست به حمام کردن حتی فکر کند . اما بیشتر از آن دیگر 

  . خودش را توی حمام انداختنمیتوانست تحمل کند . از اتاق بیرون رفت و 

دوش آب گرم کمی ذهنش را آرام کرد و آن حالت هیستریک و تشنج آمیز را از او شست . با خود فکر کرد باید باز 

سراغ ساسان برود ... به سماجت دو هفته ی قبل ! دوباره از صبح زود جلوی خانه اش کشیک بکشد ، همراه او به 

التماس از دور نگاهش کند . تمام تحقیرهایش را به جان میخرید ... تمام نفرین هایشان را مغازه برود و تمام روز را با 

  ! میشنید و دم نمیزد . میرفت ... میرفت و برادرش را از آن خوکدانی نجات میداد

و  از حمام خارج شد و باز توی اتاقش رفت . بعد از خشک کردن موهایش ، لباس مناسبی پوشید و کیفش را برداشت

توی نشیمن برگشت . مادرش با مقنعه و چادر نماز ، توی نشیمن روی سجاده اش به سجده رفته بود و نماز صبحش 

  : را میخواند . مهناز خدا را شکر کرد که مادرش در حال نماز است و نمیتواند مانع خروج او شود . گفت

  ! م دست خالی برنگردممن رفتم مامان ... میرم پیش ساسان ! سر نمازی ، دعا کن باز -

 : مادرش با صدای بلندی گفت

  ! اهلل اکبر -

 و به سجده ی دومش رفت . مشخص بود که عصبی شده و میخواهد مهناز را از رفتن منصرف کند . اما مهناز گفت

:  

  ! خداحافظ -

  . و به سرعت به سمت در رفت و در چوبی آپارتمان را گشود

میخکوب شد و به سه مردی نگاه کرد که پشت در ایستاده بودند و به او خیره خیره  به محض باز کردن در ، سر جا

نگاه میکردند . آنقدر تعجب کرده بود که نمیتوانست سکوتش را بشکند . یکی از آن مردها که یونیفرم نیروی 

  : انتظامی را پوشیده بود و از درجه ی روی شانه اش مشخص بود سروان است ، گفت

 !ریف می بردین ؟جایی تش -

  : نفس های مهناز به شماره افتاد . وحشت زده کومه ی در را میان انگشتانش فشرد و گفت

  !اینجا چه خبره ؟ شما کی هستین ؟ -

  : سروان کاغذی را توی هوا تکان داد و گفت

  ! خیلی عذر میخوام خانم ... اجازه ی ورود داریم -

  : ایستاده بودند ، دستور دادو رو به دو سربازی که پشت سرش 

  ! برید داخل ... خوب همه جا رو بگردید -
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 : مهناز داد زد

  !کجا میرید ؟ -

دو سرباز او را کنار زدند و توی خانه رفتند . مهناز دنبالشان دوید . جیران نمازش را شکسته بود و هاج و واج به آن 

 : ها نگاه میکرد . مهناز وحشت زده داد کشید

  !جا چه خبره ؟ شما کی هستید ؟این -

  : سروان از پشت سرش گفت

  !میگم خدمتتون ... ولی قبلش ، دوباره میپرسم جایی میرفتین ؟ -

  . مهناز به سمت او برگشت و بعد ناگهان از شدت ترس بغضش شکست

  ! تو رو خدا آقا ... چی شده ؟ بهم بگید چی شده -

سقف دوخت تا چشمش به صورت اشک آلود و معصوم مهناز نیفتد و برایش  دل سروان به رحم اومد . نگاهش را به

  : دل نسوزاند . گفت

  شما نمیدونید چی شده ؟ -

  ! نه -

 !دارید راستشو میگید ؟ -

  آقا تو رو خدا ... من دارم می میرم ! چی شده ؟ -

  ! مهرداد سپهری ، برادر شما ... دو ساعت پیش از بیمارستان فرار کرده -

صدای جیغ خفه ی جیران با تقالهای خاموش پدرش از توی اتاق همراه شد . خبر شوکه کننده ای بود ... آنقدر 

  : شوکه کننده که مهناز هنوز نمیدانست باید شاد باشد یا غمگین ! صدای یکی از سربازها را از پشت سرش شنید

  ! همه جا رو گشتیم قربان ... اینجا نیست -

  . درهم فرو رفتاخم های سروان 

  !مطمئنی ؟ از توی بالکن پله نمیخوره به پایین ؟ توی کمدا رو هم گشتید ؟ -

 ! بله جناب ، نیست -

 : مهناز بالخره از آن حالت مجسمه وار رها شد . چند بار آهسته پلک زد و پرسید

  !گفتید ... مهرداد فرار کرده ؟ -

  : پرتاپ کرد و با صدای نسبتا بلندی گفتسروان نگاه عصبی و خشمگینش را توی صورت او 

  ! کجاست ؟ شماها میدونید کجا رفته ... آره ! االن داشتی میرفتی سراغش -
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  : مهناز کمی خودش را عقب کشید و وحشت زده گفت

 ! نه ! نه -

  : سروان گفت

  ! شما با ما تشریف میارید کالنتری ... بفرمایید -

اشاره کرد که خانه را ترک کنند . جیران خودش را جلو انداخت و بازوی مهناز را  و با انگشت به سربازان همراهش

  : گرفت . با التماس نالید

به خدا مهناز من بی تقصیره ! داشت میرفت پیش خانواده ی عامریان واسه رضایت ... تو رو خدا دختر منو نبرید  -

  ! کالنتری

  : اما سروان با سنگدلی گفت

  ! م ... تا مجبور نشدم از دستبندم استفاده نکردم ، خودتون بفرماییدبفرمایید خان -

مهناز نزدیک بود از ترس غالب تهی کند . فکر بازداشت شدن خیلی برایش سنگین بود . اما میدانست که با خواهش 

  . نشاندو التماس نمیتواند دل سروان را نرم کند . دستش را روی دست مادرش گذاشت و لبخند لرزانی به لب 

 ! نگران نباش ... من که کاری نکردم ! زود برمیگردم -

با هزار زحمت توانست بازویش را از بین انگشت های مادرش بیرون بکشد و همراه سروان بیرون برود . همه ی 

د ، ساده امیدش به این بود که میدانست بی گناه است و به زودی آزاد میشود . اما اتفاقات آنقدر هم که او خوشبین بو

  . پیش نرفت

ساسان و مادرش توی کالنتری انتظارش را میکشیدند . به محض اینکه او را دیدند ، از جا پریدند و شروع کردند به 

  : نفرین کردن و دشنام دادن . مهناز تنها و ترسیده خودش را عقب کشید و نالید

  ! به خدا من کاری نکردم ! من از چیزی خبر ندارم -

  : تحقیر و نفرت داد کشید ساسان با

  ! خفه شو دختره ی دروغگوی حقه باز ! همه چی زیر سر خودته -

 : و رو به سروان ادامه داد

  ! این منو تهدید کرد جناب سروان ! دو هفته پیش اومد و تهدیدم کرد ، ولی من خر جدی نگرفتم -

  : مهناز گفت

  ! تهدید ؟ من بدبخت فقط التماس میکردم -

 : سروان دستش را توی هوا تکان داد و با بی حوصلگی گفت
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  ! همه چی مشخص میشه ... تمومش کنید این بحثو ! خانم سپهری تشریف بیارید توی اتاق من -

مهناز توی اتاق او رفت و نزدیک به دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت . سروان سوال پیچش میکرد تا شاید بتواند 

گیر بیاورد و به اعتراف وا دارد . از او لیست کاملی از دوستان مهرداد و پاتوق هایش را گرفت و او را توی بن بست 

سرانجام برایش خط و نشان هایی کشید و گفت که اگر مهرداد با او تماس گرفت و او به پلیس اطالع نداد ، قطعا 

  . توی دردسر خواهد افتاد

. توی دلش دعا میکرد که زودتر این سوال و جواب ها تمام شود و  مهناز نزدیک بود از شدت هیجان از هوش برود

او بتواند به خانه برگردد . اما پس از پایان بازجویی هم اجازه ی خروج از کالنتری را پیدا نکرد . نزدیک ظهر بود که 

 . بالخره توانست گوشی اش را از نگهبانی تحویل بگیرد و از آنجا خارج شود

گی فراوانش ، اما حوصله ی به خانه برگشتن را نداشت . میدانست که این بی رحمی محض با وجود ضعف و خست

است ، وقتی پدر و مادرش توی خانه منتظرش بودند و شاید هزار فکر بیخود و بی سر و ته دیوانه یشان کرده بود . 

را متقاعد کرد که حالش خوب  اما نمیتوانست خودش را متقاعد به برگشتن کند . به مادرش زنگ زد و با بدبختی او

 است و بازداشت نشده است . سپس گوشی اش را توی جیبش سراند و در حاشیه ی خیابان شروع به قدم زدن کرد

.  

حاال که از مرکز خظر دور شده بود ، میتوانست مغزش را بکار بیاندازد و روی بدبختی جدیدش کمی عاقالنه فکر کند 

  ! ... فرار مهرداد

گفت با حال بدی که که او داشته ، تقریبا غیر ممکن است که به تنهایی و بدون کمک فرار کرده باشد . سروان می

مهناز نمیتوانست بفهمد چه کسی به او کمک کرده ، حتی حوصله ی حدس زدن نداشت . او فقط میفهمید که 

پشتوانه ! معلوم نبود قرار است کجا  مهرداد حاال یک جایی توی این شهر ، آزاد و رها اما تنهاست ... بی پول و بی

برود ، چه بخورد ، کجا بخوابد ؟ با آن لباس آبی رنگ و نازک بیمارستان توی هوای سرد پاییزی و آنهمه خونی که 

از دست داده بود ... قلب مهناز از ترس لبریز شد . اگر دوباره گیر می افتاد ، چه ؟ اینبار دیگر رضایت گرفتن غیر 

 ! ممکن میشد

با درماندگی روی لبه ی جدول خیابان نشست و سرش را میان دستانش گرفت . دلش کمی آرامش میخواست ... 

آرامشی که از شنیدن صدای بیژن توی قلبش می دوید . دلش میخواست که به بیژن زنگ بزند و با او از تمام 

شاید میتوانست کمکش کند ، بهرام  بدبختی های اخیرش بگوید . اما میدانست که در چنین مواقعی تنها کسی که

  . است . گوشی اش را از توی جیبش در آورد و شماره ی بهرام را گرفت

  جانم ؟ -
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صدای بهرام خسته و بی حوصله ، و یا شاید هم کمی سرد بود . مهناز سرفه ی کوتاهی کرد تا صدایش صاف شود ، 

  : و گفت

  ! سالم -

  . پرت شدن جسم سبکی روی انبوهی کاغذصدای بستن دری شنید ، و سپس صدای 

  علیک سالم ! خوبی ؟ چه خبرا ؟ -

  میخواستم ببینمت ! شرکتی یا خونه ؟ -

  چرا ؟ اتفاقی افتاده ؟ -

  : مهناز بی حوصله موهایش را پشت گوشش زد و گفت

  آره ... باید حضوری بهت بگم . کجایی حاال ؟ -

  . شرکتم -

  : مهناز گفت

 ! تا نیم ساعت دیگه اونجام . فعال خداحافظ باشه ، من -

  . ... و از جا بلند شد و برای اولین تاکسی دست تکان داد

در شرکت بسته بود . مهناز یک بار خیلی کوتاه شاسی زنگ را فشرد و بعد به صفحه ی ساعت مچی اش نگاه کرد 

  . ... ساعت بیست و پنج دقیقه به یک بعدازظهر بود

خصی را از آن سمت در شنید و ناخودآگاه صاف ایستاد . در باز شد و قامت بهرام میان چارچوب صدای قدم های ش

 : نقش بست . مهناز از اینکه میدید او در را برایش باز کرده ، یک لحظه جا خورد . گفت

  ! سالم -

  : بهرام گفت

  ! سالم ، خوش اومدی ! بیا تو -

 : شت . مهناز هم پشت سرش وارد شد و در را بست . پرسیدو چارچوب در را رها کرد و به داخل برگ

  تنهایی ؟ کسی نیست ؟ -

  : بهرام وسط البی دست به سینه ایستاد و گفت

  . رفتن پایین ناهار بخورن ... تا نیم ساعت دیگه سر و کله شون پیدا میشه -

نم سعادتی را ببیند ، نفس آسوده ای کشید . مهناز نگاه کوتاهی به میز خالی منشی انداخت و از اینکه مجبور نبود خا

  . اما بعد با فکر تنها بودنش با بهرام ، ترسی عجیب و ناشناخته توی قلبش خزید و رنگش را پراند
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بهرام هنوز سر جا ایستاده بود و مثل گربه ی هوشیاری که طعمه اش را زیر نظر گرفته باشد ، او را زیر نظر گرفته 

  : را روی خود دید ، پرسید بود . تا نگاه مهناز

  چای یا قهوه ؟ -

  : مهناز سرش را آهسته تکان داد و گفت

  ! هیچی ، ممنون -

 : بهرام اخمی کرد . سپس در حالیکه به سمت آبدارخانه میرفت ، گفت

 ! برو توی اتاقم ، االن میام -

مت مبل های مشکی رنگ البی برگشت مهناز دو قدم به سمت اتاق او برداشت ، ولی پشیمان شد و به سرعت به س

و نشست . پاهایش را کنار هم با اضطراب چفت کرد و انگشت های سردش را توی هم گره زد . دو دقیقه ی بعد ، 

بهرام با سینی کوچک سیلور حاوی فنجان های ظریف و سفید قهوه و ظرف شکر برگشت . از دیدن مهناز در آنجا 

ردش چیست . چون بی حرف رفت روی مبل روبروی او نشست و سینی را وسط میز جا خورد ، اما انگار فهمید که د

 . کوبید

  !خب ... تعریف کن ببینم ! موضوع چیه ؟ از کجا اومدی که اینقدر ترسوندنت ؟ -

  : مهناز متوجه منظور او نشد و به سادگی پرسید

  ترس ؟ -

  : بهرام به طعنه پاسخ داد

  ! میلرزیآره دیگه ... بدجوری  -

  : مهناز نفس عمیقی کشید و ترجیح داد جواب متلک او را ندهد . آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت

 ! یه مشکلی پیش اومده ... یه مشکل خیلی خیلی بزرگ -

  ! میشنوم -

نتری دارن سوال و مهرداد از بیمارستان فرار کرده ... نمیدونم کجا رفته ! دل نگرانشم ! از صبح زود منو بردن کال -

  ! جوابم میکنن ... حالم بده

  . بهرام اخم کرد

 !بیخود ! به تو چه ربطی داره ؟ -

  ! من اصال به درک ! موضوع مهرداده ... نمیدونم االن کجاست . میترسم باز گیرش بندازن -

  ! نترس ... جاش امنه -
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ن زده و پر سوالش را توی صورت خونسرد و بی دمای بدن مهناز در عرض یک صدم ثانیه افت کرد . نگاه هیجا

  : خیال او دوخت و با صدایی تحلیل رفته ، پرسید

 !مگه تو میدونی کجاست ؟ -

 ! آره -

  !آره ؟ -

 : ناخودآگاه از جا پرید و با صدایی بلند ، تقریبا جیغ زد

  !میدونستی ؟ یعنی چی که میدونستی ؟ -

 . وی گوشش فرو برد و برای یک لحظه چشمانش را بستبهرام انگشت اشاره ی دست راستش را ت

  ! جیغ نزن ! ... بشین واست تعریف میکنم -

مهناز آنقدر آدرنالین خونش باال رفته بود که نمیتوانست سر جا بنشیند و فقط حرف گوش کند . دلش میخواست جیغ 

واب نیست ! اما به اجبار دوباره نشست و بزند ، پا به زمین بکوبد ، توی گوش خودش سیلی بزند تا مطمئن شود که خ

  . نگاه ملتهب و برانگیخته اش را توی صورت بهرام دوخت

  کار تو بود ؟ -

  ! اوهوم -

  ! یعنی ... همه اش ؟! حتی ماجرای اون خودزنی -

  ! آره -

 دوخت . بهرام گفت همه ی انرژی مهناز تحلیل رفت . سر جا رها شد و نگاه مات و مبهوتش را به نقطه ی نامعلومی

:  

  ! قهوه ات رو بخور -

  : و چون عکس العملی از او ندید ، ادامه داد

میدونم متعجبی ، شوکه شدی ... حتی شاید ازم متنفر شدی ! اما این تنها راهی بود که به ذهنم رسید ! من مجبور  -

به زندانبان بگم که بی زحمت این  بودم یه جوری مهردادو از زندان بکشونمش بیرون ... خب ، نمیتونستم برم

  !زندانیتونو بهم قرض بدین تا یه توک پا ببرمش سلمونی ! میتونستم ؟

 : مهناز با صدایی بم و خشدار ، نالید

  !یعنی ... االن پیش توئه ؟ -

 ! نه دقیقا پیش من ... ولی جاش امنه -
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  کجاست ؟ -

  : بهرام سرش را تکان داد و گفت

ازم توضیح نخواه ! من میگم جاش امنه ، یعنی امنه ! یعنی چیزی واسه نگرانی وجود نداره ! به من  درباره ی کارم -

  ! اعتماد کن

  : نفس عمیقی کشید و باز ادامه داد

  ! تا دو روز دیگه میفرستمش بره -

  !کجا ؟ -

 ! میگیره اول ترکیه ، بعد یونان ، بعدشم فرانسه ! اونجا کار میکنه ، زندگی میکنه ، زن -

  : فنجان قهوه اش را برداشت و تلخ سر کشید ... چشم هایش را بست و آهسته گفت

  ! شما هم میتونید برید پیشش ... اگه دلتون خواست ! من میتونم واستون اقامت بگیرم -

. بی  مهناز آنقدر شاد بود ... آنقدر حس رها شدن و آسودگی داشت که نمیتوانست متوجه تلخی لحن بهرام شود

اختیار چشم هایش را بست و چند نفس عمیق کشید . پلک هایش داغ شده بودند ... دلش هوای گریه داشت ! اما 

اینبار گریه ی پیروزی ، پس از آنهمه اشک های تلخ و بی ثمر ! حاال که میدانست فرار مهرداد از طرف بهرام برنامه 

دیگر ترس و نگرانی و حتی آن عذاب وجدان کمرنگش از میان  ریزی و اجرا شده ، دیگر هیچ دلواپسی نداشت . حاال

  : رفته بود و فقط به آزاد بودن مهرداد فکر میکرد ! بهرام گفت

  ... ازم بدت اومد ، مهناز ؟! من که گفتم -

  : مهناز وسط حرفش پرید

  ! بدم اومد ؟ ... دیوونه ای ؟ دارم از خوشحالی بال در میارم -

  : و ادامه دادچشم هایش را بست 

االن تنها دلنگرانیم اینه که باید این خبرو چجوری به پدر و مادرم بگم که کمتر جا بخورن ! مرسی بهرام ... مرسی  -

  ... ! تو واقعا ... واقعا

به ذهنش فشار آورد تا توصیفی در خور کاری که بهرام برایش کرده بود ، پیدا کند . اما هیچ چیزی نمیتوانست 

 : اری اش را از او توصیف کند . باز گفتسپاس گذ

  ! مرسی -

توی ذهنش روزهای خوش و شیرین با هم بودن را ترسیم کرد و باز از شادی وصف ناپذیری پر شد . بهرام با لحنی 

  : آرام و محتاطانه پرسید
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  !حاال میخوای بری ؟ -

  کجا ؟ -

  ! فرانسه -

  : کودکانه کف دستانش را بهم کوبید و گفت مهناز بی توجه به لحن خاص او ، با اشتیاقی

آره که میرم ... اصال از همین فردا میرم دنبال کاراش ! ولی نه ... باید یه مدتی صبر کنم ! االن اگه بخوام اقدام  -

  ! کنم ، یه ذره مشکوکه ! باید بذارم یه کمی این تنشا بخوابه

  : بهرام دوخت و پرسیدبعد نگاه براق و پر اشتیاقش را دوباره توی صورت 

 راستی ... حالش خوبه ؟! میتونم باهاش تلفنی حرف بزنم ؟ -

  : بهرام گفت

  ! نه ... نمیتونی ! به این زودیا نمیتونی -

و خیره شد توی برق رقصان چشم های مهنازش ... قلبش پر از حس حسرتی شیرین شد . باورش نمیشد که با دست 

ر کرده ، فرستاده است به فرانسه ! لبخند تلخی زد ... باید به چه زبانی به او میگفت ، های خودش مهناز را از خود دو

  نرو ؟

سکوت مابینشان با ورود ناگهانی و بی خبر خانم سعادتی درهم شکست . خانم سعادتی نگاهش را بین مهناز و بهرام 

 . دتاب داد و لبخندی بر لب نشاند که فقط یک زن میتوانست معنایش را بفهم

  ! ببخشید آقای مهندس ... مزاحم شدم ! نمیدونستم مهمون دارید -

  : بهرام بی توجه به او ، رو به مهناز گفت

  ! پاشو برسونمت خونه -

  : مهناز به شیرینی خندید و برای اینکه تعارفی کرده باشد ، گفت

  ! نه دیگه ... مزاحم نمیشم ! خودم میرم -

  : او و گفت بهرام خیره شد توی چشم های

  ! تو هیچوقت مزاحم من نیستی ... اینو توی مغزت فرو کن -

  . ... و بلند شد و توی اتاقش رفت تا کیف و کتش را بردارد

  : المیرا با انگشت اشاره اش آهسته به در کوبید و گفت

  مهناز خانم ... حالتون خوبه ؟! زنگ بزنم به آقا بگم زودتر بیان ؟ -

 : مهناز گفت
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  ! خوبم ... الزم نیست زنگ بزنی -

و مشت آب یخی توی صورتش ریخت و از توی آینه ی روشویی به صورت رنگ پریده اش نگاه کرد . آن روزها 

حالش اصال خوب نبود . احساس خستگی و کسالت میکرد . دوست نداشت هیچوقت از رختخواب خارج شود . اصال 

یدن و آرا گیرا کردن هم نداشت ! آن روز هم حالت تهوع اضافه شده گرسنه نمیشد . حوصله ی کرم زدن و عطر پاش

بود به تمام حس های مزخرف این اواخرش . توی همان دو دقیقه از بس عق زده بود که دیگر نایی برای سر پا 

  . ایستادن نداشت . باز آب پاشید توی صورتش و بعد شیر را بست و از دستشویی بیرون رفت

ایستاده بود و با کنجکاوی نگاهش میکرد . بی توجه به او رفت و تن خسته و بی حالش را روی  المیرا کمی دورتر

کاناپه انداخت و چشم هایش را بست . باز دلش میخواست بخوابد ... برود توی تختش و تنش را مخفی کند الی 

خیز شد که صدای المیرا او را ملحفه های خنک . با این فکر چشم هایش را باز کرد و به قصد رفتن توی اتاقش نیم

  . دوباره سر جا نشاند

 ! خانم ، این شربت آناناس رو بخورید ! حالتون رو بهتر میکنه -

دل مهناز غنج رفت برای شیرینی و خنکی شربت . زیر لب تشکری کرد و لیوان بزرگ و تراش خورده را از دست 

اده بود و برای رفتن این پا و آن پا میکرد . مهناز با کنجکاوی المیرا گرفت و سر کشید . المیرا هنوز هم مقابلش ایست

  : نگاهش کرد و پرسید

  !خبریه ؟ -

  : المیرا گفت

 ... نه ، چیزه ... راستش -

مکثی کرد . سپس به خود جرأت داد و کنار مهناز نشست . دستش را با مهربانی مادرانه ای روی شانه ی او گذاشت 

  : و گفت

  ! نیست خانم ، ولی با تجربیاتی که من دارم فکر میکنم شما حامله ایدقصدم فضولی  -

مهناز چند لحظه بدون پلک زدن نگاهش کرد . زیاد جا نخورده بود ، آنقدر فهم و سواد داشت که از حاالت غیرعادی 

که کننده اش چنین چیزی را حدس بزند . اما شنیدن این خبر از زبان شخص دیگری برایش کمی دلهره آور و شو

  : بود . زبانش را آهسته روی لب های خشکش کشید و پرسید

  از کجا میدونی ؟ -

خب خانم ... میدونم دیگه ! از رنگ و روتون ! ویار میوه و آبمیوه دارید ... از گوشت بدتون میاد ! اینقدر هم که  -

 ! کسلید و میخوابید
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فکر وجود احتمالی این مهمان کوچک ، همزمان کامش تلخ و ته دل مهناز خالی شد ... دست و پایش لرزید . از 

  : شیرین شد . سرش را پایین انداخت و شقیقه هایش را با دست فشرد . المیرا گفت

چرا حاال اینقدر خودتونو باختین مهناز خانم ؟ عیبی نداره که ... دیگه از یک سال هم گذشته که عروس شدین !  -

تون بود ، واگرنه طایفه ی شوهرتون واستون حرف در میاوردن ! میگفتن حتما خدایی اتفاقا االنا وقت حامله شدن

  ! نکرده یه عیب و ایرادی دارین که بچه تون نمیشه

مهناز از لحن او بی اختیار خنده اش گرفت و باز سرش را بلند کرد . المیرا دلگرم از خنده های او ، تبسمی به لب 

  : نشاند و گفت

  ! روشن شده خانم ... ایشاا... که پسره رنگ صورتتون -

  : مهناز از فکر مادر شدن به حالتی خلسه مانند فرو رفت و آهسته لب زد

  ! نه ... خدا کنه دختر باشه ! من دختر دوست دارم -

  ! دختر ، خانم جون ؟ دختر برکت زندگیه ... اما بچه ی اول آقا بهرام باید پسر باشه -

بهرام ، به خود آمد و نگاه هول و دستپاچه ای به ساعت دیواری انداخت ... هشت و نیم شب بود  مهناز با شنیدن اسم

 : ! احتماال بهرام تا ده دقیقه ی دیگر به خانه برمیگشت . فورا ساق دست المیرا را گرفت و گفت

  ! یه خواهشی ازت داشتم -

 ! شما دستور بده خانم جون ، روی تخم چشام اطاعت میکنم -

 ! میخوام بری داروخانه واسم یه چیزی بخری -

  : المیرا تعجب زده و مشکوک نگاهش کرد و پرسید

  چی ؟ -

  ! یک بسته بیبی چک میخوام -

  !چی چی ؟ -

  : مهناز از لحن او خنده اش گرفت و باز تکرار کرد

  . که یادت نره بیبی چک ... واسه اینه که مطمئن بشم باردارم ! اسمشو واست روی کاغذ مینویسم -

 خب ... چرا نمیرید دکتر ؟ -

 ! دکترم میرم . حاال بذار خودم توی خونه تست کنم -

المیرا مطیعانه سرش را تکان داد و خواست برای رفتن به داروخانه از جا بلند شود که مهناز ساق دست او را محکم 

  : تر گرفت و باز به تندی گفت
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 ! یه خواهش دیگه هم داشتم -

  ، خانم جون ؟ چی -

 ! ازت میخوام درباره ی این ماجرا چیزی به بهرام نگی -

  . المیرا برای چند ثانیه فقط نگاهش کرد . سپس بی اختیار اخم کرد و سرش را پایین انداخت

  چرا نمیخواید بدونه ؟ -

  ! چون باید قبلش مطمئن بشم ... بعدشم اینه که میخوام اولش از زبون خودم بشنوه -

  : خودش حالتی خسته و مستأصل داد و ادامه داد به

  !خواسته ی زیادیه واقعا ؟ -

  : المیرا لبش را آهسته گاز گرفت و گفت

 ! خاطر جمع باشید ... چیزی نمیگم -

 . ... و بی هیچ حرف دیگری از جا بلند شد و سراغ مانتو و روسری اش رفت

 

ایی بسته سیگار میکشید . نسیم معطر و خنک اردیبهشتی از پنجره بهرام دراز کشیده بود روی تختخواب و با چشم ه

ی چهارطاق باز به داخل می وزید و نور نقره ای مهتاب توی اتاق را روشن کرده بود . مهناز مقابل میزآینه نشسته 

لبش از وقتی بود و موهایش را آهسته آهسته شانه میزد . حال عجیبی داشت ... نوعی شادی آمیخته به بیم و امید . ق

 احتمال باردار بودنش را شنیده بود ، تند میزد و دست و پایش میلرزید . برگشته به سمت بهرام و آهسته صدایش کرد

:  

 بهرام ؟ -

  هوم ؟ -

  داری به چی فکر میکنی ؟ -

  : بهرام بدون اینکه چشم هایش را باز کند ، خیلی کوتاه و جدی پاسخ داد

  ! به تو -

و محجوب روی لب های مهناز نقش بست . از روی صندلی بلند شد و در حالیکه به سمت بهرام خنده ای گرم 

  : میرفت ، با شیطنت گفت

  !نمیشه یه ذره بلندتر فکر کنی منم بشنوم ؟ -

 . بهرام با دهانی بسته خندید و بالخره الی پلک هایش را گشود
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  ! . وای به حال روزی که بفهمی چقدر عزیزیتو همینجوریشم به اندازه ی کافی بچه پررو هستی .. -

  : مهناز خودش را روی تخت انداخت و با طنازی گفت

 ! میفهمم -

  . بهرام به سمت او غلت زد و نگاه شیفته اش را توی صورت و گردنش تاب داد

  ! عمرا اگه بفهمی ... اگه حتی فکرشو بکنی -

  : او بیرون کشید و پرت کرد توی جاسیگاری روی پاتختی مهناز اول سیگار نیمه سوخته را از بین انگشتان

  ! خاکسترش نریزه روی روتختی -

  : و بعد باز خودش را به بهرام نزدیک کرد و مثل گربه ی ملوسی زیر دست او خزید و گفت

  ! خب ... تو بگو که بدونم -

ی موهای مشکی مهناز میچرخید و بهرام کمی تنش را باال کشید و خیمه زد روی سرش. انگشتانش مدام ال بال

  : هستی او را مثل جام شرابی سر میکشید و داغ میشد . با صدایی آهسته گفت

این درد امروز و دیروز من نیست ... دیگه داره دوازده سال میشه ! از روزی که شدی عزیزم ... که وقتایی که حالم  -

 ! بده حتی با تکرار اسمت توی ذهنم آروم میگیرم

 : دی زد ، چشم هایش را بست و تکرار کردلبخن

 ! مهناز ! مهناز ! مهناز ! مهناز -

  : مهناز متقابال دستش را باال برد و چنگ زد توی موهای بهرام و گفت

  ! حاال چرا درد ؟ این که خیلی خوبه -

شه ، به شکالت باشه ، یا به درده مهناز ... ضعفه ! اعتیاد در هر صورتی چیز مزخرفیه ... حاال میخواد به سیگار با -

  ! یک زن

قلب مهناز توی سینه اش تند و بی قرار میتپید . آن شب چقدر همه چیز زیبا شده بود ! حتی حرف های بهرام هم 

 ! زیباتر از هر شب دیگری به نظر میرسید ... حتی بوسه هایش به روی موهای مهناز شیرین تر بود

  چرا اینقدر عاشقم شدی ، بهرام ؟ -

 : بهرام موهای او را بویید و گفت

اولین بار عاشق چشمات شدم ! میدونی ... چشمات خیلی شبیه چشمای مامانمه ! بعدش عجیب رفتم توی کوکت !  -

وقتایی که نزدیکم بودی ، مدام نگاهت میکردم ... همه ی حرکاتتو ! خندیدناتو ... اخم کردناتو ... لب گزیدنا و پشت 

! نگاهت میکردم و مدام حرکت بعدیتو حدس میزدم ... اتفاقا بیشتر وقتا هم حدسم درست از آب  چشم نازک کردناتو
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در میومد ! حفظت کرده بودم ، مهناز ... همه ی هستیتو از بر شده بودم ! ولی نه ... من خیلی قبل تر از اینا عاشقت 

 ... بودم ... از روزی که

  : فرو برد و گفت مکثی کرد ... باز صورتش را توی موهای او

  ! از من نپرس چرا عاشق شدم مهناز ... آدما معموال جواب همچین سواالیی رو نمیدونن -

مهناز تحت تأثیر کالم او ، توی خلسه ی شیرینی فرو رفته بود . دستش را دوی شانه ی پهن او حلقه زد و صورتش 

 : را توی گودی گردنش پنهان کرد . آهسته لب زد

  ... بهرام -

 جانم ؟ -

  ! دوستت دارم -

تن بهرام داغ شد ... ضربان قلبش اوج گرفت . مهناز را سخت و محکم در آغوش کشید و با یک نفس عمیق عطر 

  : داغ و زنانه اش را سر کشید . زیر لب گفت

  ! ممنونم عزیزم ... ممنونم -

  . ... و لب هایش روی شقیقه ی او نشست

خار گرفته زیبا دیده میشد . باران تند پاییزی تمام شهر را شسته و رنگ درخشان و کوچه از پشت شیشه ی خیس و ب

دل انگیزی به همه چیز بخشیده بود . بهرام نشسته بود پشت میز چوبی ، چشم دوخته بود به خیابان ، شاید زودتر 

که مرد نبود ... که الاقل بهرام  مهنازش را ببیند . دلش غم داشت ... به اندازه ی تمام آن سال ها ! گاهی آرزو میکرد

شاهین فر نبود ! تا میتوانست با صدای بلندی گریه کند و برایش مهم نباشد که دیگران اشک هایش را میبینند یا نه 

. بهرام بغض داشت و آماده بود با یک اشاره ی مهناز ، بغض تمام آن سال هایش را بشکند . زانو بزند مقابل 

پای او بگذارد ، و مثل یک پسربچه ی ترسان و بی پناه گریه کند . دلش تنگ بود و مهناز مهنازش ، سرش را روی 

 ! نمیفهمید ... دلش غم داشت و او هیچوقت این را نمیفهمید

بالخره توانست مهنازش را ببیند که توی پالتوی خوش رنگ زغال سنگی اش قوز کرده بود و با قدم هایی تند و 

شاپ می آمد . از پشت شیشه ی خیس نگاهش با نگاه بهرام درهم تالقی پیدا کرد و پرعجله به سمت در کافی 

لبخندی زد . دل بهرام گرم شد . باز جرعه ای از قهوه اسپرسوی دوبلش نوشید و نفس عمیقی کشید . چقدر دلش 

  ! یک نخ سیگار میخواست

معطر باران توی تمام فضا پیچید . بی مکث  در باز شد و مهناز پا توی کافی شاپ گذاشت ... با ورودش بوی سرد و

 : به سمت بهرام رفت و با لحن آزاد و سرزنده ای گفت
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 ! سالم -

و بی تعارف صندلی مقابل او را عقب کشید و به رویش نشست . بهرام فقط خیره خیره نگاهش میکرد . مهناز بی 

  : توجه به او کیفش را یک گوشه ی میز گذاشت و گفت

  ! رده ... هنوز پاییزه ، زمستون بشه دیگه میخواد چی بشهچقدر هوا س -

و بعد طره ی موی سیاهش را که به پیشانی خیسش چسبیده بود ، عقب زد و آنوقت فرصت کرد نگاه دقیقی به 

  : بهرام بیاندازد . بهرام گفت

 خوبی ؟ -

  عالی ! تو خوبی ؟ -

  : بهرام به تلخی خندید و پاسخ داد

  ! منم عالی -

پیشخدمت مقابل میزشان حاضر شد و مهناز برای خودش سفارش شکالت داغ داد . بعد از رفتن او ، باز به سمت 

  : بهرام برگشت و گفت

  فکر میکنی االن که از خونه اومدم بیرون ، کیو دیدم ؟ -

  : منتظر حدس زدن بهرام نشد ، و خودش به سرعت ادامه داد

  ! ساسان -

  : بدخلقی پرسیدبهرام اخم کرد و با 

 جلوی در خونه ی شما چه غلطی میکرد ؟ -

میگفت اگه صد و پنجاه میلیون رو بهش بدیم ، میره رضایت میده تا مهرداد با خیال راحت برگرده سر خونه و  -

  ! زندگیش

  : بهرام بی اختیار عصبانی شد و گفت

  ! شغالغلط کرده ! یک ریال هم بهش پول نمیدی ! بره بمیره پسره ی آ -

 . مهناز تعجب کرده بود

  !چرا ؟ -

بهرام مکثی کرد . نمیتوانست برای مهناز توضیح دهد که چون ساسان به اندازه ی کافی از او پول گرفته است . 

  : گفت

چون داره زر میزنه ! حاال اگه اونم رضایت بده ، دیگه چیزی عوض نمیشه . مهرداد نباید فرار میکرد ، ولی حاال هم  -
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که این کارو کرده نباید دیگه گیر قانون بیفته که پدرشو در میارن ! بعدشم ، اون روزایی که کارت گیر همین پسره 

ی نسناس بود ، یادت رفته چقدر اذیتت کرد ؟ حاال میخوای بهش پول بدی ؟ واقعا میخوای همچین کاری بکنی 

  !؟

 : مهناز گفت

 ! رم که بدم ! هر چی پول داریم رو برای سفرمون الزم دارمنه ... بهش پول نمیدم ! راستش پولی ندا -

پیشخدمت باز به آن ها پیوست و پس از گذاشتن لیوان شکالت داغ روی میز ، آنها را تنها گذاشت . مهناز جرعه ای 

ز او از شکالت داغش را خورد و باز به بهرام نگاه کرد . نگاهش جذاب و شیرین و دلربا بود . بهرام سعی میکرد ا

چشم بگیرد ، اما نمیشد . داغی عجیبی زیر پوستش احساس میکرد ... دلش میخواست نفس عمیقی بکشد ، اما 

  : جلوی خودش را گرفت . پرسید

  حاال جدی ... میخوای بری ؟ -

  : مهناز به سادگی پاسخ داد

  ! آره ، معلومه -

 چند روز دیگه بلیط داری ؟ -

  !ور ؟دقیقا سه هفته ی دیگه ! چط -

بهرام کمی این پا و آن پا کرد . برای اولین بار در تمام زندگی اش برای حرف زدن ، کلمه کم آورده بود . با 

  : انگشتانش روی سطح میز چوبی ضرب گرفت و در حالیکه سعی میکرد با مهناز چشم توی چشم نشود ، گفت

فایده ای نداره ... حاال که تو دیگه اینجا هیچی نداری  من ... میدونم حرفام احمقانه است ! میدونم حاال دیگه هیچ -

که بهش دلخوش باشی ، به جز ... شاید کلی خاطرات بد ! اما من آدمی نیستم که حتی بی اهمیت ترین شانسام رو 

هم از دست بدم ... میخوام بهت بگم ، چون ... میترسم مهناز ! میترسم تا آخر عمرم این حسرت رو به دلم داشته 

  ! اشم که اگه روز آخر بهش میگفتم ، شاید خیلی چیزا عوض میشدب

  : مهناز آهسته روی میز ، به سمت او خم شد و پرسید

 چی شده ، بهرام ؟ -

  . بهرام صاف زل زد توی چشم های او

 میشه ازت خواهش کنم نری ؟ میشه بمونی ایران ... زن من شی ؟ -

کرد چیزی از بدنش پر کشید و رفت . ضربان قلبش اوج گرفته بود .  مهناز چیزی نگفت . برای یک لحظه احساس

دستش را مشت کرد و نفسش را برای چند لحظه توی سینه نگه داشت . انتظار این سوال را از جانب بهرام داشت ... 
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بود که بهرام شاید خیلی زودتر از این ها ! شاید هم خیلی متفاوت تر از این لحن نرم و پر از خواهش . برایش عجیب 

برای مطرح کردن این پیشنهاد سراغ یکی از همان راهکارهای عجیب و غریب خود نرفته و او را تحت فشار 

نگذاشته است . توی تمام آن روزها و شب ها به این کابوس تلخ و شیرین فکر میکرد ... به پاسخ خودش هم گاهی ! 

اما در عین حال همیشه میدانست که دیگر جرأت نه گفتن  گاهی توی مسیر افکارش به او پاسخ رد محکمی میداد ،

به او را نخواهد داشت . سردرگم و کالفه بود ... احساس کوچکی و حقارت عجیبی میکرد . اما حاال که با این نگاه پر 

از خواهش ، با این لحن نرم و ملتمس غافلگیر شده بود ، احساس میکرد آرامشی داغ مثل مواد مذاب توی رگ 

 . یش جاری شده استها

  . بهرام سکوت او را دید و لبخند تلخی زد

خواسته ی زیادی بود ، نه ؟ باز تا اومد همه چی درست بشه و تو به آرامش برسی ، من جفت پا پریدم وسط  -

ه من سرنوشتت ! اما ایندفعه دیگه واقعا بار آخره ... بهت قول میدم که بار آخره ! ازت میخوام توی این سه هفته ب

فکر کنی ... فقط به من ! نه هیچ اجباری در کاره ، و نه حتی کوچک ترین احساس دِینی ! فقط ازت میخوام به این 

فکر کنی که من میخوامت ... واقعا ، و از ته قلبم میخوامت ! یه جوری که عمرا هیچ جای دنیا ، حتی میون اونهمه 

  ! دا نمیکنی ... یکی که تا این حد عاشقت باشهپسربچه ی شاعرپیشه ی فرانسوی یکی لنگه ی من پی

  : چند ثانیه سکوت کرد و بعد با صدایی بم و خش دار به سختی اضافه کرد

نمیخوام به این چیزا فکر کنم ، اما اگه جوابت نه بود ... خواهش میکنم تا لحظه ی آخری که ایرانی بهم نگو !  -

  ... کنم کهمیترسم ... میترسم خر بشم و باز یه غلطی ب

  : مهناز بالخره سکوتش را شکست و پرسید

  چند تا سوال دارم ، قول میدی راستشو بهم بگی ؟ -

بهرام بی هیچ حرفی فقط زل زد توی چشم هایش . مهناز از شدت هیجان و اضطراب دستش را روی پایش مشت 

  : کرد و پرسید

  تصادف پدر من ، کار تو بود ؟ -

  : او له شد . با اینحال مکثی کرد و با لحن محکمی فقط گفتبهرام زیرنگاه مضطرب 

  ! نه -

  : مهناز احساس کرد روحی تازه در کالبدش دمیده شده . باز پرسید

  ماجرای اون زمین وقفی چی ؟ اونم به تو ربطی نداشت ؟ -

  : اینبار بهرام اخم کمرنگی روی پیشانی اش نشاند و با صداقت بیشتری پاسخ داد
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  ! جون تو قسم که نه به -

  ... قضیه ی رضایت ندادن ساسان -

  : بهرام برای چند ثانیه از شدت خشم چشم هایش را بست و با لحنی عصبی و سرزنش آمیز ، گفت

  ! مهناز -

مهناز سکوت کرد . بهرام با غم به او نگاه کرد در حالیکه توی دلش کوچک ترین امیدی به رسیدن به عشق همه ی 

  : ش نداشت . گفتزندگی ا

  ! چیز زیادی ازت نمیخوام مهناز ... فقط خوب فکراتو بکن -

  ! نیازی به فکر کردن نیست -

نفس توی سینه ی بهرام حبس شد ... بی اختیار کمی عقب کشید و صاف نشست . آماده ی نفجار بود ... آماده بود تا 

کشد ... صندلی اش را توی شیشه بکوبد و دنیا را زیر و رو با اولین کلمه ای که از دهان مهناز خارج میشود ، داد ب

 . کند . اما جمله ی بعدی مهناز ، درست مثل آب یخ آتش درونش را خاموش کرد

  ! من قبول میکنم -

احساسی توی قلبش لرزید . برای چند ثانیه دنیا از حرکت ایستاد ... حتی جریان خون توی رگ هایش متوقف شد . 

او و رویای بزرگی که پس از سال ها تعبیر شده بود و حاال تنها مشکل انگار این بود که باور نمیکرد  فقط او ماند و

همه چیز حقیقت دارد ! دلش میخواست سیلی محکمی توی صورتش بکوبد تا مطمئن شود خواب نیست ... اما نه ! 

وشبخت که دارد زیر حجوم ناگهانی این این یکی خواب نبود ! مطمئن بود که بیدار است ... بیدار است و آنقدر خ

  . خوشبختی نفس کم می آورد و له میشود

مهناز حرفی نمیزد ... فقط نگاهش میکرد و انگار کمی هم دلخور و سرخورده بود . شاید انتظار عکس العمل بهتری 

ک لبخند گرم از جانب بهرام داشت . شاید میخواست نوازش شود ، بوسیده شود ، ستایش شود ! حداقل دلش ی

میخواست . اما بهرام هیچ کاری نمیتوانست بکند ، حتی نمیتوانست به نگاهش حالت نرم تر و عاشقانه تری بدهد . 

  : تنها جمله ای که به ذهنش رسید، این بود

  کی بیام خواستگاری ؟ -

 : مهناز با گیجی پرسید

  !هان ؟ -

  : خنگ شدن انتخاب کرده بود ! باز گفتبهرام کمی کالفه شد . مهناز عجب وقتی را برای 

  ! امشب میایم خواستگاری -



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 337  

 

 : مهناز بی اختیار از جا پرید و فورا گفت

  ! نه نه ... امشب نه ! من آمادگیشو ندارم -

 : بهرام با بددلی پرسید

  !چرا نه ؟ -

 ب ! باز کی وقت دارم برای پذیراییبرای اینکه نمیشه ... نمیتونم ! من تا از اینجا خودمو برسونم خونه ، میشه ش -

...  

  : بهرام وسط حرفش پرید

من تا یک ربع دیگه میرسونمت خونه ات ... توی این فاصله هر چی واسه امشب الزم داری لیست کن ، سبحانی  -

  . رو میفرستم همه رو بخره

  : روی میز کوبید و با کالفگی گفتمهناز زیر رگبار برنامه ریزی های او نفس کم آورده بود . مشتش را به آرامی 

بچه شدی ، بهرام ؟ امشب نمیشه ! من باید برم با پدر و مادرم حرف بزنم ، باید آماده شون کنم . نمیشه یهو برم  -

خونه و بگم ، مامان ! من همین نیم ساعت پیش نامزد کردم ، تا دو ساعت دیگه هم قراره فک و فامیل نامزدم واسه 

  ! خونه مونبله برون بیان 

 : بهرام سرش را تکان داد ... حق با او بود ! گفت

 ! پس ... فردا شب میایم -

  : مهناز دهان باز کرد تا اعتراضی بکند ، اما او تیز و هشداردهنده نگاهش کرد و خیلی جدی گفت

  ! فقط نگو فردا شبم آمادگیشو نداری که قاطی میکنم ها -

ی جز اطاعت نداشت . هنوز از فکر اینکه جواب مثبت داده و قرار است به همان مهناز سکوت کرد . انگار چاره ا

زودی ها همسر بهرام شود ، مضطرب بود و دلشوره داشت . فکر میکرد دارد خواب میبیند . بهرام مدتی سکوت کرد . 

 : آخرین جرعه ی قهوه اش را نوشید و گفت

  ... م تا همه چی رسمی بشه ، و یه چیز دیگهفردا شب که اومدیم ، انگشتر نامزدی دستت میکن -

  : مکثی کرد . سرش را بلند کرد و صاف و محکم زل زد توی چشم های مهناز و ادامه داد

  ! خیلی زود عقد میکنیم ... دیگه حتی فکرشم نکن که بذارم یک ساعت نامزد بمونیم -

تخوش تغییر شده ، زبانش بند آمده بود . از فکر مهناز از اینکه میدید در عرض نیم ساعت سرنوشتش تا این حد دس

اینکه شاید تا دو روز دیگر همسر قانونی بهرام میشد ، تنش یخ کرد . دهان باز کرد تا چیزی بگوید ... اما هیچ جمله 

ای به ذهنش نرسید . ترجیح داد در آن لحظه سکوت کند و آنقدر به خود زمان بدهد تا بتواند به افکار و احساسات 
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  . سر و سامانی بدهد

  : بهرام به ساعت مچی اش نگاهی کرد و گفت

  ! ساعت پنج و نیم شد ! پاشو برسونمت خونه ... بدو دیرم شد کلی کار دارم -

در تمام مسیر ، سکوتی سنگین مابین بهرام و مهناز حاکم شده بود . بهرام ساکت و جدی مشغول رانندگی بود و 

ته بود که انگار حضورش را فراموش کرده است . مهناز هم اگرچه از رفتار سرد او کمی آنقدر مهناز را نادیده گرف

احساس سرخوردگی میکرد ، اما در آن لحظه به این سکوت راضی بود . فرو رفته بود توی صندلی و در حالیکه به 

  . خیابان نگاه میکرد ، مغزش مدام بین بهرام و بیژن در گردش بود

گذاشته بود و آن دو را با هم مقایسه میکرد . آنها آنقدر با هم متفاوت بودند که هیچ آدم  توی ذهنش یک ترازو

  . غریبه ای حتی یک درصد هم نمیتوانست حدس بزند با هم برادراند

بیژن خوشگل بود و جنتلمن . موهای خرمایی و پوست سفید داشت و قدش کمی بلندتر از بهرام بود . وقتی که 

جذاب میشد . دست های ظریف و کار نکرده داشت و همیشه بوی ادکلن میداد . مودب بود ،  میخندید ، خیلی

میدانست باید با زن ها چگونه رفتار کند . امکان نداشت زودتر از مهناز از دری رد شود ، امکان نداشت مقابل او به 

 . کسی ناسزا بگوید

سیاه وحشی داشت ، چشم های گیرای وحشی داشت ، بهرام از هر جهت نقطه ی مقابل او محسوب میشد . موهای 

نیرویی قوی و مردانه ی وحشی داشت ! بی باک بود ، بددهان بود ، و بسیار بی رحم ! مهناز پیش او همیشه بی 

اختیار جمع و جور مینشست ... حتی ناز و اداهایش را هم جمع و جور میکرد ! همیشه از کنار او بودن میترسید ... از 

ی محرک و قوی مردانه توی وجودش میترسید . او آنقدر بد بود که توانست بی هیچ عذاب وجدانی مهناز را آن نیرو

 . بیچاره کند . اما در کنارش آنقدر قدرت داشت که مهناز میدانست باز هم تنها مرد قابل اعتماد زندگی اش ، اوست

بیشتر از عشق پاک و مقدس بیژن به درد مهناز  عشق بی رحم و افسار گسیخته و آمیخته به کینه و نفرت او خیلی

خورده بود . مهناز این را میدانست . میدانست که اشتباه کرده بود ... راه را اشتباه رفته بود ، به اشتباه دل بسته بود . 

ن بهرام آدم بدی بود ... خیلی بد ! اما همان کسی بود که همیشه توی لحظه های آخر میرسید و مهناز را از لج

بیرون میکشید . ولی بیژن برای او چه کرده بود ؟ غصه خورده بود ، گریه کرده بود ، زجر کشیده بود . اما به جز این 

  ها ، واقعا برای او چه کرده بود ؟

روزی که مهناز به بیژن دل باخت و به خاطر او بهرام را از خود راند ، فقط هفده سال داشت . آن روزها یک 

و خیال پرداز بود و چیزی از واقعیات زندگی نمیدانست . اما حاال بزرگ شده بود ، عاقل شده بود ،  دختربچه ی احمق

حاال عشق را هم با عقلش میسنجید . عقلش بود که به او میگفت اینبار نباید ریسک کند ... دوباره نباید بهرام را از 



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 339  

 

  . برای همیشه تأمین کندخود براند . باید با او ازدواج کند و خود و خانواده اش را 

 : با توقف ماشین جلوی در مجتمع ، مهناز از افکارش دست کشید و نگاهی به بهرام انداخت . گفت

  ! مرسی ... زحمت کشیدی -

بهرام چیزی نگفت ، حتی نگاهش نکرد . مهناز میدانست که او هم حاال با افکارش درگیر است ، و درکش کرد . زیر 

  . خواست پیاده شود که بهرام ناگهان مچ دستش را گرفتلب خداحافظی کرد و 

  مطمئنی ؟ -

  : مهناز سرش را به سمت او چرخاند . بهرام ادامه داد

  امروز که از من جدا شدی ، دیگه حق نداری پشیمون بشی . مطمئنی که میخوای با من ازدواج کنی ؟ -

نرمی را برای رها کردن مچ دستش شروع کرده بود ،  مهناز آب دهانش را به سختی قورت داد و در حالیکه تالش

 : گفت

  . مطمئنم بهرام ... پشیمون نمیشم -

بهرام نفس عمیقی کشید ، انگار حاال توانسته بود باور کند مهناز او را دست نیانداخته است . دست مهناز را باال 

 . گرفت و روی انگشتانش را بوسید و رهایش کرد

  ! رو ! خداحافظخیلی خب ... حاال ب -

گونه های مهناز گر گرفت . برای اولین بار پس از سال ها به این صورت از بهرام خجالت میکشید .به یاد پنج سال 

  : پیش و شب خواستگاری افتاد و خون داغ آن سال ها توی رگ هایش جوشید . با شرمی دخترانه زیر لب گفت

 ! خداحافظ -

  . و پیاده شد و به خانه رفت

جیران وقتی فهمید ، درست مثل تپه ای باروت منفجر شد و شروع به داد و فریاد کرد . وسط اتاق ایستاد و درحالیکه 

مدام دست هایش را تکان میداد و گاهی هم با خشونت موهای جلوی صورتش را پس میزد ، هر چه از دهانش در 

  . آمد بار بهرام و جد و آبادش کرد

لقمه ... غلط کرده دوباره اسم دختر منو آورده ! چی فکر کرده پیش خودش ، هان ؟ فکر  غلط کرده پسره ی حروم -

کرده دختر من بی صاحابه ؟ که میکشونتش توی یه کافی شاپ و ازش خواستگاری میکنه ؟! هان ! عین اون بی پدر 

 ! رمو مادرا ... عین همونا ! ولی من نمیذارم ... من جنازه ی تو رو هم روی دوشش نمیذا

  : خشمگین و نیمه نفس خودش را روی مبل انداخت و گفت

  ! برو بهش زنگ بزن بگو فردا شب نیاد ... برو بهش بگو پشیمون شدی -
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  : مهناز از شدت ناراحتی لبش را میجوید . گفت

  ... ولی مامان -

  ! همینی که گفتم ... دیگه چیزی نشنوم -

ده بود و با ناراحتی به فرش کرم رنگ زیر پایش نگاه میکرد . نمیتوانست مهناز هنوز توی چارچوب در اتاقش ایستا

درک کند مادرش از چه چیزی اینقدر به خشم آمده . او که پنج سال پیش بهرام را دوست داشت . توی تمام خانواده 

و حتی به ذهنش خطور تنها کسی که با بهرام موافق بود ، او بود ! از اتفاقات بعد از آن هم که اطالعی نداشت ... ا

نمیکرد که یکی از مظنونان اصلی بدبختیهای زندگی اش ، بهرام است . او فقط میدانست که فرار مهرداد کار اوست 

  و برای این کار هم مدام بهرام را دعا میکرد . پس حاال از چه چیزی اینقدر عصبانی بود ؟

انده تکیه زد به کومه ی در . مادرش که این بود ... نفس کالفه اش را با ضرب فوت کرد بیرون و مستأصل و درم

مهرداد اگرماجرا را میفهمید چه میکرد ؟ ... به پدرش که اصال جرأت نداشت نگاه کند ! اوضاع خیلی بدتر از آن 

  : چیزی بود که فکر میکرد . باز گفت

  ای ؟آخه من چجوری برم بهش زنگ بزنم و بگم نیاد ؟ چرا ازم کار غیر ممکن میخو -

  ! میخواستی اون وقتی که سر خود قرار خواستگاریشو قبول کردی ، فکر اینجاهاشم میکردی -

  !مامان ... مامان خوبم ! مامان خوشگلم ! تو چرا اینقدر داغ کردی ؟ مگه قراره چی بشه ؟ ازدواج کردن جرمه ؟ -

  : جیران نگاه تند و تیزی به سمت او پرتاپ کرد و گفت

ن بهرام شدن جرمه ! تو اگه میخواستی زنش بشی ، همون پنج سال پیش بهش جواب میدادی ! من باید آره ... ز -

  ! بفهمم چی شده که تو یهو این تصمیم احمقانه رو گرفتی

 : مهناز قدمی به سمت او برداشت و با لحنی مردد گفت

  ! مامان ... ما همدیگه رو ... دوست داریم -

راف دروغی که جلوی چشمان پدرش به زبان آورد . جیران سر بلند کرد و خیره شد توی و شرم زده شد از این اعت

 . چشم های مهناز

دوستش داری ؟ ... غلط کردی ! دوستت داره ؟ اونم غلط کرده ! اینقدر قصه ی شیرین و فرهاد تعریف نکن که  -

  ! توی کَتَم نمیره مهناز

 : ا کالفگی دستش را توی هوا تکان داد و گفتمهناز دهان باز کرد توضیح بدهد که جیران ب

بسه مهناز ... بسه ! خسته شدم از چاخانات ! تو دوستش داری ؟ تو ؟! اگه میگفتی بن الدنو دوست داری بیشتر  -

  ! باورم میشد
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مهناز دمق و بی حوصله نگاهش را به زمین دوخت و انگشتان سردش را توی هم گره زد . انگار مادرش تحت هیچ 

  : رایطی نمیخواست این بحث را تمام کند ! جیران گفتش

تو یه کاسه ای زیر نیم کاسه داری مهناز ... و تا من نفهمم دقیقا چه مرگته ، محال ممکنه به این وصلت راضی  -

  ! بشم

بی مهناز خسته از این بحث طوالنی نگاه کالفه اش را توی سالن چرخ داد و چند ثانیه توی صورت رنگ پریده و 

حالت پدرش ثابت نگه داشت . آه سرد و غمباری کشید و بی هیچ حرفی توی اتاقش رفت و در را بست . خسته و بی 

  . حوصله روی تختخواب نشست و سرش را میان دستانش گرفت

ی حال بدی داشت . با اینکه عمیقا مطمئن بود ازدواجش با بهرام درست ترین کار است ، اما حاال کمی مردد بود . ا

کاش کمی وقت برای فکر کردن میگرفت ! شاید اگر بهرام در لحظه ی آخر به او هشدار نداده بود که این بار حق پا 

  ! پس کشیدن ندارد ، حاال به پشیمانی هم فکر میکرد ! اما دیگر نمیتوانست عقب بنشیند ... نمیتوانست

خواب طوالنی و راحت میخواست . حوصله ی سر روی تختخواب دراز کشید و سرش را زیر پتو فرو کرد . دلش یک 

  . وکله زدن با دیگران را نداشت . حتی وقتی مادرش برای شام صدایش کرد ، بیرون نرفت

مادرش هم اصراری به حضور او نداشت . مثل هر شب دیگری با توجه و وسواس خاصی به مهدی شام داد و صورت 

گذاشت تا اخبار ساعت ده را ببیند . سپس دوباره مهناز را صدا زد  و دستانش را شست و ویلچرش را جلوی تلویزیون

  . تا برای خواباندن مهدی روی تخت ، کمکش کند

مهناز اینبار بیرون رفت و زیر بغل پدرش را گرفت و با کمک مادرش و هزار زحمت بالخره پدرش را روی 

نه رفت تا لیوانی چای بنوشد . کتری سرد بود و تختخوابش جابه جا کرد . سپس آنها را تنها گذاشت و توی آشپزخا

چای مانده . زیر کتری را روشن کرد و سپس پشت میز کوچک ناهارخوری نشست و در انتظار جوش آمدن آب ، 

  : دستش را تکیه گاه چانه اش کرد . توی افکار خودش غرق بود که صدای مادرش را از آن سمت پیشخوان شنید

  امو گرم کنم ؟گشنته مهناز ؟ برات ش -

  : مهناز از روی شانه اش نگاه بی حوصله ای به سمت او انداخت و خیلی کوتاه پاسخ داد

 ! نه ، مرسی -

جیران توی آشپزخانه رفت و یکی از صندلی های میز ناهارخوری را عقب کشید و به رویش نشست . هنوز از بحث 

  : سر شب ، اخم کمرنگی روی پیشانی اش نشسته بود. پرسید

  ! خب ... تعریف کن -

 . مهناز از این حرف بی مقدمه ی او جا خورد
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  چی بگم ؟ -

  : و بعد به نگاهش حالت دلخوری داد و ادامه داد

  !خیلی گوش شنوا داری شما ، که به حرف زدن تشویقم میکنی ؟ -

  : جیران انگشت اشاره اش را جلوی صورت او تکان داد و گفت

بهم ریخته بود ... افسار زندگیمون افتاده بود دست تو ! تو فکر کردی خیلی بزرگ شدی !  یه مدتی بود همه چی -

هر وقت دلت خواست رفتی ، هر وقت خواستی اومدی ! فکر کردی بی صاحابی ، بی اذن و اجازه ی ما قول ازدواجم 

  ! دادی

 : گفتمهناز از لحن سرد و جدی او جا خورد . صورتش را درهم کشید و با دلخوری 

  ! مامان -

مامان بی مامان ! تو چی پیش خودت فکر کردی ؟ داداشت اونور دنیا اسیره ، بابات اینجا روی ویلچر نشسته ،  -

مامانت هم که هیچی ... کشکه واسه سابیدن ! هیچ دختر خانواده داری بدون مشورت و اجازه ی بزرگتراش به کسی 

  ... قول ازدواج نمیده ، ولی تو

  : سط حرفش پرید و با همان دلخوری توی لحنش گفتمهناز و

چی داری میگی ، مامان ؟ من به کی قول ازدواج دادم ؟ یه قرار کوتاه بود ، واسه اینکه ازم تقاضای ازدواج کنه ...  -

آبادشو منم گفتم بیاد خواستگاریم ! بد کردم ؟ هان ؟ اصال میخوای االن گوشی تلفنو بردارم و زنگ بزنم بهش جد و 

  !به فحش بکشم ؟ میخوای ؟ این کارم در شأن یک دختر خانم خانواده دار هست ؟

صدایش لحظه به لحظه اوج میگرفت . عاصی شده بود از این بحث بی سرانجام مادرش ... خسته بود از توضیح 

 : دادن ! جیران که از خشم او جا خورد بود ، گفت

  ! صداتو بیار پایین -

  : ه ای کشید و نگاهش را از صورت مادرش گرفت . گفتمهناز نفس کالف

مامان ... چرا روی این مسئله کلید کردی ؟ خودتم میدونی که من کار خاصی نکردم ! بیخودی داری اعصابمو ورز  -

  میدی ! بگو قضیه چیه ؟ از چی اینقدر میسوزی که نمیخوای این بحث لعنتی رو تمومش کنی ؟

لند شد و به سمت گاز رفت . کمی چای دم کرد و شعله ی زیر کتری را تا حد ممکن پایین جیران آه سردی کشید . ب

  : کشید . سپس دوباره به سمت مهناز برگشت و بی مقدمه گفت

 قول و قراری با هم داشتین ، مهناز ؟ -

  . چشم های مهناز از فرط حیرت گرد شدند
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  نه ! چه قول و قراری ؟ -

  : ه بود . گفتنگاه جیران رنگ غم گرفت

  ... یعنی تا این حد منو خرفت و کودن فرض کردی که -

  : مهناز وسط حرفش پرید

  ! نه مامان ... این حرفا چیه میزنی ؟ ولی به خدا منظورتو از قول و قرار نمیفهمم -

یوان ها را جیران باز به مهناز پشت کرد و از توی کابینت باالی سینک دو لیوان برداشت و چای ریخت . سپس ل

  . همراه با قندان روی میز گذاشت و دوباره روی صندلی نشست ... اینبار کمی نزدیک تر به مهناز

  واسه آزادی مهرداد ، ازت قولی گرفته بود ؟ -

  . مهناز متوجه منظور او شد و ناگهان دمای تنش افت کرد

  ! نه -

  ! داری دروغ میگی -

 : کردچشم هایش را بست و با حرص تکرار 

 ! نه -

  : جیران باز هم برافروخته گفت

پس چرا حاال ... حاال که فقط سه هفته مونده تا سفرمون ... تا جدا شدنمون از این نکبت ... چرا حاال میخوای  -

  زنش بشی ؟

سوالش آنقدر منطقی بود که مهناز هیچ پاسخی برایش پیدا نکرد . غم عجیبی روی دلش نشست . دستش را آهسته 

  : وی دست مادرش گذاشت و گفتر

 ! مامان خانم ... مثل اینکه یادت رفته ! پنج سال پیش بدجوری هواخواه بهرام بودی -

پنج سال پیش ، پنج سال پیش بود ! من ازش خوشم میومد ، چون پسر مودب و جذاب و اصیلی بود . پدرت هم  -

تو گفتی نه ، ما هم اصراری نکردیم ! حاال برام عجیبه که بنا به دالیلی صالح میدونست این ازدواج سر بگیره . اما 

  ! بعد از پنج سال ، اومدی روبروم نشستی و میگی بهرامو دوست داری ... میخوای زنش بشی

  : مکثی کرد ، نفس عمیقی کشید و با مالیمت بیشتری ادامه داد

هر کس دیگه ای واسم عزیزی ! پنج ساله که  دختر من ... عزیزم ! خدای باال سرم شاهده که توی دنیا بیشتر از -

زندگیتو وقف ما کردی ... از روز اولی که فکر میکردی با شاد نگه داشتنمون و رنگ کردن موهای من میتونی 

خانواده رو سر پا نگه داری ، تا حاال که نمیدونم با چه دلیل و برهانی میخوای تن به این ازدواج بدی ... همیشه این 
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بالکش ما شدی ! ولی این مرتبه رو نمیذارم ! نمیذارم واسه آزادی مهرداد ... واسه اینکه من کنار پسرم  تو بودی که

  ! باشم ، خودتو بفروشی ! نمیذارم مهنازم ... این حقو به تو نمیدم

بغضی که به مرور توی گلویش بزرگ و بزرگ تر میشد ، ناگهان درهم شکست و اشک هایش روی صورتش فرو 

. مهناز با دیدن گریه ی مادرش ، دستپاچه شد . به تندی دست های سرد او را بین دست هایش گرفت و با  لغزید

  : لحن تب آلودی نالید

مامان گریه نکن ... به خدا قسم هیچ قول و قراری بین ما نبود ! مامان منو ببین ... به جون تو ، به جون بابا ، به  -

  ! نبودجون مهرداد قسم که هیچی بین ما 

و بعد خودش هم به گریه افتاد و صورتش را با کف دست هایش پوشاند . برای چند ثانیه هیچکدام حرفی نزدند و 

  : فقط اشک ریختند . سپس جیران گفت

  تو به مادرت هیچوقت دروغ نمیگی مهناز ... میگی ؟ -

  . مهناز سرش را باال گرفت و چشم های خیسش را توی صورت مادرش دوخت

دروغ نمیگم مامان ! من واقعا تا قبل از امروز ، درباره ی این مسئله هیچ حرفی با بهرام نزده بودم . ولی امروز ...  -

سر کار بودم که زنگ زد . گفت میخواد حرف بزنه . رفتم سر قرار ... ازم خواستگاری کرد ! گفت دوستم داره ... گفت 

 ! ت که نه اجباری در کاره و نه احساس دینیتوی این سه هفته بهش فکر کنم ! حتی بهم گف

  : مکثی کرد . برای حرف زدن نفس کم آورده بود .کف دستش را روی پیشانی تب دارش کشید و ادامه داد

اما دروغ چرا ؟ من به احساس دینمون هم فکر کردم ! خجالت کشیدم بالفاصله بهش نه بگم ! دلم هم براش  -

  ! چرا قبول کردمسوخت ... نمیدونم ! نمیدونم 

  : آرنج هایش را روی میز گذاشت و سرش را از میان شانه هایش پایین آویخت . جیران گفت

  ! واسه خاطر دلسوزی ازدواج کردن ، کار عاقالنه ای نیست -

د عاقالنه است مامان ... عاقالنه است ! اون مهناز مغرور و نازداری که پنج سال پیش تونست به راحتی بهرامو ر -

 کنه ، حاال دیگه مرده ! منو ببین مامان ... من چی دارم که به خاطرش بازم برای بهرام ناز کنم ؟ چی دارم ؟

 : پوزخند تلخی زد و گفت

من حتی جهیزیه ندارم که مثل هر عروس دیگه ای به خونه ی شوهرم ببرم . حتی برادری ندارم که بخواد شاهد  -

  ! عقدم ، شاهد سر بخت رفتنم باشه

و توی ذهنش فکر کرد به احساس امنیتی که در کنار بهرام نصیبش میشد . فکر کرد به اینکه برای مسافرتشان پول 

الزم داشت و حاال اگر با بهرام ازدواج میکرد ، میتوانست روی مهریه اش حساب باز کند . باز دستش را گذاشت روی 
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  : دست مادرش و گفت

 ! ش میکنم ، بذار همون کاری رو بکنم که میدونم به صالحمونهمامان ... سد راهم نشو ! خواه -

دل جیران هنوز غم داشت ، هنوز هم مخالف این ازدواج بود . اما میدانست که با اعتراضش هیچ دردی دوا نمیشود . 

 : اشک هایش را پس زد و گفت

  ! خیلی خب ... حاال که تو میخوای ، منم حرفی ندارم -

 : ران پنج سال پیش توی رگ هایش ولوله میکرد . از جا بلند شد و با غرور ادامه دادخون داغ و مغرور جی

فردا با هم میریم خرید ... میبرمت مزون اسپادانا ! واست خوشگل ترین لباس شهرو میخرم ! حاال که قراره به خونه  -

  ! ی بهرام بری ، باید مثل یک ملکه بری ... نه یک دختر دم دستی و شکست خورده

و دیگر منتظر نماند تا رد یا تأیید مهناز را بشنود . آشپزخانه را ترک کرد و توی اتاقش رفت و مهناز ماند با دو لیوان 

  . ... چای دست نخورده و سرد شده

برای اولین بار توی تمام زندگی اش بود که تا آن حد گیج و غافلگیر شده بود ... مغزش قفل کرده بود و هاج و واج 

مهمانانی نگاه میکرد که تمام پذیرایی کوچک آپارتمانشان را پر کرده بودند . انتظار یک خواستگاری جمع و جور و به 

خودمانی را داشت ... انتظار داشت فقط بهرام و ناهید و حداکثر بهار به خانه یشان بیاید . اما تا در را باز کرد با پنج 

که انگار برای مراسمی بزرگ تر و مهم تر از یک خواستگاری معمولی  زن و دو مرد شیک و ادکلن زده ای روبرو شد

  . آمده اند

نگاه چرخاند بین مهمانان و از شدت دلهره احساس تهوع کرد . عموی بزرگ بهرام ، بهادر خان شاهین فر و 

مهناز را رها  همسرش زرین خانم ، شمیال و همیال عمه های او ، و ناهید و بهرام . بهار هم بود و یک لحظه هم

  . نکرده بود و مدام بغل گوشش عروس خانم عروس خانم میگفت

مهناز زجر میکشید از حضورش توی آن جمع . زجر میکشید از نگاه تلخ ناهید ، از خنده های سرخوش مهمانان و از 

وسط باعث شادی شوکی که باعث شده بود مادرش زبان به دهان بگیرد و الم تا کام حرف نزند . تنها چیزی که آن 

اش میشد و کمی دلش را گرم میکرد ، این بود که بیژن بین مهمانان نبود . مهناز میمرد ، دق میکرد اگر مجبور 

میشد با آن لباس بژ زیبایش مقابل چشمان حسرت زده او جوالن میداد و به عنوان عروس بهرام ، به او خوشامد 

  . میگفت

رفته اش را جمع و جور کرد و لبخندی لرزان و مصنوعی به لب نشاند . سپس با اشاره ی خفیف مادرش کمی نگاه وا

  . چون دیگر واقعا نمیتواسنت آن فضا را تحمل کند ، با عذرخواهی کوتاهی از جا بلند شد و توی آشپزخانه رفت

 هم آمده ماهی خانم ، کارگری که توی سال های خوب زندگی یشان هفته ای دو بار به خانه یشان میرفت ، حاال
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بود تا توی پذیرایی به جیران و مهناز کمک کند . کف آشپزخانه نشسته بود و با وسواس میوه ها را توی ظرف بزرگ 

  : و پایه دار کریستال میچید . با ورود مهناز ، بالفاصله سرش را بلند کرد و گفت

  چایی هاشون رو خوردن مهناز ؟ میوه ببرم براشون ؟ -

  . ه توی سینه اش را تکه تکه بیرون فرستاد و سرش را تکان دادمهناز نفس حبس شد

  ! نه ... نمیدونم ، از مامانم بپرس -

  : و لیوانی برداشت و از شیر آب پر کرد . ماهی خنده ی ریزی به لب نشاند و گفت

  ! به چشم برادری شوهرت بچه باکماالتیه ها -

 : سیدو بعد مثل اینکه چیزی یادش افتاده باشد ، پر

  این همونی نیست که پنج سال پیش نامزدیتون بهم خورد باهاش ؟ -

 : مهناز کمی از آب ولرم و بدمزه را نوشید تا بلکه راه نفسش آزاد شود ، و باز فقط سرش را تکان داد . ماهی گفت

  ... مهناز مغز چلچله خوردی دختر ؟ چرا بهم زدی نامزدیتو ؟ ایندفعه دیگه -

  : ود جیران به داخل آشپزخانه، نیمه تمام ماند . جیران با صدایی آهسته به ماهی گفتجمله اش با ور

داری چیکار میکنی ماهی ؟ دست بجنبون ... برو فنجونا رو جمع کن بعدشم میوه ها رو ببر ! تو امشب بالخره  -

 ! آبروی منو میبری

  : و بعد سر بلند کرد و به مهناز گفت

عین این دده مطبخی ها خودتو نچپون توی این آشپزخونه ی وامونده ... بیا برو آبرومون رو تو هم هی دم به دیقه  -

  ! بردی

  : نگاه مهناز گره خورد توی نگاه بهرام ، و احساسی توی قلبش مثل پرش بال پروانه لرزید . گفت

 ! مامان ... به خدا من نمیدونستم -

 . توجه منظور او شد و دستش را با خستگی توی هوا تکان دادلزومی برای توضیح بیشتر نبود . جیران خودش م

میدونم ... تو هم نمیدونستی ! حاال خدا کنه امشب به خیر بگذره . ولی با این حرفایی که عمه هاش میزدن ، غلط  -

  ! نکنم واسمون خوابایی دیدن

گردنش گذاشت و هراسان دل مهناز مثل دل گنجشک اسیری به سختی شروع به تپیدن کرد . دستش را روی 

  : پرسید

  !چه خوابایی ؟ مگه چی میگفتن بهت ؟ -

 : جیران تأملی کرد ... دلش نمی آمد با حدس و گمان هایش بیشتر از آن ذهن دخترش را آشفته کند . گفت
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  ! هیچی ... االن که وقت پچ پچ کردن نیست ! بیا برو بیرون که حیثیتمون رو به باد دادی -

ز را گرفت و او را به سمت در آشپزخانه هل داد . مهناز نفس عمیقی کشید و با زانوهایی لرزان دوباره به بازوی مهنا

  : جمع مهمانان پیوست . به محض ورودش ، زرین گفت

  !عروس خانم تحویل نمیگیری ... خبریه خدایی نکرده ؟ -

نفرت و انزجار کرد . دلش میخواست پاسخ و چنان لبخندی به لب نشاند که مهناز توی دلش نسبت به او احساس 

  : دندان شکنی بدهد ، اما دستش را به دروغ روی صورتش گذاشت و گفت

  ! نه ... راستش دندونم درد میکنه -

 : زرین با تکبر به گردنش تابی داد و گفت

کت نمیکنه ... آخه منم وای ... چه بدشانسی بزرگیه آدم روز ازدواجش دندون درد داشته باشه ! هیشکی عین من در -

  ! مشکلی مثل تو داشتم

  : خنده ای کرد و ادامه داد

  !البته دندون درد نداشتم . ولی پام پیچ خورده بود و نمیتونستم درست راه برم ! یادتون میاد بهادر خان ؟ -

  : مهناز گفت همیال ، عمه ی بزرگ بهرام نگاه تیزی توی صورت زن برادرش پرتاپ کرد و با لحن مهربانی به

  ! حاال چرا سر پایی عزیزم ؟ بیا بشین قربونت برم ... بیا بشین -

تا قبل از اینکه مهناز تکانی به خود دهد ، شمیال از جا پرید و در حالیکه به سمت او می آمد ، با لحنی شاد و 

 : خودمانی گفت

  ! آره عزیز دلم ... برو کنار بهرام بشین ! ناسالمتی نامزدین ها -

 : و رو به مهدی و جیران ادامه داد

 ! البته با اجازه ی شما -

مهدی هیچ حرکتی نشان نداد . اما جیران لبخند ناچاری به لب نشاند و شمیال بالفاصله دست سرد مهناز را گرفت و 

  . به سمت بهرام کشاند

کرد ، دوباره نشست و پا روی پا انداخت . بهرام به احترام مهناز از جا بلند شد و پس از اینکه مهناز کنارش جا خوش 

قلب مهناز توی سینه اش داشت ذوب میشد ، نفسش از شدت شرم و هیجان بند آمده بود . نگاه کرد به زرین که 

چشم دوخته بود به فاصله ی کم میان او و بهرام ، و خودش را تا حد ممکن از بهرام دور کرد و تقریبا به دسته ی 

 . مبل چسبید

دوباره ی ماهی با ظرف بزرگ میوه باعث شد توجه زرین به سمت دیگری جلب شود و مهناز نفس راحتی حضور 
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  : بکشد . همان موقع صدای پچ پچ وار بهرام را کنار گوشش شنید

  چته اینقدر تو لبی ؟ -

صدایی مهناز سرش را به سمت او چرخاند و به اخم کمرنگ روی پیشانی اش نگاه کرد . سپس مثل خودش با 

 : آهسته پاسخ داد

  اینجا چه خبره ؟ -

  . بهرام متوجه منظور او نشد

 !هان ؟ -

  ! فکر نمیکردم واسه یه خواستگاری بخوای کل ایل و طایفه تون رو جمع کنی -

  : بهرام لبخند مرموزی زد که باعث گیج شدن مهناز شد ، و گفت

 !سرکار خانم مهریه چی در نظر دارن ؟ -

  : بعد با لحن شوخی ادامه دادمکثی کرد و 

  میخوای قلبمو بندازم پشت قباله ات ؟ -

  : مهناز گفت

  ! صد تا سکه ! البته همین االن بگم ، مهریه ام رو بالفاصله بعد عقد میخوام -

 : بهرام اخم کرد و با لحنی مشکوک پرسید

  میخوای چیکار ؟ -

رای بهرام توضیح ندهد ممکن نیست بتواند صد سکه اش را بگیرد مهناز نمیخواست اعتراف کند ، اما میدانست اگر ب

  : . برای همین خیلی کوتاه گفت

  ! برای مسافرت بابا و مامان پول الزم دارم -

بهرام چیزی نگفت و فقط چند ثانیه توی چشم های او خیره خیره نگاه کرد ، انگار میخواست راست و دروغ مهناز را 

  . بعد با صدای عمویش بالخره چشم از او گرفت و نگاهش را به جمع دوخت از توی چشمانش بخواند .

خب ... بهتره دیگه بریم سر اصل مطلب . گویا سر کار خانم به همراه همسرشون قصد خروج از کشورو دارن به  -

  !همین زودی ها ؟

  : ب کرد و پاسخ دادو نگاه پر از سوالش را توی صورت جیران دوخت . جیران دامنش را روی پاهایش مرت

  ! بله ... تا سه هفته ی دیگه -

  ! پس ناچاریم مراسم عروسی رو توی همین مدت کوتاه برگزار کنیم -
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  : همیال گفت

البته خود عروس و داماد سرشون خیلی شلوغ میشه ، ولی زیاد کار مشکلی نیست ! فقط فراهم کردن جهیزیه کمی  -

 ... زمان بره که

  : وسط حرف او پرید و گفتناهید به نرمی 

ببخشید همیال جان ، اما به خاطر یه سری مسایل متأسفانه پیدا کردن خونه ی مستقل به این زودی ها مقدور  -

نیست . با حرفایی که با بهرام زدم تصمیم بر این شد که اگر جیران خانم و آقای سپهری و البته خود مهناز جان 

  ! اد توی عمارت زندگی کنن تا سر فرصت برن خونه ی خودشونراضی باشن ، یه مدتی عروس و دام

  : جیران غافلگیر شده بود . با تته پته گفت

  ... واا... چی بگم ناهید جان ؟! اما -

  : شمیال با خنده ی شیرینی وسط حرف او پرید و گفت

  ! هم حتما میتوننتوی اون عمارت ده نفر دیگه هم میتونن به راحتی زندگی کنن ، بهرام و مهناز  -

  : و همیال هم به صحبت های او اضافه کرد

  ! خدا رحمت کنه خان داداشو ، همیشه آرزو داشت حجله ی دامادی بهرامو توی اتاق شاهنشین عمارت ببندن -

برای جیران هنوز هم زندگی کردن دخترش توی عمارت یک مسئله ی غیر ممکن بود . اما دیگران آنقدر راحت 

تمام کردند و سراغ بحث مهریه رفتند ، که انگار توانسته اند نظر مثبت او را جلب کنند . زرین دوباره اظهار  مسئله را

  : وجودی کرد و گفت

حاال بذارید ببینیم سر بحث مهریه به توافق میرسیم یا نه ، اونوقت واسه خونه ی عروس و داماد هم فکری  -

 ! برمیداریم

شعله کشید . از سر حرص دندان هایش را روی هم فشرد و نگاهش را از صورت متکبر خشم دوباره توی خون مهناز 

 : زرین برداشت . اینبار هم همیال دخالت کرد و گفت

  ! مثل روز روشنه که بهرام اینقدر مهناز جانو دوست داره ، چشمش رو هم بخواد نه نمیگه -

 : بهادر گفت

خود عروس و داماده . عروس خانم تقاضا میکنه ، و بهرام هم اگر  بحث مهریه چیزیه که فقط و فقط مربوط به -

  ! توان پرداختش رو داشته باشه قبول میکنه ! اینو بذاریم به عهده ی خودشون

همه ی چشم ها به سمت بهرام و مهناز برگشت . مهناز که دوباره خودش را مرکز توجه دیگران میدید ، با تته پته 

  : گفت
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 ... م ! یعنینـ ... نمیدون -

و با استیصال به پدرش چشم دوخت و انتظار داشت پدرش به او کمک کند . اما مهدی آنقدر سرد و آنقدر غمگین 

نگاهش میکرد ، که مهناز برای چند لحظه مات شد و فراموش کرد که توی چه موقعیتی قرار دارد . صدای قاطع و 

  . حواسش به جمع برگردد محکم بهرام ، باعث شد یکه ی سختی بخورد و دوباره

پونصد سکه ی تمام بهار به عالوه ی یک خونه ی ویالیی دویست و ده متری ! نظر من اینه ... حاال اگر ایشون  -

  ! چیز بیشتری مد نظرشون باشه ، من حرفی ندارم

  : جیران با کینه ی آشکاری گفت

 !منظورتون از خونه ، همون خونه ی بولوار الدنه ؟ -

  : و ، بهرام خیلی خونسرد و عادی پاسخ دادبرعکس ا

  ! بله -

مهناز از شدت حیرت زبانش بند آمده بود . حاال فهمیده بود چه کسی خانه یشان را در حراج بانک خریده بود و واقعا 

 : نمیدانست از این بابت عصبانی باشد یا نه . سکوتش آنقدر طوالنی شد که شمیال پرسید

  بله یا نه ؟چی شد عروس خانم ؟  -

  : مهناز برای یک لحظه چشم هایش را بست و آب دهانش را به سختی قورت داد و با بی حواسی گفت

  ! بله -

  . و این کلمه باعث شد دیگران لبخند آسوده ای بر لب بیاورند و تبریک بگویند

آغوش کشید . پشت سر او شمیال و همیال برای اولین بار در آن شب از جا بلند شد و به سمت مهناز رفت و او را در 

ناهید و زرین هم مهناز را در آغوش گرفتند و صورتش را بوسیدند . آنوقت همیال رو به مهدی و جیران که سر جا 

  : نشسته بودند و هاج و واج نگاهشان میکردند ، گفت

  ! با اجازه ی شما -

  : و رو به ناهید ادامه داد

  ! طف کن بیارناهید جان ... اون انگشترو ل -

  : جیران ناگهان از جا پرید و گفت

  ... وای نه ... همیال خانم ! هنوز که زوده ... آخه -

  : شمیال دوباره وسط حرف او پرید و با خوشرویی گفت

ای وای جیران خانم ... چقدر شما سخت میگیری عزیزم ! از عروسمون جواب گرفتیم ، حاال میخوایم انگشتر  -
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  نیم ! بد کاریه ؟نشون دستش ک

جیران رنگ به رو نداشت . باز هم خواست مخالفت کند ، اما همه چیز آنقدر برنامه ریزی شده بود که دهان اعتراض 

  . او به کل بسته شده بود

ناهید بی هیچ حرفی انگشتر هووی مرحومش را از توی کیفش در آورد و با سری پایین افتاده به طرف مهناز رفت . 

  : انه ی راه پشیمان شد و جعبه ی کوچک انگشتر را به سمت همیال گرفت و گفتاما در می

  ! بهتره شما دستش کنی همیال جان . وضعیت منو میدونید که -

همیال هم که نمیخواست یک زن بیوه انگشتر را توی دست تازه عروس بنشاند ، از خدا خواسته جعبه را گرفت و به 

  . سمت مهناز رفت

تلخ بود ، چشم هایش مدام سیاهی میرفت . توی دلش خدا خدا میکرد که همانجا وسط جمع از حال نرود کام مهناز 

. با دست سرد و خیس از عرقش به دامن لباسش چنگ زد و ناخودآگاه قدمی به عقب برداشت . با نگاه بی پناه و پر 

ل یک تکه سنگ سرد کنار شوهرش از دلهره اش مادرش را جستجو کرد . جیران بی هیچ حرف و اعتراضی ، مث

نشسته بود و به بقیه نگاه میکرد . مهناز از نگاه او خواند که تسلیم شده و قصد اعتراض ندارد . دلهره ای عجیب و 

بی سابقه همه ی تنش را سرد کرد . برای یک لحظه چشم هایش را بست و توی دلش از خدا کمک خواست . 

لرزانش حلقه شد و بعد تا قبل از اینکه بفهمد چه شده ، انگشتر قدیمی فرشته دستی داغ و مهربان دور دست سرد و 

  . ... با آن الماس درشتش توی انگشتش نشست ... صدای کف زدن و کل کشیدن توی خانه پر کشید

ده تن مهناز دوباره در آغوش همیال فشرده شد و پس از آن ، خسته و بی نفس خودش را روی مبل رها کرد . با پراکن

شدن زن ها ، بالخره توانست نفس راحتی بکشد و نگاه عمیقی به انگشترش بیاندازد . پوزخندی روی لبهایش 

نشست ... انگشتر فرشته ! بهرام آنقدر عجله داشت که وقت نکرده بود برایش یک انگشتر بخرد ! باز صدای آهسته و 

  : نفس های گرم بهرام توی شقیقه و بناگوشش پیچید

  ه چی فکر میکنی ؟داری ب -

مهناز سرش را بلند کرد و نگاهش توی نگاه بهرام میخکوب شد . از فاصله ی کم صورتش با صورت بهرام شوکه 

  : شده بود ، اما به تندی به خود آمد و سرش را عقب کشید و گفت

  ! هیچی -

  حوصله ی چند کلمه حرف حساب داری ؟ -

یهمانان دوره شده بود و پشت سر هم با حالتی کالفه دست هایش را تکان مهناز نگاه کرد به مادرش که از جانب م

  . میداد و چیزی میگفت
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  ! بفرمایید -

  : بهرام با حالتی کالفه سر جایش جابجا شد و گفت

  !ببین ... تو قبول کردی که با من ازدواج کنی . االن انگشتر منو دستت کردی ، یعنی نامزد منی دیگه ! درسته ؟ -

  : ناز از حرف های او سر در نمی آورد . گفتمه

 مگه شک داری ؟ -

  ! نه ... ولی امیدوارم که تو هم شکی نداشته باشی -

 ! ندارم -

  ... پس ... برات مهم نیست کی عقد کنیم دیگه ، درسته ؟ یعنی -

  : مهناز با گیجی سرش را تکان داد و گفت

  یعنی چی ، بهرام ؟ -

ه دور و بر نگاهی انداخت . هیچ کسی حواسش به آنها نبود . دوباره خیره شد توی صورت مهناز بهرام مکثی کرد و ب

  : و با خیال راحت تری گفت

  ! من میخوام خیلی زود عقد کنیم ... خیلی زود یعنی ... یعنی همین امشب -

  : مهناز بی اختیار از جا پرید و با صدایی جیغ مانند گفت

  !چی ؟ -

  : اخم گفتبهرام با 

  ! صداتو بیار پایین -

  : و با گوشه ی ابرو به زرین اشاره کرد و ادامه داد

  ! آبرومونو بردی بابا -

خون مهناز از شدت خشم به جوش آمده بود . اما هیچ عکس العملی نمیتوانست از خود نشان دهد . با حرص پا روی 

در حالیکه لبخندی مصنوعی گوشه ی لبش نشانده بود ،  پا انداخت و دامن لباسش را با قدرت توی مشتش گرفت و

  : گفت

  !چی گفتی عزیزم ؟ عقد کنیم ؟ حاال ؟ -

و نگاه کرد به مادرش که حاال حرفی نمیزد و فقط به حالتی تسلیم وار به دست هایش نگاه میکرد و گاهی سرش را 

  . تکان میداد

  عمه هات االن دارن همینو به مامانم میگن ؟ -
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  . ام فقط سرش را تکان دادبهر

  ! اوهوم -

  : مهناز سعی کرد خونسردی اش را حفظ کند . گفت

  ! اما من ... امشب نمیتونم -

 : بهرام با بی حوصلگی نگاهش را توی پذیرایی تاب داد و گفت

 ... این زنیکه چرا ول کن ما نیست ؟ یه بند داره زاغمون رو چوب میزنه ! شیطونه میگه -

 ! بهرام ؟ من امشب نمیتونم شنیدی -

چشم های سیاه و مواخذه گر بهرام دوباره توی چشم هایش میخکوب شد و چنان حسی به مهناز القا کرد که برای 

  : چند ثانیه نفس کشیدن را از یاد برد . به سردی گفت

  من دیروز چی بهت گفتم ، مهناز ؟ -

  . مهناز چیزی نگفت

  نمیدم نامزد بمونیم ... گفتم یا نه ؟ گفتم حتی یک ساعت هم اجازه -

  : مهناز عصبی و خشم آلود سر جایش جابجا شد و گفت

متنفرم از اینهمه خودخواهیت ! میفهمی ؟ متنفرم که نه به من فکر میکنی ، نه به مادرم ، و نه به بابای بدبختم که  -

  ! یرونت میکردروی ویلچر نشسته و شرط میبندم که اگه میتونست االن با یه تیپا ب

برق خشم توی سیاهی چشمان بهرام جهید . اینکه مهناز به همین سادگی میگفت از او متنفر است ، برایش غیر 

 قابل تحمل بود . برای چند ثانیه این خشم عقلش را از کار انداخت و باعث شد پوزخندی بزند و با بی رحمی بگوید

:  

  ! ار نتیجه ی این کارشو دیدهفکر نکنم این کارو میکرد ... آخه یک ب -

مهناز سر جا خشک شد ... همه ی تنش یخ بست و نبض گردنش از تپش ایستاد . حس کسی را داشت که توی 

جمع به او سیلی زده اند . دستانش را مشت کرد تا وسوسه نشود توی دهان بهرام بکوید ، و بعد به قصد ترک جمع از 

 : مچ دستش را گرفت و با لحنی خفه و تودماغی دستور داد جا نیمخیز شد . اما بهرام بالفاصله

  ! بشین سر جات -

  : مهناز فقط گفت

  ! دستمو ول کن -

 ! گفتم بشین مهناز ... حرف میزنیم با هم -
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مهناز متوجه شد که مچ دست اسیرش بین انگشتان محکم بهرام ، کم کم داشت توجه دیگران را به خود جلب 

  . جا نشست و حرکت تندی به دستش داد که بهرام مجبور شد دستش را رها کندمیکرد . دوباره سر 

  ! معذرت میخوام -

  : تنها پاسخ مهناز ، پوزخند تلخ روی لبانش بود . بهرام دوباره گفت

  ! میدونم ، حرف بدی زدم اما ... تو بهم گفتی ازم متنفری -

  : مهناز با صدایی که از شدت فشار بغض میلرزید ، گفت

  ... تو قسم خوردی که اون کارا -

  : بهرام وسط حرفش پرید

  ! آره ... االنم میگم -

  ... پس ... پس این حرفات -

  ! باور کن فقط میخواستم لجت رو در آرم -

مهناز باور نمیکرد ... نمیتوانست باور کند . مغزش آنقدر نسبت به بهرام مسموم شده بود که این توجیهات مسخره و 

یش پا افتاده دردش را دوا نمیکرد . باز دهان باز کرد تا چیزی بگوید ، اما صدای بلند و مقتدر بهادر باعث شد آن پ

  . بحث تهوع آور را نیمه تمام رها کنند

 ! نظر من اینه ... حاال که همه چی قطعی شده ، پس بهتره زودتر عقد کنیم تا خیال دو طرف راحت بشه -

  : جیران فقط گفت

  ... آخه ... این وقت شب -

  : باز شمیال وسط حرفش پرید

کدوم وقت شب ، جیران خانم ؟ تازه ساعت هشت و نیمه ! میریم حرم امشب محرمشون میکنیم ، تا ایشاا.. از فردا  -

  ! دنبال آزمایش عقد محضری و بقیه ی مسایل باشیم

افتادن با دیگران را هیچوقت یاد نگرفته بود .  جیران دیگر مخالفتی نکرد . او مخالفت کردن ، جنگیدن و در

نمیتوانست یک تنه از پس دیگران بر بیاید . اما مهناز نمیخواست عقد کند ... نه حاال که این طعنه ی آشکار را 

شنیده بود . به سرعت و تا قبل از اینکه بهرام متوجه شود و دوباره مچ دستش را بگیرد ، از جا بلند شد و در حالیکه 

  : سعی میکرد صدایش نلرزد گفت

  ! ببخشید ... اما من امشب آمادگیشو ندارم ! با اجازه تون -

  . و با سری پایین افتاده جمع را ترک کرد و توی اتاقش پناه برد
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همه ی تنش از شدت عصبانیت میلرزید . روی لبه ی تخت نشست و صورتش را با کف دستانش پوشاند . صدای 

از بیرون ، روی مغزش پنجه میخراشید و حالش را بدتر میکرد . نگاهش افتاد به انگشتر توی  زمزمه ی میهمانان

  . دستش . باز داغ دلش تازه شد ... آن را با نفرت از دستش خارج کرد و روی پاتختی کوبید

هراسان و نگران نمیدانست چقدر توی آن حالت بود که در اتاقش باز شد و مادرش داخل آمد . مهناز سر بلند کرد و 

توی صورت او خیره شد . چیزی در وجود مادرش نابود شده بود ... احساسی که مثل کوره داغ و شعله ور بود ، اما 

 . حاال سرد شده بود . مهناز از این سردی میترسید

  ! خیلی کار بدی کردی مهناز ! آبرومو بردی جلوی مهمونا -

  : د . جیران نگاهش را توی تمام اتاق چرخاند و بعد گفتمهناز فقط سرش را به چپ و راست تکان دا

  گرسنه ای ؟ -

  چی ؟ -

  ! میگم ماهی واست یه چیزی بیاره زود بخوری ... بعدش باید بریم حرم -

 : مهناز فورا از جا پرید

  ! مامان -

 . اشتجیران به تندی مقابل او ایستاد و انگشت اشاره اش را روی لب های لرزان از بغض او گذ

هیس ... هیچی نگو مهناز ! دیگه حوصله ی بحث کردن رو با تو یکی ندارم ! اونا االن دارن میرن حرم . ماهم  -

  ! زنگ میزنیم آژانس برامون سرویس بفرسته . تو امشب عقد میشی ... هیچ راه دیگه ای نداری

گرفته بود تا ناغافل زیر گریه نزند ، و به  پرده اشک کمرنگی چشم های سیاه مهناز را براق کرده بود . لبش را گاز

  : سختی گفت

 ! من ... نمیخوام -

  : جیران سرش را پایین انداخت و آهسته گفت

مجبوری مهناز ! بهش قول ازدواج دادی ... انگشترش رو قبول کردی ! جون کندنی رو باید کند ... چه امشب چه  -

  !بوری . جون بکن ... زنش شو ! خودت اینو خواستی ، مگه نه ؟فردا شب ، چه دو هفته ی دیگه ... بالخره مج

  . و در حالیکه از شدت خستگی شانه هایش خمیده شده بود ، از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش آهسته بست

این زانوهای لرزان مهناز زیر وزن تنش تا شد و بی اختیار کف اتاق نشست . چنگ زد به پرزهای قالی و سعی کرد با 

کار بغض لعنتی اش را مهار کند . احساس پشیمانی مثل خوره روحش را میخورد . ای کاش اینقدر احمق نبود ... ای 

کاش این اشتباه مهلک را مرتکب نمیشد . درد او این نبود که نامزدش را دوست نداشت ... دردش ازدواج با مردی 



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 356  

 

ترش این بود که نمیتوانست این حرف ها را به مادرش بود که تا پای مرگ نسبت به او مضنون بود . درد بزرگ

  . بفهماند

ماهی توی اتاق آمد و به او کمک کرد از روی زمین بلند شود و لباسش را با مانتو و شلوار و شالی عوض کند . مدام 

شانه هایش را نوازش میکرد و برایش از تجارب خودش به وقت ازدواج میگفت و گاهی هم کنار گوشش شوخی 

  . رکیکی زمزمه میکرد و میخندید

مهناز حرف های او را نمیفهمید ... کلماتش را میشنید ، اما نمیتوانست معنایشان را توی ذهنش پیدا کند . حس کسی 

را داشت که توی خال افتاده و دست و پا میزند ... به همان اندازه ادراکش از کار افتاده بود و به همان اندازه از 

  . ه بوددیگران دور شد

یک ربع بعد به همراه پدر و مادرش سوار تاکسی شد و سرش را به شیشه تکیه داد . در تمام طول مسیر نگاه مات و 

خالی از شعورش را به خیابان ها دوخته بود و با خود فکر میکرد چطور میتواند یک عمر با مردی زندگی کند که تا 

  این حد به او مشکوک است ؟

راه بودند . نفهمید مادرش چگونه بازویش را گرفت و او را از ماشین پیاده کرد و به طرف ورودی نفهمید چقدر توی 

 هل داد . نفهمید چه شد که خودش را مقابل لبخندهای مهربان همیال و شمیال و نگاه غیردوستانه ی زرین پیدا کرد

.  

ز خیره شد به رنگ روشن چادر و باز با خودش همیال مقابلش ایستاد و تای چادر حریر شیری رنگ را باز کرد . مهنا

  ... فکر کرد چطور میتواند ... چطور وقتی که قلبش جای دیگریست ؟

  . انگشت های جیران دور بازویش حلقه زده شده بود و صدایش توی گوشش بود

جواب میدی ، گریه  آروم باش مهناز ... چرا اینقدر میلرزی ؟ گوش کن ببین چی میگم ... صبر میکنی دفعه ی سوم -

نمیکنی که شگون نداره ! چادرت رو از توی صورتت کنار نمیزنی تا خود بهرام یا یکی از عمه هاش صورتت رو باز 

کنن . توکل به خدا و چهارده معصوم ... سپید بخت بشی دخترم ! همه ی عمرم برای خوشبختیت دعا میکنم ... جز 

  ! این کار دیگه ای از دستم برنمیاد

یه اش گرفته بود . اما در برابر احتیاج وصف ناشدنی اش به گریه مقاومت کرد و تن دخترش را در آغوش کشید . گر

  . سپس رهایش کرد تا ناهید او را به سمت سجاده های پهن شده ببرد و کنار بهرام بنشاند

با نام خدا و حدیثی از پیامبر سه دقیقه ی عذاب آور گذشت ، و سپس صدای روحانی عباپوش به هوا بلند شد . خطبه 

در وصف ازدواج آغاز شد . مهناز با دست سرد و عرق کرده اش چنگ زد به گوشه ی لباسش و نفسش را حبس کرد 

... انگار سردی یک هفت تیر را روی شقیقه اش حس میکرد و منتظر بود هر لحظه تیر خالص توی مغزش شلیک 
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  . شود

زند مهدی آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به عقد دائم آقای بهرام شاهین فر ، دوشیزه خانم مهناز سپهری ، فر -

فرزند بزرگمهر با مهریه ی یک جلد کالم ا... مجید ، یک عدد شاخه نبات ، یک جفت آینه و شمعدان ، به عالوه ی 

در آورم ؟ عروس خانم وکیلم تعداد پانصد قطعه سکه ی تمام بهار آزادی به نرخ روز و منزل مسکونی به آدرس ... 

  !؟

  : ضربان قلبش شدت بیشتری گرفت . صدای نرم شمیال را از پشت سرش شنید

  ! عروس رفته زیارت -

  : عاقد باز هم گفت

عروس خانم برای بار دوم میپرسم ... آیا وکیلم شما را به عقد دائم و ابدی آقای بهرام شاهین فر با مهریه ی  -

  ورم ؟ آیا وکیلم ؟خوانده شده ، در آ

  : عرق سردی از پیشانی اش روی شقیقه اش فرو لغزید . اینبار بهار گفت

  ! عروس هنوز از زیارت برنگشته -

  : و عاقد باز گفت

برای بار سوم میپرسم ، عروس خانم ... آیا بنده وکیلم شما را با مهریه ی معلوم به عقد دائم آقای بهرام شاهین فر  -

  در آورم ؟

کوت کوتاهی برقرار شد . اینبار همه منتظر پاسخ او بودند . مهناز چشم هایش را بست و نفس حبس شده اش را س

  : آزاد کرد . سپس با صدایی ضعیف ، پاسخ داد

 ! با اجازه ی پدر و مادرم و بزرگترا ... بله -

کشمکش نیم ساعت پیش همسرش کنارش نشسته بود ، نزدیکِ نزدیکش بود ! حاللِ حاللش ! پس از سال ها  ...

  . شده بود و میدانست که تا ابد همسرش باقی خواهد ماند

برخالف تصورش دنیا پس از پاسخ مثبت او تمام نشده بود . نه زلزله شده بود ، نه سیل آمده بود ، و نه حتی باران 

و دیگر هیچوقت مثل گذشته  باریده بود ! اما خودش از درون احساس ویرانی میکرد ... احساس میکرد تمام شده

نخواهد شد . نگاه میکرد به خیابان خلوت و اشک میریخت و برایش مهم نبود که بهرام از دیدن اشک های او چقدر 

شکنجه میشود . دلش روزهای خوش آزادی اش را میخواست . ای کاش میتوانست با پدر و مادرش به خانه برگردد 

  ! ... ای کاش میتوانست آنجا نباشد

متوجه کم شدن سرعت ماشین شد ، اما باز هم نخواست سرش را برگرداند و نگاهی به بهرام بیاندازد . بهرام ماشین 
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را کنار خیابان پارک کرد و شیشه را پایین کشید . هوای سرد وارد فضا شد و روی گونه ی خیس مهناز سیلی زد . 

ار زیر بینی اش پیچید . بعد از چند دقیقه بهرام صدای جرقه زدن فندک را شنید و پس از آن بوی مطبوع سیگ

  : سکوت را شکست و با صدایی آرام پرسید

 !چرا ... چرا توی بهترین شب زندگی من گریه میکنی ؟ -

  : و چون مهناز پاسخی نداد ، با همه ی توانش داد زد

  مگه کری لعنتی ؟ چرا گریه میکنی ؟ -

  . و مشت محکمی وسط فرمان کوبید

ز پس از آن لحن آرام انتظار این فریاد پر قدرت را نداشت ، بی اختیار به هواپرید و بعد خودش را به در چسباند . مهنا

گریه اش شدت گرفت و لبخندی تلخ نقش لب های بهرام شد . چه شب زیبایی بود بهترین شب زندگی اش ! داد 

خستگی چشم هایش را بست و سرش را روی فرمان  زده بود ، طعنه زده بود ، و مهنازش فقط اشک ریخته بود ! با

گذاشت . آنقدر حالش بد بود که هیچ وصفی برایش نداشت . آنقدر تنهایی اش بزرگ بود که حتی با حضور مهناز پر 

  . نمیشد . مهناز اشک میریخت و نمیدانست بهرام زیر تیغ تیز اشک هایش چه زجری میکشد

  پشیمونی ؟ -

  : را خودش هم نشناخت . مهناز مابین گریه هایش گفتصدای خفه و دورگه اش 

 اگه یه روز برام ثابت بشه که تصادف پدرم کار تو بوده ... اگه برام ثابت بشه ، مطمئن باش اون روز ترکت میکنم -

!  

  : بهرام سرش را بلند کرد و گفت

  !برای همین گریه میکنی ؟ -

  : زی بود که بخواهد حرف بزند . بهرام باز گفتمهناز پاسخش را نداد . حالش بدتر از آن چی

نمیدونی مهناز ... واقعا نمیدونی االن چه حسرتی میخورم که ای کاش جای تو بودم ! جای تو بودم و میتونستم زار  -

  بزنم . بدجوری دلم هوای گریه داره ، اما هیچوقت گریه نمیکنم . میدونی چرا ؟

  : فت و روی انگشتانش را بوسید و ادامه دادبه سمت مهناز برگشت . دستش را گر

چون میدونم گریه هیچ دردی ازم دوا نمیکنه ! از تو هم دردی دوا نمیکنه مهناز ... حاال تو زن منی ! میدونم خیلی  -

سخته قبول این واقعیت ، میدونم ! اما خواهش میکنم ... خواهش میکنم این تقدیر سیاه و تلخ رو قبول کن ! اشکاتو 

  ! اک کن و قبول کن که حاال زن منی و تا ابد زن من می مونیپ

خیره شد توی صورت مهناز ، و بعد دستش را باال برد و آهسته اشک هایش را از روی گونه هایش پس زد . شرمی 
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دخترانه و بکر شانه های ظریف و کوچک مهناز را لرزاند . لبش را بین دندان هایش کشید و کمی عقب رفت . اما 

  : هرام به تندی بازویش را گرفت و آهسته لب زدب

  میشه بغلت کنم ؟ -

مهناز با بهت نگاهش کرد و بعد تا قبل از اینکه بتواند معنای جمله اش را توی ذهنش پیدا کند ، خودش را در آغوش 

انه اش را با ولع سر داغ و حسرت زده ی بهرام دید ... و بهرام او را با همه ی وجود به خود میفشرد و عطر گرم و زن

 . ... میکشید و حاال باورکرده بود که ده سال دوری زجر آورش پایان یافته بود

 

تا نگاهش توی چشم های عسلی و نگران بیژن افتاد ، حس کرد زمین زیر پایش خالی شده است . برای اینکه 

ی قدرت چنگ انداخت . وسط باران تعادلش را حفظ کند دو قدم به عقب برداشت و به بند کوله پشتی اش با همه 

  . ایستاده بود ، وسط سرما ، و خیره شده بود به داغ ترین احساس روزهای نوجوانی اش

بیژن روبرویش ایستاده بود ... در چند قدمی اش ! با بغض نگاهش میکرد ، با خشم ، با التماس ، با بهت ! دستش را 

  : باال برد و گفت

  ! مهناز -

ی بود تا مهناز از بهت در بیاید . خون به مغزش هجوم برد و برای چند ثانیه منطقش از بین رفت . همین کلمه کاف

ناگهان روی پاشنه ی کفشش به عقب چرخید و با همه ی توانش از بیژن و از موقعیتی که در آن گرفتار شده بود ، 

و دستی بازویش را گرفت . با همه ی  گریخت . اما زیاد دور نشده بود که بند کوله پشتی اش از عقب کشیده شد

  : توانش جیغ زد

  ! به من دست نزن -

  : و سعی کرد بازویش را از چنگ بیژن رها کند . اما بیژن محکم تر از گذشته او را گرفت و توی صورتش داد زد

  ! یک دقیقه آروم باش ... آروم بگیر لعنتی -

یش را رها کرد . مهناز به تندی خودش را عقب کشید و نگاه نگرانش را و برای اینکه مهناز آرام شود ، به اجبار بازو

توی صورت درهم بیژن دوخت . بیژن با کالفگی چنگ زد توی موهای خیسش و نفس عمیقی کشید . بعد یک قدم 

  : به سمت مهناز برداشت و با خواهش گفت

  ! مهناز -

وز داغ و شعله ور مابینشان شعله میکشید ، میترسید . او از مهناز از نزدیک او بودن میترسید ... از احساسی که هن

  . اینکه پایش بلغزد و با سر پرت شود توی جهنم میترسید
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  هان ؟ چیه ؟ چی میخوای ؟! چرا اومدی سراغم ؟ -

  : با صدای بلندتری گفت

  چرا دست از سرم برنمیداری ؟ -

  : بیژن گفت

! چون دوستت دارم و میدونم که تو هم دوستم داری ! چون نمیذارم با من  دست از سرت برنمیدارم ، چون نمیتونم -

  ! این کارو بکنی

  : چند ثانیه سکوت کرد و بعد با لحن آرام تری ادامه داد

بیا با هم بریم یه جا بشینیم حرف بزنیم . حرف دارم باهات مهناز ... حرفام مونده بیخ گلوم ! دارم خفه میشم از  -

  ... اینهمه سکوت

  : مهناز وسط حرفش پرید و با لحن تب داری نالید

  ! دیگه دیر شده بیژن ... برو ! برو دست از سرم بردار -

  برم که چی بشه ؟ که تو زن بهرام بشی ... که کبریت بکشی روی زندگی من و خودت ؟ -

و عذابش میداد ... زیر  مهناز سرگیجه و حالت تهوع داشت . گرمای عجیب و سمجی زیر پوستش تنوره میکشید

باران بود و حس میکرد وسط جهنم ایستاده . نشست روی جدول کنار خیابان و زانوهایش را در آغوش گرفت . گونه 

  . ی تب دارش را به شلوارش چسباند و خیره شد به کتانی هایش

برای خیره شدن توی چشم  چند ثانیه بعد بیژن هم آمد ، با فاصله ی کمی کنار او نشست . دل مهناز پر میکشید

  : های روشن او . اما نگاهش نکرد ... خیانت بود و او از خیانت میترسید . بیژن آهسته صدایش کرد و گفت

  . مهناز ... تو با بهرام خوشبخت نمیشی ! تو دوستش نداری -

  ! لبخند کم جانی روی لب های مهناز نشست . چقدر بد که دستش پیش این مرد همیشه رو بود

  ! عشق همه چیز یک زندگی نیست -

آره ، نیست ! کنارش اعتماد هم هست ، آرامش هم هست ، احترام هم هست ! بین تو و بهرام هیچی نمونده ...  -

  . هیچی ، به جز یک حس کثیف و مرضی که بهرام اسمشو گذاشته عشق

انی که باریدن گرفته بود و اشک های او را از چشم مهناز گریه میکرد ، آرام و بی صدا ... خدا را شکر میکرد برای بار

  . بیژن میپوشاند

  ! بهرام عاشق منه -

  . نیست مهناز ، نیست ! بهرام مریضه ، دیوونه است ! اگه عاشقت بود ، هیچوقت تو رو به اینجا نمیکشوند -
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 : مهناز دوباره تب دار و بیمارگونه زیر لب زمزمه کرد

  ! ودش گفت که عاشقمهبهرام عاشق منه ... خ -

  . بیژن سرش را باال گرفت و خیره شد به آسمان گرفته و سربی زنگ

  ! عاشق تو ، منم -

 : و باز به سمت مهناز برگشت و التماس کرد

  داری با کی لج میکنی ، مهناز ؟ چرا میخوای این ظلمو در حق جفتمون مرتکب بشی ؟ -

  : مهناز گفت

  ! برنده است ! بهرام از من و تو قوی تر بود ، بیژن ! پیروزی حقش بود کسی که قوی تره ، همیشه -

  : بیژن یک لحظه از سر خشم چشم هایش را بست و از بین دندان های بهم چفت شده اش غرید

زده به سرت مهناز ... دیوونه شدی ! تو حالیت نیست داری چه غلطی میکنی ... نمیفهمی ! تو میخوای زن کسی  -

  ! دو بار قصد جون پدرت رو کرد و برادرت رو تا یک قدمی چوبه ی دار بردبشی که 

  ... اون کارا ربطی به بهرام نداره . اون قسم خورده که -

  : بیژن با کالفگی وسط حرفش پرید

  قسم خورده ؟ چه جالب ! به چی قسم خورده وقتی هیچ خدا و پیغمبری رو بنده نیست ؟ -

  : داد و آهسته لب زد مهناز آب دهانش را قورت

  ! به جون من قسم خورد -

بیژن لبش را گاز گرفت و با حرص به پوست آبمیوه ی جلوی پایش لگدی زد . از اینکه مهناز را تا این حد خام بهرام 

  : میدید ، عصبانی بود . گفت

  ! این کارو نکن مهناز ... خواهش میکنم این کارو نکن -

از گوشه ی چشمش به بیژن نگاه کرد و بعد ناگهان از جا پرید و ناباورانه به او خیره شد .  مهناز چند ثانیه با تردید

فکری دردناک توی ذهنش شعله کشیده بود ... فکری آنقدر دردناک که باعث شد از درون درهم بپیچد و باز حالت 

  . تهوع راه گلویش را ببندد

 تو ... کی بهت گفت که ... ؟ -

  : متوجه منظور او شد و پاسخ دادسکوت کرد . بیژن 

  ! دیشب مادرم زنگ زد و گفت . منم طاقت نیاوردم ، امروز صبح برگشتم مشهد و یکراست اومدم سراغ تو -

مهناز نفس کم آورد ... او نمیدانست ! نمیدانست که مهناز عقد کرده است . سنگینی این راز مثل بختک افتاد روی 
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  . سینه اش

  ! دونی ، نه ؟ خبر نداریتو ... تو نمی -

  : بیژن پرسید

  چی رو نمیدونم ؟ -

  : و بی توجه به نگاه پر درد و خسته ی مهناز ، ادامه داد

میدونی مهناز ؟ مشکل اینه که بهرام هر غلطی کرد ، اما حتی یه بارم نشد چیزی رو بر علیهش اثبات کنم !  -

  ! ی نداره و خودت رو درگیرش نمیکردیاونوقت شاید میدونستی که قسم این آدم هیچ ارزش

  : دست یخ بسته ی مهناز را گرفت و با التماس خیره شد توی چشم هایش

  چیکار کنم که باور کنی این آدم به درد تو نمیخوره ؟ که بفهمی نمیتونه خوشبختت کنه ؟ که بی خیالش شی ؟ -

  : مهناز چند بار سرش را با ناباوری تکان داد و با درد گفت

  ! نه ... دیگه دیر شده ! دیگه دیر شده بیژن -

به تندی دستش را از بین دست های بیژن بیرون کشید و سر پا ایستاد . بیژن از حرکت سریع او جا خورد و پشت 

سرش از روی جدول خیابان بلند شد . مهناز هنوز هم با بهت و ناباوری نگاهش میکرد . بعد به تلخی خندید و 

 صورت خیسش کشید . حق با بهرام بود ... نباید گریه میکرد ! گریه دیگر هیچ دردی از او دوا نمیکرددستش را روی 

.  

  ! دیگه دیر شده بیژن ... من و بهرام عقد کردیم ! دیر رسیدی ... دو روزه که دیر رسیدی -

ود که نفس مهناز را بند بیژن چند ثانیه بدون پلک زدن مثل یک مجسمه به او خیره شد . نگاهش آنقدر سنگین ب

 : می آورد . سرانجام حالت صامت و خشک چهره اش با لبخندی تلخ و ناباور در هم شکست

  شوخی ... میکنی ؟ ... داری با من ... شوخی میکنی ؟ -

  : مهناز سرش را به شدت تکان داد

  ! نه ... نه نه نه -

  : داد زدصدای فریادش توی تمام کوچه ی سرد و خیس پیچید . باز 

برو بیژن ... برای همیشه برو ! این حسی که قراره پشت سرت جا بذاری ، زن برادرته ! معنی زن برادر میفهمی  -

  ! یعنی چی ؟! برو و دیگه به پشت سرت حتی نگاه نکن

ق چند قدم به عقب رفت ، و بعد به بیژن پشت کرد و با همه ی قدرتش توی کوچه شروع به دویدن کرد . صدای ه

هقش انگار تا آسمان هفتم هم رفته بود ... باز رعد غرید و باز باران با شدت بیشتری باریدن گرفت و کالغی جیغ 
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کشید و از روی سرش رد شد . وقتی از پیچ کوچه میگذشت ، نگاهش سُرید سمت بیژن که هنوز سر جای اولش 

  . ... ایستاده بود و مبهوت و ناباور نگاهش میکرد

 

 : ش ایستاده بود و مدام دامن لباس زیبای سورمه ای رنگش را مرتب میکرد و میگفتبهار کنار

  !خوشگل شدم ؟ خوشگل شدم ، مهنازی ؟ -

مهناز از شدت هیجان و اضطراب جلوی چشم هایش تار شده بود و درست او را نمیدید . سرش را با گیجی تکان داد 

  : حاال تصویر خودش را هم نمیدید ! بهار باز گفتو باز چشم دوخت به تصویر خودش توی آینه . اما 

  ! ماشاا... چشم نخورم ایشاا... ! امشب از بس میدرخشم که عروس به چشم نمیاد -

و به متلک خودش با صدای بلند خندید . اما مهناز باز بی هیچ عکس العملی سر جایش ماند و به شبی فکر کرد که 

  . برایش پایان خیلی از چیزها بود

سه هفته ای که یک زمانی از نظرش خیلی طوالنی بود ، مثل برق و باد گذشته بود . حاال او توی شبی که 

میتوانست برایش بهترین شب باشد ، توی شبی که میتوانست ساعت دوی بامداد برای همیشه از ایران و تمام 

ستاده بود که قلبش مال او نبود . چه خاطرات تلخ و شیرینش کوچ کند ، با لباس سفید عروس در انتظار دامادی ای

  ! شب تلخی میشد ... باید با پدر و مادرش خداحافظی میکرد . باید با خیلی چیزها خداحافظی میکرد

  . صدای سرحال بهار باز خط کشید روی افکار تب آلود و مغشوشش

و محترم که منو واسه تو که عروس شدی خانم . من امشب باید برم روی مخ این خانمای سن و سال دار  -

 ! پسرشون نشون کنن یه وقت خدایی نکرده نترشم بمونم روی دست تو و بهرام

صدای تلنگر آهسته ای که به در خورد ، باعث شد بهار مزه پرانی هایش را رها کند و به تندی به سمت در بدود . 

بشنود که داشت با بهار خوش و بش  مهناز با استرس چنگ زد به دامن لباسش . میتوانست صدای سرحال بهرام را

  . میکرد

  ! به به ... بهار خانم خوشگل -

  : بهار با طنازی خندید . بهرام ادامه داد

  ! تو رو که بد درست نکرده ... تا ببینم ناناز خانم ما چه دسته گلی شده -

  : بهار گفت

  ... من از خودم خوشگلم که حاال خوشگل تر شدم ! ولی مهناز -

  : رام وسط حرفش پریدبه
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  ! غالف کن بابا -

  : و با صدای بلندتری ادامه داد

  ! ...مهناز خانم هستی ؟ ... یاا -

  : بهار گفت

 ! بفرمایید تو ... فقط مهناز بیرونه -

د . آنوقت بهرام پا توی سالن انتظار آرایشگاه گذاشت و مهناز از استرس نگاه شیفته ی او ، بی اختیار از جا بلند ش

بهرام مثل همیشه بود . با همان خونسردی ، با همان اعتماد به نفس ، و همان نگاه پر شیطنت گذشته . اما اینبار 

  . کمی سرحال تر بنظر میرسید

 ! به به ... آدم حظ میکنه ! یعنی شاهکار خلقته زن من -

غ و پر لبخندش روی گردن کشیده و و جلو رفت و دست سرد مهناز را گرفت و روی انگشتانش را بوسید . نگاه دا

  . خوش تراش و صورت آرایش کرده ی مهناز چرخید و توی چشم های مضطرب او توقف کرد

  ! چته تو عزیزم ؟ چرا اینقدر نگرانی ؟ داری پس میفتی که -

  : مهناز به سختی آب دهانش را قورت داد و با صدایی که از شدت هیجان تحلیل رفته بود ، پرسید

  ه چی رو براهه ؟هم -

  : بهرام میدانست منظور مهناز از همه چیز چیست . با لحن مطمئنی گفت

  ! معلومه که روبراهه -

  ... مامان و بابام -

تاالرن االن ، خیالت راحت ! به سبحانی گفتم یه نفرو بذاره که فقط مراقب پدرت باشه . غصه ی چی رو میخوری  -

  عزیز دلم ؟

  : مهناز گفت

  ! یـ ... هیچیه -

 : و پلک های داغش را برای چند ثانیه روی هم فشرد و نفس عمیقی کشید . بهرام پرسید

  بهتری االن ؟ برم به فیلمبردار بگم بیاد؟ -

مهناز آنقدر احساس ضعف و خستگی میکرد که دلش میخواست همانجا تاج و تورش را از سرش جدا کند و کف 

  : زمین دراز بکشد . اما گفت
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  ! بگو بیان -

  . و باز خودش را روی صندلی چرم سرخ رنگ رها کرد

مهناز بعدها هر چه فکر میکرد نمیتوانست اتفاقات شب عروسی اش را به خاطر بیاورد . آنقدر زیر فشار استرس بود ، 

شده بودند که انطباق مردمک هایش بهم خورده بود . تمام خاطراتش هم آنقدر گنگ و نامفهوم در حافظه اش ثبت 

  . که انگار از پشت پرده ی مه شاهد همه چیز بود

از تمام ماجراهایی که در آتلیه و باغ گذرانده بود ، چیزهایی جزئی مثل سرخی لب های زن عکاس و سرمای 

استخوان سوز هوای باغ را به خاطر داشت . یادش می آمد که یک بار آنقدر ضعف کرده بود که مجبور شدند با نی به 

آب قند بخورانند و یک بار دیگر نمیدانست چرا کفش به پا نداشت که بهرام مقابلش زانو زده بود و کمکش میکرد  او

  . تا کفش هایش را بپوشد

پس از آن اتاق عقد بود و آغوش داغ مادرش و هدیه های بی شماری که حتی نمیفهمید از طرف چه کسانی دریافت 

  . میکند

به بودند . به جز تعداد معدودی از طایفه ی شوهرش ، بقیه را نمیشناخت . اما میدانست که چهره ها اکثرا برایش غری

  . عروس است و باید لبخند بزند ، و لبخند میزد ! آنقدر زیاد که گونه هایش به درد آمده بود

تر بود ، شاید  عروسی توی بهترین تاالر شهر برگزار شده بود . مهناز با خودش فکر میکرد که اگر هوا کمی گرم

جشن ازدواجش را توی عمارت و باغ میگرفتند . خدا را شکر میکرد به خاطر اینکه جشن مختلط نیست . میدانست 

شاهین فرها هر غلطی که میکردند اما باز آنقدر روی زن ها و دخترانشان تعصب داشتند که محال ممکن بود بگذارند 

این هم لطف خدا بود که مجبور نبود با آن آرایش و لباس سفید عروس کسی آن ها را با آرایش و لباس شب ببیند . 

  . مقابل چشمان بیژن ظاهر شود

بازو به بازوی بهرام وارد تاالر شد و بین زنانی چرخید که لباس های رنگی و زیبا به تن داشتند و به احترام عروس و 

د و خوش آمد میگفت ... و بعد رفت توی جایگاه داماد سر پا ایستاده بودند . آهسته قدم میزد و سر تکان میدا

  . مخصوص نشست و زیر رقص نور نگاه کرد به بهار که همراه چند دختر جوان دیگر میرقصید و دلبری میکرد

مادرش آن شب بی نهایت جذاب و باشکوه به نظر میرسید ، اما اندوه از چشم هایش میبارید . ایستاده بود کنار زنی 

شخدمت های تاالر را به تن داشت و تند تند چیزهایی به او میگفت . یکی دیگر از پیشخدمت ها که لباس فرم پی

  . اسپند دود کرد و دور سر عروس و داماد چرخاند و اسکناس درشتی از بهرام گرفت

بهار چاقوی کیک بُری را توی دست گرفت و رقصید و مهناز توی ذهنش با خود شرط میبست که در آن لحظه او 

داقل ده خواستگار پیدا کرده است . بعد کسی دستش را گرفت و او را وسط کشاند و آنوقت مجبور شد با بهرام ح
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  . برقصد . رقصی که حتی یک لحظه اش توی ذهنش باقی نماند

تا پایان شب به رقص و پایکوبی گذشت و پس از آن شام صرف شد و بعد مهناز ناگهان خودش را دید که دارد در 

ادرش میلرزد و اشک میریزد . پررنگ ترین خاطره اش از آن شب ، خاطره ی اشک های بی مهابای آغوش م

  . مادرش بود و نگاه دلشکسته و نامید پدرش

 : مادرش مدام شانه های عریان او را نوازش میکرد و بغل گوشش میگفت

یست که بارونی باشن ؟! همیشه گریه نکن عزیزم ... گریه نکن دختر خوشگلم ! حیف این چشمای عاشق کُش ن -

برام عزیزترینی ، برام بهترینی ! بعد از اونهمه سختی ، حاال حقته که خوشبخت باشی ... که ملکه ی زندگی بهرام 

باشی ! حقته عزیزم ! امشب همه ی چشما خیره ی خوشگلی دخترم بود ... به خودم میبالم که مادر جواهری مثل 

 ! رکت کنم ... ای کاش مجبور نبودمتوام ! کاشکی مجبور نبودم ت

مهناز دست هایش را دور کمر مادرش حلقه کرده بود و سرش را روی شانه ی او گذاشته بود و با همه ی وجود گریه 

میکرد . چون میدانست این خداحافظی شاید ابدی باشد . شاید دیگر هیچوقت مادر و پدرش را نمیدید . آن ها تا دو 

ز به سمت پاریس به تهران میرفتند و مهناز را پشت سرشان جا میگذاشتند . مهناز مثل کودکی ساعت دیگر برای پروا

  ! ترسیده و درمانده بود ... نمیدانست بعد از آنها باید چگونه زندگی کند ، واقعا نمیدانست

د کنند . وقتی به یادش نمی آمد چگونه توانستند او را از آغوش مادرش بیرون بکشند و از مقابل پاهای پدرش بلن

  . خود آمد که باز توی ماشین بهرام نشسته بود و به سمت عمارت میرفت

ساعت کمی از دوازده نیمه شب گذشته بود . احساس ناامیدی و بی پناهی عجیبی همه ی تنش را سرد کرده بود . 

و مادرش رفته بودند ، از خودش را توی صندلی مچاله کرد و چشم های سوزان از گریه اش را بست . حاال که پدر 

  . ته دل دعا میکرد زودتر آن شب لعنتی تمام شود

بالخره به عمارت رسیدند و مهناز با کمک بهرام از ماشین پیاده شد . اما دستانی که بازوهایش را گرفتند و او را به 

 . سمت طبقه ی باال هدایت کردند ، دستان ناهید و بهار بود

استقبالش آمده بودند و یکی از آن ها اسپند دود کرده بود و دور سرش میچرخاند . مهناز خدمتکاران توی سرسرا به 

به رویشان لبخند کمرنگی زد و زیر لب تشکری کرد . آنقدر خسته و ناتوان بود که نزدیک بود همانجا کف زمین زانو 

وششان کشیدند . سپس بهار به مالیمت او بزند . ناهید و بهار او را تا طبقه ی باال و تا اتاق شاهنشین تقریبا روی د

را روی صندلی مقابل میز آرایش نشاند و تاج و تورش را از سر کند . همانطور که مشغول باز کردن موهای مهناز بود 

 . ، آهسته بغل گوشش شعری رکیک میخواند و ریز ریز میخندید و نمیدانست چه ترسی توی دل مهناز انداخته است

تختخواب میچرخید و زیر لب دعا میخواند و به شیوه ی خودش بستر تازه عروس و داماد را متبرک ناهید دور و بر 
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میکرد . سپس به سمت آن ها برگشت و در حالیکه با تشر از بهار میخواست ساکت شود ، زیپ لباس مهناز را پایین 

 . دی عوض کردکشید و به او کمک کرد تا لباس سنگین عروسش را با پیراهن کوتاه و سبک سفی

مهناز آنقدر خسته و بی حال بود که کسی از او انتظار نداشت حمام کند و موهای پر از تافت و چسبش را بشوید . 

بهار موهایش را مرتب کرد و به طرز زیبایی آراست و سپس گونه اش را بوسید و دو قدم به عقب رفت . ناهید هم 

  : پیشانی او را بوسید و گفت

  ! عزیزم ، شب خوشخوشبخت بشی  -

  : و به سمت در خروجی به راه افتاد . بهار هم چشمک مبتذلی زد و گفت

  ! شب خوش -

  . و پشت سر مادرش از اتاق خارج شد . آنوقت مهناز ماند و تنهایی اش توی اتاقی که حجله اش بود

از گلبرگ های پر پر شده ی سرخ نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند ... روی تختخواب گسترده و باشکوهی که پر 

  . بود ، تا آتشی که توی شومینه میرقصید ، و آینه ای که تصویر رنگ پریده اما زیبایش را در خود منعکس میکرد

بی اختیار دستش را باال برد و روی انعکاس تصویر خودش گذاشت . توی دلش اعتراف کرد که زیباست و دلش از 

مجهول و تکرار ناشدنی آزارش میداد . ای کاش مادرش بود ! دخترها توی شب  فکر این زیبایی لرزید . ترسی

عروسی یشان مادر میخواهند تا برایشان مادری کنند و آن ترس عجیبشان از زن شدن و زنانه زندگی کردن را کمی 

رک زیبا و محزون تسکین دهند . اما مادر او نبود . احساس تلخ یتیمی داشت . نگاه ناامیدش را از روی تصویر دخت

توی آینه برداشت و تا روی زمین سر داد . سپس از روی چهارپایه ی کوچک برخاست و به سمت کاناپه ی سفید و 

 . سورمه ای نزدیک شومینه رفت و خودش را روی ان رها کرد

صدای  سکوت اتاق آزارش میداد و هر لحظه بر ترسش می افزود . توی تاریک و روشن اتاق خواب نشسته بود و

عقربه های ساعت را می شمرد . داغی لذت بخش آتش شومینه که به نیمه ی چپ تنش می تابید ، او را خوابالود 

کرده بود . اما آنقدر استرس داشت که نمیتوانست بخوابد . حتی نمیتوانست حرکتی به تن خشک و صامتش بدهد . 

 ردانه ای را روی پارکت کف اتاق شنید و بی اختیار لرزیدصدای باز و بسته شدن در ، و بعد از آن انعکاس قدم های م

... . 

نگاهش روی کارت کوچک سفید و طالیی بود و با دستانی لرزان سعی میکرد شماره ی مطب دکتر را بگیرد . امید 

اده بود زیادی برای گرفتن وقت ویزیت نداشت . دکتر بلوریان همیشه وقتش پر بود . اما باز آنقدر توی دلش ولوله افت

که نمیتوانست دست روی دست بگذارد برای فردا و پس فردا . از وقتی خط قرمز دوم را روی بیبی چک دیده بود ، 

به همین حال افتاده بود . هم شاد بود و هم از اینکه قرار است مادر شود میترسید . بالخره توانست شماره ی مطب 
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عد از چند ثانیه ی کشدار و کُشنده ، بالخره صدای پر از ناز و عشوه را بگیرد و گوشی تلفن را کنار گوشش بگذارد . ب

  : ی منشی را شنید

  الو ، بفرمایید ؟ -

  : مهناز آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت

  سالم ! مطب خانم دکتر بلوریان ؟ -

 بله خانم . امرتون ؟ -

  ! برای امروز وقت ویزیت میخواستم -

  : واری از پیش ضبط شده طوطی وار گفتمنشی بالفاصله مثل ن

  ... متأسفانه امروز وقت ایشون پره . اگه بخواید میتونم براتون -

  : مهناز وسط حرفش پرید و گفت

  ! خانم خواهش میکنم ، کار من ضروریه ! برای همین امروز باید معاینه بشم ! یه کاریش بکنید دیگه -

  : منشی گفت

ریبا هر کسی که به پزشک مراجعه میکنه کارش ضروریه ! اما شما میتونید بیاید همینجا من نمیدونم خانم ، تق -

  ! منتظر بمونید ، شاید مابین مریضا فرستادمتون داخل . البته من هیچ قولی بهتون نمیدم ، اما تالشم رو میکنم

د تلفن را سر جایش گذاشت . لبخندی گرم و آرام روی لب های مهناز نقش بست . از منشی تشکر کوتاهی کرد و بع

  : همان لحظه صدای المیرا را از پشت سرش شنید

 چی شد خانم ، بهتون وقت داد ؟ -

مهناز به سمت او برگشت و به برق رقصان و شاد توی چشم هایش لبخندی زد . دو روزی بود که مهر این زن را به 

  . دل گرفته بود

  ! آره ، تقریبا -

 : لند شد و ادامه دادو بعد به سرعت از جا ب

 . باید زودتر برم توی مطبش منتظر بشینم . معلوم نیست کی بذاره برم توی اتاق دکتر -

  : المیرا پرسید

  زنگ بزنم بگم نگهبان ماشینتون رو بیاره دم در ؟ -

  : مهناز حتی از فکر نشستن پشت رل و رانندگی کردن حالت تهوع میگرفت . گفت

  . رانندگی کنم ... حالم بد میشه . یه زنگ بزن آژانسنه ، نمیتونم  -
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و توی اتاقش رفت تا لباس بپوشد . برای اولین بار در عمرش بود که توی حاضر شدن آنقدر سرعت عمل از خود 

نشان میداد . به تندی مانتو و شلواری پوشید و بعد جلوی میز آینه نشست تا کمی کرم بزند و آرایش کند . اما باز از 

فکر بوی عطر رژ لب ها و کرم هایش حالش بهم خورد و بی صدا عق زد . کالفه از این تهوعی که گریبانش را 

گرفته و زندگی عادی اش را فلج کرده بود ، موهایش را برس کشید و سپس شالی روی سرش انداخت و از اتاق 

  . چ کوچکی درست میکردبیرون رفت . المیرا توی آشپزخانه ایستاده بود و داشت به سرعت ساندوی

  زنگ زدی ؟ -

  . بله خانم جون . یه دویست و شیش سفید براتون فرستادن -

  : سپس ساندویچ را به سمت مهناز گرفت و گفت

  . وقت صبحانه خوردن که ندارید ، الاقل همین لقمه رو بذارید توی دهنتون -

را آنقدر خالص بود که خجالت کشید دستش را رد کند . مهناز گرسنه نبود ، میخواست مخالفت کند . اما محبت المی

  : جلو رفت و ساندویچ را از او گرفت . المیرا گفت

 خانم میخواید منم باهاتون بیام ؟ -

  : مهناز لبخندی زد

  . نه ، مرسی . خودم میرم -

  !ناهار چی هوس کردین براتون درست کنم ؟ -

  : م کشید و گفتمهناز باز هم از شدت حالت تهوع چهره دره

  ! هیچی ، نمیدونم ! فقط تو رو خدا تا من بیام کاراتو بکن که بوی گوشت توی خونه نباشه -

  . و در حالیکه به سمت در خروجی میرفت ، با صدای بلندی خداحافظی کرد

نشأت حالت تهوعش توی آسانسور شدت گرفت ، اما با رسیدن به البی و بوی خوش عطری که نمیدانست از کجا 

گرفته است ، کمی بهتر شد . از فکر بارداری سختی که در پیش داشت ، خنده اش گرفته بود . ناخودآگاه یاد حرف 

مادرش افتاد که میگفت وقتی او و مهرداد را باردار بوده ، روی شوهرش ویار داشته و با دیدن او حالت تهوع میگرفته 

  !ذشت که اگر او هم به بهرام حساس شود باید چه کند ؟است . لبخند مهناز پر رنگ تر شد و توی ذهنش گ

  : نگهبان ساختمان توی اتاقکش نشسته بود و چای مینوشید . تا مهناز را دید ، از جا بلند شد و گفت

  ! سالم خانم مهندس -

  . مهناز برایش سری تکان داد و بیرون رفت

یر چشمی مهناز را میپایید . مهناز بی توجه به او کنار یک سمند سفید رنگ دم در مجتمع پارک بود و راننده اش ز
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  : خیابان ایستاد که راننده بوقی زد و سرش را از الی شیشه ی نیمه باز بیرون داد و پرسید

  خانم شما سرویس میخواستید ؟ -

  : مهناز با شک به مرد جوان پشت رل نگاه کرد و گفت

  . ست و شیش باشمآره ، اما به من گفته بودن منتظر یه دوی -

  : راننده با خیالی آسوده خندید و گفت

 ! نه خانم ، حتما اشتباه شده . منو فرستادن -

مهناز باز هم کمی توی صورت او نگاه کرد . یک چیزی این وسط خیلی آزارش میداد . آرم آژانس را نه روی بدنه و 

سوار شدن مردد بود . اما آنقدر عجله داشت که نه روی سقف ماشین نمیدید و این دلیلی شده بود که کمی برای 

دیگر فکر نکرد و به آرامی روی صندلی عقب سمند سفید نشست . راننده از توی آینه نگاه کوتاهی به مهناز کرد و 

لبخندی زد . سپس عینک دودی اش را از روی موهایش تا روی چشم هایش سر داد و بعد استارت زد و و به راه 

یشه ی عقب ماشین را تا انتها پایین کشید و صورتش را در معرض باد قرار داد . حالش بد بود . حالت افتاد . مهناز ش

تهوع داشت و حاال دلشوره ای هم به جانش افتاده بود که داشت کم کم کالفه اش میکرد . سمند سفید توی بولوار 

. انگار راننده هم میخواست زودتر مهناز را به  وکیل آباد انداخت و با سرعت از بین ماشین ها ویراژ میداد و میگذشت

  . مقصدش برساند . مهناز با خیال راحت تری سرش را به شیشه تکیه داد و چشم هایش را بست

نفهمید چقدر توی راه بودند . اما با توقف ناگهانی ماشین ، چشم هایش را باز کرد و سر جایش صاف نشست . با 

  : در آن قرار داشتند ، ناگهان بند دلش پاره شد . گفتدیدن کوچه ی خلوت و ساکتی که 

 اینجا کجاست آقا ؟ چرا به راهتون ادامه نمیدین ؟ -

راننده باز هم از توی آینه به او نگاهی انداخت و لبخندی زد . سپس بی توجه به سوال مهناز ، خم شد و از توی 

ستکی ارزان قیمتی روشن کرد . مهناز از ترس و داشبورد بسته ی سیگاری برداشت و یک نخ سیگار با فندک پال

 : دلشوره به خود میلرزید . گفت

  ... یعنی چی آقا ؟ یعنی -

  : راننده وسط حرفش پرید

 ! اسم من پوریاست ! شما منو با همین اسم صدا کنید -

  : نفس مهناز از شدت تعجب توی سینه اش گیر کرد . با صدایی تحلیل رفته از ترس و هیجان گفت

 ! بس کنید این مسخره بازیا رو ! من یه زن متأهلم -

و در یک لحظه تصمیم گرفت از ماشین پیاده شود . اما در عقب باز شد و کسی کنارش نشست ... یک زن تنومند با 
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آرایشی غلیظ بود . لبخند مشمئز کننده ای روی لبش نشسته بود و به حالت جلفی آدامس میجوید . بوی توت فرنگی 

 . امسش باز هم زیر بینی مهناز زد و حالش را بد کردآد

  مهناز خانم خودتی خوشگلم ؟ -

  . مهناز وحشت زده خودش را عقب کشید

 چه خبره اینجا ؟ شما کی هستید ؟ -

زن دستش را به سمت او دراز کرد ، اما مهناز با خشونت زیر دست او زد و خواست از ماشین پیاده شود و فرار کند . 

وریا به سرعت قفل مرکزی را زد و زن با خشونت دستمالی را جلوی دهانش گرفت . مهناز تقالی کم جانی کرد اما پ

تا خودش را خالص کند . اما بوی تند اتر توی تمام سلول های مغزش پیچید و او تا قبل از اینکه بفهمد چه شده ، از 

 . ... هوش رفت

 

  : خارجی که توی دستش گرفته بود ، با صدای بلندی میخواندسبحانی مقابلش نشسته بود و از روی لیست م

هزینه ی کاغذ دیواری های جدید عمارت صد و دوازده میلیون شد . خانما از نمایشگاه گل و گیاه هفت میلیون و  -

  ... سیصد و بیست تومن خرید کردن ، بعالوه ی

  : بهرام با کالفگی خودنویسش را روی کاغذهایش پرتاپ کرد و گفت

  !بسه سبحانی ، بسه ! چه خبره اینهمه خرج ؟! هفت تومن آخه چی خریدن از نمایشگاه ؟ -

  : سبحانی گفت

  ! نمیدونم آقا . ولی اتفاقا بیشترشو خانموتون خرج کردن ، یعنی نزدیک پنج تومنش خریدای خانمتون بوده -

خشمش را بگیرد . یاد کاج تزئینی کنار فیلتر بهرام نگاهش را به سقف دوخت و نفس عمیقی کشید تا جلوی فوران 

  . ورودی افتاد و حاال که فکر میکرد پنج میلیون بابتش پول داده دلش میخواست داد بکشد

  دیگه چی ؟ -

دوازده میلیون واسه سمپاشی درختای باغ خرج شده . دیگه بعدشم به جز خریدای آشپزخونه ی عمارت و حقوق  -

 ... بهار خانم فرستادمکارگرا و پولی که واسه 

صدای لرزش موبایل بهرام روی میز ، توجه هر دو نفر را به خود جلب کرد . بهرام نگاه کوتاهی به شماره ی خانه 

اش روی صفحه ی گوشی اش انداخت و با حرکت دستش به سبحانی فهماند که چند لحظه دست نگه دارد . سپس 

  : دگوشی را برداشت و با صدای خسته ای پاسخ دا

  جانم مهناز ؟ -
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  : به جای صدای مهناز ، صدای متوحش و لرزان المیرا توی گوشش پیچید و هوشیارش کرد

  الو آقا ... آقا ، کجایید شما ؟ -

 : بهرام سر جایش صاف نشست و با لحن جدی تری پرسید

 چه خبره ؟ -

  : ناگهان بغض المیرا درهم شکست

  ! .. زود بگردیدآقا تو رو خدا زود بیاید خونه . -

  : بهرام عصبی شده بود . داد زد

  دارم میپرسم چی شده ؟ -

  : اما المیرا جرأت نداشت از پشت تلفن اطالعات بیشتری به او دهد . باز گفت

  ! آقا خاک تو سرمون شد ! برگردید ... برگردید تو رو قرآن -

طع کرد . بهرام هنوز توی شوک گریه های المیرا بود . و دیگر به بهرام مهلت داد و فریاد کردن نداد و گوشی را ق

نمیدانست چه اتفاقی افتاده ، حتی حدسش را هم نمیزد . به تندی کیف و کتش را برداشت و در برابر چشم های 

  . مبهوت سبحانی از اتاق کارش بیرون زد

هم خاموش بود . به معنای واقعی  پشت فرمان که نشست تلفن خانه را گرفت ، اما کسی جواب نداد . موبایل مهناز

کلمه از شدت استرس به جنون رسیده بود . هیچ کاری برای کم کردن استرسش از دستش برنمی آمد . بدبختی این 

  . بود که حتی نمیتوانست حدس بزند چه اتفاقی افتاده

ت که نتوانست ماشینش را توی بالخره بعد از بیست و پنج دقیقه توانست خودش را به خانه برساند . آنقدر عجله داش

  . پارکینگ ببرد . همانجا جلوی در برج پارک کرد و توی البی دوید

نگهبان داخل البی داشت قدم میزد و با استرس دست هایش را بهم می سایید . تا بهرام را دید ، ناگهان صاف 

  : ایستاد و گفت

  ! سالم ، مهندس -

ه شد که او نفسش را توی سینه حبس کرده است . اولین چراغ قرمز توی بهرام با تعجب به او نگاه کرد و متوج

  . ذهنش روشن شد . نفسش را یک ضرب به بیرون فوت کرد و با سرعت بیشتری به سمت آسانسور دوید

چهار دقیقه ی داغ و عذاب آور گذشت تا خود را مقابل در آپارتمانش دید . زنگ نزد ، کلید را توی قفل انداخت و در 

را باز کرد . هنوز قدم اول را داخل آپارتمان نگذاشته بود که با چشم های خیس و چهره ی وحشتزده ی المیرا روبرو 

شد و در جا خشکش زد . ضربه ی دوم کمی کاری تر بود ، نفس توی سینه اش حبس شد . در یک لحظه بدترین و 
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میده بود که قرار است خبر خیلی خیلی تلخی تلخ ترین اتفاقات ممکن جلوی چشمش نقش بست . دیگر این را فه

  . بشنود . برایش مهم نبود ... مهم فقط این بود که مهناز را ببیند و خیالش از بابت او راحت شود

در را پشت سرش بست و با قدم های تند و پر عجله فیلتر ورودی خانه را طی کرد ... ولی بعد با دیدن ناهید و حسام 

  . ضربه ی سوم را هم خورد توی پذیرایی خانه اش

هیچ کس چیزی نمیگفت . تنها صدای گریه ی المیرا بود که سکوت خانه را بهم میریخت . بهرام چند ثانیه توی 

چشم های حسام خیره شد و از نگاه همیشه خونسرد او فاجعه را خواند . برای یک لحظه احساس کرد مغزش خالی 

  : د این بودشده است . تنها سوالی که توانست بپرس

 !مهناز کجاست ؟ -

  : سوالش انگار آتش به جان المیرا انداخت که گریه اش را شدیدتر کرد . بهرام باز پرسید

  کجاست مهناز ؟ حالش خوبه ؟ -

و بعد به سمت اتاق خوابش دوید و در را باز کرد . با دیدن اتاق خالی و تخت مرتب ، چیزی توی قلبش آوار شد . اما 

ید نشد ، قدم داخل اتاق گذاشت و در سرویس را باز کرد ، اما مهناز آنجا هم نبود . کالفه و عصبی از اتاق باز ناام

  : بیرون زد و از المیرا پرسید

  خانم کجا رفته المیرا ؟ -

  : به جای المیرا ، حسام پاسخ داد

 ! یه ذره آروم باشی ، من برات توضیح میدم -

 . م و خونسرد باشد ، اما لرزش توی صدایش برای بهرام یک هشدار بزرگ بودسعی کرده بود مثل همیشه آرا

  من آرومم ! حاالم میخوام بدونم دقیقا چه اتفاقی افتاده ؟ -

  : و چون هنوز حسام را در حرف زدن مردد میدید ، تقریبا فریاد زد

  ! دِ لعنتی جون بکن بگو چه خاکی توی سرم شده -

از المیرا خواست یک لیوان آب برای بهرام بیاورد ، آنوقت سرفه ای کرد تا صدایش صاف  حسام با اشاره ی کوتاهی

  : شود و گفت

  ! مهناز امروز ... المیرا میگفت حالش خوب نبوده -

 . بهرام با کنجکاوی اخم کرد و سرش را کمی تکان داد

  خب ؟ -

وقت دکتر داشت ، باید میرفت دکتر . از المیرا خواسته زنگ بزنه به آژانس ، قرار شده یک دویست و شیش سفید  -
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  . براش بفرستن . مهنازم میره بیرون

بهرام هنوز مثل آدم های گیج و منگ نگاهش میکرد و نمیتوانست بفهمد منظور حسام از این توضیحات چیست . 

  : پرسید

  ! ؟ اون که تا همین دیشب حالش خوب بودچرا مریض بوده  -

حسام آنقدر از وضعیتی که در آن قرار داشت به تنگ آمده بود که نتوانست خونسردی ظاهری اش را حفظ کند . 

 : سرش را چند بار تکان داد و با لحنی عاصی گفت

ه بعد از نگهبانی زنگ میزنن من نمیدونم چرا مریض بوده بهرام ، این چیز مهمی نیست ! مهم اینه که بیست دقیق -

میگن ماشینی که سفارش داده بودین اومده ، اما مهناز پایین نیست ! نیست یعنی نیست ... یعنی قبلش اشتباهی 

سوار یه ماشین دیگه شده و بعدش هم دیگه هیچ خبری ازش نیست ! نه مطب دکتر رفته ، نه موبایلشو روشن 

  ! وم از بیمارستانا و کالنتری های شهر وارد شدهمیکنه ، و نه تا همین حاال توی هیچکد

بهرام هیچ چیزی نگفت ، هیچ چیزی ! حتی اخم نکرد ، حتی پلک نزد . انگار به آن چیزی که شنیده بود ، اطمینان 

را نداشت . فقط چند لحظه خیره خیره به حسام نگاه کرد تا بلکه رد پایی از شوخی توی نگاه او بخواند . اما نه ... ماج

خیلی جدی بود ! خیلی جدی تر از آنچه که او فکر میکرد . دیگر نتوانست روی پاهایش بایستد . خودش را روی 

نزدیک ترین مبل رها کرد و سرش را میان دستانش گرفت . برای درک فاجعه ای که رخ داده بود ، به کمی زمان 

  : گفت احتیاج داشت . قلب حسام از وضعیت رقت انگیز او به درد آمد .

نمیتونم االن بگم دقیقا ماجرا چیه ... پاک گیج شدم ! راستش از وقتی خبرو شنیدم مغزم از کار افتاده ! نگهبان  -

توی اتاقکش بوده ... چیز زیادی ندیده ، فقط دیده که مهناز سوار یک سمند شده . اما متأسفانه نتونسته چهره ی 

  . راننده رو ببینه

نمیگفت . اما از شدت خشم و جنون نیمه نفس شده بود و برای انفجار فقط به یک جرقه ی بهرام هنوز هیچ چیزی 

 . کوچک نیاز داشت . المیرا با زانوهایی لرزان به او نزدیک شد و لیوانی آب به سمتش گرفت

 ... آقا ... اینو بخورید یه کم -

  : چشم های سرخش جنون میبارید . فریاد کشید بهرام ناگهان با همه ی قدرت زیر دست او زد و از جا بلند شد . از

  چرا گذاشتی تنهایی بره ؟ واسه چی گذاشتی ؟ پس تو اینجا چه غلطی میکنی ؟ هان ؟ -

بی فکر ظرف شکالت روی میز را برداشت و با همه ی قدرت به سمت المیرا پرتاپ کرد . المیرا جیغ از ته دلی 

ر او پناه گرفت . بهرام دستش را بلند کرد و به سمت او خیز برداشت ، اما کشید و خودش را به ناهید رساند و پشت س

 . حسام به تندی خودش را جلوی او انداخت و با همه ی قدرت تالش کرد او را مهار کند
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  !بسه بهرام ... بسه ! به اون بدبخت چه ربطی داره ؟ -

 : بهرام داد زد

ناموسم رو دزدیدن ! اگه بالیی سرش بیاد همه تون رو به آتیش  خفه شو عوضی ... زن منو دزدیدن ، میفهمی ؟ -

  میکشم ! اون نگهبان تنه لش اینجا چه گهی میخوره ؟ چطور نتونسته بفهمه مهناز سوار ماشین کی شده ؟

  . حسام را به عقب هل داد و لگد محکمی به مجسمه ی کنار دیوار زد

طی نمیکنی ؟ برو بگرد ... اگه از زیر سنگ شده پیدا کن اون پدر تو اینجا وایستادی که چه بشه ؟ چرا هیچ غل -

  ! سگ کثافت مادر به خطایی که جرأت کرده همچین گهی بخوره

  : حسام گفت

  ! بهرام -

اما بهرام صدای او را نمیشنید . داد میزد و فحش میداد ، داد میزد و تهدید میکرد . هر چه دم دستش بود را به زمین 

. اگر به دستش میرسید آسمان را هم پاره میکرد . زنش را دزدیده بودند و این برای او یک مدل مردن  کوبیده بود

  . بود . حتی از فکر فجایعی که ممکن بود رخ بدهد ، به جنون میرسید

دنش آنقدر داد زد ، آنقدر خودش را به زمین و زمان کوبید که دیگر نفس کم آورد . داغ شده بود و توی رگ های گر

  : احساس کشیدگی و درد میکرد . ناهید از دیدن صورت کبود او وحشت کرد و جیغ کشید

  ! ای وای آقای فرهمند ... بگیریدش تا خودشو به کشتن نداده -

حسام جلو رفت و بازوی او را کشید . دهان باز کرد تا چیزی بگوید ، اما ناگهان بهرام جلوی پاهایش نقش زمین شد 

چند قطره خون روی پارکت ها ریخت . صدای جیغ ناهید و المیرا با هم آمیخت و تمام فضا را پر کرد  و از بینی اش

  : . حسام که حسابی غافلگیر شده بود ، چند ثانیه به بهرام نگاه کرد . اما بعد به خودش آمد و رو به المیرا داد زد

  ! زنگ بزن بگو دکتر مهدی زاده بیاد ... زود باش -

  . را دور شانه های بهرام انداخت و سعی کرد او را از جا بلند کند و توی اتاقش ببردو دستش 

 

  : دکتر مهدی زاده روی یک صندلی کنار تخت بهرام نشسته بود و فشار خون او را با دقت چک میکرد . گفت

آقا ؟ میخواید خودتونو به  اول افت فشار داشتید و بعد از چند دقیقه فشارتون به شدت باال رفته ! این چه وضعشه -

  !کشتن بدید ؟

چشم های باز بهرام میخکوب سقف بود و در چنان سکوت درد آوری غوطه میخورد که انگار حتی صدای اطرافیانش 

  : را نمیشنید . حسام پرسید
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  حاال حالشون چطوره ؟ -

خیلی مراقب باشن ، متأسفانه بیماری  خیلی خوب نیست ، هنوز فشار خونشون باالتر از درجه نرماله . ایشون باید -

فشار خون توی این خانواده ارثیه . خود مرحوم شاهین فر هم به همین بیماری دچار بودن . اما راستش ایشون هنوز 

  ! برای مبتال شدن خیلی جوان هستن

  : نفس عمیقی کشید و سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد و گفت

  ... م مینویسم به اضافه ی یک آرامبخش کهبهرحال ، من برای ایشون سر -

  : بالخره بهرام سکوتش را شکست و با صدایی بم و خفه گفت

 ! از لطفتون ممنونم آقای دکتر ... حسام ، ایشونو راهنمایی کنید -

  : دکتر بالفاصله اخم هایش را درهم کشید و گفت

 ! عجب ! انگار شما راستی راستی قصد جون خودتون رو کردید -

  : بهرام پاسخش را نداد . اما حسام که از اعصاب ضعیف بهرام خبر داشت ، قدمی به جلو گذاشت و گفت

  ! آقای دکتر ، شما لطف کنید اسم داروها رو بنویسید . ما همین امروز تهیه میکنیم ... خیالتون راحت -

پس از کمی نصیحت به بهرام ، خداحافظی هنوز هم از چهره ی دکتر نارضایتی میبارید . اما دیگر اصراری نکرد و 

  . کرد و از اتاق بیرون رفت

بهرام هنوز بی حس و بی حرکت روی تخت افتاده بود و به سقف نگاه میکرد . داغی روی دلش نشسته بود که 

د و هیچ داشت نابودش میکرد . اما میدانست که هیچ کاری نمیتواند بکند ... تسلیم تسلیم بود ! زنش را قاپ زده بودن

  ! کاری از دستش برنمی آمد

  : حسام که برای بدرقه ی دکتر از اتاق بیرون رفته بود ، دوباره توی اتاق برگشت و با لحن سرزنش آمیزی گفت

 میخوام بدونم تو سکته کنی بیفتی بمیری ، چیزی درست میشه ؟ نه ، وجدانا چیزی درست میشه ؟ -

  : ود روی نفسش . باز گفتسکوت بهرام بختک شده بود و افتاده ب

به جای این کارا بیا عقالمون رو بریزیم روی هم ، ببینیم باید چه گلی به سرمون بگیریم ! مادرت میگه زنگ بزنیم  -

  به پلیس ، ولی من صالح نمیدونم این خبر جایی پخش بشه . نظر تو چیه ؟

  . بهرام باز هم چیزی نگفت

گذاشتم و بیکار نشستم ها ! نه ! چند نفرو فرستادم تمام شهرو بگردن . اما  ولی بازم فکر نکنی دست روی دست -

 ... هنوز خبری نشده . باید

 : و دیگر صبرش تمام شد و با کالفگی گفت
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 ! د ِ آخه یه زری بزن بفهمم کر نشدی -

 : بهرام نفس سرد و غمباری کشید و با صدایی آهسته گفت

  ! میخوام تنها باشم حسام -

  : هان باز کرد چیزی بگوید ، اما بهرام ادامه دادحسام د

  ! خواهش میکنم ، حوصله ی هیچ کدومتون رو ندارم ! بذار یه کمی تنها باشم و با خودم کنار بیام -

  . حسام سرش را آهسته تکان داد و بی هیچ حرف دیگری از اتاق بیرون رفت و در را بست

تخواب نشست . سرش از شدت درد نزدیک بود منفجر شود . دست برد بهرام تکانی به خود داد و روی لبه ی تخ

دکمه ی پیراهنش را باز کرد و آن را با یک حرکت از تن در آورد و کف اتاق انداخت . از توی کشوی پاتختی جعبه 

ی سیگار و فندکش را در آورد و سیگاری برای خود روشن کرد . نگاهش قفل چشم های پر از لبخند مهناز توی 

  . عکس روی پاتختی شد . عکس را برداشت و نگاه پر از حسرت و غمش را توی تمام صورت او چرخاند

  : در اتاق باز شد ، حتی برنگشت ببیند چه کسی وارد شده . صدای پر از بغض المیرا توی گوشش پیچید

  !آقا ؟ -

  : مکثی کرد و بعد گفت

  ! اردار بودنمیخواستم بگم ، مهناز خانم مریض نبودن ... ب -

  . و بعد دیگر نتوانست تحمل کند و در حالیکه گریه اش شدت گرفته بود ، اتاق را ترک کرد و دوباره در را بست

لبخندی تلخ و زهردار نقش لب های بهرام شد . کام عمیقی از سیگارش گرفت و سرش را کمی باال گرفت . فواره 

پخش شدند ... قطره اشکی از گوشه ی چشمش فرو چکید و توی های دود از بینی اش بیرون زدند و توی صورتش 

  . ... موهایش فرو رفت

چشم که باز کرد ، خودش را توی یک اتاق ناآشنا دید . سردرد بود و چشم هایش سیاهی میرفت و میلی عجیب و 

شود و بنشیند . مدتی مقاومت ناپذیر به خواب داشت . اما حس ترس و ناامنی او را مجبور کرد به سختی از جا بلند 

طول کشید تا توانست حواسش را جمع کند و هوشیاری اش را بدست آورد . پس از آن توانست نگاه دقیقی به 

  . موقعیتی که در آن قرار داشت بیاندازد

نگاهش چرخید سمت پنجره ی بسته و حفاظ هایش ، و پس از آن آینه ای که به دیوار کوبیده شده بود و بعد 

که به رویش نشسته بود . اتاق لخت و خالی ، اما تمیز بود . وحشتی عجیب و نفس بُر تمام وجودش را پر  تختخوابی

  : کرد . گریه اش گرفته بود . زیر لب تکرار کرد

  ! خدایا ... خدایا -
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مئن بود که در حالیکه هنوز سرش گیج میرفت و تلو تلو میخورد ، از جا بلند شد و به سمت در اتاق رفت . تقریبا مط

  . در قفل است . از روی ناامیدی دستگیره را گرفت و کشید و بعد در نهایت تعجب در باز شد

نور امیدی به قلبش تابید . حس کرد جانی تازه به تنش بازگشته . به سرعت خودش را از اتاق بیرون انداخت ، ولی 

د و تلویزیون تماشا میکرد ، سر جا ایستاد . مرد بعد با دیدن مردی که توی نشیمن با عرق گیر و بیژامه نشسته بو

  : نگاه گستاخی به او انداخت و نیشخندی زد و بعد با صدای بلندی گفت

  ! فتانه ... فتان خانم تشریف بیارید ! مهمونتون بیدار شدن -

ای به تن داشت . با بالفاصله زنی از توی آشپزخانه بیرون زد و به سمت مهناز آمد . تاپ و شلوارک کوتاه و زننده 

  : لحنی صمیمی گفت

  !سالم جونی ! شبت بخیر ... خوب خوابیدی ؟ -

مهناز خیلی راحت او را شناخت ... همان زنی بود که دستمال جلوی صورتش گرفته و او را بیهوش کرده بود ! فتانه 

زور وحشت به سختی از گلویش جلو رفت و بازوی او را گرفت ، اما مهناز خودش را عقب کشید و با صدایی که از 

  : خارج میشد ، نالید

  اینجا کجاست ؟ -

 : فتانه لبخندی زد و گفت

  ! خونه ی منه -

 شما کی هستید ؟ چه اتفاقی افتاده ؟ من اینجا چیکار میکنم ؟ -

  : فتانه پوفی کشید و گفت

  ! من فتانه ام ، اینم حسن شوهرمه -

  : سر جا لم داده بود و با لذت به هیکل مهناز نگاه میکرد . سپس ادامه داد با دستش به همان مردی اشاره کرد که

من چیز دیگه ای نمیتونم بهت بگم جونی ، یعنی دیگه چیزی نمیدونم ! بهتره بقیه ی سواالتو نگه داری تا از پوریا  -

 ! بپرسی . حتما تا فردا میاد سراغت

  : چشمکی زد و پرسید

  !فکر دزدیدنت افتاده ؟ چیکارش کردی بال که به -

  : مهناز گریه اش گرفته بود . دست فتانه را گرفت و با زاری گفت

خانم تو رو خدا ... من متأهلم ! بذارید برم ! من نمیدونم چی شده ، اصال این آقایی که شما میگید رو نمیشناسم !  -

  ! تو رو خدا بذارید برم
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  : بین دستان سرد مهناز بیرون میکشید ، گفتفتانه اخم کرد و در حالیکه دستش را از 

ببین جونی ... مهمون منی و احترامت واجب ! اما حرف از رفتن نزنی که کالهمون میره توی هم ! تو امانتی دستم  -

 . ، اما اگه مجبور باشم واسه نگه داشتنت دست و پاتو طناب پیچ میکنم و در اتاقتو میبندم

  : حسن با لحنی لوده گفت

 ! پوریا گفته نازک تر از گل به خانم نگیم -

  : فتانه لبخندی زد و پاسخ داد

 ! پوریا اینجا نیست -

هجوم اشک تصویر فتانه را جلوی چشم های مهناز تار و لرزان کرد . دستانش را جلوی صورتش گرفت و هق زد . 

  : فتانه اما با دیدن گریه ی او دلش نلرزید . گفت

  !گشنه نیستی ؟ -

از فقط سرش را تکان داد ، بعد دیگر طاقت نیاورد و به سرعت توی اتاقش گریخت . تنها نقطه ی امن ، تنها مهن

مکانی که میتوانست کمی در آن آرامش پیدا کند ، همان اتاق بود . در را پشت سرش بست و خودش را روی تخت 

  . انداخت و آنقدر گریست که باز به خواب رفت

د ، سکوت و تاریکی همه ی فضا را در آغوش میفشرد . توی بستر نشست و به دیوار سرد پشت وقتی دوباره بیدار ش

  . سرش تکیه داد

تاریکی غلیظ اطراف ، روی سینه اش سنگینی میکرد . چشمهایش را بست و دستش را روی شکمش گذاشت . با 

ی خون بی جان و بی روحی  حس اینکه کودکش همراهش است ، دلش گرم شد . حتی اگر این کودک هنوز لخته

میخواست فرار کند ... باید برای نجات  . بود . دوباره چشم باز کرد و با نگاه دقیق تر و هوشیارتری تاریکی را کاوید

 ! کودکش فرار میکرد

به سرعت از روی تخت بلند شد و وسط اتاق ایستاد . سعی کرد ذهنش را روی نقشه ای مطمئن متمرکز کند . به 

رفت و گوش خواباند ... هیچ صدایی از بیرون شنیده نمیشد . تنها صدای نفس های تب دار و کشیده اش سمت در 

  . بود که روی آن سکوت مطلق خط می انداخت

دستگیره را آهسته چرخاند و در را باز کرد . توی تاریکی غلیظ نشیمن صدای خرناسه های حسن را میشنید . به 

م برداشت و خودش را به در نیمه شیشه ی ورودی رساند . اما آن در قفل بود . نرمی و بی صدایی یک گربه قد

دستش را مشت کرد و زیر لب به بد شانسی اش لعنتی فرستاد . به آهستگی روی جاکفشی نزدیک در دست کشید تا 

ار چسباند و چند لحظه بلکه بتواند کلید را پیدا کند . اما چیزی پیدا نکرد . با ناامیدی پیشانی اش را به خنکای دیو
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  . توی همان حالت ماند

صدای خرناسه های حسن هنوز هم از روی مبل های نشیمن می آمد . فکری توی مغزش جرقه زد . به امید یافتن 

کلید دور و بر حسن ، دوباره پاورچین پاورچین توی نشیمن برگشت . حاال چشم هایش به تاریکی خو گرفته بود و 

  . را توی سایه و روشن ببیندمیتوانست همه چیز 

حسن روی مبل افتاده بود و توی خواب سنگینی سیر میکرد . نگاه چرخاند روی میز شلوغ و کثیف مقابل او . بین 

پوست های تخمه و بطری آب و کنترل تلویزیون ، برق شی فلزی توی چشم هایش نشست . نفس توی سینه اش 

یص اینکه آن شی فلزی یک دسته کلید است ، قلبش توی سینه تند و حبس شد . آهسته سر خم کرد و بعد با تشخ

  . دیوانه وار تپیدن گرفت . خواست کلیدها را بردارد که ناگهان مچ دستش بین انگشتان حسن اسیر شد

  تو داشتی چه غلطی میکردی ؟ -

دا شده . حسن همانطور مهناز وحشت زده به چشم های براق او توی تاریکی خیره شد . حس میکرد روح از تنش ج

  : که دست او را بین پنجه هاش گرفته بود ، از جا بلند شد و فریاد کشید

  !داشتی چه غلطی میکردی ؟ میخواستی فرار کنی ؟ هان ؟ -

 . از صدای فریادهای او فتانه بیدار شد و از اتاق بیرون آمد

  چه خبر شده ؟ -

  ! بیدار شده بودم ، رفته بودمیخواست فرار کنه عوضی . دو دقیقه دیرتر  -

نگاه فتانه خشمگین و طوفانی شد . دندان هایش را روی هم سایید و به سمت مهناز آمد و بعد با همه ی قدرت 

 . سیلی محکمی توی گوشش زد

  !کثافت ! این بود نتیجه ی اعتماد ما ؟ این بود ؟ -

 . هم زدسیلی دوم را هم توی صورتش کوباند و پشت سرش سیلی سوم را 

  باید از اول عین یه حیوون حبست میکردم تا آدم باشی ؟ آره ؟ -

و سیلی چهارم را هم توی گوشش زد . مهناز از شدت ناامیدی به جنون رسید . دست هایش را روی گوش هایش 

 : گذاشت و با همه ی توان جیغ زد . فتانه وحشت زده گفت

 ! همسایه ها رو آوار میکنه تو سرمونخفه کن این پاچه ور مالیده رو ! االن همه  -

بالفاصله دست سنگین حسن روی دهانش فرود آمد و صدای فریادش را خفه کرد . دست دیگرش هم دور تنش 

حلقه شد و او را محکم به خود چسباند . مهناز زجر میکشید از داغی دست های کثیف او . تقالی دیوانه واری برای 

نست خودش را خالص کند . سرانجام خسته و بی نفس دست از تقال کشید و خودش رهایی در پیش گرفت ، اما نتوا
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 . را رها کرد

فتانه و حسن او را دوباره توی اتاق بردند و دست و پایش را با طناب بستند . آنوقت حسن با چسب پهنی جلوی 

 : دهان او را بست و بالخره رهایش کرد . فتانه گفت

 ! از این لحظه تا وقتی صاحابت بیاد دنبالت ، اوضاعت همینه لیاقت اعتماد نداری جونی ! -

و لگدی به ساق پای مهناز زد و از اتاق بیرون رفت . حسن هم خم شد و نگاه کثیف و پر لذتش را توی چشم های 

  . خیس مهناز دوخت

  ! از دست ما خالصی نداری خوشگله -

  . این را گفت و نیشخندی زد و از اتاق بیرون رفت

وی عالم خواب و بیدار سیر میکرد . گاهی توی ذهنش هذیان میگفت ، گاهی اشک میریخت و گاهی لبخند میزد . ت

تب داشت و داغی عذاب آوری زیر پوستش تنوره میکشید . داشت خواب میدید که با مهرداد لب دریا می دود و پدر و 

. وقتی چشم باز کرد ، نگاهش توی نگاه متعجب و  مادرش چند قدم دورتر ایستاده اند و با لبخند نگاهشان میکنند

  . دلواپس مرد جوانی گره خورد

  !این چه وضعشه ؟ چرا دست و پاتو بستن ؟ -

مغز مهناز در یک لحظه هوشیار شد و خطر را احساس کرد . بی اختیار به تقال افتاد و سعی کرد کمی خودش را عقب 

و بریدگی هایی که به خاطر لبه ی تیز چسب روی گونه هایش  بکشد . مرد جوان به کبودی های صورت مهناز

  : ایجاد شده بود نگاه کرد و با خشم پرسید

  کتکت زد مرتیکه الشی ؟ -

و به تندی از مهناز فاصله گرفت و از اتاق بیرون رفت . مهناز از دور شدن آن غریبه کمی احساس امنیت پیدا کرد و 

ی واژگون شدن چیزی را از بیرون و متعاقب با آن صدای داد و فریاد مرد جوان نفس راحتی کشید ، ولی ناگهان صدا

  : را شنید

  مرتیکه تو خجالت نکشیدی دست روی امانت من بلند کردی ؟ مگه نگفتم حق نداری اذیتش کنی ؟ -

  : فتانه با آن صدای زنگدارش پاسخ داد

ولی نگفته بودی مهمون عزیزتون تا این حد دَدَری تشریف اوه چه خبرته پوریا خان ؟ گفته بودی اذیتش نکنیم ،  -

  ! دارن ! اگه نمیگرفتیمش که االن ور دل شوهر جونش بود

  : پوریا گفت

اینکه میخواسته فرار کنه یه چیز طبیعیه ، شماها باید عرضه داشته باشین جلوشو بگیرید ! اما نه با کتک زدنش ! یه  -
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  ! حساب جفتتون با کرام الکاتبینه بار دیگه دست روش بلند کردین ،

 حسن و فتانه چیزی نگفتند . پوریا چند ثانیه سکوت کرد تا باز خونسردی اش را بدست آورد ، و بعد رو به فتانه گفت

:  

  ! یه غذای درست و درمون واسه خانم بیار اتاق -

وی صورت سیلی خورده ی مهناز تاب و بعد دوباره توی اتاق برگشت و نگاه مهربان و پر از حس دلسوزی اش را ت

  . داد

  ... متأسفم ! بهشون گفته بودم که حق ندارن اذیتت کنن ، ولی -

سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد و چند قدم به مهناز نزدیک شد . مهناز باز هم وحشت کرد و پاهایش را توی 

  : ی توضیح دادشکمش جمع کرد . پوریا متوجه ترس او شد و با لحن آرام و مطمئن

  میخوام چسب جلوی دهنت رو باز کنم ، خب ؟ -

و بعد روی صورت او خم شد و گوشه ی چسب را گرفت و با یک حرکت آن را از صورت مهناز جدا کرد . مهناز از 

  : درد ناله ای کرد . پوریا گفت

  ! حاال میخوام یه ذره جا به جات کنم که راحت تر بشینی -

  : تا زیر بازوی مهناز را بگیرد ، اما مهناز به سرعت گفتدستش را جلو برد 

 ! به من دست نزن -

دست پوریا توی هوا خشک شد و نگاه مهربانش روی صورت وحشت زده ی مهناز ماسید . لبش را گاز گرفت و 

  : دستش را پایین انداخت و گفت

  ! قط قول بده دیگه فرار نمیکنیخیلی خب ... االن فتانه میاد بهش میگم دست و پاتو باز کنه . ف -

  : مهناز با دیدن رفتار خوب پوریا کمی جرأت پیدا کرده بود . گفت

  چرا منو دزدیدی ؟ -

  : پوریا پاسخی نداد . مهناز دوباره گفت

شوهرم پیدات میکنه ... مطمئن باش پیدات میکنه ، و اونوقت واسه اینکه از دستش راحت شی خودت رو به پلیس  -

  ! ل میدیتحوی

پوریا لبخندی زد و خواست جوابش را بدهد که در باز شد و فتانه با سینی حاوی ظرف های غذا توی اتاق آمد . پشت 

  : چشمی برای پوریا و مهناز نازک کرد و بعد از اینکه سینی را کف اتاق گذاشت ، گفت

 !؟ اینم از غذای درست و درمون واسه شاهزاده خانم ! امر دیگه ای نیست -
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  : پوریا بدون توجه به لحن دلخور و پر طعنه ی او ، گفت

  . بیا دست و پاشو باز کن -

فتانه با حرص دندان هایش را روی هم فشرد و بعد جلو رفت و طناب ها را از دور دست ها و پاهای مهناز باز کرد . 

هناز گرفت . صورت مهناز از درد وقتی میخواست از روی تخت بلند شود ، از روی حرص ویشگان ریزی از پهلوی م

  . جمع شد . اما چیزی نگفت و در سکوت مچ دست هایش را مالید

  : بعد از اینکه فتانه از اتاق خارج شد ، پوریا گفت

  ! من نه تو رو میشناسم و نه شوهرت رو -

  : مهناز به تندی پرسید

 پس چرا این کارو کردی ؟ -

از داشتم ، تو فکر نکن میخواستم مدل ماشینمو عوض کنم یا واسه نامزدم من نیاز به پول داشتم . میگم نی -

 ! سرویس طال بگیرم ها ! نیاز حیاتی داشتم ... اگه این کارو نمیکردم یکی از عزیزترینامو از دست میدادم

  : مهناز گفت

 میخوای از شوهرم باج بگیری ؟ -

  . پوریا سرش را تکان داد

یارویی ازم خواست تو رو بدزدم و ده دوازده روز ازت مراقبت کنم تا بیاد دنبالت . اونم نه ... از اون نه ! یه  -

  . دستمزدمو بهم میده

  : مهناز از شدت ناراحتی چشم هایش را بست و گفت

 !خجالت نکشیدی ؟ به خاطر پول یک زن شوهردار رو دزدیدی ؟ فکر آبروی منو نکردی ؟ -

زید و نگاهش را آهسته روی زمین انداخت . مهناز سعی کرد خودش را کنترل کند ، بغض کرده بود . پوریا لبش را گ

  : و گفت

 ! آزادم کن ... دو برابر پولی که الزم داری رو از شوهرم بگیر -

  : پوریا گفت

 دیگه نه خانم ... حاال دیره ! آزادت نمیکنم ، چون به قول خودت بعدش مجبورم از دست شوهرت خودمو به پلیس -

 ! معرفی کنم

  : مهناز میخواست فریاد بکشد . با انگشت های شصت و اشاره اش پلک های داغ و سوزانش را فشرد و پرسید

  کی ازت خواست منو بدزدی ؟ -
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  : پوریا گفت

  . نمیدونم واهلل ... من خودشو از نزدیک نمیشناسم ! با رابطش قرار و مدارامون رو گذاشتم -

  : بلند میشد و از مهناز فاصله میگرفت ، موبایلش را از توی جیبش در آورد و ادامه دادبعد در حالیکه از جا 

 البته یه شماره بهم داده و گفته هر وقت آوردمت اینجا ، زنگ بزنم و گوشی رو بدم به خودت باهاش صحبت کنی -

!  

استرس زل زد به پوریا که در انتهای اتاق لرز عمیقی سر تا پای مهناز را فرا گرفت . کمی سر جایش جابجا شد و با 

قدم میزد و با صدای آرامی با موبایلش صحبت میکرد . چند لحظه بعد به طرف مهناز آمد و گوشی اش را به سمت 

  . او گرفت

  ! بفرمایید ... منتظر شماست -

  : مهناز با دست هایی سرد و لرزان گوشی را از او گرفت و با ترس زمزمه کرد

  ؟الو  -

 ! الو مهناز ... سالم خوشگلم -

  . مهناز مثل آدم های صاعقه زده از جا پرید و بعد سر جا خشک شد . باورش نمیشد ... نمیتوانست باور کند

  مهناز جان چرا حرف نمیزنی عزیزم ؟ حالت خوبه ؟ اونجا که اذیتت نمیکنن ؟ -

را به جوش آورد . با شنیدن این صدا احساس خشمی داغ و استخوان سوز توی رگ هایش جریان گرفت و خونش 

حماقت میکرد ... مثل آدم های ابلهی که توی جمع سیلی میخورند و میدانند که این سیلی حقشان است . زیر لب 

 : گفت

  ! لعنت به تو بیژن ... لعنت بهت -

ز همان لحظه ی اول چشم هایش را بست و چند نفس عمیق کشید تا شاید بتواند آرامشش را حفظ کند . باید ا

حدس میزد که دزدیده شدنش کار بیژن است ... قطعا هیچ کس دیگری در دنیا تا این حد احمق نبود که بخواهد زن 

  : بهرام را بدزدد ، هیچ کسی به جز بیژن ! از الی دندان های بهم چفت شده اش غرید

  معنی این مسخره بازیا چیه بیژن ؟ -

  : بیژن گفت

  !ونی ؟معنیشو نمید -

 : مهناز میل عجیبش به فریاد زدن را توی دلش سرکوب کرد و با خشمی فروخفته گفت

  ! همین حاال به این پسره بگو منو آزاد کنه -
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  ! نه -

  : مهناز دیگر نتوانست تحمل کند و فریاد کشید

  ! بهش بگو لعنتی -

مهناز دستش را روی پیشانی داغش گذاشت و با  بالفاصله پوریا به سمت او سر چرخاند و با کنجکاوی نگاهش کرد .

  : لحن آرام تری ادامه داد

چطور این فکر احمقانه به ذهنت رسید ؟ این فکر که میتونی زن بهرام رو ازش بدزدی و پشت بندش یه لیوان آب  -

  !خنک بخوری ؟

  . بیژن خندید

بهرام رو نابود کنه ؟ کشته شدنش ؟ یا باال کار سختی نبود . فقط نشستم و به این فکر کردم که چی میتونه  -

کشیدن پوالش ؟ تهش به این نتیجه رسیدم که فقط یه چیزی باعث نابودی بهرام میشه ، و اونم اینه که تو رو 

  ! نداشته باشه

 ! تو دیوونه شدی بیژن ، حالیت نیست داری چه غلطی میکنی -

  : بیژن با سرخوشی پاسخ داد

! من دیگه از این زندگی کثافتی که توش گیر کردم خسته شدم . میخوام سرنوشتم رو از نو  اتفاقا خیلی حالیمه -

  ! بسازم

  با زن برادرت ؟ -

  ! با عشق همه ی زندگیم -

  : مهناز با بی تابی چنگ زد توی موهایش و گفت

  ! بهرام میفهمه کار توئه ، پیدات میکنه ! پوست از سرت میکّنه -

 : نزجار گفتبیژن با نفرت و ا

اسم اون شوهر بی شرفتو جلوی من نیار ! من ازش نمیترسم ... دیگه نمیترسم ! اگه یک دهم از نترسی امروزم رو  -

  ! چند سال پیش داشتم ، نمیذاشتم اون کثافت قاپت بزنه

  : بیژن دیوانه شده بود . مهناز از لحن صدایش احساس میکرد که او حالت عادی ندارد . باز گفت

 ! چرا این کارو با من میکنی ؟ تو یک زمانی ادعا میکردی دوستم داری -

  ! تو هم ادعای دوست داشتن منو داشتی -

 ! اون روزا غلط اضافی میکردم -
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 : بیژن فریاد کشید

  ! حاال داری غلط اضافی میکنی -

برقرار شد ، آنوقت بیژن  مهناز بی اختیار چشم هایش را بست و نفسش را توی سینه حبس کرد . چند لحظه سکوت

  : با لحن آرام تری گفت

دختر خوبی باش مهناز ، رو اعصابم راه نرو ! من به تو میرسم ... بهت میرسم عزیزم ! اگه شده زمین و زمان رو  -

  ... بهم بدوزم

  : مهناز حرفش را قطع کرد و با گریه نالید

  ! خونه ام تو رو خدا بیژن ... بذار من برم ! بذار برگردم به -

ندانست چرا نمیخواهد بیژن از بارداری اش چیزی بداند . ترس توی دلش افتاده بود . میترسید بیژن به فکر نابودی 

  ! کودکش بیفتد ... از این بیژن دیوانه هیچ چیزی بعید بنظر نمیرسید

نترسم ... نه از تهدیدای بهرام و نه از نمیذارم مهناز ، متأسفم ! توی تموم این سال ها ترسیدم . امروز دیگه میخوام  -

 ! اشکای تو

  ! این کار تو سرانجامی نداره . بهرام نمیذاره تو به مقصودت برسی ... پیدات میکنه ، میکشتت -

مهم نیست مهناز ، مهم نیست ! من سوختم ، چند ساله که سوختم ... حاال نوبت بهرامه که بسوزه ! شاید منو  -

ام کنه ، آتیشم بزنه ! ولی میدونم با این کارم تا آخر عمر کابوس منو میبینه ... کابوس اینکه توی بکشه ، تیکه تیکه 

  ! مدتی که زنش پیش من بوده ، چه اتفاقایی بینمون افتاده

مهناز با ناامیدی دستش را روی شکم صافش کشید و زار زد . طعم تلخ ضعف و حقارت توی کامش پیچیده بود . 

 متنفر بود ، چقدر احساس حماقت میکرد ! چطور میتوانست یک زمانی دلبسته ی این مرد پست باشد ؟چقدر از خود 

  ! بیژن تو رو خدا با من این کارو نکن ! داری نابودم میکنی لعنتی -

تو مال من بودی مهناز ... همه ی زندگی من بودی ! ما عاشق هم بودیم ، میخواستیم یه زندگی آروم رو با هم  -

ازیم . بهرام نذاشت ... داغت رو گذاشت روی دلم ! ای کاش میتونستم برات از شبایی تعریف کنم که تو با بس

شوهرت تا صبح عشقبازی میکردی و من تا صبح اشک میریختم . تو نمیفهمی عزیزم ... نمیفهمی من چه زجری 

  . رو و حیثیت تو نیستمکشیدم . سرزنشم نکن اگه حاال میبینی دیوونه شدم و به فکر خراب شدن آب

 . صدای نفس عمیق و غمبار بیژن را شنید

غصه نخور عزیزم . به این پسره میگم هواتو داشته باشه . خیلی زود بهم میرسیم ... شاید تا ده روز دیگه ! بعدش تا  -

  ! آخر عمر کنار هم زندگی میکنیم ... عین توی داستانا



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 387  

 

  : مهناز دوباره التماس کرد

  ! و رو خدا ... این کارو با من نکنبیژن ت -

 : اما بیژن آهسته زمزمه کرد

  ! خداحفظ عزیزم ... به امید دیدار -

و گوشی را قطع کرد . مهناز ناامید و دلشکسته سرش را روی زانوهایش گذاشت و برای بخت سیاهش های های 

  . گریست

داشت . مهناز به سرعت سرش را بلند کرد و آستین پوریا آهسته به او نزدیک شد و موبایلش را از کنار دستش بر

  . لباسش را با التماس گرفت

آقا تو رو خدا ... بذار من برم ! اونی که به خاطر چند میلیون ناقابل ازت خواسته منو بدزدی ، به یک زن شوهردار  -

  ! رافتم لکه دار بشه ! بذار برمتو رو قسم به شرافت مادرت ، نذار ش! من متأهلم ... باردارم چشم داره ! میفهمی ؟

پوریا فقط یک لحظه نگاه شرمنده اش را توی چشم های خیس مهناز انداخت و بعد سرش را پایین انداخت . نفس 

  . عمیقی کشید تا جلوی شکستن بغضش را بگیرد ، و بعد به تندی از مهناز رو برگرداند و از اتاق بیرون رفت

ه ساعت کمی از یازده ظهر گذشته بود . منشی پشت میزش نشسته بود و با کامپیوتر وقتی وارد دفتر کار حسام شد ک

کار میکرد . تا متوجه ورود بهرام شد ، از جا برخاست و سالم کرد . اما ذهن بهرام آنقدر مشغول بود که صدایش را 

که انگار داشت چیزی را  نشنید و بی هیچ مقدمه ای به سمت در اتاق حسام رفت . میتوانست صدای حسام را بشنود

  . برای کسی توضیح میداد . بهرام دیگر معطل نکرد و بدون در زدن ، وارد اتاق شد

  : با ورود او ، حسام حرفش را قطع کرد و به سمت او چرخید . گفت

  ! سالم ، بالخره اومدی ؟! داشتم همین حاال با آقای توفیقی درباره ی مشکل تو صحبت میکردم -

  : و برنده ی بهرام مستقیما توفیقی را نشانه گرفته بود . نیشخندی زد و گفت نگاه تیز

  چیز به درد بخوری هم گفتن آقای محترم ؟ -

  : لحنش آنقدر بد بود که انگار از همان لحظه ی اول توی شیپور جنگ دمیده بود . آقای توفیقی اخم کرد و گفت

 !صحبت میکردین ؟ایشون همون آقای محترمی بودن که درموردش  -

  : بهرام عصبی خندید و در حالیکه لحظه به لحظه به سمت او نزدیک میشد ، گفت

نه ... انگار درست و حسابی خدمتتون معرفی نشدم . واگرنه میدونستی نباید یک آدم روانی بی کله ی بی شرف رو  -

  ! که اتفاقا بدجوری زخم خورده دست بندازی

ا احساس کرد . به سرعت از پشت میزش بلند شد و به سمت بهرام رفت و در حالیکه حسام از لحن او بوی خطر ر
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  : بازوی او را گرفته بود ، آهسته کنار گوشش زمزمه کرد

  خودتو کنترل کن پسر . من همه چی رو درست میکنم ، خب ؟ -

تکان داد . سپس بی حرف بهرام نگاه کالفه و عصبی اش را از صورت متعجب توفیقی برداشت و چند بار سرش را 

  : عقبگرد کرد و روی یکی از صندلی ها نشست . حسام به توفیقی گفت

 . ازتون معذرت میخوام . آقای شاهین فر کمی عصبانی هستن -

  : توفیقی مبهوتانه سرش را تکان داد و گفت

  . مهم نیست ، درک میکنم -

  : حسام دوباره پشت میزش برگشت و گفت

  . یه که شما درد ما رو میفهمید . این باعث میشه صادقانه تر بهمون کمک کنیداین خیلی عال -

  : توفیقی گفت

 ! آخه من چه کمکی از دستم برمیاد ؟ به جان دخترم قسم که من از همه چی بی خبرم -

لبه ی میز  حسام مثل یک بازجوی واقعی به نظر میرسید ، خونسرد و دقیق و نکته سنج . آرنج هایش را با ظرافت به

تکیه داده بود و آنقدر دقیق به صحبت های توفیقی گوش میداد که اگر توفیقی میخواست هم نمیتوانست دروغ 

  . بگوید

 . ولی شما منشی اون آژانس هستید . مطمئنا همه ی راننده ها رو میشناسید -

  بشناسم ؟ توی اون آژانس نزدیک چهل راننده کار میکنن . من چطور میتونم همه شون رو -

  یعنی همینطور نشناخته با هر بی سر و پایی همکاری میکنید ؟ -

  : توفیقی با کالفگی دستی روی صورتش کشید و گفت

  ! ال اله الی ... ! بی سر و پا چیه آقای محترم ؟ اونا همه شون خانواده دارن -

 : بهرام نیشخندی زد و حسام گفت

 ! نیستیدخب ، پس خیلی هم ازشون بی خبر  -

  : توفیقی چیزی نگفت . حسام دوباره پرسید

 اون روز که این اتفاق افتاد ، کیا توی آژانس بودن ؟ -

  : توفیقی عاصی شد و گفت

من چه میدونم ؟ اصال چرا باید به شما جواب پس بدم ؟ برید به پلیس خبر بدید ، اونوقت منم به همه ی  -

  ! سواالتون جواب میدم
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  : وانست به سکوتش ادامه دهد . متحیر و عصبی خندید و گفتبهرام دیگر نت

  ! پناه بر خدا ! حسام ، این آقا داره ما رو دست میندازه ... داره دستمون میندازه پسر -

و بعد به سرعت از جا بلند شد و با دو قدم سریع خودش را به توفیقی رساند و مثل یک گرگ زخم خورده خیره شد 

  . توی چشم های او

ببین آقای عزیز ... خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگم ! من االن سگم ، میفهمی سگ یعنی چی ؟ بدجوری زخم  -

خوردم و دنبال تالفی میگردم . میفهمی منظورمو ؟! حالم اینقدر خرابه که واسه آدم کشتن فقط منتظر یک اشاره ام ! 

  ! ون مغز خوشگلت رو داشته باشو تو دم دستی ترین آدم دور و برم هستی ... پس هوای ا

  : حسام بازویش را گرفت و او را با زور به عقب کشید و زیر لب غرید

  ! بهرام بس کن این مزخرفاتو ! بذار به کارم برسم -

 : اما بهرام با صدایی بلند و عاصی گفت

. اینو توی مغزش فرو کن ! بهش  کار تو چیه پسر ؟ من وقتشو ندارم که اجازه بدم یک تلفنچی واسم بازی در بیاره -

  ... حالی کن که مضنون اصلی خودشه و اگه نخواد همکاری کنه

  : بالفاصله توفیقی از جا پرید و با ترس و حیرت گفت

  !من ؟ -

  : بهرام به سمت او برگشت و در حالیکه انگشت اشاره اش را توی هوا تکان میداد ، گفت

  ! تو خوب جمع کن ... باهام راه نیای ، خودم به راه میارمتآره ، شخص جناب عالی ! پس حواس -

  : حسام خشمگین و پر حرص بهرام را کنار زد و به توفیقی گفت

  ... من از طرف ایشون عذر میخوام ! درکشون کنید -

  : توفیقی بی توجه به حرف حسام، با صدای بلندی گفت

نم ... به پیر ، به پیغمبر ، به دین و مذهب قسم نمیدونم کار کی آخه من میتونم چیکار کنم مرد مومن ؟ من نمیدو -

بوده ! اون روز که خانم شما زنگ زدن ، حدود بیست نفری از راننده ها توی آژانس بودن . من آخه تک تک این 

  بیست نفرو یادم نیست ! باید چیکار کنم ؟

  : حسام گفت

 ! اتون رو بدین به مااسم و مشخصات و شماره موبایل همه ی راننده ه -

 : توفیقی به سرعت خودش را عقب کشید و گفت

 ! چی ؟ غیر ممکنه -
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 ! هیچ چیزی غیرممکن نیست آقای محترم -

 ... این کار غیر قانونیه ، من اجاه ندارم که بدون اجازه -

  : بهرام وسط حرفش پرید و داد زد

  الیته مرتیکه ؟من با ورقای کتاب قانون شما کف کفشمو پاک میکنم ، ح -

  : اینبار دیگر حسام از کوره بدر رفت و تقریبا داد زد

  ! بهرام -

بهرام چی بهرام ؟ زن منو دزدیدن ! میفهمی ؟ حالیته دارم توی چه وضع تـ... تخیلی دست و پا میزنم ؟! میفهمی  -

  دارم چی میکشم ؟

  : توفیقی گفت

تم ، در برابر قانون گردنم از مو باریک تره ! پلیس هر چی اطالعات نمیتونم آقا ... نمیتونم ! من مثل شما نیس -

 ! بخواد در اختیارش قرار میدم . اما نمیتونم مشخصات مردم رو بدون اجازه شون در اختیار شما قرار بدم

  : نگاه بهرام باز هم طوفانی شد . دهان باز کرد تا جواب توفیقی را بدهد . اما حسام پیش دستی کرد و گفت

  ! حق با آقای توفیقیه ! این کار غیر قانونیه ، ما هم باید بریم مشکلمون رو با پلیس در میون بذاریم -

  پلیس ؟ دیوونه شدی ؟ میخوای حیثیت طایفه رو به باد بدی ؟ -

  : حسام بی توجه به او ، به توفیقی گفت

  ! شما میتونید تشریف ببرید . ممنون از وقتی که گذاشتید -

  : تش را روی شانه ی توفیقی گذاشت و او را به سمت در خروجی هدایت کرد . بهرام گفتو دس

ببین آقای عزیز ... من نمیدونم تو واقعا از چیزی خبر داری یا نداری . اگه خبر نداری که هیچی ، خوش به حالت !  -

بالخره پیداش میکنم ! اونوقت اگه اما اگه خبر داری و میدونی این غلط کار کی بوده ، برو از طرف من بهش بگو 

  ! بره زیر دامن مامان جونش هم قایم بشه ، پس گردنشو میگیرم و به دست و پام میندازمش

توفیقی قدمی به سمت او برداشت و دهان باز کرد جوابش را بدهد . اما زیر لب ال اله الی ... گفت و از اتاق بیرون زد 

  . ورت بهرام پرتاپ کرد و برای بدرقه ی توفیقی از اتاق خارج شد. حسام نگاهی خشمگین و برنده توی ص

به محض خروج او ، بهرام خودش را روی تلفن روی میز حسام رساند و به سرعت شماره ی سبحانی را گرفت . 

 . سبحانی جوابش را داد

  سالم آقا ! احوال شما ؟ -

  : بهرام گفت
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شهریار ، واسم پیداش کن ! بگو یه آدم زبر و زرنگو واسم تا دو ساعت  گوش بده سبحانی ... زنگ بزن به این پسره -

 دیگه بفرسته در شرکت . یه کار حیاتی واسم پیش اومده ! شیرفهم شدی ؟

 : لحن سبحانی رنگ دلواپسی گرفت

  رو چشمم ، ولی خدایی نکرده خبریه آقا ؟ -

  : بهرام خسته و غمگین نفس عمیقی کشید و گفت

  ! خبر بد ! حتما زنگ بزنی به شهریار آره ... یه -

و بدون خداحافظی گوشی را سر جایش گذاشت و سپس خودش را روی مبل رها کرد . بالفاصله در باز شد و حسام 

 . توی اتاق آمد

  !نمیتونستی دو دقیقه جلوی زبونت رو بگیری ، نه ؟ -

 : م دوباره گفتبهرام نگاه کوتاهی به او انداخت و بعد چشم هایش را بست . حسا

 ! ده دقیقه دیرتر رسیده بودی ، شماره ها رو گرفته بودم -

  : بهرام با چشم هایی بسته پوزخندی زد و گفت

  ... آره ، حتما میتونستی ! با او پاچه خواری که راه انداخته بودی -

  : حسام عصبی تر از قبل وسط حرفش پرید

 بغل شقیقه اش کارم راه میفته ؟میگی چیکار کنم ، هان ؟! هفت تیر بذارم  -

  : بهرام چیزی نگفت . حسام نفس عمیقی کشید و آنوقت با آرامش بیشتری پرسید

  تو چیکار کردی ؟ -

ممنوع الخروجش کردم . به همه ی رابطامون هم سپردم که هوای مرزا رو داشته باشن . فقط مسئله اینه که ازم  -

  ! بیفته دست این لش و لوشا عکس میخوان ، منم دوست ندارم عکس زنم

 : حسام نگاه عمیقی توی صورت بهرام انداخت . سپس جلو رفت و روی صندلی کنار او نشست و گفت

  بهرام ؟ -

 !هوم ؟ -

  ! به نظرم حق با این یارو بود ... ما باید به پلیس خبر بدیم -

  . بهرام بالفاصله چشم هایش را باز کرد و صاف نشست

  ! نزناصال حرفشم  -

  چرا ؟ -
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  . حیثیتم به باد میره حسام ! من بدون آبروم نمیتونم زندگی کنم -

  ... ولی ممکنه اینجوری -

  : بهرام وسط حرفش پرید

  ! درضمن ، نمیخوام خودمو درگیر قانون بازی کنم . خودم از پسش برمیام -

م دیگر نتوانست آنجا ماندن را تحمل کند . حسام سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد و دیگر چیزی نگفت . بهرا

  : نگاهی به ساعتش انداخت و بعد در حالیکه بلند میشد ، گفت

من دیگه باید برم . با یکی از پسرای شهریار قرار دارم ، میخوام بهش بسپرم که آمار همه ی آژانسی ها رو واسم  -

 ! در بیاره . فعال خداحافظ

، اما ناگهان وسط راه ایستاد . فکری توی مغزش جرقه زد و در یک چشم بهم زدن  به سمت در خروجی به راه افتاد

  : همه ی وجوش را شعله ور کرد . به سرعت به سمت حسام برگشت و گفت

 ! فهمیدم حسام ... فهمیدم -

  : حسام اخمی از سر کنجکاوی نقش پیشانی اش کرد و گفت

 !چی رو فهمیدی ؟ -

که مهناز آستین لباس پوریا را گرفته و به او گفت که باردار است . این خبر آنقدر توی همه چیز از وقتی شروع شد 

روحیه ی پوریا تأثیر گذاشت که وقتی از خانه ی فتانه و حسن بیرون زد ، به گریه افتاد و برای آرام کردن عذاب 

به خود جرآتی داد و شماره ی بیژن را  وجدانش سرش را به دیوار کوباند . اما این چیزها او را آرام نمیکرد . بالخره

گرفت و خبر بارداری مهناز را به او داد . سپس التماس کرد تا بیژن اجازه بدهد مهناز را آزاد کنند . این خبر بیژن را 

 . شوکه کرد ، اما عصبانی نکرد

یفتاد . برعکس ، کینه و نفرت او نسبت به بهرام آنقدر زیاد بود که حتی یک لحظه هم به فکر سقط کودکش ن

تصمیم گرفت اجازه بدهد آن بچه توی رحم مهناز بماند و رشد کند ، تا بعد از تولدش زیر دست و پای بیژن بیفتد و 

  . به این صورت تاوان یک عمر تحقیر شدن او در برابر بهرام را پس بدهد

مهناز دروغی گفته تا دل پوریا را  اما بیژن هنوز هم به صحت این خبر اطمینان نداشت . با خود فکر میکرد شاید

  . بسوزاند و او را برای آزاد شدنش راضی کند . بنابراین به ناهید زنگ زد تا شاید بتواند خبر موثق تری از او بگیرد

ناهید نمیدانست که دزدیده شدن مهناز کار پسرش است ، حتی نمیدانست که او ازاین حادثه خبر دارد . بنابراین پشت 

ی آنچه را که در آن چند ساعت رخ داده بود ، برای بیژن تعریف کرد . بیژن خودش را به بی خبری زد و  تلفن همه

  : گفت
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وقتی فکر میکنم که اینهمه بدبختی سر بهرام اومده ، دلم خنک میشه ! اون هر چی بکشه حقشه ، اما دلم برا  -

  ! مهناز میسوزه

 : ناهید با اندوه گفت

  ! شه آتیش توی پنبه ی پاک میفتهاز قدیم گفتن همی -

  : بیژن به دروغ به صدایش حالتی اندوهبار و متأسف داد و گفت

  ! واقعا ... هم مهناز و هم بچه اش -

 : به سختی جلوی خنده اش را گرفت و ادامه داد

 تولدش چه سرنوشتی دارهبچه ای که تا این حد نحس باشه ، هنوز نیومده پدرشو بدنام کنه ... ببین این بچه بعد از  -

! 

ناهید از شنیدن این خبر زبانش بند آمده بود . او نمیدانست که مهناز باردار است ، هیچ کسی این را نمیدانست . 

  : پرسید

 !تو از کجا میدونی که مهناز بارداره ؟ -

  : بیژن نتوانست از لحن مادرش بفهمد که او بی خبر بوده است و با سرخوشی گفت

  !همه میدونن مادر من ! تو میخواستی از من مخفی کنی ؟اینو  -

  . ناهید هنوز هم شوکه بود ، اما دیگر پی ماجرا را نگرفت و از بیژن سوالی نکرد

اواخر همان شب بود که المیرا به ناهید زنگ زد و گفت فشار خون بهرام باز باال رفته و دکتر مهدی زاده دوباره برای 

ه است . ناهید نمیتوانست نسبت به بهرام بی تفاوت بماند . اگرچه مهری از او در دل نداشت ، ویزیت او به خانه آمد

اما بهر حال مادرخوانده ی او بود و وظایفی را برای خود میدید . نیمه شب لباس پوشید و به آپارتمان مهناز و بهرام 

  . رفت

اند و سرم را به دستش وصل کند . ناهید وقتی او را در اینبار دکتر مهدی زاده موفق شده بود بهرام را سر جایش بنش

آن حالت رقت انگیز ، زیر سرم و با نگاهی مات و مرده به سقف دید ، قلبش توی سینه لرزید . گریه اش گرفته بود . 

زیر لب لعنتی به قبر شوهرش نثار کرد که به کفاره ی تمام جنایت هایش حاال این نسل بدبخت را پشت سر جا 

شته بود ... این دو پسری که انگار هابیل و قابیل شده بودند و به خاطر یک زن هر کدام به نوعی به فالکت گذا

  . افتاده بودند . بیژن تبعید شده بود و بهرام تا جنون فاصله ای نداشت

 : جلو رفت و کنار بهرام ، روی لبه ی تختخواب نشست و آهسته موهایش را نوازش کرد . گفت

  ! ی نکن بهرام ... درست میشه ! هم زنت برمیگرده پیشت ، همه بچه اتخودخور -
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  : نگاه بهرام به آنی توی صورت او قفل شد . پرسید

  شما از کجا میدونید مادر ؟ -

 چی رو ؟ -

  ! اینکه مهناز باردار بوده -

ش را از توی چشم های جستجوگر رنگ از رخسار ناهید پرید . نمیتوانست به او بگوید که از بیژن شنیده است . نگاه

  : او دزدید و گفت

 . از ... از مهناز شنیدم ! سه چهار روز قبل بهم گفته بود -

 . و نمیدانست که سه چهار روز قبل حتی خود مهناز از بارداری اش بی خبر بوده است

لحظه نتوانست این  زنگ هشدار از همان لحظه کنار گوش بهرام نواخته شد . مغز مشکوک و جستجوگرش حتی یک

دروغ ناهید را فراموش کند . تا سپیده ی صبح دمید از فکر و خیال پلک روی هم نگذاشت . در تمام طول روز ، 

وقتی به دنبال مراحل قانونی ممنوع الخروج کردن مهناز بود و پس از اینکه به دفتر وکالت حسام رفت و با منشی 

ناز و بارداری اش میچرخید و از خود میپرسید چه کسی ممکن بود این آژانس دعوا راه انداخت ذهنش مدام پی مه

 خبر را به ناهید بدهد ؟

سر انجام در یک لحظه همه چیز برایش روشن شد . به بیژن فکر کرد و به عشقش نسبت به مهناز و حماقتی که 

  : توی ذاتش بود . خشم مثل سم ماری کشنده توی تمام تنش پیچید و فلجش کرد . گفت

  ! راننده های آژانس رو ولش کن ، حسام ! برو خط برادر کثافتمو کنترل کن ... همه چی کار اونه -

 : چشم های حسام از شنیدن این خبر گرد شد . بی اختیار از جا پرید و گفت

  !دیوونه شدی ؟ بیژن ؟ کار اونه ؟ -

  : و بعد با لحنی سرزنش آمیز ادامه داد

  ... طور ممکنهچقدر بددلی تو ؟ آخه چ -

 صدای عربده ی بلند بهرام هوای اتاق را شکافت و مثل یک سیلی توی صورت حسام فرود آمد و او را از خواب پراند

.  

  ! کاری که گفتم رو انجام بده ! برو خطشو چک کن ببین چه تماسای مشکوکی داشته -

رش را تکان داد و چند بار پشت سر هم پلک حسام آنقدر تعجب کرده بود که نمیتوانست ذهنش را متمرکز کند . س

  : زد و گفت

  ... نه ... آخه ... اون -
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 : بهرام به تلخی خندید و گفت

  !چیه ؟ تو هم باورت نمیشه ، نه ؟ باورت نمیشه یه برادر تا این حد پست باشه ؟ -

لحظه بزرگ و بزرگتر  و خودش را روی صندلی انداخت و صورتش را با دستانش پوشاند . عقده ی توی دلش هر

میشد . خبر دزدیده شدن مهناز به اندازه ی کافی تلخ و کمرشکن بود . اما توی همان دو دقیقه ای که حدس زده بود 

اسم بیژن پشت این خیانت است ، درد شکستن و ذره ذره نابود شدن را بهتر احساس میکرد . دلش میخواست زار 

  . دبزند به حالی که در آن گرفتار شده بو

 : حسام به سرعت مقابل او نشست و گفت

باشه ... ببین ، تو ... تو شاید درست بگی ... شایدم نگی ! نباید بی گدار به آب بزنی . اگه چیزی ثابت نشه ... این  -

 ! تهمت بزرگیه

 . مکثی کرد . آب دهانش را به سختی قورت داد و دستانش را با استرس تکان داد

خب ؟ زنگ میزنم بهش میگم همین امشب بیاد ایران . باید ببینیم عکس العملش چیه . باشه  اول مطمئن میشیم ، -

 ؟

بهرام سرش را تکان داد . معلوم بود که دوست داشت این حدس اشتباه باشد . برای اولین بار دست به دامان خدا شد 

  : و توی دلش گفت

  ! خدا بهمون رحم کنه ... خدا به همه مون رحم کنه -

سام به بیژن زنگ زد و از او خواست به ایران بیاید . بیژن قبول کرد ، اما هنوز شب نشده بود که از ترکیه خبر دادند ح

  . او و پول های توی حسابش ناپدید شده اند

فرار او مهر تأییدی زد بر حدس بهرام . از آن لحظه تالش برای پیدا کردن او آغاز شد . خط موبایلش را چک کردند 

اما به هیچ مورد مشکوکی نرسیدند . چون بیژن هیچوقت با شماره ی خودش با پوریا تماس نمیگرفت . اما دو روز ، 

  . بعد ، به حسام خبر دادند که بیژن به مقصد تهران بلیط گرفته و قرار است به ایران برگردد

ظار او روی صندلی های فرودگاه امام حسام به همراه دو نفر دیگر به تهران رفت و خیلی خونسرد و مطمئن ، در انت

نشست . حدود یک ساعت و نیم بعد ، سر و کله ی بیژن پیدا شد و او تا قبل از اینکه بفهمد چه شده ، خودش را در 

  : محاصره ی حسام و آدم هایش دید . زبانش از ترس و حیرت بند آمده بود . نمیدانست چه بگوید ، گفت

  ! وز پیش بلیط گیرم نیومد ، امروز اومدممن ... میخواستم ... دو ر -

 . نیشخند حسام داغش کرد

  ! بله ، خیلی خوش اومدی ! بهتره بریم ... بهرام منتظرته -
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و او را سوار ماشین کرد و به مشهد آورد . اما به جای عمارت ، او را به آپارتمان خودش برد تا بتواند جواب تمام 

  . سواالتش را بگیرد

و چیزی به بهرام نگفت ، حتی فکر اینکه بهرام با بیژن روبرو شود فکر خطرناکی بود . آن روزها حال درباره ی ا

بهرام آنقدر بد بود که هیچ بعید نبود بیژن را زیر دست و پایش بکشد و او نمیخواست بین آن ها برادرکشی اتفاق 

ی انداخت ، فحش میداد . اما بالخره کم آورد و اعتراف بیفتد . بیژن اوایل همه چیز را انکار میکرد ، داد و فریاد راه م

کرد که همه چیز زیر سر او بوده است . سپس گفت که خودش هم از مکان مهناز خبر ندارد و در آخر مجبور شد 

 . شماره ی پوریا را به حسام بدهد

 

با انگشتانش روی فرمان مدام ساعت دوی ظهر بود و خیابان ها نسبتا خلوت . بهرام پشت رل ماشینش نشسته بود و 

ضربه میزد . کنار دستش حسام نشسته بود و روی صندلی عقب ، سبحانی . نگاه عصبی اش را بین جمیعت کم 

  : خیابان چرخاند و پرسید

  ساعت چند شد ؟ -

  : سبحانی از پشت سرش پاسخ داد

  ! دو و ربع شده آقا -

 ... مون بامبول در بیاره که اونوقت به قرآن محمدپس چرا این مرتیکه نمیاد ؟ نکنه بخواد واس -

  : حسام وسط حرفش دوید و گفت

 ! میاد بابا ... میاد -

 : بالفاصله سبحانی گفت

 ! آقا اون پسره نیست ؟ ... همون که دم در سوپریه وایستاده سیگار میکشه -

بیست متر دورتر از آن ها دم در یک سوپر بالفاصله نگاه بهرام و حسام جلب پسر قد بلند و سبزه رویی شد که حدود 

  : مارکت ایستاده بود و سیگار میکشید . حسام گفت

  ! نمیدونم -

و بعد به سرعت با موبایلش شماره ای که از پوریا در اختیار داشت را گرفت و منتظر ماند . بالفاصله دیدند که آن 

 : . حسام فوری تماس را قطع کرد و گفت پسر دست توی جیبش برد و موبایلش را از توی جیبش در آورد

  ! خودشه -

بهرام بالفاصله در ماشین را باز کرد و خواست پیاده شود ، اما حسام به تندی دستش را روی بازوی او گذاشت و 



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

سال هان آ 397  

 

  : گفت

 ! تو بمون ... من و سبحانی میاریمش -

 : سبحانی گفت

  ! ه نتونید خودتون رو کنترل کنید ، وسط خیابون تابلو شهآره آقا ، خیالتون راحت ! شما نیاید بهتره ... ممکن -

بهرام نفس عمیقی کشید و بر خالف میلش سرش را آهسته تکان داد . آنوقت حسام و سبحانی پیاده شدند و 

  . دوشادوش هم به سمت پوریا رفتند

، پوریا را زیر نظر گرفت . بهرام دستانش را روی فرمان گذاشت و مثل پلنگی که شکارش را زیر نظر داشته باشد 

حسام و سبحانی به پوریا رسیدند و مقابلش ایستادند . بهرام نمیتوانست حدس بزند که چه چیزهایی بینشان رد و بد 

میشود ، اما صحبت هایشان خیلی طول کشید . دید که سبحانی یک قدم به پوریا نزدیک شد . ولی بعد پوریا با چنان 

 . د و بعد پا به فرار گذاشت که حسام به گرد پایش هم نرسیدقدرتی او را نقش زمین کر

 . بهرام دیگر فکر نکرد . به سرعت برق ماشین را روشن کرد و گاز داد

صدای گاز قدرتمند ماشینش توی تمام خیابان پیچید . با سرعت نود کیلومتر مستقیما پاهای پوریا را نشانه گرفت و 

ی ترمز گذاشت . سپر ماشین به پشت زانوهای پوریا سایید و او را نقش زمین درست در چند قدمی او ناگهان پا رو

  . کرد

پوریا با صورت کف آسفالت خیابان افتاد . درد بدی توی تمام تنش پیچید . تا قبل از اینکه به خود بیاید بهرام یقه ی 

 . لباسش را گرفت و او را به سمت خود چرخاند

  ی ؟زن من کجاست ؟ ... کجاست عوض -

و بعد مشت محکمی توی صورت او کوبید . خون روی صورت او راکه دید ، جری تر شد . باز دست بلند کرد که 

  : اینبار حسام مشتش را توی هوا گرفت و گفت

 ! نزنش بهرام ... زود باش بندازش توی ماشین تا واسمون شر نشده -

روی زمین بلند شود . صدای فریاد درد آلودش فقط  بهرام با خشونت دست راست او را پیچاند و مجبورش کرد از

باعث میشد بهرام برای کتک زدن و شکنجه کردن تشنه تر شود . وقتی از روی زمین برخاست ، متوجه آدم هایی 

  : شد که دور و برشان جمع شده بودند و با شک و تردید نگاهشان میکردند . آهسته بغل گوش پوریا غرید

  !ر ماشین میشی با من میای . کار به پلیس بازی بکشه دهن خودت سرویسه ! شیرفهمه ؟مثل بچه ی آدم سوا -

پوریا از شدت ترس و شوکی که به او وارد شده بود ، هیچ چیزی نگفت . بهرام به سرعت او را روی صندلی عقب 

، کنار پوریا  انداخت و خودش هم کنارش نشست . حسام هم پشت رل نشست و سبحانی پس از متفرق کردن مردم
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  . و حسام جا گرفت . آنوقت حسام پا روی گاز گذاشت و با تیک آف بندی ، آنجا را ترک کرد

 

صدای بلند تلویزیون و گپ و گفت حسن و فتانه از بیرون با صدای زمزمه های محزون مهناز درهم مخلوط شده بود 

هانش را با چسب بسته بودند ، اما زیر لبی برای . تن خسته و دردمندش را کنج اتاق جمع کرده بود و اگرچه باز د

 . کودکش الالیی میخواند

پنج روز و شش شب از اسارتش میگذشت . اسارتی که تحمل ثانیه به ثانیه اش مثل تحمل فشار قبر سخت و عذاب 

سختی که توی آور بود . آن شب هم به خاطر تالش چند باره ای که برای فرار از خود نشان داده بود و پس از سیلی 

صورت کثیف و هرزه ی حسن زده بود ، به شدت کتک خورده و طناب پیچ شده بود . با خود فکر میکرد کاش 

دستانش باز بودند تا حداقل میتوانست شکمش را نوازش کند و همان آرامش و ایمان جادویی را که مدیون فرزندش 

ت از فکر نطفه ی نهفته در بطنش داشت . واگرنه تا به حال بود دوباره از سر انگشتانش بگیرد . آن روزها هر چه داش

  . بی شک نفس خود را می برید

صدای اذان مغرب از الی پنجره ی نیمه باز پر کشید توی اتاق و همه ی تن مهناز را مثل مادری مهربان در آغوش 

  : گرفت . بی اختیار چشم هایش را بست و توی دلش گفت

 ! کنکمکم کن خدا ... کمکم  -

و قطره اشکی از گوشه ی چشمش جوشید و روی گونه ی کبود و زخمی اش لغزید . دست های بسته اش را باال برد 

  . و روی پیشانی اش گذاشت و به نوای خوش اذان گوش سپرد و از ته قلب اشک ریخت

روزهایی میرسی که دیگر  کاش میشد به فردا امیدوار بود ، کاش قلبش کمی روشن میبود ... اما گاهی توی زندگی به

حتی به معجزه امیدی نداری . مهناز آن اوایل امیدوار بود و مدام به آدم هایی فکر میکرد که بیرون از آن 

چهاردیواری متعفن نفس میکشیدند و مطمئنا به دنبال او میگشتند . اما حاال پس از گذشت شش شب که برای او به 

یچ امید و آرزویی رنگ نداشت . اگر باردار نبود و اگر آن عشق عمیق و اندازه ی شش قرن گذشته بود ، دیگر ه

معجزه وار را نسبت به فرزندش در دل نداشت ، مطمئنا خودکشی میکرد . اما انگار تقدیر او این بود که حتی مرگش 

  . هم به اختیار و رضای خودش نباشد

مبلغی پول با هم دعوا میکردند ، روی اعصابش خط می  صدای داد و بیداد حسن و فتانه از بیرون که انگار به خاطر

انداخت . صورتش را درهم کشید و چند بار آهسته سرش را به دیوار پشت سرش زد . چقدر از آن ها متنفر بود ... 

چقدر از وضعیتی که در آن گیر کرده بود بدش می آمد ! با خود فکر میکرد چطور یک زمانی بیژن را دوست داشت ؟ 

ر عشق داغش نسبت به او و همه ی چیزهایی که برای این عشق باخته بود ، از خودش بدش می آمد . بیژن با فک
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برای او مرده بود و دفن شده بود و حتی دیگر به اندازه ی یک دوست و همبازی دوران کودکی ارزشی نداشت . اگر 

واست به بهرام پاسخ منفی بدهد و او توی میشد به عقب برگشت ... اگر میشد به آن روزی برگشت که بیژن از او خ

 ! صورت وقیحش تف میکرد ... وای اگر میشد

صدای دعوای فتانه و حسن قطع شده بود ، انگار سر پول توافق کرده بودند . مهناز سکوت آن خانه را بیشتر از هر 

بست و سعی کرد پشت  چیز دیگری در آن روزها دوست داشت . باز سرش را تکیه داد به دیوار و چشم هایش را

  . پلک های بسته اش فرزندش را تصور کند

توی افکار شیرینش غرق بود که ناگهان تمام خانه با صدای بلند و وحشتناک برخورد در ورودی به دیوار لرزید و 

 . باعث شد مهناز هراسان چشم باز کند و کمی بیشتر توی دل دیوار فرو رود

رکیک حسن درهم آمیخت . از صدای تحرکات بیرون حدس میزد چند نفری بی جیغ بلند فتانه با صدای ناسزای 

 : خبر و ناغافل توی خانه ریخته باشند . تنش از ترس بی حس شد . صدای فریاد مردی غریبه را شنید که میگفت

  !دختره کجاست ؟ ... کجاست کثافت ؟ -

  . رخاستو صدای فریاد درد آلود حسن و مجددا جیغ بلند فتانه به هوا ب

مهناز از شدت ترس و اضطراب به دل دل افتاده بود . مطمئنا منظور آن مرد غریبه از دختره ، خود او بود ! وحشت 

چنگ شد و توی قلبش فرو رفت . ناگهان به تقال افتاد و سعی کرد به خود تکانی بدهد و از آنجا فرار کند . اما در 

ی اختیار تنش را توی خودش جمع کرد و دست های بسته اش را برای اتاق باز شد و مهناز از روی میلی غریزی ب

 : دفاع روی سرش گرفت . کسی گفت

  ! اینجاست آقا ... توی این اتاقه -

و مهناز نزدیک شدن فردی را به خود احساس کرد و نزدیک بود از ترس غالب تهی کند که کسی دست هایش را 

  . اه بهرام درهم گره خوردگرفت و عقب زد و بعد ناگهان نگاهش با نگ

برای یک لحظه حس کرد روح از تنش پر کشید و رفت . برای چند ثانیه یخ بست و بعد ناگهان داغ شد و شعله 

کشید . بهرام دستش را دور شانه اش حلقه زد و او را به سمت خود کشید . حس خوش امنیت باز به قلب مهناز 

 . ... باند و بعد با خیال راحت چشمانش را بستبرگشت . سرش را به تخت سینه ی بهرام چس

با حس خنکای مطبوع دستی روی پیشانی اش ، چشم هایش را گشود و نگاه بی رمق و بیمارش توی چشم های 

  : اشک آلود المیرا نشست . المیرا گفت

نمیدونم چند بار مردم و بالخره بیدار شدین دردتون به جونم ؟ شما نمیدونید من توی این شش روز چی کشیدم ...  -

  ! زنده شدم
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و بعد دستش را روی چشمانش گذاشت و از ته قلب هق هق کرد . مهناز نگاه ناباورش را توی تمام اتاق خوابش 

 : چرخاند و آهسته لب زد

  !اینجا خونه ی منه ؟ -

  : المیرا پاسخ داد

  ! آره خانم جون ، خونتونه ! برگشتین به خونه -

روی مالفه های زیر تنش کشید و لبخندی از ته دل زد . توی خانه ی خودش بود ... توی اتاق  مهناز دستش را

خودش ، خوابیده روی تخت خودش ! آهی از سر رضایت کشید و بی اختیار پنجه های المیرا را بین انگشتانش فشرد 

  : . آهسته پرسید

  بهرام کجاست ؟ -

  ! با آقای فرهمند رفتن بیرون ، اما دیگه باید کم کم پیداشون بشه نیستن خونه ، خانم جون ! دو ساعتی پیش -

مهناز تن دردمندش را توی بستر تکانی داد و از ته قلب آرزو کرد که زودتر بهرام بیاید . آرامش و امنیت برای او 

خته بود که هیچ وقتی معنا پیدا میکرد که بهرام را نزدیکش میدید . تجربه ی بیست و چهار سال زندگی به او آمو

  . کجا امن نیست ، مگر زیر سایه ی بهرام

در باز شد و ناهید توی اتاق آمد . بالفاصله نگاه مهناز به سمت او چرخید و ناخودآگاه اخمی کرد . فکر اینکه پسر این 

ای به لب  زن چطور با سرنوشت و حیثیتش بازی کرده بود ، او را به نفرت و انزجار میرساند . ناهید لبخند خسته

 : نشاند و گفت

  بیدار شدی عزیزم ؟ -

مهناز جوابش را نداد . ناهید نزدیکش آمد و کنار دستش روی تختخواب نشست . نگاه پر از ترحمش مدام روی 

 :کبودی های صورت مهناز میچرخید . به المیرا گفت

  ! برو برای خانم سوپ بیار ، حتما خیلی ضعیف شدن -

  : المیرا گفت

  ! وی چشم ، خانم جونبه ر -

و به تندی از اتاق بیرون رفت . نگاه مهناز تا دم در همراه با او کشیده شد . تنها شدن با ناهید را دوست نداشت . اما 

  : ناهید بی توجه به حال او ، آهسته دستش را روی دست او گذاشت و گفت

 ! شوهرت از دوریت نزدیک بود دق کنه -

  . عقب کشید و خصمانه و پر نفرت نگاهش کردمهناز به تندی دستش را 
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  ! فکر میکنم قصدتون هم از اول همین بود ... اینکه بهرام رو دق بدین -

  : عصبی و متنفر خندید و اضافه کرد

  ! واسه همین با من این معامله رو کردید -

  : ناهید گیج شده بود . پرسید

  !چه معامله ای ؟ -

ید ؟ من دوستتون داشتم ، براتون مثل مادرم احترام قایل بودم . چرا اجازه دادید بیژن این چرا با من این کارو کرد -

  کارو با من بکنه ؟

ناهید با چشمانی که لحظه به لحظه وحشت زده تر میشد نگاهش کرد . عقل و منطقش میتوانست حدس بزند که 

که خودش را به حماقت میزد . هراسان خودش را منظور مهناز چیست . اما آنقدر از قبول این حقیقت میترسید که 

  : عقب کشید و گفت

 !چی ... چیکار ؟ -

  : مهناز با بغض و تمسخر نیشخندی زد و گفت

  ! یعنی میخواید بگید از این قضیه خبر ندارید ؟ باور نمیکنم ! بیژن بدون اجازه ی شما آب نمیخورد -

  : داد و چون هنوز هم ناهید را حیران میدید ، ادامه

  ! کار بیژن بود ... اون با من این کارو کرد ! منو دزدید و گند زد به زندگیم -

ناگهان ناهید مثل صاعقه زده ها به خود لرزید و بعد ساکت وصامت زل زد به چشم های خیس مهناز . حس میکرد 

ود بدهد . فکر حرکت احمقانه کسی با پتک محکم توی سرش کوبیده و او را خرد کرده است که نمیتواند تکانی به خ

 . ی بیژن و سرنوشت تلخی که در انتظار تنها پسرش نشسته بود باعث میشد هوای مرگ کند

هنوز مات و مبهوت به مهناز نگاه میکرد که در باز شد و المیرا با یک ظرف سوپ و تکه ای نان توی اتاق برگشت . 

  : با دیدن چشم های خیس مهناز لبش را گزید و گفت

خانم جون تو رو خدا گریه نکنید اینقدر دل من ریش میشه ! ولشون کنید اون بی پدرا رو ... مطمئن باشید تا االن  -

  ! آقا روزگارشون رو سیاه کرده

  : سینی غذا را روی پاتختی گذاشت و ادامه داد

  ! مپاشید یه لقمه غذا بذارید دهنتون بلکه رنگ و روتون برگرده ... پاشید فداتون ش -

  : مهناز به سختی روی آرنجش نیمخیز شد و گفت

  . میلی به غذا ندارم . کمک کن برم حموم -
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  . خنده ای گرم و مطمئن چهره ی المیرا را پوشاند

 !وای خدا شما هنوزم به غذا خوردن ویار دارید ؟ -

 : ادو بعد در حالیکه زیر بازوی مهناز را میگرفت و در نشستن کمکش میکرد ، ادامه د

چشم خانم ، به روی چشم ! من میرم وان رو براتون پر آب کنم . تا شما یه آبی به تنتون بزنید و برگردید ، منم  -

  . میوه واستون پوست میکنم میارم

 . و مهناز را رها کرد و توی حمام رفت

ت و به سختی میتوانست روی مهناز زیر نگاه سنگین ناهید ، به سختی از جا بلند شد و وسط اتاق ایستاد . ضعف داش

 : پاهایش بایستد . دستش را به دیوار گرفت و آهسته آهسته به سمت حمام رفت . ناهید صدایش کرد

  ! مهناز -

صدایش از بغض میلرزید . مهناز یک لحظه سر جا ایستاد ، اما به عقب برنگشت . ناگهان ناهید به سمت او آمد و 

از شوکه شد و سعی کرد خودش را عقب بکشد ، اما ناهید کف دستش را روی خودش را روی پاهایش انداخت . مهن

  : پاهای او گذاشت و در حالیکه به سختی گریه میکرد ، نالید

 مهناز تو رو خدا ... التماس میکنم ! تو رو به جان برادر جوونت قسم میدم در باره ی این قضیه چیزی به بهرام نگو -

!  

  : میلرزید . باز گفتشانه هایش از شدت گریه 

به جون بچه ام رحم کن ... بهرام میکشتش ! التماس میکنم چیزی بهش نگو ! من پاهاشو قلم میکنم که دیگه  -

طرفت نیاد ، زبونش رو از حلقومش میکشم بیرون تا اسمتو نبره ... چیزی به بهرام نگو ! میکشه بچه ام رو ، داغشو 

  ! به دلم میذاره

. حالش بدتر از آن چیزی بود که بخواهد برای اشک های ناهید دل بسوزاند . آهسته پاهایش را  مهناز چیزی نگفت

  . از بین دستان او بیرون کشید و به سمت حمام رفت

وقتی از حمام بیرون آمد ، کسی توی اتاقش نبود . آهسته آهسته خودش را تا جلوی میز آینه رساند و به روی سه 

اهش پس از شش روز مبهوت تصویر بیمار و خسته خود شد و با دیدن کبودی های گونه پایه ی کوچک نشست . نگ

اش بغض گرفت . چه روزهای بدی را پشت سر گذاشته بود ! دستش را روی شکمش گذاشت که هنوز تخت بود و 

 . لبخندی به لب نشاند . خدا را شکر که توانسته بود فرزندش را برای خود نگه دارد

توی تمام تنش موج میزد ، پیراهن بلند و سبکی پوشید و سپس به موهای خیسش برس کشید .  در حالیکه ضعف

هنوز روبروی آینه نشسته بود که صدای بهرام را از بیرون شنید . ناگهان همه ی تنش از شدت شعف و دلتنگ داغ 
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امت بلند بهرام توی قاب در شد و لرزید . با قدم هایی لرزان از ضعف به سمت در رفت که ناگهان در باز شد و ق

  . ظاهر شد

نگاه مهناز از چشم های متعجب و کمی ترسیده ی ناهید و المیرا از روی شانه ی بهرام تا توی چشم های سرخ او 

سُرید و بی اختیار قدمی به عقب برداشت . بهرام توی اتاق آمد و در را پشت سرش بست . صدای چرخیدن کلید 

  : ه ی کمر مهناز از وحشت بلرزد و زیر لب ناله کندتوی قفل در باعث شد تیر

  ! بهرام -

بهرام به سمت او برگشت و دو قدم نزدیکش شد . مهناز میترسید از نگاه عجیب و پر جنون او ، میترسید از صدای 

یک  نفس های عمیق و کشدارش ، میترسید از آن احساسی که در هستی او مرده بود و مهناز نمیدانست چیست . باز

  : قدم به مهناز نزدیک شد و باز مهناز دو قدم از او فاصله گرفت . با صدایی خش دار گفت

 کار کی بود مهناز ؟ -

سرش را آهسته تکان داد و لبخندی هشدار آمیز زد . مهناز چشم هایش را بست و دست هایش را مشت کرد . بهرام 

  : دوباره پرسید

  ... بگو ومن فقط یک اسم میخوام ! اسمش رو  -

  ! نمیشناختمشون -

صدای نفس های عمیق بهرام قطع شد . مهناز چشم باز کرد و مردمک های سیاه لرزانش را با التماس توی صورت 

  : بهرام دوخت . از خودش متنفر بود که تحت هیچ شرایطی نمیتوانست بر علیه بیژن اقدامی بکند . باز گفت

  ! غریبه بودن ... یک زن و دو مرد -

  . بهرام خفه و عصبی خندید

 شوخی میکنی ؟ نمیخوای بگی ؟ -

 . مهناز باز هم آنقدر عقب رفت تا پشت پاهایش به تخت خورد

  ! من ... نمیدونم -

  . بهرام با همان لبخند عصبی و ترسناک جلو آمد . زانوهای مهناز لرزید و بی اختیار روی لبه ی تخت نشست

  ! از ... دیوونه ام نکن ! اسمشو بگومن فقط یک اسم میخوام مهن -

  : و ناگهان فریاد زد

  ! اسمشو بگو -

مهناز از رعد فریاد او به خود لرزید و بعد کمی عقب رفت و تنش را به تاج تخت چسباند . نفس های بهرام باز هم 
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دوباره سرش را بلند تند و عصبی شده بود . دستانش را روی شقیقه هایش فشرد و باز خفه و عصبی خندید . وقتی 

  . کرد ، نگاهش شبیه نگاه یک گرگ زخم خورده بود

دستش آهسته لغزید روی سگک کمربندش . وحشت تمام تن مهناز را فرا گرفت . با ترس و ناباوری سرش را تکان 

ما بهرام کمربندش داد و کمی عقب خزید . نه ... او این کار را نمیکرد ! مهناز مطمئن بود که او این کار را نمیکند . ا

  : را از کمر بیرون کشید و دور دستش حلقه زد . مهناز مثل بید میلرزید . زیر لب نالید

  ! نه ... نه -

از روی میلی مادرانه چنگ زد به شکمش و بعد تنش را مثل جنینی توی خودش جمع کرد و چشم هایش را بست . 

حساس کرد جریان برق از تنش گذشت ... اولین شالق را صدای سوت حرکت کمربند هوا را شکافت و بعد مهناز ا

  ... خورده بود

صدای جیغ های درد آلود مهناز با کوبش دیوانه وار در بسته و صدای داد و فریاد المیرا و ناهید درهم آمیخته بود و 

نفر میشد از سرنوشتی سیلی میزد توی صورت بهرام . بهرام میزد و پا به پای مهناز زجر میکشید و هر لحظه بیشتر مت

که مجبورش کرده بود دست روی همه ی زندگی اش بلند کند . میزد و متنفر میشد از سایه ی نحس برادری که 

بالخره کار دستش داد و وادارش کرد شالق بکشد به تن همه ی هستی اش . میزد و با خود فکر میکرد آخر کی 

  تمام میشد این داستان لجن ؟ کی تمام میشد ؟

قدر زد و زد تا اینکه بالخره از نفس افتاد . کمربند را انداخت و تن خسته اش را رها کرد کنار تن مچاله شده از درد آن

مهناز . صدای هق هق ضعیف مهناز هر لحظه بیشتر راه گلویش را میفشرد . سرنوشت او را به کجا رسانده بود ؟ به 

  ! را شکنجه کند اینجا که مهنازش را ، عشق همه ی دوران زندگی اش

دیگر نتوانست آن فضا را تاب بیاورد . از روی زمین بلند شد و بی هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت . بالفاصله پس از 

خروج او ، ناهید و المیرا توی اتاق دویدند . المیرا با گریه کنارش زانو زد و با کف دستش روی صورتش کوبید . مهناز 

درد داشت که نمیتوانست بفهمد او چه میگوید و چه کسی را نفرین میکند . خیسی داغ و  آنقدر حالش بد بود و آنقدر

لزج مانندی را روی پاهایش احساس کرد و چیزی توی دلش آوار شد . دست لرزانش را روی شلوارش کشید و چون 

...  نقش زننده ی خون را کف دستش دید ، چشم هایش سیاهی رفت و ضجه ی جگرسوز و دلخراشی کشید

  . کودکش را از دست داده بود

 

کلید توی قفل در چرخید و حسام به آرامی پا توی آپارتمانش گذاشت . فضای سرد و تاریک خانه عذابش میداد . 

دست روی کلید برق گذاشت و چراق را روشن کرد . نگاهش را توی تمام پذیرایی چرخاند ، بهرام را ندید . سالنه 
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  . یمود و به سمت بالکن بزرگ آپارتمانش رفتسالنه طول پذیرایی را پ

بهرام آنجا بود ، لم داده بود توی صندلی و پاهایش را روی میز کوچک فرفورژه انداخته بود . چشم هایش را بسته 

بود و سیگاری بین انگشتانش دود میشد . نگاه متعجب و عصبی حسام به سمت بطری نیم خورده ی روی میز 

ز شدت تعجب فریاد بزند . هیچوقت به یاد نداشت که بهرام لب به مشروب زده باشد . خبر چرخید . نزدیک بود ا

نداشت که بهرام آن شب بزرگ ترین و مقدس ترین اعتقادش را ، مهنازش را شکسته بود . بعد از شکستن او دیگر 

  . نمیتوانست به هیچ اعتقادی پایبند باشد

  : آوردصدای کشدار و خمار بهرام او را به خود 

  بالخره برگشتی ؟ -

  ! آره -

  چه خبر بود ؟ -

 . حسام رفت و روی یک صندلی نشست و با موشکافی زل زد به صورت درهم و خسته ی بهرام

  ... تو میدونستی خانمت بارداره و بازم -

 . حرفش را ادامه نداد . بهرام به تلخی خندید و الی چشم هایش را باز کرد

که میدونستم ! تو چی فکر کردی پسر ؟ یه همچین چیزی میتونه حیوونی مثل منو آدم کنه ؟ فکر میدونستم ؟ آره  -

  !کردی حیوونی مثل من بچه حالیشه ؟ زن حامله حالیشه ؟ نه ، واقعا تو چی فکر کردی ؟

  : سیاه مست بود و به خود توهین میکرد و برایش هیچ قیدی استوار نبود . حسام با تلخی گفت

  ! ا مشروب نمیخوردی ، میگفتی چیز مزخرفیهقبلن -

قبلنا قبلنا بود ، االنم االنه ! قبلنا وقتی عصبی بودم میرفتم کنار مهناز ، نگاهش آرومم میکرد ، نگاه براقش ... عطر  -

  ! تنش

. سپس انگار هنوز هم میتوانست عطر تن مهناز را توی هوا احساس کند که با لذت نفس عمیقی کشید و لبخندی زد 

  : ادامه داد

اما االن نیست ! خواستم آروم بشم ، حاال به هر قیمتی . اگه بهم بگی واسه آروم شدن باید از بلندی خودمو بندازم  -

  ! پایین ، مطمئن باش معطل نمیکنم

  : و خندید و کام عمیقی از سیگارش گرفت . حسام گفت

  . ن ، فردا صبح برمیگرده خونهمتأسفانه بچه سقط شده . مهنازو امشب کورتاژ کرد -

بهرام سکوت کرده بود . دستش را جلو برد و بطری را از روی میز برداشت و به لب هایش نزدیک کرد . بالفاصله 
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  : حسام عکس العمل نشان داد و در حالیکه سعی میکرد بطری را از او بگیرد ، با لحن سرزنش آمیزی گفت

  ! میخوای خودتو بکشی ؟ بسه بهرام ... هر چیزی حدی داره -

  : بهرام خندید ، تلخ و پر حسرت . گفت

  ! کمربندم چرم اصل بود -

 : باز کامی از سیگارش گرفت و ادامه داد

  ! من هیچوقت شالق نخوردم حسام ، اما حتما باید خیلی درد داشته باشه -

  : ناگهان دستانش را جلوی صورتش گرفت و با بغض نالید

  ! شته که مهناز اونقدر جیغ زد ... حتما درد داشته دیگهحتما درد دا -

از روی صندلی پایین خزید و روی زمین زانو زد . دل حسام داغ بود برای بهرام . برای بهرامی که آتش گرفته و 

خاکستر شده بود . آن مرد بی رحم مغرور که روزگاری برای خودش خدایی میکرد ، حاال تبدیل شده بود به این 

  . ان مست ... خالی از شعور ، خالی از ادراک و خالی از امید به زندگیحیو

  . جلو رفت و شانه های لرزان از گریه ی بهرام را گرفت

  ! بس کن مرد ! درست میشه همه چی ، تمومش کن -

  . بهرام سر بلند کرد و چشم های خیسش را توی صورت او دوخت

بود که دزدیدت ؟ میخواستم فقط یک کلمه بگه بیژن ، تا خودمو به پاش ازش پرسیدم ، حسام ! پرسیدم اون کی  -

بندازم ! اما نگفت ... نگفت حسام ، میفهمی ؟ زنم هنوزم برادرمو دوست داره ... هنوزم نگاهش پی اونه ! شاید توی 

  ... تمام اون شبایی که با هم میخوابیدیم ، چشماشو میبسته و بیژنو جای من

  : ریدحسام وسط حرفش پ

 ! این مزخرفاتو نگو پسر ، وقتی مستی از کله ات پرید منو به خاطر شنیدنشون میکشی -

میدونی حسام ؟ اصال شاید خود مهنازم راضی بوده از اینکه بره پیش بیژن ! فکرشو بکن ... با بچه ی من توی  -

  ! شکمش ! میخواسته بره پیش عشقش زندگی کنه ... گور بابای منم کرده

  : باز گفت حسام

  ! خفه شو بهرام ... حق نداری به زنت تهمت بزنی -

  ... اصال از کجا معلوم اون بچه ، بچه ی من بوده ؟ شاید من نبودم ، بیژن و مهناز پشت سرم -

  : یکدفعه از کوره به در رفت و خشمگین داد زد

  ! کاش میکشتمش زنیکه کثیفو ... میکشتمش خودمو راحت میکردم -
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 : کالفه و سردرگم چنگ زد توی موهایش و نفس عمیقی کشید . سپس دست های بهرام را گفت و گفتحسام 

بهرام ببین منو ... ببین ! االن میبرمت چند دقیقه زیر دوش آب یخ وایستی . ممکنه شوکه بشی ، اما حالت رو بهتر  -

  میکنه . خب ؟

 ن دستانش گرفته بود ، بلند شد و او را با خود به داخل خانه بردو منتظر تأیید او نشد . همچنان که دستان بهرام را بی

.  

شب باز هم کابوس آتش دید و ناگهان از خواب پرید . هراسان توی بستر نشست و بعد از اینکه دقایقی در بی 

حواسی محض به تاریکی خیره شده بود ، آه عمیقی کشید و چنگ زد توی موهای خیسش . بعد از گذشت دو سال 

از هم کابوس آتش و سوختن ویال را دیده بود . خلقش تنگ بود و هنوز هم انگار میتونست هرم آتش را روی ب

 . پوستش احساس کند که اینقدر داغ بود . از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت

ود . آهسته توی حسام را دید که با شلوار بیرون و نیمتنه ی عریان روی کاناپه ی مقابل ال ای دی به خواب رفته ب

تاریکی جلو رفت و از روی میز مقابلش بسته ی سیگار و فندکش را برداشت . سپس در حالیکه یک سیگار گوشه ی 

 . لب هایش میگذاشت ، از آپارتمان بیرون زد

ساعت یک نیمه شب خیابان تقریبا خالی بود . یک دستش را توی جیب شلوارش فرو کرده و با دست دیگرش 

گه داشته بود و بی هدف قدم میزد . مستی هنوز کامال از سرش نرفته بود و مغزش را آشفته داشت . سیگارش را ن

مدام به مادرش فکر میکرد که با دستان خودش کشته بود ، و به فرزندی که باز هم او بود که نابودش کرد و مهنازی 

  . که کم از مرده ها نداشت

کسی که باعث میشد او عذاب وجدان بگیرد ، چشم های زیبا و پر از طعم تلخ گناه راه گلویش را بست . تنها 

سرزنش مهنازش بود . فکر میکرد حال اسفناک امروزش تاوان تمام جنایاتی است که در حق مهناز مرتکب شد . 

 مثل عنکبوتی که میان تارهای خودش گیر کرده باشد ، توی اعمالش دست و پا میزد و رو به انحطاط میرفت . چقدر

  !بد کرده بود با مهناز ... چطور میتوانست با این بار سنگین بمیرد ؟

کالفه و و عصبی کف دست هایش را روی شقیقه هایش گذاشت و با همه ی قدرت سرش را فشرد . میخواست 

خودش را از شر اشباح گناه و فکرهای تلخ و بیهوده اش راحت کند . اما نمیتوانست . صدای ضجه های مهناز زیر 

کتک هایش توی گوشش پیچیده بود و هر لحظه بلندتر میشد . یاد رد کمربند روی تن مهنازش افتاد و بغضش 

شکست . آن روزها چقدر راحت به گریه می افتاد ! درست شبیه پسربچه ی یتیمی شده بود که با هر بهانه ای زیر 

  . گریه میزد

روی نگاه کردن توی چشم های مهناز را نداشت . اما  بعد از ساعاتی قدم زدن خودش را مقابل خانه اش دید .
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میدانست که آن شب مهناز بیمارستان است و المیرا هم برای مراقبت از او بیمارستان مانده . وارد شد و بی توجه به 

نگاه سنگین و متحیر نگهبان که روی سر و وضع نامرتبش قفل بود ، توی آسانسور پرید و به طبقه ی هفتم رفت . 

 . آپارتمانش را باز کرد و وارد شد در

فضای سوت و کور و تاریک خانه مثل بختک روی سینه اش افتاد و راه گلویش را بست . ناگهان ترسی بی دلیل و 

عجیب توی دلش افتاد . حس میکرد هیوالی خونخواری توی تاریکی ایستاده و زل زل نگاهش میکند . هراسان و 

کرد و وقتی خودش را تنها دید ، نفس راحتی کشید . خنده اش گرفته بود ، داشت  پر عجله تمام چراغ ها را روشن

 ! دیوانه میشد

در حالیکه دکمه های پیراهن سورمه ای اش را باز میکرد ، به طرف اتاق خواب رفت و در نیمه بازش را کامال گشود 

گهان لکه ی کوچک خون را روی پارکت . چراغ اتاق هم خاموش بود . دستش را پیش برد و چراغ را روشن کرد . نا

های کف اتاق ، درست همانجایی که دیروز مهناز افتاده بود و از درد به خود میپیچید دید و قلبش از کار افتاد . مثل 

  . اینکه کسی توی صورتش تف کرده باشد ، چشم هایش را سریع بست و نفسش را توی سینه حبس کرد

را کشته بود ... این لکه ی خون نقش کودک بی گناهی بود که به عقوبت گناهان اینجا همانجایی بود که فرزندش 

کثیف پدرش از بین رفته بود . بالفاصله چراغ را خاموش کرد . تحمل دیدن این لکه ی خون از هر شبح و هیوالیی 

  . وحشتناک تر و نفس بر تر بود

ی خوشخوابه ی تخت انداخت و نگاهش را توی خسته بود و نای ایستادن روی پاهایش را نداشت . تنش را رو

تاریکی به صورت معصوم و زیبای مهنازش توی قاب عکس دوخت . چقدر دلتنگ بود ... چقدر دلش هوای مهناز را 

داشت . دستش را جلو برد و قاب عکس را برداشت . مدتی به نقش لبخند مهناز خیره شد و بعد قاب را با همه ی 

  : ر لب زمزمه کردعشق در آغوش کشید . زی

 ! عزیزم ... عزیزم -

و لبخند کمرنگ و حزن آلودی به لب نشاند و چشم هایش را بست ... خوب میدانست که از آن شب کابوس آن 

  . نقش خون مثل کابوس آتش تا دم مرگ آزارش خواهد داد

ی زد . آفتاب ساعت ده با صدای لرزش مداوم موبایلش روی پاتختی به سختی چشم هایش را از هم گشود و غلت

صبح کامال توی اتاق پهن بود . شقیقه هایش از شدت درد تیر میکشید . دستش را روی پاتختی کشید و موبایلش را 

  : برداشت . سپس بدون نگاه کردن به صفحه اش با صدایی دورگه از خواب پاسخ داد

  بله ؟ -

 : حسام بود . گفت
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  ! میخواستم از خونه بیام بیرون اومدم سراغت ، نبودیسالم بهرام . کجایی تو ؟ صبح که  -

 : بهرام با انگشت اشاره شقیقه اش را فشرد و گفت

  کاری داشتی ؟ -

 . آره . میخواستم بهت خبر بدم که من خودم اومدم واسه ترخیص خانمت . نذاشتم سبحانی بیاد -

  : بهرام نگاهی به ساعت کرد و چون عدد ده و ربع را خواند ، گفت

  ! باعث زحمتت شد -

مهم نیست . اتفاقای دیروز بین خودمون باشه ، بهتره . خدمتکارت رو شیرفهم کردم که به کسی چیزی نگه ،  -

  . مادرت هم که نیازی به تذکر نداره

  مرخصش کردن حاال ؟ -

  . آره ، کاراشو کردم . االنم پایین منتظرشونم که برسونمشون خونه -

  : ام پرید و نگاهش هوشیار شد . پرسیدخواب از سر بهر

  کدوم بیمارستانید االن ؟ -

  بیمارستان رضوی . چطور مگه ؟ -

  ... ببین ... اونجا نپرسیدن که چرا بچه سقط شد ؟ چراش که یعنی مشخصه ! نخواستن که پلیس -

  : حسام وسط حرفش پرید و با لحن اطمینان بخشی گفت

لبته ظاهرا دکترش توی گوش خانمت خونده که شکایت کنه و نذاره حقش پایمال بشه و از نه بابا ، خیالت راحت . ا -

 . این شر و ورا ! اما مهناز اقدامی نکرده

  : بهرام دهان باز کرد که بگوید کاش اقدام کرده بود ، اما حسام به تندی گفت

  ! اومدن پایین بهرام ، من دیگه قطع میکنم ! فعال -

 . و قطع کرد

ام از تخت پایین آمد و وسط اتاق ایستاد . از توی آینه نگاهش گره خورد به ته ریش چند روزه و وضع آشفته اش بهر

. هیچوقت خودش را با این وضعیت به خاطر نداشت . با اینکه اصال حوصله نداشت ، اما به اجبار دوش گرفت و 

ی خون کف پارکت نشود . سپس موبایلش را  لباس مرتبی پوشید . در تمام مدت سعی کرده بود نگاهش جلب لکه

برداشت و ساعت را خواند . نزدیک یک ساعت از تماس حسام میگذشت . دیگر هر آن امکان داشت به خانه برسند . 

دلش میرفت برای یک لحظه تماشای مهناز ، اما میدانست که هنوز آمادگی روبه رو شدن با او را ندارد . به سرعت از 

  . و خانه را ترک کرد اتاق بیرون رفت
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تقریبا ده دقیقه بعد از رفتن او بود که مهناز با همراهی المیرا وارد خانه شد . حسام تا دم آسانسور همراهشان امده و 

بعد رفته بود . ناهید هم که هنگام ترخیص مهناز به بیمارستان امده بود آنقدر از نگاه سرد و متنفر مهناز روی خودش 

رجیح داد به عمارت برگردد . المیرا زیر بازوی الغر مهناز را گرفته و به او در راه رفتن کمک میکرد . ترسیده بود که ت

  : گفت

  ! خانم جون میخواید همینجا بشینید یه چیزی بخورید ؟ رنگ به روتون نمونده از بی قوتی -

  : زند . اما به اجبار گفتمهناز آنقدر ناامید و بی رمق بود که دوست نداشت سکوتش را بشکند و حرفی ب

 . نه . اول میرم یه دوش بگیرم و لباس عوض کنم -

المیرا نمیدانست که مهناز پس از خودکشی پدرش چنان حال بدی نسبت به بیمارستان پیدا کرده بود که حتی اگر 

همانطور که  اتفاقی از جلوی در یک بیمارستان رد میشد ، حس میکرد کثیف شده و تنش بوی الکل گرفته است .

زیر بازوی مهناز را گرفته بود ، با او تا توی اتاق رفت . بالفاصله پس از ورودشان مهناز نگاهش را چرخاند به همان 

سمتی که دیروز کودکش را از دست داده بود ، و با دیدن لکه ی خون روح از تنش پر کشید . المیرا جهت نگاه او را 

  : ، هینی کشید و به تندی گفت دنبال کرد و تا به لکه ی خون رسید

خانم تو رو به قرآن اونجا رو نگاه نکنید ... االن تمیزش میکنم ! تو رو خدا خانم جون ... حالتون بده دیگه تحمل  -

  ! گریه ندارید

  : بغضی سفت و وحشی چنگ انداخته بود به گلوی مهناز . با اینحال گفت

  ! نه ، مهم نیست -

  . انگشتان المیرا بیرون کشید و توی حمام رفتو بازویش را از بین 

در آن چند روز آنقدر ضعیف شده بود که تحمل سر پا ایستادن را نداشت . برای اینکه صدایش بیرون نرود دوش آب 

  . را باز کرد . سپس روی سرامیک های سرد کف حمام نشست و زانوهایش را در آغوش گرفت و از ته دل زار زد

بی به تن زد و از حمام خارج شد . زخم های تازه ی تنش خیس شده بودند و میسوختند . نگاهش باز نیم ساعت بعد آ

به سمت لکه ی خون کشیده شد . دیگر اثری از آن نبود ، المیرا کف پارکت را تمیز کرده بود . گره کمربند حوله اش 

  . را دور کمرش محکم کرد و رفت روی لبه ی تختخواب نشست

فه های نامرتب دستش به جسمی خورد ... قاب عکسش بود . همان عکسی که سال پیش وقتی فرانسه البالی مال

بودند با بهرام گرفته بود . توی عکس دست بهرام دور گردن او حلقه شده بود و هر دو میخندیدند . بالفاصله فهمید 

منجمدی از تنش عبور کرد . بی اختیار که بهرام شب گذشته را در خانه گذرانده است . با فکر بهرام نسیم سرد و 

  . نیشخند تلخی زد و قاب عکس را با بی تفاوتی روز زمین پرتاپ کرد
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قاب عکس نزدیک در ، درست مقابل پاهای المیرا افتاد . المیرا نگاه وحشت زده اش را از قاب مقابل پاهایش تا 

  : چشم های سرد و شیشه ای مهناز باال کشید و گفت

  ! ه خانم ... تو رو خدا ! این کارو نکنیدای وای ن -

به تندی خم شد و قاب را از روی زمین برداشت . سپس به طرف مهناز رفت و در حالیکه قاب را سر جایش 

  : میگذاشت ، گفت

خانم جون من میدونم شما حالتون خوب نیست ! بچه تون رو از دست دادین ، روزای سختی رو پشت سر گذاشتین  -

نبود او رفتار آقا بهرام . اما شما رو به قرآن درکشون کنید ! بابا توی این شش روز دیوونه شد مرد بیچاره !  . حق شما

ناموسشو ازش دزدیده بودن ... درد کمی نیست ! عصبانی بود ، یه کاری کرد ... االنم میدونم که پشیمونه ! شما 

  ! باهاش راه بیا ... ازش متنفر نباش

د و نطق طوالنی او را بی پاسخ گذاشت . او از بهرام متنفر نبود . از وقتی فرزندش را از دست داده مهناز پوزخندی ز

بود ، حس میکرد جای قلبش هم توی سینه اش خالیست . آن قلبی که یک زمانی از بهرام متنفر بود و یک زمانی به 

  ! او مهر می ورزید ، حاال مرده بود

  : مهناز را نوازش کرد و ادامه دادالمیرا آهسته آهسته شانه های 

طالق کار آسونی نیست خانم جون ، فکر نکنی اینایی که طالق میگیرن از سر دلخوشیشونه ! اینجور آدما دیگه  -

راهی براشون نمی مونه . شوهرشون بی کار و بی عار و زنیکه باز و هرزه دسته . نه به جمالشون امیدیه و نه به 

طالق میگیرن ! شما که ماشاا... چیزی توی زندگی کم نداری ! یه اتفاقی افتاده ، کار بدی  کمالشون . مجبورن اگه

  ! هم بوده ، اما فراموش میشه میره پی کارش ! دیگه نبینم قاب عکس پرت کنید ها خانم جون

  : و به مهناز مهلت فکر کردن نداد . از جا بلند شد و در حالیکه دست مهناز را میکشید ، گفت

پاشید خانم جون ... حموم هم که کردید دیگه ، پاشید بیاید بیرون بشینید . توی تنهایی هزار فکر و خیال به سر  -

آدمیزاد میزنه ! بیاید بیرون تلویزیون رو واستون روشن کنم ، براتون آبمیوه بیارم بخورید یه کمی جون بگیرید ! 

  ! پاشید

د میلی به زندگی کردن نداشت . اما میدانست که تا وقتی زنده است مجبور مهناز میلی به بیرون رفتن نداشت ... شای

است زندگی کند . مجبور است با مردم حشر و نشر داشته باشد ، غذا بخورد ، بیرون برود ، فیلم ببیند و دست به هر 

تمام زخم های تنش  کاری بزند تا ثانیه های لعنتی عمرش طی شوند . پس از روی اجبار از جا برخاست و در حالیکه

  . به صورت عذاب آوری میسوخت ، همراه المیرا اتاق را ترک کرد
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سه روز نسبتا آرام گذشت . مهناز تمام این سه روز را توی سکوت و تنهایی گذراند ، در حالیکه معموال توی تختش 

میپخت توک میزد و خیلی زود کنار طاقباز دراز میکشید و به سقف نگاه میکرد . گاهی به غذاهایی که المیرا برایش 

میکشید ، گاهی به اصرار و التماس المیرا روی کاناپه ی روبروی تلویزیون مینشست و درحالیکه به صفحه ی 

تلویزیون زل زده بود به فکر و خیال فرو میرفت ، گاهی هم زیر دوش آب چند قطره اشک میریخت . اما بیشتر 

 . سقف سپری میکرد اوقاتش را روی همان تخت و خیره به

بی خیال کتاب خواندن ها و به گلدان آب دادن هایش شده بود . دلش نمیخواست تا ابد از خانه بیرون برود و با مردم 

حشر و نشری داشته باشد . با آدم ها و با زندگی کردن قهر کرده بود . آنقدر سرد بود و آنقدر دلمرده که دیگر به هیچ 

هیچ کسی فکر نمیکرد . برایش مهم نبود که بهرام کجاست ، مهم نبود که بیژن در چه چیزی اهمیت نمیداد و به 

 . حالیست . برایش پس از سقط جنینش دیگر هیچ چیزی مهم نبود

داغ فرزندش را کم کم با این فکر که او فرزند بهرام و همخون او بود تسکین میداد . فکر میکرد اگر آن بچه هم 

م های زیادی را به پای خودش بسوزاند . او نمیخواست برای شاهین فرها نسلی بیاورد ... متولد میشد ممکن بود آد

یک گرگ بی رحم و بی وجدان که از انجام هیچ جنایتی ترسی نداشت و فقط به خودش فکر میکرد . او این را 

.. کودکی که نمیخواست . دستش را روی شکمش میگذاشت و از ته دل خدا را برای سقط کودکش شکر میکرد .

نیامد تا در دنیا آتش به زندگی دیگران بیاندازد و بعد خودش در آتش خود بسوزد . حس کرد جای کودکش خارج از 

  . این دنیای بی رحم که کم از جهنم نداشت و تهش هم باز به جهنم ختم میشد امن تر است

انه زده توی قلبش نسبت به بهرام از بین رفته اما انجماد روحش بدجوری عذابش میداد . اینکه دیگر آن مهر تازه جو

بود ، چیزی بدی نبود . اما این بد بود که مهناز حس میکرد از او حتی متنفر نیست . این بی تفاوتی محض وحشت 

زده اش میکرد . مادرش همیشه میگفت وجود زن با احساساتش معنا پیدا میکند . با عشق های داغ احمقانه و نفرت 

 نده اش . زنی که هیچ احساسی نداشته باشد هیچ چیزی نیست . مهناز هیچ نبود ... خالی بود ! سرد بودهای غلیظ زن

!  

حاال که به گذشته فکر میکرد از احساس پاکی که به بیژن داشت و از حس نفرتی که از بهرام روی دلش سنگینی 

ست و پا زدن ها و آن تالش های مضحکی میکرد ، خنده اش میگرفت . چطور میتوانست اینقدر احمق باشد ؟ آن د

که برای دور شدن از بهرام و رسیدن به بیژن از خود نشان میداد ، چه معنا داشت ؟ دلش میخواست خواهر کوچک 

  . تری داشت تا به او میگفت هرگز بیهوده فرار نکند ... چون هر کجا که برود باز توی مشت سرنوشتش است

د و با انگشت اشاره اش روی متکا اشکال درهم و برهم و نامفهومی میکشید . نگاه روی تختخوابش دراز کشیده بو

سردش خیره به حلقه ی ازدواجش روی پاتختی بود و زیر لب برای کودکی که دیگر نبود ، الالیی میخواند . در اتاق 

 : باز شد و المیرا از همان دم در گفت
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  ! ر بخوریدمهناز خانم ، میز غذا رو چیدم . بیاید ناها -

مهناز خواست بگوید میلی به غذا ندارد ، اما باز صدای بسته شدن در را شنید و این نشان میداد المیرا بیرون رفته 

  . است

بی حوصله و کالفه نفس عمیقی کشید و کمی تنش را البالی مالفه ها جابجا کرد . حوصله ی غذا خوردن نداشت 

فکر لبخند تلخی روی لب هایش نشست ... حاال حتی دلتنگ تهوع های ، اما احساس گرسنگی میکرد . با این 

 ! دوران بارداری اش بود

آهسته خودش را کنار کشید و پاهایش را از لبه ی تختخواب آویزان کرد . خواست از جا برخیزد که ناگهان در باز شد 

 . و بهرام پس از سه روز به سراغش آمد

را لرزاند . از سر غریزه ی دفاع بی اختیار همه ی ماهیچه های تنش را  رعشه ی خفیفی از وحشت تیره ی کمرش

منقبض گرفت و هراسان به او خیره شد . تا به حال بهرام را مست ندیده بود . تا جایی که به یاد داشت ، او هرگز لب 

تلو خوران جلو رفت و به مشروب نمیزد . اما اینبار به قدری مست بود که نمیتوانست درست راه برود . بهرام تلو 

 . مقابل پاهای او نشست . بوی الکل و سیگار تنش توی بینی مهناز میزد

 چطوری خوشگلم ؟ -

  . زخم عمیق قلب مهناز سر باز کرد و ناگهان به گریه افتاد

 ! خدا لعنتت کنه ، بچه مون رو کشتی -

  . لبخندی تلخ و پر حسرت روی لب های بی رنگ بهرام نشست

، اتفاق سه روز پیش اصال دست خودم نبود . اما مطمئنی که بچه ی تو ، بچه ی منم بود ؟ یا شایدم از متأسفم  -

 ... یک مرد دیگه

مهناز مات و مبهوت به این تهمت آشکار او گوش میکرد . در لحظه ای خشم و نفرتش سرازیر شد . دستش را باال 

  . اندبرد و با همه ی قدرت سیلی محکمی توی گوش بهرام کوب

 ! خفه شو ... خفه شو حیوون -

می بینی ، خوشگلم ؟ می بینی با من چیکار کردی ؟ می بینی من توی تنهاییم به چه احتماالتی فکر میکنم ؟  -

 حاال بگو حق دارم دیوونه بشم یا نه ؟

 : حق با بهرام بود . مهناز درمانده و مستأصل سرش را میان دست هایش گرفت و نالید

  ! ی شدی ، زده به سرتتو روان -

بهرام خیلی ناگهانی به خشم آمد . از جا جست و در حالیکه کامال روی تن لرزان از وحشت مهناز سایه انداخته بود ، 
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  : دستش را برای سیلی زدن باال برد و داد زد

 ! آره ، زده به سرم ! میخوام بکشمت کثافت هرزه -

ای مهناز زانو زد و در حالیکه ساق پاهای او را در آغوش گرفته بود و می بوسید و باز ناگهان به گریه افتاد . مقابل پاه

 : ، التماس کرد

غلط کردم ... غلط کردم کتکت زدم ، مهناز ! غلط کردم اذیتت کردم . منو تنها نذار ، بهم خیانت نکن ! تو رو خدا ،  -

  ! من می میرم مهناز ، می میرم

گریست . دیگر نمیدانست باید چه کند . نمیدانست چه بر آنها گذشته بود که بهرام  مهناز جنون آمیز و هیستریک می

همیشه مغرور و محکم حاال مثل حیوانی کتک خورده کنار پاهایش کز کرده بود و گریه میکرد . قلبش در عنفوان 

  . ... انفجار بود . این مرد را دیوانه کرده بود . دیوانه کرده بود

  . اه خیس و خشمگینش را توی صورت بهرام دوختسر بلند کرد و نگ

بعد از سه روز برگشتی که چی بشه ، هان ؟ چی بشه ؟ برگشتی که به من تهمت بزنی ؟ هویت بچه ی خوشبختی  -

 رو که هیچوقت به دنیا نیومد زیر سوال ببری ؟ بشی آیینه ی دق دادن من ؟ برگشتی که چی بشه ؟

  : کشید . دست هایش را ستون تنش کرد و به آن ها تکیه داد . گفتبهرام کمی خودش را از او کنار 

بدبخت تر از من دیدی ، مهناز ؟ تنهاتر از من ، دیدی ؟ همه ی عمرم رو گذاشتم پای کسی که حاال بهم بگه  -

ن کردن شدم آیینه ی دقش ! همه ی عمر اشتباه رفتم ... یه جوری اشتباه رفتم که حاال حتی از فکر برگشتن و جبرا

 ! سرگیجه میگیرم

  : انگشت اشاره اش را توی هوا تکان داد و گفت

از وقتی یادم میاد برای زندگی کردن به سه چیز احتیاج داشتم ... نبضم ، نفسام ، و تو ! حاال هنوز نبضم میزنه ،  -

  ! ستمهنوز نفسام میره و میاد ، تو هم که هستی ! اما من نمیدونم چرا حس میکنم دیگه زنده نی

  : یکدفعه زیر خنده زد و بریده بریده ادامه داد

  ! میترسم امروز و فردا تنم کرم بزنه ... فکرشو بکن -

  : مهناز لبخند تلخی زد و با صدای ضعیفی زمزمه کرد

 ! همین اتفاق می افته ... یه روز وقتی زنده ای تنت کرم میزنه -

  : د . گفتبهرام هنوز هم شدید و پر از استهزاء میخندی

  چرا ؟ به جبران همه ی کثافت کاریام ؟ -

خنده اش ته کشیده بود . سیگاری از توی جیب شلوارش در آورد و روشن کرد . خیره شد توی دود غلیظ و پیچ در 
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  : پیچش و پرسید

  !ناموسا من کثافت بودم یا توی خائن ؟ -

زد و با صدایی که از شدت حرص و عصبانیت میلرزید مهناز برآشفت . موهایش را با خشم از جلوی چشمانش کنار 

 : گفت

  ! من هیچوقت بهت خیانت نکردم ... خود لعنتیت اینو بهتر از همه میدونی -

  . بهرام پوزخندی زد و باز کامی از سیگارش گرفت

خالی خالی بود ! یه ولی تا دلت بخواد من بهت خیانت کردم ! اون روزایی که نامزدیمون رو بهم زده بودی ... مغزم  -

لحظه ازت متنفر میشدم و یه لحظه ی بعد توی ذهنم قربون صدقه ات میرفتم ! یه خانم مسیحی بود ، بهش 

  ! میگفتیم مادام الی

 . خندید و از گوشه ی چشم به چهره ی آشفته ی مهناز نگاهی انداخت

الی همیشه دخترای دست نخورده و آکبندش رو میدونم االن دلت میخواد روی هیکلم باال بیاری ! اما این مادام  -

میفرستاد واسه من ! منم همیشه اون ادکلنی که تو به سینه ات میزدی ... اسمش چی بود ؟! بوش خیلی وحشی و 

مست کننده بود ! عین اون ادکلن رو داشتم ، میدادم بهشون که روی سر و سینه شون خالی کنن ... اونوقت صورتم 

  ! خت سینه ی اون نشمه ها و میرفتم توی هپروت و فکر میکردم تو رو توی بغلم دارمرو میچسبوندم به ت

  : چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید و زیر لب زمزمه کرد

 ! آخ مهناز اگه بدونی ... اگه بدونی چقدر عاشقتم -

سمت مهناز رفت و در حالیکه باز در ثانیه ای بر آشفت . سیگارش را روی قالیچه ی ترک وسط اتاق پرت کرد و به 

 : روی سرش سایه انداخته بود با عجز داد کشید

دوستت داشتم پدرسگ ... روانیت بودم ! تو هیچوقت اینو نفهمیدی ! اینقدر که واسه اثبات خودم پیش تو سگ دو  -

تم ... تو هم بیشتر از زدم ، پیش خدا اگه میزدم االن صاف توی بغلش بودم ! اما من به تو بیشتر از خدا اعتقاد داش

خدا منو عذاب دادی ! عذابم دادی لعنتی ، عذاب دادی ! جهنمی واسم ساختی که دارم توی میسوزم و نابود میشم ! 

  تو چی بودی که رام نشدی مهناز ؟ تو کی بودی ؟

 : مهناز دیگر نتوانست تحمل کند . از جا پرید و داد زد

 ! م بذاربسه دیگه ... برو بیرون ! برو راحت -

 : بهرام به تندی فک او را با انگشت شصت و اشاره اش گرفت و تنش را به دیوار چسباند و گفت

راحتت بذارم که باز بری توی خیاالی خوش ؟ ... آره ؟ راحتت گذاشتم که کارم به اینجا رسیده ... اگه از همون روز  -
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  ... اول

 ق و زنانه اش را به تخت سینه ی او کوباند و باز فریاد کشیدمهناز همه ی نیرویش را جمع کرد و مشت های کم رم

:  

  ... تو دیوونه ای ... دیوونه ای بهرام ! برو دست از سرم بردار -

  : و با همه ی وجودش جیغ زد

  ! المیرا -

 . بالفاصله دست سنگین بهرام توی دهانش فرود آمد و صدایش را توی گلو خفه کرد

  ! . آدمت میکنمآدمت میکنم مهناز .. -

بازویش را گرفت و کشید و او را وسط اتاق پرت کرد . نگاهش پر از جنون بود . مهناز میدانست که توی آن لحظه 

  . شاید حتی بهرام نمیفهمد او کیست ، و امیدی به نجات نداشت . اما در باز شد و المیرا وسط قاب در ایستاد

  ! بسه آقا ... بسه -

  : های ماده ببری خشمگین برق میزد . خودش را بی باکانه سپر بالی مهناز کرد و باز گفتچشم هایش مثل چشم 

  ! به قرآن محمد قسم میخورم آقا ... دست به این زن بزنید زنگ میزنم پلیس ! شوخی هم ندارم -

  : بهرام خفه و عصبی خندید و گفت

  !چی ... چه غلطی کردی االن ؟ -

المیرا چنگ زد و او را گوشه ی اتاق پرتاپ کرد . اما المیرا از رو نرفت و باز خودش را و به سرعت به بازوی چاق 

  : حائل مناز کرد و غرید

این زن حالش خوب نیست ... مریضه ، ضعف داره ! میفهمید ؟! هنوز زخمای سه روز پیشش تازه است . دیگه  -

  ! تحمل شکنجه دیدن و کتک خوردن نداره آقا

  : تش داد زدبهرام توی صور

  ! برو گمشو بیرون تا سیاه و کبودت نکردم زنیکه -

 : المیرا ناگهان به گریه افتاد . گفت

بزنید آقا ... اگه فقط با کتک زدن دلتون خنک بشه منو بزنید ! اما به روح مادرم قسم نمیذارم دستتنون به مهناز  -

  ! خانم بخوره

دل روی لبه ی تخت نشست و سرش را میان دستانش گرفت . صدای گریه بهرام اینبار کوتاه آمد . خسته و نامتعا

 : های المیرا و سکوت عجیب مهناز عصبی اش کرده بود . گفت
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 ! خیلی خب کاریش ندارم ... برو بیرون -

 : و چون حرکتی از المیرا ندید ، سر بلند کرد و داد کشید

  دِ گمشو بیرون ، مگه کر شدی ؟ -

 . نامطمئنش را میان او و مهناز تاب داد و بعد با قدم هایی آهسته از تاق بیرون رفت و در را بست المیرا نگاه مردد و

پس از خروج او ، بهرام به مهناز که گوشه ی اتاق نشسته بود و زانوهایش را در آغوش میفشرد نگاه کرد . بلند شد و 

بهرام باز عصبی شد . با حرکتی خشن  به سمت او رفت و مقابل پاهایش نشست . مهناز حتی نگاهش نکرد .

موهایش را گرفت و آنقدر به عقب کشید تا مهناز مجبور شد سرش را بلند کند و نگاه سردش را تا چشم های کینه 

  . توز او باال بیاورد

  ! باز به همین زودی ها میام سراغت ... به همین زودی ها همه چی رو تموم میکنم -

 . رد و از مقابل پاهایش برخاست و تلو تلو خوران اتاق را ترک کردو بعد موهای او را رها ک

حسام آمده بود دیدنش . روی مبل نزدیک پنجره نشسته و پا روی پا انداخته بود و به صورت واضحی نگاهش را از 

شلوار چهره ی رنگ پریده و زخم و زیلی مهناز میدزدید . مهناز با کسالت و بی حوصلگی به او که توی آن کت و 

نوک مدادی اش درست عین تمام وکیل های شسته رفته ی پهن شده وسط صحن دادسرا بود ، نگاه میکرد و مدام 

از خود میپرسید این مرد شیفته ی کدام ویژگی بهرام شده که اینقدر به او وفادار است ؟! البته فقط او نبود . مهناز 

ادار او هستند . با اینکه آدم عصبانی و بددهنی بود ، اما میدانست که همه ی کارمندان بهرام تا به این حد وف

  . کاریزمایی داشت که همه ی زیر دستانش را مطیع خود میکرد

صدای تق تق پاشنه ی صندل های المیرا سکوت سرد و سنگین فضا را درهم شکست . المیرا در حالیکه سینی 

زیبا و تراش خورده ی آب آلبالو را به حسام و مهناز سیلور کوچکی در دست داشت ، وارد جمع شد و لیوان های 

تعارف کرد . مهناز با حرکت دستش به او فهماند که میلی ندارد ، اما حسام لیوانی برداشت و تشکر کوتاهی کرد . 

 : پس از برگشت دوباره ی المیرا توی آشپزخانه ، مهناز سرفه ای کرد و گفت

  ! ، آقای فرهمندمنتظرم ببینم دلیل این مالقات چیه  -

  . حسام نگاه کوتاهی به او انداخت و لیوان را کمی توی دستانش جابجا کرد

  ! مطمئنا دلیلش رو میدونید سر کار خانم -

 : مهناز نیشخندی زد و گفت

  ! اگه درباره ی بهرامه ، باید بگم هیچ عالقه ای به صحبت کردن در موردش ندارم -

 . گاه عمیق و پر تفکری توی صورت سرد و خالی از احساس مهناز انداختاینبار حسام سر بلند کرد و ن
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 ! متأسفانه بهرام پررنگ ترین بخش زندگیتونه و باید در موردش صحبت بشه -

  : مهناز چیزی نگفت که حسام دوباره پرسید

  !میخواید تمومش کنید ؟ -

  . مهناز سرش را به چپ و راست تکان داد

هیچی مهم نیست ! حتی طالق هم از نظرم مضحکه . من و بهرام ته خطیم ... چه با طالق و برام مهم نیست ...  -

 ! چه بی طالق

  : نیشخندی زد و ادامه داد

 ... البته فکر میکنم برای بهرام هم این بهتر باشه . بعد از اون قضیه حیثیتش از دستش رفته و -

  : با لحنی مودبانه وسط حرف او پرید حسام دستش را به نشانه ی سکوت چند بار تکان داد و

خیلی عذر میخوام ، اما اجازه بدید همین اول یه چیزی رو براتون روشن کنم . به عنوان وکیل بهرام خدمتتون  -

عرض میکنم که اون هیچ تصمیمی برای جدایی از شما نداره . درضمن ، حیثیت بهرام هنوز سر جاشه . چون از اون 

بهار خانم مطلع نشدن . فقط افراد معدودی خبر دارن که همگی از دوستان قابل اعتماد ما قضیه هیچ کسی ، حتی 

  ! هستن

 : مهناز از لحن سرد و جدی حسام که او را به یاد روزهای دادگاه مهرداد می انداخت ، عصبی شد و با خشم پرسید

  برای چی اومدین اینجا ؟ فقط خواستین همینا رو بهم گوشزد کنید ؟ -

  . نه ... معلومه که نه ! من اومدم اینجا تا شاید با حرفام زندگی بهرام رو نجات بدم -

  . مهناز پوزخندی زد

 !به عنوان وکیلش ؟ -

  ! به عنوان دوستش -

سکوت کوتاهی برقرار شد . حسام کمی از آب آلبالویش را مزه مزه کرد و سپس لیوان را روی میز مقابلش گذاشت . 

 : گفت

  ! د مهناز خانم ... بهرام توی شرایط روحی خیلی خیلی بدی به سر میبرهببینی -

  : مهناز دوباره نیشخندی زد و گفت

 ! میدونم ! شرایط خیلی خیلی بدش منو بیچاره کرد و بچه ام رو ازم گرفت -

 . لحن حسام رنگ سرزنش به خود گرفت

  ! به اندازه ی خودش دوستش داشتبی انصاف نباشید ... اون بچه مال بهرام هم بود ! اونم  -
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  . مهناز بی اختیار بغض کرد

  ! آره ، دوستش داشت ! مثل من که دوستم داشت و بیچاره ام کرد -

  : حسام برای لحن بغض آلود او دل سوزاند و سعی کرد کمی با حرف هایش او را تسلی بدهد . گفت

 ... حق میدم ، ولیمیدونم ، میدونم ! من همه چی رو خبر دارم و بهتون  -

  : مهناز وسط حرفش پرید

نه ، شما هیچی نمیدونید ! شما نمیدونید من توی تمام این سال ها از دست این مرد چی کشیدم ! همه ی زندگیمو  -

ازم گرفت ، حاال هم بچه ام رو . هرچند ... دیگه مهم نیست ! االن حتی شاید خوشحالم که دیگه بچه ای نیست تا 

 ! ن زندگی نحس ببندهپامو به ای

حسام چند لحظه سکوت کرد تا آتش دل مهناز کمی سرد شود . صدای نفس عمیق مهناز را شنید و فهمید که او هم 

  : انگار تالش میکند تا خونسردی اش را باز پس بگیرد . پس ازچند لحظه ی کوتاه ، دوباره سکوت کرد

ه اش اونقدر سیاهه که من در برابر شما کامال تسلیمم . اما اون بهرام آدم مزخرفیه ، در این شکی نیست ! کارنام -

  . گذشته ای بوده که گذشته ، بیاید در موردش صحبتی نکنیم . بحث من یه چیز دیگه است

  : مهناز به آرامی پرسید

  چی ؟ -

 چرا اسم کسی رو که شما رو دزدیده بود ، به بهرام نمیگید ؟ -

ی پرسید که مهناز برای چند لحظه واقعا نمیدانست باید چه بگوید . چنگ زد به دامنش این سوال را به قدری ناگهان

  : تا بلکه لرزش دستانش را از نگاه تیز و جدی حسام مخفی کند و به سختی گفت

  ... مظورتون چیه ؟ من بهش گفتم که -

  چی گفتید ؟ -

  ... اما اسماشون گفتم که اونا سه نفر بودن . و من هیچکدوم رو نمیشناختم . -

  : حسام با خنده ی کوتاه و کمی عصبی اش حرف او را قطع کرد و گفت

البته که ما اون سه نفر رو خوب میشناسیم ! اما اون پسره ، پوریا میگفت از کسی دستور گرفته که نه اسم حقیقیشو  -

بود بوسیله ی اون شماره شما با  میدونه و نه اونو از نزدیک دیده . اما از اون شخص شماره ای داشت که مدعی

  . شخص غریبه صحبت کردین ! و البته ظاهرا خوب هم اونو میشناختین ، چون پای تلفن مدام سرش داد میزدین

مهناز رنگ به رو نداشت . نمیخواست اسم بیژن را بیاورد . البته این به آن معنا نبود که هنوز عالقه ی احمقانه اش 

به بیژن را توی دلش حفظ کرده یا سالمتی او برایش مهم است . نه دیگر مطمئن بود که بیژن به اندازه ی سر 
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وهر بی رحمش اهمیت قائل بود که با اینکه میدانست او تمام سوزنی برایش اهمیتی ندارد . اما هنوز آنقدر برای آن ش

 . زندگی اش را از او گرفته ، اما او نمیخواست بهرام دست به برادر کشی بزند

  ... داره دروغ میگه ، من با کسی حرفی نزدم . واگرنه -

  : مکثی کرد و بعد انگار چیزی به یاد آورده باشد ، اخمی کرد و پرسید

شماره ای که میگید رو از پوریا نمیگیرید ؟ مطمئنم واسه شما کاری نداره که با یک شماره رد کسی رو  اصال چرا -

  ! بزنید

  ولی ایندفعه نتونستیم پیداش کنیم ... و تنها راهش اینه که شما بگید پشت تلفن با چه کسی حرف میزدین ؟ -

 : مهناز خشمگین و عاصی نگاهش را از او گرفت و پاسخ داد

 ! عرض کردم خدمتتون ... من با کسی تلفنی حرف نزدم -

 حسام دسته ی مبل را به سختی بین انگشتانش فشرد تا ناغافل همه ی خشم و ناامیدی اش را فریاد نزند ، و گفت

:  

  به چه قیمتی حاضرید زندگیتون رو نابود کنید ، مهناز خانم ؟ -

 : باال بردن دستش او را به سکوت واداشت و ادامه دادمهناز دهان باز کرد حرفی بزند ، اما حسام با 

بهرام فکر میکنه شما بهش خیانت کردین ... دیوونه است ، اما خب یه همچین فکری میکنه ! اگه نتونید قانعش  -

  ... کنید که

الیکه سعی میکرد مهناز دیگر نتوانست تحمل کند . با اینکه میدانست کار بی ادبانه ایست ، اما از جا بلند شد و در ح

  : لرزش بی وقفه ی تنش را کنترل کند ، گفت

بس کنید آقای فرهمند ، تمومش کنید ! من به بهرام خیانت نکردم ... و این تنها توضیحیه که برای این مشکل  -

 ! دارم

  : حسام هم متقابال بلند شد و گفت

و گرفتم و حوصله تون رو سر بردم ! من اومدم اینجا خواهش میکنم مهناز خانم ... ازتون عذر میخوام اگه وقتتون ر -

تا بهتون گوشزد کنم که خیلی چیزا روی هواست ... زندگیتون ، روان بهرام ، و جون خیلی ها ! اگه به جبران تمام 

  ! زجرایی که کشیدین االن دنبال تالفی هستین ، باید بگم نه وقت مناسبی رو پیدا کردین و نه راه حل خوبی رو

 . دو قدم سریع خودش را به مهناز رساند و مقابل او ایستاد با

 ! بهرام ازتون فقط یه اسم میخواد ... همین و بس ! اون اسم رو بگید و این بازی مضحک رو تمومش کنید -

یک قدم به عقب برداشت . نگاه عاصی و خشمگینش را از صورت بهت زده ی مهناز برداشت و نفس عمیقی کشید . 
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  : سپس گفت

  ! بازم از اینکه وقتتون رو گرفتم ، عذر میخوام ! خداحافظ -

 . و منتظر نماند تا چیزی از مهناز بشنود . به سرعت به سمت در رفت و از خانه خارج شد

بابا همیشه نصیحتم میکرد که توی رفتارم با خانما خیلی احتیاط کنم ... میگفت هیچوقت نباید یک زن رو وادار  -

  ! رشو واسه سر بریدنم تیز کنهکنم که شمشی

 : خندید و ادامه داد

این زن های خوشگل ... همین موجودات ناز معصوم بی آزار رو منظورمه ! همینا اگه بخوان میتونن خیلی راحت  -

آدمو نابود کنن ! اتفاقا این کارو با خوشحالی تمام و در حالیکه یکی از اون لبخندای مکش مرگ ما روی لبشونه 

  ... م میدن ! بدون اینکه حتی یه ذره عذاب وجدان داشته باشنانجا

انگشت اشاره و شصتش را بهم فشرد و جلوی صورت مهناز گرفت . سپس در حالیکه اخمی متفکرانه روی پیشانی 

  : اش خط انداخته بود ، پرسید

 !میدونستی اینو ؟ راستی میدونستی اولین خونی که روی زمین ریخته شد ، به خاطر بدن یک زن بود ؟ -

نشسته بود روبروی مهناز ، درست آن سمت میز غذاخوری ، و در کریستال قندان را مدام مثل فرفره روی سطح 

صاف میز میچرخاند . مهناز با دست هایی درهم گره خورده و پایی که مدام از شدت استرس باال و پایین میرفت ، به 

آرام روی لب های او بترسد یا از داستان هابیل و قابیلی که بی هیچ دلیلی  او زل زده بود و نمیدانست باید از لبخند

 برایش تعریف کرده بود ؟

نفس کم آورده بود و رنگ به چهره نداشت و میدانست که به همان زودی ها ضعف میکند . بیخود و بی جهت برای 

  : اینکه حرفی زده باشد ، پرسید

 کِی ... کِی برگشتی خونه ؟ -

 . نیست ... هست ؟! بهرحال اینجا خونه ی منه و لزومی نداره واسه ورود و خروجم ساعت بزنممهم  -

باز هم به در قندان تابی داد ، اینبار آنقدر محکم که به سرعت چرخید و بعد کف سرامیک های آشپزخانه افتاد و 

  . را بریده بود شکست . ساق پای مهناز خیلی خفیف سوخت ، انگار ذره ی از شیشه ی شکسته پایش

بهرام حاال که ملعبه ای برای بازی نداشت ، آرنجش را روی لبه ی میز گذاشت و چانه اش را به کف دستش تکیه 

 : داد و در حالیکه با دقت مهناز را زیر نظر گرفته بود ، پرسید

ن گلوله رو توی مغز مهناز اگه همین حاال یه کلت بدم دستت که توش فقط یک گلوله باشه و بهت بگم باید ای -

  یکی از آدمای دور و برت خالی کنی ، تو ترجیح میدی اون یک نفر کی باشه ؟
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 : مهناز کالفه از نگاه داغ و مرموز او ، نفسش را به بیرون فوت کرد و پاسخ داد

 ! امیدوارم هیچوقت این اشتباه رو مرتکب نشی ... چون شک نکن که اون یک نفر خودِ خودتی -

وانست جلوی خودش را بگیرد و ناگهان به خنده افتاد . خنده ی بلند و از ته دلش روی اعصاب مهناز خط بهرام نت

  : انداخته بود . مهناز نیشخندی زد و گفت

  !چیه چرا میخندی ؟ فکر میکنی شوخی میکنم باهات ؟ -

 : بهرام همانطور که میخندید ، سرش را به چپ و راست تکان داد و بریده بریده گفت

 ! اصال ... ابدا ! مطمئنم که ... این کارو ... میکنی -

 : سعی کرد خنده اش را کنترل کند . نگاهش را با شیطنت و لودگی توی چشم های عصبی مهناز دوخت و ادامه داد

  ! بکش خانم ... تو خیلی وقته ما رو کشتی ! کشتی و خودت خبر نداری -

پر عذاب ، صندلی اش را به شدت عقب کشید و از جا بلند شد . نگاه  مهناز عاصی و خشمگین از این مکالمه ی

  : سردش را از صورت بهرام گرفت و به سمت در خروجی آشپزخانه رفت که بهرام صدایش را بلند کرد

خب انگار سر کار خانم صبحانه شون رو میل فرمودن و حاال واسه یه گردش دو نفره ی رومانتیک هیچ مشکلی  -

  ! ندارن

مهناز سر جا ایستاد . همه ی تنش از شنیدن این پیشنهاد بی دلیل سست شد . از روی شانه اش نگاهی به او انداخت 

 : و پاسخ داد

 ! من با تو هیچ جا نمیام -

و دوباره نگاهش را از او گرفت و یک قدم دیگر به سمت در برداشت . بالفاصله صدای کشیده شدن پایه های چوبی 

  . روی سرامیک ها شنید و سر جا میخکوب شد صندلی بهرام را

عزیز دلم آدم با شوهرش از این شوخی ها نمیکنه ... اونم شوهری که تازگیا بدجوری دست بزن پیدا کرده ! در  -

 !جریانی که ؟

پشت سر مهناز ایستاده بود . موهای مشکی مهناز را پس زد و دستش را نوازش گونه پشت گردن او کشید . مهناز 

  : اه متنفرش را توی چشم های او دوخت و با بغض گفتنگ

  !خیلی به کارت افتخار میکنی ، نه ؟ -

 . زهرخندی روی لب های بهرام نشست

 ! بعضی وقتا هیچ راهی واسه آدم نمیمونه جز اشتباه کردن ... االن از اون وقتاست ! نذار دوباره اشتباه کنم شیرینم -

ل کوچک روی گردن او را ببوسد ، اما مهناز با همه ی توان دستش را پس زد و از و کمی سرش را پایین برد تا خا
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  . آشپزخانه بیرون دوید

گریه اش گرفته بود ، اما نمیخواست بهرام اشک هایش را ببیند . به سرعت خودش را توی اتاقش انداخت و در را 

سی آهسته به در کوبید و بعد صدای آرام المیرا بست . برای چند لحظه تکیه به در زد و همانطور بی حرکت ماند . ک

  : را شنید

 مهناز خانم ... خانم جون حالتون خوبه ؟ -

  : مهناز اشک هایش را با پشت دستش پس زد و با صدایی که سعی میکرد از گریه نلرزد ، پاسخ داد

  ! آره خوبم -

  : المیرا باز گفت

  ! ، باز از گشنگی ضعف میکنید به خدا خانم جون شما که هیچی نخوردین فداتون بشم -

 : سپس دهانش را به در چسباند و آهسته زمزمه کرد

  ! آقا بهرام گفتن اگه تا ده دقیقه دیگه پیداتون نشه ، خودشون میان توی اتاق -

  : مهناز کالفه و عصبی مشتش را دو بار به ران پایش کوبید و گفت

  ! خیلی خب -

ت و روی چهارپایه ی میزآینه نشست . حالش بد بود ، دوست نداشت با بهرام از خانه بیرون و بعد از پشت در کنار رف

برود . یک لحظه به سرش زد که در اتاق را قفل کند ، اما خیلی زود فهمید که این کار دردش را دوا نخواهد کرد . 

هم شده این کار را میکرد و او را چون اگر بهرام تصمیم گرفته بود او را بیرون ببرد ، حتی به قیمت شکستن در 

  . کشان کشان از خانه بیرون میبرد

نفس عمیقی کشید و بعد به سمت سرویس رفت تا آبی به صورت اشک آلودش بزند . بیش از آن تحمل تحقیر 

نداشت ، تصمیم گرفت با پای خودش همقدم بهرام شود . بی حوصله مانتو و شلواری پوشید و شالی روی سرش 

 . و از اتاق بیرون رفت انداخت

بهرام روی کاناپه ی روبروی تلویزیون نشسته بود و در بسته ی اتاق را میپایید . تا مهناز را دید ، لبخندی زد و نگاه 

  : کوتاهی به ساعت مچی اش انداخت . مهناز با بدخلقی پرسید

  منو کجا میخوای ببری ؟ -

  : پر تمسخری ، به سمت در خروجی اشاره کرد و گفت بهرام مقابلش ایستاد و با تعظیم بلند باال و

  ! شما تشریف بیارید ... قول میدم بد نگذره بهتون -

  . مهناز پوفی کشید . یک لحظه توی چشم های نگران المیرا نگاهی انداخت و بعد بی هیچ حرفی به سمت در رفت
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ه بهرام پشت کرده بود و در حالیکه از پنجره به در تمام طول مسیر ، هیچ حرفی مابینشان رد و بدل نشد . مهناز ب

خیابان ها نگاه میکرد ، مدام پوست لبش را میجوید . از اینکه میدید بهرام بولوار وکیل آباد را رد کرده و به سرعت 

توی جاده ی طرقبه میراند ، دلشوره گرفته بود . اما حوصله ی حرف زدن و بحث و جدل کردن را با او نداشت . 

که جلوتر رفتند ، بهرام توی شانه ی خاکی جاده پیچید و پس از عبور از کنار چندین فروشگاه بزرگ مبل کمی 

  : فروشی ، وارد کوچه ای سرسبز و خلوت شد . مهناز دیگر نتوانست ساکت بماند و با ترسی آشکارا پرسید

  !اینجا کجاست بهرام ؟ -

  . پوزخند بهرام عصبی اش کرد

  ! یه جای خوب -

  : و اجازه نداد مهناز داد و فریاد راه بیاندازد ، بالفاصله توضیح داد

ببین خانم ... با اینکه اصال دل خوشی ازت ندارم ، اما بازم نمیذارم آسیبی به تو برسه ! پس ساکت باش و فقط  -

  ! همراهم بیا

تا در باغ را برای ورود ماشینش باز کند  خیلی زود مقابل در خانه باغی توقف کردند . بهرام برای چند لحظه پیاده شد

 . ، سپس دوباره پشت رل نشست و ماشین را توی باغ برد و البالی درخت های سرسبز میوه پارک کرد

قلب مهناز مثل قلب گنجشک اسیری توی سینه اش پر پر میزد . با دیدن آن باغ به یاد باغ عمارت افتاد و دلشوره ی 

لرزان پیاده شد و نگاهش را سرتاسر باغ دراندشت تاب داد . یک لحظه به سرش زد که عجیبی گرفت . با زانوهایی 

بی توجه به بهرام پا به فرار بگذارد و از آن باغ لعنتی و حوادثی که انتظارش را میکشید دور شود . اما دست بهرام دور 

  . کمرش پیچید و فکر فرار را برای همیشه از ذهنش پراند

به شقیقه ی مهناز چسباند و او را داغ و پر حرارت بوسید . سپس زیر بناگوش و نرمه ی گوشش  بهرام لب هایش را

  : زمزمه کرد

 ! امروز شاید روز آخرمون باشه ... شایدم روز اول زندگی جدیدمون ، عشق من -

 : مهناز ترسیده و لرزان پرسید

 هیشکی اینجا نیست ؟ -

  . بهرام به آرامی خندید

 ! نفر دیگه هم هست ! یکی که از دیدنش حسابی شوکه میشی چرا ... یه -

و بعد همانطور که مهناز را به خود چسبانده بود ، او را به سمت در ورودی ساختمان کوچک باغ هدایت کرد . در را با 

  . کلیدی که دردست داشت باز کرد ، و سپس کمی کنار رفت تا اول مهناز داخل شود
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ساختمان قدیمی گذاشت و نگاهی به در و دیوار رنگ و رو رفته و گچ های ریخته شده ی  مهناز با دودلی پا داخل

سقف انداخت . بهرام هم پشت سرش داخل شد و باز در را قفل کرد . مهناز با قدم هایی سست و لرزان فیلتر ورودی 

  : را گذراند و وارد نشیمن شد و بعد ناگهان جیغ از ته دلی کشید

 ! بیژن -

از شدت ترس باال نمی آمد . باورش نمیشد که این بیژن باشد ... این آدم مفلوک کتک خورده ای که سر و نفسش 

صورتش زخمی بود و با اینکه دست ها و پاهایش باز بودند اما نای سر پا ایستادن را نداشت . صدای بهرام را دوباره 

  : کنار گوشش شنید

  !دی ، نه ؟چطوره ؟ حسابی شوکه شدی ! فکرشم نمیکر -

  . مهناز به سرعت به سمت او برگشت و توی چشم های او که عجیب براق شده بود ، خیره شد

 ... این کارا یعنی چی ؟ اون -

  : احساس خفگی میکرد . چنگ زد به یقه ی مانتو اش و ادامه داد

  ! اون داره میمیره -

  : بهرام دو قدم از او فاصله گرفت و گفت

  ! ا همینه ... میخوام که بمیرهمنم قصدم دقیق -

  : بالفاصله نگاهش رنگ خشونت به خود گرفت . با حرکت خفیف سرش به مبلی اشاره کرد و گفت

  ! یاا... بشین -

اما مهناز نمیتوانست . آنقدر از دیدن بیژن توی آن وضعیت شوکه شده بود که همه چیز را از یاد برده بود . نه برایش 

ن بیژن همان کسی است که حیثیتش را به باد داده بود ، و نه حتی به این فکر میکرد که دلیل اهمیتی داشت که ای

 اسیر شدنش به دست بهرام چیست . بی اختیار قدمی به سمت او برداشت که صدای عربده ی بهرام او را از جا پراند

.  

  ! گمشو بترمگ سر جات -

ا با خشونت روی یک صندلی انداخت . نگاه وحشت زده و ناباور مهناز بهرام جلو رفت و شانه ی مهناز را گرفت و او ر

  . خیره به کلتی بود که یک جایی درست روی پیشانی اش را نشانه گرفته بود

  ! هوای رفتارتو داشته باش ... غلط اضافه کنی مغزتو میپاشم کف اتاق -

  . سپس از او فاصله گرفت و وسط نشیمن ایستاد

قتی یه نفرو بپا گذاشتم که آمارتو واسم در بیاره ، وقتی بهم گفت که با یه یاروی دراز خوشتیپ هفت سال پیش و -
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مو خرمایی میگردی ، حتی یک ثانیه هم به اون سیاه ترین و شکاک ترین قسمت ذهنم خطور نکرد منظورش بیژنه 

ون که یکی بود . نبود ؟! چطور امکان داشت ! آخه ما برادر هم بودیم ، نبودیم ؟! مادرامون از هم جدا بود ، اما بابام

  این خیانتو در حق من مرتکب بشه ؟ چطور میتونست ؟

  : زهرخندی زد و با صدایی تحلیل رفته ادامه داد

  ... تا اینکه یه روز خودم اومدم سراغت و ... با چشمای خودم دیدمتون -

 . انه اش را بگیردچشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید تا جلوی شکستن بغض مرد

چطور ممکن بود ؟ چطور دلتون اومد ؟ من عاشق تو بودم ... به این تنه لش هم میگفتم برادر ! بهش اعتماد داشتم  -

 ... به هر دوتون اعتماد داشتم ! آخه چطور دلتون اومد بهم خیانت کنید ؟

دهانش و سرش را مدام به چپ و راست مهناز شدید و دیوانه وار گریه میکرد . دست هایش را گذاشته بود جلوی 

تکان میداد . حرف های زیادی برای گفتن داشت . حاال که انگار قرار بود زشت ترین و کثیف ترین رازها عریان 

شوند ، دوست داشت داد بزند و از خودش دفاع کند . اما نمیتوانست ... گریه اش زبانش را بند آورده بود . فقط مابین 

  : گفتهق هقش به سختی 

  ! من هیچوقت به تو خیانت نکردم -

 : بهرام داد زد

خیانت کردی کثافت ... خیانت کردی دیگه ! کنار من بودی و چشمت پی اون بود ... با من میچرخیدی و دلت  -

  پیش اون بود . آخه من چی برات کم گذاشتم ؟ چی کم گذاشتم که هیچوقت به چشمت نیومدم ؟

 : ا لحنی دردآلود ادامه دادباز نفس عمیقی کشید و ب

عاشقت بودم مهناز ... همه ی زندگیمو ریختم به پات ! اما تو اینقدر کور بودی که هیچوقت منو ندیدی . اینقدر خر  -

  ! بودی که نفهمیدی این مرتیکه دنبالته تا عقده ی یک عمر تو سری خوردنشو روی من خالی کنه

 : بیژن به سختی گفت

  ! ... من همیشه دوستت داشتمداره دروغ میگه  -

  : بهرام با انزجار صورتش را جمع کرد و گفت

خفه شو کثافت ... مثل سگ دروغ میگی ! عاشقش شدی چون میدونستی من عاشقشم ! دنبالش رفتی چون  -

  ! میدونستی همه ی زندگی منه

اما نمیتوانست . تنش سست و بی حس  مهناز دستش را با تضرع به سمت بهرام دراز کرد . تالش کرد از جا برخیزد ،

  : بود ... انگار فلج شده بود . با گریه نالید
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  ! به خدا ، به قرآن ، به محمد قسم بیژن برای من تموم شده ! من هیچوقت بهت خیانت نکردم -

 : صدایش را بلند کرد و تقریبا جیغ زد

  ! میفهمی ؟ هیچوقت خیانت نکردم -

  !زی واسه سر قبر منه ؟پس این اشکایی که میری -

  ... بهرام -

 ! تو حتی وقتی این کثافت آبروتو به باد داد هم حاضر نشدی اسمشو ببری -

مهناز حس میکرد اکسیژن برای نفس کشیدن کم آورده است . چنگ زد به یقه ی مانتو اش و با همه ی توان آن را 

  . کشید

یترسیدم ازم بدت بیاد ! بعد از بچه ام هم ... نمیدونم ، لج کردم ! نمیدونستم که میدونی ... نمیخواستم بدونی ! م -

  ! غلط کردم ! غلط کردم

 . لبخندی تلخ و دردآلود نقش لب های بهرام شد

داری دروغ میگی ... تو هم داری دروغ میگی ! نگفتی چون میترسیدی بالیی سرش بیاد ! خودتو قربانی بیژن  -

  ! بچه مون رو قربانی کردیکردی ، منو قربانیش کردی ... 

مهناز همه ی توانش را جمع کرد و به سختی از جا بلند شد . سرش به دوران افتاده بود ، حالت تهوع امانش را بریده 

بود . اما باید کاری میکرد ... باید این بازی را به پایان میرساند . به سمت بهرام رفت ، اما هنوز دو قدم بیشتر 

 : و گفتبرنداشته بود که ا

خیلی خب ... میگی دوستش نداری ؟ باید ثابت کنی ! باید ثابت کنی ، واگرنه به خدا قسم که همینجا نفستو  -

  ! میگیرم و چالت میکنم مهناز

مهناز هاج و واج نگاهش میکرد و ناامیدانه توی ذهنش دنبال یک راه مناسب برای اثبات همه ی حرف هایش 

را به سمت او پرتاپ کرد . مهناز غافلگیر شد و کلت را توی هوا گرفت . اما بعد با میگشت که ناگهان بهرام کلت 

  . درک اینکه چه چیز خطرناکی توی دست هایش دارد ، جیغ بلندی کشید

یادته ازت پرسیدم اگه یه اسلحه با یه دونه گلوله بدم دستت تو ترجیح میدی کدوم یکی از آدمای دور و برتو بکشی  -

 ! ینم همونه ! ففط یک گلوله داره ... تو هم مجبوری ازش استفاده کنی؟ خب ... ا

مهناز از شدت وحشت رنگ به رخسار نداشت . اسلحه را مدام مثل تکه ای آهن گداخته بین دست هایش جابجا 

ا روی میکرد و نمیدانست باید چه کند . نه دل این را داشت که آن را توی دستانش بگیرد ، و نه جرأت میکرد آن ر

 . زمین بیاندازد . بهرام مقابلش دست به سینه ایستاده بود و با خونسردی بی رحمانه ای نگاهش میکرد
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  ... بهرام -

 ! بکشش مهناز ... پیشونیشو هدف بگیر و شلیک کن ! باید این کارو بکنی تا بفهمم واقعا بیژن برات تموم شده -

 : مهناز کم کم داشته به خشم می آمد . گفت

  ! نه ... نمیتونم ! امکان نداره -

  ! مجبوری عزیزم ، اگه تو این کارو نکنی من خودم میکشمش -

  : نیشخندی روی لب هایش نشست و ادامه داد

  ! بیژن اشتباه کرد که این بازی رو شروع کرد ... اشتباه بزرگ ترش این بود که بازی کردن با من رو بلد نبود -

  : ر جمع کرده بود و مدام مینالیدبیژن خودش را گوشه ی دیوا

  ! نه ... نه مهناز ! این کارو نکن -

 : نیازی به گفتن او نبود ، مهناز از پس چنین کاری برنمی آمد . باز گفت

  ! نمیتونم ... نمیتونم -

 : و داد کشید

  ! نمیتونم -

 . بالفاصله اخم های بهرام درهم گره خورد

 یعنی چی که نمیتونی ؟ -

 : سمت مهناز رفت و ادامه داد بعد به

 ! خیلی خب ... بدش به من ! خودم کارشو میسازم -

  : مهناز گفت

  ! نه -

و برای اینکه اسلحه را از چنگ بهرام دور نگه دارد ، تقالیی کرد و به سمت در خروجی دوید . اما بهرام خودش را به 

درد ناله کرد ، اما باز هم تسلیم نشد و اسلحه را از خود جدا او رساند و با خشونت دستش را گرفت و پیچاند . مهناز از 

  : نکرد . بهرام بغل گوشش داد زد

 ! بدش من لعنتی ... بده من -

 : مهناز داد زد

  ! ... نه -

و بعد بی اختیار اسلحه را باال برد و به تخت سینه ی بهرام چسباند . بالفاصله بهرام سر جا بی حرکت ایستاد و 
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به دست های لرزان او خیره شد . مهنازنمیتوانست گریه اش را کنترل کند . دو قدم از بهرام فاصله گرفت و  مبهوتانه

  : گفت

  ! بهرام تو رو خدا ... تو رو خدا بیا درو باز کن ! بذار من برم ، داری دیوونه ام میکنی -

قابل تفسیر گرفت . دو قدم به عقب  بهت و حیرت کم کم از چهره ی بهرام رفت و جایش را لبخندی عجیب و غیر

 : برداشت و دست هایش را به نشانه ی تسلیم باال برد و گفت

  ! وای خدا نگاش کنید ... اسلحه رو گرفته سمت من ! انگار جدی جدی میخواد منو بکشه -

ست تهدیدش کند . مهناز سرش را چند بار تکان داد . قصد او این نبود ،او نمیخواست بهرام را بکشد . حتی نمیخوا

تنها خواسته ی او فرار از معرکه ای بود که داشت کم کم جانش را میگرفت . توی چنان وضعیت تشنج آمیزی 

مغزش از کار افتاده بود و تنها چیزی که به ذهنش میرسید این بود که نگذارد دست بهرام به اسلحه برسد . چون در 

 . ابتدای مصیبت های جدید بود این صورت بی هیچ شکی بیژن را میکشت . و این

بهرام آنقدر عقب رفت تا به دیوار رسید . آنوقت تکیه اش را به دیوار داد و در حالیکه چشم هایش از لذتی دیوانه وار 

  : و شرارت آمیز برق میزد ، با همان لبخند روی لب هایش گفت

  ! اتفاقا اینطوری بهتر شد ... به نظرم جالب تر اومد -

 : را برای یافتن سیگار و فندکش گشت و در همان حال ادامه داد جیب هایش

  ! خیلی خب ... انتخاب کن ! یا من ، یا بیژن ... زود باش ، من منتظرم -

مهناز نگاهش را مدام بین بیژن که تن زخمی و خون آلودش را کنج دیوار جمع کرده بود و بهرام که با خونسردی بی 

  : یدن بود میگرداند و نمیدانست باید چه کند . گفترحمانه ای در حال سیگار کش

 ! بهرام دیوونه نشو ! تو رو به روح مادرت قسم بیا این درو باز کن بذار من برم -

  ! بزن مهناز ! هر کدومو که بیشتر دوست داری نگه دار ، اون یکی دیگه رو خالص کن -

  : مهناز با همه ی توان جیغ زد

 ! نمیتونم -

  . ه ی فروخفته اش را از سر گرفت . اخمی سرزنش آمیز روی پیشانی بهرام خط انداختو باز گری

 !یعنی چی که نمیتونی ؟ -

  : بیژن با التماس نالید

 ! بهرام عقلشو از دست داده مهناز ... به حرفش گوش نده ! اون دیوونه شده ، دیوونه شده -

بهرام با حرص لگد محکمی به پای بیژن کوبید که باعث شد صدای فریاد درد آلودش بلند شود . سپس نگاهی به 
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 : ساعت مچی اش انداخت و گفت

 ... دیگه داری حوصله ام رو سر میبری مهناز ! فقط ده ثانیه ی دیگه وقت داری ، بعدش -

  : باز هم بیژن با درد و ناامیدی نالید

  ! نه -

  ! ... دویک  -

  . یک قدم به سمت مهناز برداشت ... مهناز با هراس دو قدم به عقب رفت

 ! سه ... چهار ... پنج -

بهرام باز هم بی توجه به کلتی که درست سینه اش را نشانه گرفته بود ، قدمی به جلو گذاشت و مهناز به التماس 

 : افتاد

  ! بهرام تو رو خدا ... تو رو خدا -

  ! تشش ... هف -

مهناز دیگر نتوانست تحمل کند و به سرعت برق به سمت در نیمه شیشه ی خروجی دوید . اما بالفاصله بهرام 

بازویش را گرفت و او را وسط پذیرایی انداخت . پیشانی اش به کنج میز کوچک چوبی خورد ، اسلحه را بی اختیار رها 

 : کرد و با همه ی وجود داد زد

 ! خدا -

آمد و بازویش را گرفت . نگاه نگرانش روی باریکه ی خون جاری شده روی پیشانی مهناز بود که  بهرام به سمتش

 : ناگهان صدای فریاد بلند بیژن هر دو را از جا پراند

  ! هر دوتون بی حرکت ... بی حرکت واگرنه میزنمتون -

زبانشان بند آمد . بیژن حاال برعکس  هر دو بی اختیار به سمت او سر چرخاندند و با دیدن اسلحه میان دستان او ،

چند لحظه ی پیش سر پا ایستاده بود . هنوز هم درد داشت و از شدت خونی که از دست داده بود نمیتوانست صاف 

بایستد . امابه هر مشقتی بود سر پا ایستاده بود و اسلحه را به سمت آنها گرفته بود و مهناز میدانست هنوز آنقدری 

  . نده تا ماشه را فشار دهدقدرت توی تنش ما

  : بهرام کم کم از بهت در آمد و به حالتی مسخره گفت

  ! این که داشت می مرد -

و زیر خنده زد . مهناز نمیتوانست بفهمد او چطور میتواند اینقدر خونسرد باشد وقتی خودش را در تیررس یک کلت با 

  : با حرص گفتیک گلوله و یک آدم دیوانه و کینه ای می بیند . بیژن 
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  ! خفه شو ... االن حسابت ساخته است بدبخت -

 : و بعد به مهناز اشاره کرد

  ! بلند شو از کنارش بیا اینور ... میخوام شوهرتو به درک واصل کنم -

  : بهرام هنوز هم مثل دیوانه ها میخندید . گفت

  ! بکشهوای خدا چقدر خندیدم ! این آدم نفله و عقب افتاده میخواد منو  -

  : بیژن از خنده های تمسخر آلود او عصبی شد . داد زد

  ! خفه شو اینقدر نخند ! منو دیوونه نکن -

  . بهرام سعی کرد خنده اش را جمع و جور کند

 ! آره آره ... نباید بخندم ! اسلحه دست دیوونه ها که میفته خطرناک تر میشه -

 . نی به خود بدهدمهناز بالخره توانست ازبهت در بیاید و تکا

 ! اونو بذار زمین بیژن -

  : نگاه عصبی بیژن به سمت او چرخید

 ! پاشو بیا کنار ... میخوام مغزشو داغون کنم ! خونش میریزه روی صورتت -

 : بهرام باز هم خندید . اما اینبار بیژن به جای اینکه از خنده ی او به خشم آید ، غمگین شد و با انزجار و نفرت گفت

همیشه ازهمین اخالقش متنفر بودم ... هیچوقت منو جدی نمیگرفت ! همیشه تحقیرم میکرد ! حتی حاال با اینکه  -

  ! میبینه اسلحه توی دستای منه

 : بهرام گفت

دست هایش را ستون تنش کرد و در حالیکه با تفریح به بیژن نگاه میکرد  ! با این کلت شدی عین آل کاپون پسر -

  : ، ادامه داد

  ! البته اگه جربزه ی شلیک کردن داشته باشی ، عالی میشه ! من میمیرم ... بعدش هم تو زنمو صاحاب میشی -

  : خون بیژن لحظه به لحظه بیشتر به جوش می آمد . داد زد

  ! مهناز بیا کنار لعنتی -

  : مهناز گفت

 ! نه -

 : و خودش را سپر بالی بهرام کرد

  !ارم بکشیش ! باید از روی جنازه ی من رد بشیحق نداری بکشیش ... نمیذ -
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مقابل لوله ی اسلحه ایستاده بود و قدم به قدم به بیژن نزدیک میشد . همه ی امیدش به ضعف جسمی بیژن بود ... 

  : فکر میکرد شاید بتواند با او گالویز شود و اسلحه را از او پس بگیرد . درست روبرویش ایستاد و گفت

  ! ثافتو ، بیژن ! بدش منبدش من اون ک -

و بعد در یک لحظه دستش را برای چنگ زدن اسلحه باال برد . اما بیژن به تندی دستش را توی هوا گرفت و پیچاند 

و او را روی زمین پرت کرد . مهناز نگاه رمیده و وحشت زده اش را به دست های او دوخت . بیژن خفه و پر از 

  : حرص خندید

 ! میکشمشمیکشمش ...  -

و انگشت اشاره اش را روی ماشه گذاشت و آن را فشرد . مهناز بی اختیار دست هایش را روی گوش هایش گذاشت 

 . و جیغ بلندی کشید

برای چند لحظه همه چیز را پایان یافته میدید . انتظار شنیدن صدای شلیک گلوله و پس از آن صدای فریاد درد آلود 

ند ثانیه گذشت و هیچ صدایی نشنید ، به خود جرأتی داد و پلک هایش را از هم گشود . بهرام را داشت . اما وقتی چ

چشم هایش از نگاه وارفته و هاج و واج بیژن به سمت بهرامی سُر خورد که صحیح و سالم سر جایش نشسته بود و 

آنقدر حیرت کرده بود که با چنان حس تفریحی به آنها نگاه میکرد که انگار در حال تماشای یک تأتر کمدی است . 

  ! برای چند ثانیه حتی نفس کشیدن را از یاد برد ... اسلحه خالی بود

  . سکوت سنگین و سرد جمع با صدای کف زدن بهرام درهم شکست

 ! خب خب خب ... عالی بود ، خیلی خوش گذشت -

  : ادامه داد از روی زمین بلند شد و در حالیکه دو دکمه ی باالیی پیراهنش را باز میکرد ،

البته هر دوتون خیلی احمق بودین که نفهمیدین من اسلحه ی پر دست دو تا بچه نمیدم ! بیژن احمق تر بود که  -

  ! زیادی این خاله بازی رو جدی گرفت و حتی خواست منو بکشه

  . لبخندی زد

رودست خوردی ، این یکی هم  قیافه شو ! انگار آب یخ ریختن روی سرش ! بی خیال پسر ... تو اینهمه از من -

  ! روش

مهناز حالی دوگانه داشت . هم خوشحال بود از اینکه این بازی با یک اسلحه ی خالی پایان یافته و بهرام سالم بود ، 

و هم از اینکه میدید در تمام این مدت به خاطر یک اسلحه ی خالی اینقدر اشک ریخته و تقال کرده ، توی دل به 

 . زخند میزدساده لوحی اش پو

 : بیژن دیگر قدرت سر پا ایستادن نداشت . با بغض و نفرت زمزمه کرد
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  ! خیلی کثافتی -

  : و بعد همانطور تکیه زده به دیوار ، تنش را سُر داد پایین و روی دو زانو نشست . بهرام پوزخندی زد و گفت

 !نمیدونستی مگه ؟ -

  : ش فرو کرد و ادامه دادو بعد دستش را از یقه ی باز پیراهنش زیر لباس

  ! خب دیگه بسه ... زیادی حرف زدی امروز ! بذار تمومش کنیم بره -

مهناز با دیدن هفت تیری که بهرام از زیر لباسش بیرون آورد ، جیغ پر وحشتی کشید و باز سر جا صاف ایستاد . 

ت ! چرا این بازی تمام نمیشد ؟ چرا نگاهش جلب برق این اسلحه ی تازه شد ... اینبار دیگر شک نداشت که پر اس

آن روز لعنتی به شب نمیرسید ؟ بیژن با دیدن اسلحه توی دست های بهرام بیشتر توی خودش مچاله شد . مهناز با 

 : صدایی که از شدت هیجان و وحشت تحلیل رفته بود ، گفت

 ! بهرام ... بهرام ، تو رو خدا -

  : لتماس کردبهرام حتی نگاهش نکرد . مهناز دوباره ا

  ! بهرام مرگ من ... این کارو نکن ! این کارو نکن -

 : بهرام گفت

  ! دلشو نداری برو توی باغ وایستا تا من بیام -

و یک قدم به سمت بیژن برداشت . مهناز اما سر جا ایستاده بود و در حالیکه تنش مثل بید میلرزید ، به بهرام نگاه 

  : رق بود . باز نالیدمیکرد . دنیا توی سیالب اشکش غ

  ! بهرام تو رو خدا ... تو رو مرگ من -

بهرام به سمت او سر چرخاند و برای چند ثانیه توی چشم های اشک آلود او غرق شد . بیژن سعی کرد از فرصت 

حمله استفاده کند . به این امید که اینبار هم اسلحه ی بهرام خالی باشد ، سر جا نیمخیز شد و خواست به سمت او 

کند که بهرام متوجه شد و برای ترساندش روی دیوار ، درست کنار گوشش شلیک کرد . بیژن فریاد بلندی کشید و 

  . دستش را روی گوش خون آلودش کشید

مهناز دیگر نتوانست آنهمه فشار روانی را تاب بیاورد . او توی زندگی اش لحظات تلخ زیادی را سپری کرده بود . 

ف پدرش آنهم مقابل چشم هایش فکر میکرد دیگر از هیچ چیزی نخواهد ترسید . اما حاال ترسیده شاید پس از تصاد

بود ... به حد مرگ ترسیده بود . او هیچوقت تا قبل از آن یک اسلحه را از نزدیک ندیده بود . هیچوقت صدای 

. حتی شاید یک قتل عمد را با چشم شلیک یک گلوله را نشنیده بود . اما حاال داشت خیلی چیزها را تجربه میکرد ..

  . هایش میدید
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بی اختیار کف دست هایش را روی گوش هایش گذاشت و چشم هایش را بست و جیغ زد ... بی وقفه ، یک نفس . 

آنقدر جیغ زد که حس میکرد دیگر هیچ نایی توی تنش نمانده . بهرام به سرعت برق خودش را به او رساند و شانه 

  . انش گرفتهایش را بین دست

  ! آروم باش مهناز ... آروم باش قربونت برم ! نمیخوام بکشمش... به جون تو نمیخوام بکشمش -

حقیقت را میگفت ، نمیخواست بیژن را بکشد . قصدش از اول برادرکشی نبود . او فقط میخواست او را بشکند ، 

ست که با این کار مهنازش را برای همیشه از تحقیر کند ! نمیخواست او را جلوی چشم های مهنازش بکشد . میدان

 : دست خواهد داد . مهناز را در آغوش گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد

  ! آروم باش فدات بشم ... تموم شد ! به جون تو که تموم شد . ولش میکنم بره ... آروم بگیر -

ی صدا و تسلیم وار تبدیل شد . بهرام مهناز در آغوش او آرام گرفت و صدای جیغ های بلندش کم کم به هق هقی ب

 . او را روی صندلی نشاند و خودش مقابل پاهای او زانو زد

تمام شده بود این بازی مضحک ... به آخر خط رسیده بودند انگار . مهنازش از شدت وحشت ضعف کرده بود . 

س مردن اشک میریخت ، برادرش درست مثل یک سگ کتک خورده تنش را گوشه ی دیوار جمع کرده بود و از تر

و خودش هم هنوز مثل تمام روزهای زندگی اش حس میکرد تنهاست ... آنقدر تنها که حتی انگار خدا را هم ندارد . 

 . تمام شده بود این داستان و هیچ کسی به هیچ چیز نرسیده بود

 . ست و مقابل مهناز ایستادنگاه چرخاند به سمت بیژن و نفسش را با خستگی به بیرون فوت کرد . سپس از جا برخا

به اندازه ی پنج دقیقه توی زندگیت آزادی مهناز . اگه تونستی از گذشته ات دل بکنی ، من توی باغ منتظرتم .  -

  ... واگرنه

دلش را نداشت که بگوید واگرنه برای همیشه از او دل خواهد کند . سرش را پایین انداخت و با شانه هایی پایین 

 . سالنه به سمت در رفت و مهناز را با بزرگ ترین حقیقت زندگی اش تنها گذاشتافتاده سالنه 

مهناز سر بلند کرد و نگاه خیسش توی نگاه خیس وشکست خورده ی بیژن نشست . نگاه عسلی و روشنی که یک 

  : روز همه ی آرزویش بود ، اما حاال ... هیچ نبود ! هیچ چیزی به جز یک حس ترحم . بیژن نالید

 ! مهناز ... مهناز جان -

مهناز آب دهانش را به سختی قورت داد . دست هایش را به دسته های مبل گرفت و به سختی تالش کرد روی 

زانوهای لرزانش بایستد . بیژن از چشم هایش افتاده بود ، بدجوری افتاده بود . دیگر هیچوقت برای مهناز هیچ چیزی 

  . نبود جز یک حس ترحم پررنگ

  ! هناز ... گوش بده به حرفام ! گوش کن ببین چی میگمنرو م -
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مهناز سرش را به چپ و راست کج کرد . نمیخواست بشنود . بیژن برایش تمام شده بود ، تا ابد و همیشه . دهان باز 

کرد تا به عنوان خداحافظی چیزی بگوید . اما نتوانست ، نشد . روی پاشنه ی کفشش به عقب چرخید ... به بزرگ 

 . رین اشتباه زندگی اش پشت کرد و از آن خانه ی نحس بیرون رفتت

 

هوای سالن انتظار فرودگاه خنک و مطبوع بود . مهناز بی اعتنا به حضور بهرام در کنارش ، پا روی پا انداخته بود و 

  : در حالیکه موزیک الیت بی کالمی گوش میکرد ، رمان خشم و هیاهو را میخواند

پنجره روی پرده ها افتاد ساعت بین هفت و هشت بود و من دوباره پابند زمان بودم و صدای ساعت را وقتی سایه  "

میشنیدم . این ساعت پدربزرگ بود و وقتی پدر آن را به من داد گفت ، کونتین من بقعه همه امیدها و آرزوها را به تو 

ل پوچی تجارت بشری به کار ببری که همانقدر میدهم . به طرز عذاب دهنده ای شایسته است که آن را برای تحصی

 " به درد احتیاجات شخصیت بخورد که به درد احتیاجات پدرت یا پدر پدرت خورد

یکی از گوشی های هندزفری از گوشش کشیده شد و باعث شد همه ی تمرکزش از متن رمان بهم بریزد . سر بلند 

 : کرد و به چهره ی بهرام نگاهی انداخت . بهرام گفت

  ! میگم ... یک ماه دیگه که سرم خلوت تر شد ... میام دنبالت -

نگاهش سرگردان بود . مشخص بود خیلی با خودش کلنجار رفته تا این جمله را به زبان بیاورد . مهناز به دو ماه بعد 

را توی  فکر کرد که بهرام امید داشت دوباره همه چیز درست شود و پوزخندی زد . سپس دوباره گوشی هندزفری

گوشش جابجا کرد و نگاهش را به متن کتابش دوخت . اینبار بهرام با کالفگی دستش را جلو برد و کتاب را از بین 

 : دستانش بیرون کشید و گفت

 میشه همین چند دقیقه ای که با من هستی بی خیال این بشی ؟ -

در حالیکه تالش میکرد به خود حالتی  مهناز با کالفگی به سمت او چرخید و بی هیچ حرفی نگاهش کرد . بهرام

  : مغرور و قاطع بدهد ، گفت

  ! درباره ی مسایل این چند وقت هیچی به خانواده ات نمیگی -

  : و چون هیچ پاسخی از مهناز نشنید ، با خشونت ادامه داد

 شنیدی یا نه ؟ -

  : مهناز برعکس او با خونسردی پاسخ داد

 ! آره ، چیزی نمیگم -

 . فس عمیقی کشید و نگاهش را بین جمعیت چرخاندبهرام ن
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یه مدتی احتماال سرم خیلی شلوغه ، باید ... باید یه سر و سامونی به اوضاع بدم . شاید یکی دو ماهی طول بکشه ،  -

  !بعدش ... بعد میام دنبالت . دو ماه کافیه دیگه ، نه ؟

  : . مهناز گفت بی آنکه متوجه باشد ، لحن صدایش رنگ التماس گرفته بود

 ! نمیدونم . نمیخوام هنوز نرفته به برگشتن فکر کنم -

  . بهرام پوزخندی زد

  ! میترسم نخوای هیچوقت بهش فکر کنی -

آن روزها عجیب احساس تنهایی میکرد . بیژن با ناهید به ترکیه برگشته بود ، اینبار احتماال برای همیشه . بهار هم 

همسرش قصد مهاجرت به کانادا را داشت . زنش هم که میخواست به فرانسه برود ، برای ادامه ی تحصیل همراه 

معلوم نبود تا کی . شاید فقط دو ماه ، شاید برای همیشه ! همه چیز پایان یافته بود و او باز خودش را تنهای تنها 

ان دیگری به پوچی میدید در حالیکه جای یک حفره ی بزرگ و سیاه را توی قلبش حس میکرد و بیش از هر زم

  : زندگی ایمان داشت . لبخند تلخی روی لبش نقش بست و بی اختیار گفت

 ! خیلی خوشحالی که داری میری ، نه ؟! اصال به من فکر نمیکنی -

 : مهناز گفت

 ! راستشو بخوای االن به هیچی جز پدر و مادرم فکر نمیکنم -

  . نگاه حسرت آلود بهرام توی چشم های او نشست

تو از من متنفری ! من توی تمام این سال ها یاد گرفتم که باید با این حس تنفر تو خو کنم و یک طرفه دوستت  -

  ! داشته باشم ... تو از من متنفری و هیچ کاریشم نمیشه کرد

  : مهناز گفت

حاال هیچ حسی بهت ندارم  نه ، داری اشتباه میکنی ! من از تو متنفر نیستم ... یک زمانی بودم ، اما حاال دیگه نه ! -

  ! ... هیچی ! سردِ سردم

 . بهرام چند لحظه با ناباوری توی صورت او خیره ماند و بعد به تلخی خندید و سرش را پایین انداخت

خب ... انگار اوضاع خیلی بدتر از اون چیزیه که من فکر میکردم ! کاش ازم متنفر بودی ... بی تفاوتی یه خرده تلخ  -

  ! فرهتر از تن

با اعالم شماره ی پرواز مهناز ، نفس توی سینه ی هر دو نفر بُرید . بهرام از فکر شروع این دوری به خود لرزید و 

مهناز از شوق دیدار خانواده اش . به سرعت کتابش را توی کیفش گذاشت و بلیت و پاسپورتش را در دست گرفت و 

 . از جا بلند شد
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 ! یدهخب ، انگار وقت خداحافظی رس -

  : بهرام مقابلش ایستاد و باز تأکید کرد

  ! دو ماه دیگه میام دنبالت -

 ! گفتم که ، هنوز نرفته نمیخوام به برگشتن فکر کنم -

  : بهرام خودش را به نشنیدن زد و پرسید

 میخوای کمکت کنم ؟ -

  : مهناز به سرعت دسته ی چمدانش را گرفت و گفت

 ! میامنه ممنون ، خودم از پسش بر  -

 : و نگاهی به بهرام انداخت و ادامه داد

  ! خداحافظ -

مثل یک آدم غریبه خداحافظی کرد ، حتی دلش نخواست با بهرام برای آخرین بار دست بدهد . خواست از او دور 

  : شود که بهرام بازویش را گرفت و کنار گوشش گفت

 ! گفتمیادت نره خیلی دوستت دارم ... اینو هیچوقت بهت دروغ ن -

  : لبخند محو و کمرنگی روی لب های مهناز نشست . باز گفت

  ! خداحافظ -

و زیر نگاه داغ و پر حسرت بهرام به سمت کانتر رفت . مهناز هیچوقت در این باره شکی نداشت . از ته قلبش 

زانوهای پدرش را  مطمئن بود که بهرام دوستش دارد . اما دیگر نمیتوانست به دوست داشتن او فکر کند . او فقط

میخواست ، آغوش داغ مادرش را میخواست ... به جز اینها ، دیگر برای هیچ چیزی توی دنیا اهمیت قایل نبود . 

لبخندی آسوده روی لب هایش نشست و قلبش از فکر دیداری که در پیش داشت توی سینه لرزید . میدانست که 

هد بود . اما به فردا اعتماد داشت . به فردایی که باز چشم در خانه هرگز هیچ فردایی روشن تر از امروز و دیروز نخوا

ی پدری اش باز میکرد و شاید خود را همان دختر شاد و سرزنده ی هفده ساله ای باز میافت که در گذر از سال ها 

سرعت رنج گمش کرده بود . بغض گلویش را فشرد و باز لبخندی معطر روی لب هایش نشست و پا تند کرد و با 

 . ... بیشتری از معرض نگاه داغ بهرام دور شد ... و باز بهرام ماند و وحشت دنیای پس از مهناز

 "پایان"
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