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 دانیمی و آگهی تو تنها: مقدمه

 را نخستین خطای آن اسرار 

 ببخشایی که  قادری تو تنها

 را نخستین صفای من، روح بر 

 بزدای من خاطر  لوح ز  شب یک

 را فریبش نقش آن و عشق تصویر 

 جفاکاری انتقام به خواهم

 را رقیبش فتح تازه عشق در 

 «فرخزاد فروغ»
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 واحد در  به نگاهی تعجب با. بود کرده  پر  را راهرو سرد فضای گریه،  صدای هم باز 
 سر  روییروبه گریان  یهمسایه راز  ز ا تا بود کنجکاو  شدت به انداخت؛ روییروبه

 این به آمدن از  ماه یک به نزدیک. بود نشده او دیدن به موفق هنوز  اما دربیاورد
 ایگریه  صدای گشت،برمی خانه به خسته وقتی شب هر  رعنا و گذشتمی خانه

 گریه  هقهق صدای خانه، این شب هر  ملودی گویی  شنید؛می را گداز   و سوز  پر 
 بو وجود یهمه با. گذاشت  خانه درون به پا و کرد  باز  را گردوییچوب در ! بود

 به و کرد  تحریک را اشتهایش مادرش، پخت دست کتلت  خوش یرایحه و کشید
 و کشید  سرک آشپزخانه به عمیق، لبخندی با. است گرسنه  قدر چه که  آورد خاطر 

 .کردمی رسیدگی کارهایش  به تندی به داشت که  افتاد مادرش به چشمش

 !گیتی  مادر  بهترین بر  سالم -

 غرق وجودش تمام و نگریست را دخترش تک رعنای قامت و کرد  بلند سر  مادر 
 .شد لذت

 .است آماده شام که  کن  عوض رو هاتلباس برو! نباشی خسته دخترم، سالم -

 !رئیس چشم -

 چگونه نداشت، را رعنا اگر  دانستمی خدا. داد تکان را سرش و کرد  ایخنده مادر 
 بود؟ روحشبی زندگی یادامه به قادر 

 کیف.  شد رنگشیاسی اتاق وارد کشید،می زمین روی را کیفش  کهدرحالی رعنا
 .کرد  تند پا پنجره سوی به و انداخت اتاق یگوشه  فلزی تخت روی را اشایقهوه

 گشود؛  را پنجره و زد کنار   را بود صورتی ریز  هایگل  به مزین که  حریر  یپرده
 و کرد  پر  داشت، قرار  اتاقش بالکن درون که  یاس هایگل  عطر  از  را شاشامه
 دیواری کمد  سمت به. گذاشت  باز  را پنجره. شد هایشب**ل مهمان لبخند

. زد تن و برداشت را روشن آبی شلوار  بلوز  گشود؛  را آن در  و رفت سفیدرنگ
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 و شست را صورتش و دست رفت؛ اتاق بیرون بهداشتی سرویس سمت به سپس
 .کشید  پر  اشخستگی از  نیمی صورتش به خنک آب قطرات برخورد با کرد  حس

 جلوی و شد اتاقش وارد دوباره کرد؛  خشک بنفش یحوله با را رویش و دست
 پروانه کوچک  یگیره  شر  از  را موهایش و ایستاد سفیدرنگش آرایش میز  یآینه

 بلند وهایم. گرفتند  فرا را دورش موهایش و شد سبک سرش رهانید؛ شکل
 .بود بسته هاآن به جانش که  رنگخرمایی

 مادرش همراه شام صرف از  پس. رفت آشپزخانه به و کشید  موهایش به ایشانه
 رنگارنگ و جادویی یجعبه یخیره و نشستند رنگفیلی مانند ال هایمبل روی

 .شدند

 یر درگ ذهنش، هایسلول تمام نبود؛ مادرش کنار   و جااین ذهنش اما، رعنا
 .بود اشگریه  صدای و همسایه

 جذب خود سمت به را او که  ستآهنربایی مانند موضوع این چرا دانستنمی
 پس در  بزرگی راز  آمد نظرش به. داشت موضوع این به عجیبی کشش  کند؟می

 !باشد خانه آن اهل یشبانه هایگریه  صدای

 .برد پناه وابشخ تخت به و گفت  خیری به شب مادرش، یخمیازه شدن بلند با

. شد بیمارستان راهی و برخاست خواب از  زود صبح بنابراین بود؛ صبح شیفت
 وظیفه یا شغل یک عنوان به آن به گاههیچ و بود اشعالقه مورد شغل پرستاری

 !خشوع از  پر  و خالصانه عبادتی بود؛ عبادت پرستاری نظرش به. کردنمی نگاه

 زدن حرف دوازده، و صد اتاق بیمار  فشار  نگرفت  هنگام حتی و مسیر  طول تمام در 
 بریده را امانش کنجکاوی  و درگیر  فکرش دو، و سیصد اتاق کودک  دادن دلداری و

 .نداشت راز  این از  گشاییپرده برای ایایده هیچ ولی، بود

 نشده خارج بیمارستان از  هنوز . کرد  عوض را هایشلباس شد، تمام که  شیفتش
 .کرد  متوقفش صدایی که  بود

 عجله؟ این با کجا  -
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 همکارش، و قدیمی رفیق جانا، قامت روی اشعسلی نگاه و چرخید پاشنه روی
 .نشست

 :زد ب**ل خسته

 طور؟چه! خونه -

 !دارم کارت  بیام منم صبرکن هیچی، -

 .ساختند لبخند طرح و آمدند کش  طرف دو از  رنگشصورتی هایب**ل

 شده؟ تنگ مادرم پختدست برای دلت یا داری کارم  -

 .دو هر  کن  فکر  تو -

 مسیر  طول در . بیاید و کند  تمام را کارهایش  جانا تا شد منتظر  و داد تکان سری
 به توجه با و فهمید را اشذهنی درگیری دلیل تا پرسید سوال رعنا از  قدر آن جانا

 .زد ب**ل متعجب داشت، رعنا از  که  شناختی

 !نبودی کنجکاوی  آدم که  تو رعنا وا -

 به! دارم؟ کشش  ماجرا این به نسبت قدر این چرا دونمنمی فقط نیستم وزمهن -
 باشه؟ داشته خاصی دلیل تونهمی نظرت

 :زد ب**ل مرموزی لحن با و کرد  گرد  را رنگششب درشت هایچشم جانا

 !تونهمی...آره -

 .شدند تر نزدیک بهم رعنا ایقهوه ابروهای

 طور؟چه -

 هر  فراقت درد از  و باشه تو واسه عیار  تمام مجنون یه همسایتون، تونهمی مثالا  -
 !گریهمی شب
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 پررویی و زد جانا بازوی به مشتی گرفتنش،  قرار  تمسخر  مورد از  عصبی رعنا
 خنده به را رعنا و خندید بازویش دادن ماساژ  حین در  نیز  جانا. کرد  نثارش

 .انداخت

 در  ناگهان که  بود کلید  گشتن  مشغول در  رویروبه رعنا رسیدند، خانه به وقتی
 گرفته  سخت او به حسابی روزگار  بود معلوم که  خانمی و شد باز  روییروبه واحد

 هایچروک اما باشد داشته زیادی سن آمدنمی نظر  به. شد ظاهر  در  یآستانه در 
 سخت ایام از  نشان چشمش دو پای عمیق گودی  و اشلجنی چشمان اطراف
 .داشت شده سپری

 با و نشد زن روی اشخیره نگاه متوجه که  بود رفته فرو شوک در  حدی به رعنا
 کف  یخیره را نگاهش و آمد خود به کرد  فرو پهلویش درون جانا که  ایسقلمه

 .کرد  راهرو یکشیده  تی و تمیز 

 دیوانه پنداشتمی خود با گمانبی جهید، زن  ِلجنی هایچشم درون به تعجب
 زند؟می زل دیگری انسان به چنیناین لیعاق انسان کدام  داشت هم حق! است

 را شده یافته کلید  چرخید؛ در  به رو کرد  سالمی سرعت به عجول و دستپاچه رعنا
 .شد خانه وارد جانا با و چرخاند قفل درون

 

 :گفت  ب**ل زیر  و پرحرص جانا

 !آخه؟ زدیزل طوریاین چرا -

 :گفت  نرسد، مادر  گوش  به که  آهسته صدایی با زد،می نفسنفس کهدرحالی رعنا

 !شدچی نفهمیدم اصالا ...بود ناخودآگاه...دونممی چه -

 هویدا برایش کمکم  ُقبحش و بودند برداشته رفتارش فضاحت از  پرده تازه انگار 
 .شدمی

 :گفت  ناالن بارید،می اشچهره از  استیصال کهدرحالی رعنا
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 نه؟ شد زشت خیلی -

 جوابش در  بخشیآرامش لحن با و فهمید را نگرانَیش و استرس خوبی به جانا
 :کرد  نجوا

 !شده ذره یه مریمم خاله واسه دلم که  بریم بیا! نباش نگران بابا نه -

 آشپزخانه درون همیشه همانند مریم. دنبالش به هم رعنا و افتاد راه جلوتر  سپس
 پایین گلویش  از  ناهار  دخترش تک نبودن دلیل به ظهرها بود؛ آشپزی سرگرم

 وقت اما، بود شده رعنا ورود یمتوجه. دیدمی تدارک شام برای و رفتینم
 برخورد اششانه به دستی ناگهان که  بود شامش گیرودار   در  و نداشت استقبال

 و برگشت فرد سمت به دست به چاقو نداشت کوبسنگ تا چیزی ترس از  و کرد
 .کشید  راحتی نفس رقصید،می اشآهویی چشمان در  شیطنت که  جانایی دیدن با

 !شدم ترکزهره دختر  -

 .باشی ما با دنیا این تو بیارمت گفتم  فضایی تو خیلی دیدم! جونم خاله خداکنه -

 اشهمراهی نیز  جانا و مریم و پیچد شانخانه گرم  فضای در  رعنا یخنده صدای
 .کنندمی

 نار ک  در  را شب و برنگشت شانخانه به جانا گذشته  ایام رسم به شام، از  بعد
 .رساند سحر  به خواهرش از  عزیزتر  دوست

*** 

 هایچشم و شده چیره غم رعنا یخانه فضای بر  است؛ شهریور  پنج و بیست امروز 
 دو. شدمی خالی و پر  خانه مرد دادن دست از  غم دلیل به لحظه هر  خانه ساکنین

 کم  گرچها شانغم و بودند گذرانده  پدر  مهر  از  پر  هاینگاه و هاخنده بدون را سال
 .گشتمی افزوده آن بر  ثانیه هر  بلکه بود نشده

 آرامگاه به رفتن برای دلش نداشتند خون یکاسه  دو با فرقی رعنا عسلی چشمان
 به رفتن به رسد چه نداشت را وزنش تحمل تاب خستگی از  ولی کشیدمی َپر  پدر 
 !جاآن
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 برگزار  شکوه با ار  همسرش سالگرد تا بود بیگانه خواب با قبل شب از  اما مادرش
 تا گذاشت  کنار   را بود مرحومش همسر  محبوب که  هویج، حلوای دیس سه. کند
 نه دل اشخستگی وجود با رعنا. کند  پخش ساختمان اهالی میان را هاآن رعنا

 .آورد فرود تعظیم سر  کالمش  مقابل در  و نداشت را اشزدهغم مادر  به گفتن

. آمدمی گریه  نوای باز . بود روییوبهر  یهمسایه همان به متعلق ظرف آخرین
 حس این برای دلیلی رعنا و بود گرفته  دربر  را رعنا وجود تمام عجیب حسی

 به هایشلرزهپس که  بود وقوع درحال دلش مدار  به ایزلزله انگار . نداشت
 تمام با. بود نشسته سرد عرق کمرش  بر  نداشت اتمام قصد و رسیده دستانش

 انسان که  آنچه همیشه ولی نگشاید را در  همسایه تخواسمی خدا از  وجود
 .پیونددنمی وقوع به خواهدمی

 

 :گفت  دورگه صدایی با. بارخون و سرخ هاییچشم با بار این اما زن همان هم باز 

 بفرمایید؟ -

 باز  ب**ل سپس و کشید  عمیقی نفس بنابراین شود؛ مسلط خود بر  کرد  سعی رعنا
 :کرد

 .تونروییروبه یهمسایه رم،رستگا رعنا من سالم -

 :داد ادامه روییباخوش و گرفت  سمتش به را دیس

 .نره یادتون فاتحه فقط بفرمایید -

 را دیس و کرد  دراز  دست سپس و کرد  کنجکاو  رعنای نثار  تفاوتیبی نگاه زن آن
 .بست را در  و کرد  زمزمه ب**ل زیر  را ممنونم گرفت

 هیچ زن آن و نرسید خویش مقصود به و خورد سنگ به تیرش برچید؛ ب**ل رعنا
 .باشد داشته مرموز  زن این از  اطالعاتی حداقل بتواند او تا نزد ایاضافه حرف
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 و شد اتاقش وارد حرفبی و شد خانه وارد هم در  هایاخم با سرخورده و ناراحت
 به را آن و نگرفت را دخترش رفتار  پی خیلی هم حوصلهبی مریم. بست را در 

 .گذاشت  دلش داغ شدن هتاز  حساب

*** 

 همسایه یخانه در  به نگاهینیم وقتش، چند عادت طبق و آمد بیرون آسانسور  از 
 سر  ترس از  پایش و دست کشید  پر  تنش از  روح و ایستاد قلبش ایلحظه انداخت؛

 :گفت  خود با و داد قورت را دهانش آب بودند، شده

 !آورهخجالت یخیل تو واسه هاترس این پرستاری یه تو رعنا -

 پا بود بیهوش و افتاده زمین روی که  ایهمسایه سمت به عمیق، نفسی از  پس
 !سوخت دستش همسایه تن داغی از  و کرد  چک را حیاتش اعمال. کرد  تند

 ترس از  مریم. کرد  استمداد طلب مادرش از  و رفت خانه سمت به سرعت به رعنا
 :کرد  نجوا رعنا ید،بگشا ب**ل کهاین از  قبل ولی پرید رخش از  رنگ

 !خونه ببریمش کن  کمک  لطفاا  فقط نداره حادی مشکل مامان نباش نگران -

 عرق به تنشان و زدندمی نفسنفس زیاد تحرک و خستگی از  کهدرحالی باالخره
 .گذاشتند  رعنا فلزی تخت روی را بیهوش یهمسایه بود نشسته

 به دوباره و کرد  عوض ار  لباسش هم خود و کرد  سوپ درخواست مادرش از  رعنا
 .رفت بدحالش بیمار  سراغ

 روی و برداشت را تلفنش بنابراین رود؛می تر باال لحظه هر  تب یدرجه شد متوجه
. بدهد جواب اشدایی که  کردمی نجوا دلش در . زد ضربه بارمانش دایی اسم

 :گفت  عجول رعنا پیچید گوشی  در  بارمان الوی صدای کههمین

 ما؟ خونه بیای سر  هی تونیمی دایی -

 .خوردند چرخ سرش در  بد فکر  هزاران و شد غالب بارمان بر  ترس

 خوبی؟ خودت خوبه؟ مامانت دایی -
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 کیف  اون فقط داره نیاز  کمک  به دیگه نفر  یه خوبیم، ما نباش نگران دایی آره -
 !بیار هم رو پزشکیت

 !دایی کردی  نگرانم -

 .بیا زود فقط دایی نترس نه -

 .افتممی راه االن شهباباشه -

 هذیان که  بود رفته باال قدر آن زن تب. شد پاشویه مشغول و کرد  قطع را موبایل
 تا کرد  نزدیک زن آن دهان به را گوشش  کنجکاوی  روی از  رعنا. گفتمی

 .بفهمد را چیزی شاید و بشنود را هایشحرف

 چی؟ رمونقرا پس بودیم؟ نداده قول بهم ما مگه تونستی؟ طور چه بارمان، -
 بکنی؟ رو کار  این من با اومد دلت طور چه

 وجودش در  ندامت و شرم احساس. برد فرو فکر  به و کرد  گیج  را رعنا هایشحرف
 تب این و کشیدمی جان به را بزرگی غم زن آن انگار . دواند ریشه و خورد پیچ

 ادی شنید را بارمان نام رعنا که  هنگامی! بیماری تا داشت عصبی علت بیشتر 
 دو و رفت خارج تخصص گرفتن  برای را سالی چند بارمانش دایی افتاد؛ اشدایی
 وجود با و نبود گذشته  خندان آدم آن دیگر  اما گذشت،می برگشتنش از  سالی
! نفهمید را تغییر  این علت گاههیچ رعنا بارمان، و رعنا میان یصمیمانه یرابطه
 .رسید گوشش  به مادرش و دایی صحبت صدای آن از  پس و آمد زنگ صدای

 مبهوت و مات که  اشدایی بلند قامت و برگشت در  سمت به رعنا شد، باز  اتاق در 
 شوک دچار  بارمان رسیدمی نظر به. گرفت  قرار  دیدش یآستانه در  بود، ایستاده
 .ندارد را قدم یک برداشتن توان و است شده عظیمی

 :زد ب**ل باریدمی آن از  کالفگی  که  صدایی با معطلی از  خسته رعنا

 !دیگه بیا دایی -

 ُکشنده  یخلسه آن از  انگار  و شد اشکالفه  یخواهرزاده یمتوجه تازه بارمان
 طول تمام در . کرد  تند پا ضعیف و نحیف جسم آن و تخت سمت به. آمد بیرون
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 سرش از  دست تحقیر  احساس بود، کارهایش  انجام و معاینه مشغول که  مدتی
 و گردد  باز  احزانش یکلبه  به زودتر  چه هر  خواستمی شدل و بود برنداشته

 .بداند پریشانش و آشفته هایخواب سان به را خانه این و امروز 

 کار   و رفتن ندای و شد بلند سریع است نرمال بیمارش وضعیت شد مطمئن وقتی
 .نکرد خواهرش مکرر  اصرارهای به توجهی و داد سر  داشتن

 و نشست اشپریدهرنگ و دایی تماشای به تنها سکوت در  و سینهبهدست رعنا
 میان حتماا  که  بود رسیده یقین به َشکش. چید هم کنار   را تکه هزار  پازل هایتکه
 !بس و داندمی خدا را رابطه آن کیف  و کم  که  است بوده ایرابطه دو آن

 آنکه از  بعد و رفت سوپ ایکاسه  با اشآمده بهوش تازه بیمار  استقبال به رعنا 
 حس روی گذاشتن  سرپوش توان دیگر  داد، بیمارش خورد به را مرغ سوپ تمام

 :گشود  سخن به ب**ل بنابراین نداشت را اشکنجکاوی

 بدونم؟ رو اسمتون تونممی...ولی ندارم فضولی قصد...ها ببخشید...که  میگم -

 :گفت  و خندید حالیشبی وجود با همسایه زن

 !شرقی بهار  بهار، -

 یکننده  شروع دفعهاین بهار  که  کرد  اکتفا کوتاهی  لبخند به و دنز  حرفی رعنا
 :بود سخن

 ببینم؟ رو عکس اون میشه... میشه -

 به متعلق عکس. درخشید اشعسلی هایچشم و انداخت عکس به نگاهی رعنا
 گذرانده  شمال در  را روزی چند اشدایی و مادر  همراه به که  بود پارسال عید

 .بودند

 اما بهار  نگاه. شد حرکاتش تمام یخیره زیرکی با و داد بهار  دست به را عکس
 اشک دردهایش و کرد  درد احساس خاطرات هجوم از  بود بارمان قامت یخیره
 راز  به زودتر  هرچه داشت دوست رعنا! ورحمله اشلجنی هایچشم به و شدند
 .یابد رهایی ندانستن شکل بد حس این از  و کند  پیدا دست دو آن میان یخفته
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 :کرد  نجوا ب**ل زیر  مکث اندکی از  بعد و گرفت  گاز   را لبش رعنا

 !پزشکه آخه بود جااین االن تا...بارمانمه دایی -

 :گفت  حالبی و انداخت رعنا شیطان چشمان به تعجب از  پر  نگاهی بهار 

 کی؟  -

 و شود هویدا اشقهقه مبادا تا داد فشار  هم روی را هایشب**ل شیطنت با رعنا
 :زد ب**ل و کرد  اشاره عکس درون خندان بارمان به چشمانش با

 ... .ایشون -

 .شد عکس یخیره دوباره و داد تکان را سرش تنها بهار 

 !ها هست مجردم راستی -

 .شد ظاهر  لبش بر  ریشخندی و برد باال را اشزیتونی ابروی تای یک بهار 

 شود بلند خواست و شد خیز نیم بنابراین نداشت، را ماندن جاآن طاقت دیگر  بهار 
 :زد ب**ل و کرد  دستیپیش رعنا که

، بخوابید -  !هنوز نیست خوب حالتون خواهشاا

 در  حالیبی و درد احساس انداخت، سایه بهار  برفی صورت روی نامحسوسی اخم
 .نبود فراهم آرامشی برایش جااین اما بود جاری وجودش تمام

 !ترمراحت خودم ینهخو ولی کشیدید  که  زحمتی بابت ممنون -

 .ستلجبازی بهار  ویژگی ترینشاخص رعنا نظر  به

 که  است آسوده خیالمون جوریاین باشم؛ پیشتون من نداره عیبی اگه خب -
 .افتهنمی اتفاقی براتون

 داشت تفاوت اشدایی با ظاهر  نظر  از  گرچه.  چرخید رعنا صورت روی بهار  نگاه
 زبان بر  حرفی و داد تکان رضایت ینشانه به را سرش! بود یکی اخالقشان ولی

 رفت عقب قدمی چند در  شدن باز  از  پس و چرخاند قفل درون را کلید  بهار . نراند
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. شد خانه وارد و کرد  ب**ل زیر  تشکری رعنا. شود خانه وارد مهمانش تا
 و داشتند جان خانه وسایل گویی  گشت؛می رازی دنبال به ناخودآگاه چشمانش

 :داشت باز  کنکاش  از  را رعنا بهار، صدای. گفتندمی سخن عمیقی مغ از  شانهمه

 وایستادی؟ چرا بشین، بیا -

 :گفت  معذب و نشست سبزرنگ یکاناپه  روی رعنا

 ... .خونتون -

 داد فشار  دستش درون را رنگ ایپسته کوسن  کشید  جلو را خودش کنجکاو  بهار 
 :زد ب**ل و

 چی؟ خونم -

 شید؟نمی ناراحت -

 .گرفت  حالت بهار  فرمخوش ایهب**ل

 !بگو رو نظرت عزیزم، نه -

 را او نظر  داشت دوست و شده خانه وارد بارمان کردمی حس دانست؛می خودش
 .بداند

 !کنهمی سرما احساس آدم...روحهبی...خیلی -

 :گفت  و زد تکیه مبل پشتی به بهار 

 !روحنبی و پژمرده قالیم هایگل  حتی آره، -

 بهار . پرداخت گذشته  پای رد دنبال به خانه کنکاش  به و نگفت ریدیگ سخن رعنا
 اتاق بنابراین کرد،می خواب تقاضای وجودش تمام نداشت را بیداری تحمل
 نگاهی رعنا. کرد  تند پا اشخاکستری اتاقِ  سمت به و داد نشان رعنا به را مهمان

 روی سر  کوچک،  ینهنشا یک حتی نیافتن از  ناامید و انداخت اتاق دور  تا دور  به
 خواب. نهاد هم روی را چشمانش و گذاشت  سفید یملحفه در  پوشیده بالشت

 گوشی  و کرد  باز  چشم. شد بلند موبایلش صدای که  بود نیامده استقبالش به هنوز 



                 
 

 

  Rahele|  شوریدگی یک بازگشت برای مساعی کوتاه  داستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

. داشت اشدایی طرف از  پیام یک. برداشت تخت کنار   عسلی روی از  را موبایل
 را پیام. کرد  خانه پوستش زیر  در  کوچک  یطانش و پریدند باال اشخرمایی ابروهای

 .کرد  باز 

 «طوره؟چه حالش»

 .زدند طرح را کلمات  و لغزیدند صفحه روی انگشتانش

 «!خوبه»

 .شد بلند صدا دوباره بعد ثانیه چند

 «!شکر رو خدا خب،»

 .ساخت عملی را ذهنش در  بسته النه فکر 

 «بپرسم؟ سوال یه دایی،»

 .ساخت هایشب**ل مهمان را دلبخن اش،دایی یبله جواب

 «شناسین؟می رو بهار  شما»

 قصد اشدایی شاید که  نگریست خود با. کشید  درازا به انتظارش اندکی
 کرد،می باز  رعنا دل در  را اشسفره ناامیدی کمکم  کههمین و ندارد پاسخگویی

 طرز  به قلبش و لرزیدمی دستش کشید  صفحه روی را دستش. آمد پیامش جواب
 تک جواب از  و کرد  باز  را پیام. داشت هیجان و کوبیدمی سینه به واریوانهدی

 خودش برای را حرفی سه یواژه آن بار  ده از  بیش. شد متحیر  اشدایی ایکلمه
 زمزمه خود با و نشست لبش یگوشه  لبخندی. بریزد فرو شوکش تا کرد  تکرار 
 :کرد

 .کنین  خورشید طلوع به وصل تنهایی رو شباتون نمیدم اجازه دیگه -

 :نوشت بار این

 «نامحرمم؟ پس»
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 .یافت عمق لبخندش و لرزید دستش در  گوشی

 «.بود من همکالسی تنها بهار  حرفیه؟ چه این رعنا،»

 :کرد  تایپ سرعت به

 «.عشقتون هم شاید»

 «!رعنا بخیر  شبت»

 :نوشت اشدایی جواب در  بنابراین کند؛  سکوت نتوانست

 «!خنکه خیلی امشب چپ لیع یکوچه  هوای کنم  فکر »

. کرد  ترسیم چشمانش پیش را بهار  یقیافه. خندید و نهاد میز  روی را موبایل
. بودند داده جای خود درون را جنگل یک انگار  اشلجنی یکشیده  هایچشم

 تا آورد فراهم را موقعیتی شده طور  هر  داشت قصد گرفت؛  را خود تصمیم
 هردویشان امروز  رفتار . بگویند سخن هم با و شوند تنها هم با بهار  و اشدایی

 .بود همکالسی دو از  فراتر  چیزی

 که  هایینقشه این با بارمانش دایی حال به وای و شد تر عریض اششیطانی لبخند
 !داشت سر  در 

 بیدار  را بهار  مبادا که  طمأنینه و آرامش با و شد بیدار  زود همیشه عادت به صبح
 در  صبحانه خوردن به عادت مادرش دانستمی. رفت شانخانه سمت به کند،

. نشست اشبینی در  مادرش هل چای خوش بوی شد وارد کههمین. ندارد تنهایی
 پا بهار  یخانه سمت به دوباره و چید مفصلی یصبحانه میز  مادرش همراهی با

 از  و نشسته مبل روی متفکر  بهار . شد خانه وارد و داد هل را باز  نیمه در . کرد  تند
 قامت روی چشمانش آن، دنبال به و شد بلند در  صدای. بود تعجب در  رعنا بودن

 :گفت  وار زمزمه و نشست رعنا یکشیده

 !گشتممی دنبالت داشتم دختر؟ رفتی کجا  -

 :گفت  و خندید رعنا
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 .ببرم رو شما اومدم...چیدم رو صبحانه میز  رفتم...سالم -

 .پریدند باال بهار  ابروهای

 .نیستم صبحانه اهل من عزیزم، مرسی -

 .کرد  پافشاری اشخواسته روی بر  و فشرد هم روی را هایشب**ل رعنا

 !دیگه بریم بیاین...تنها هم ما تنها، شما -

 ... .آخه -

 .کشدمی خود همراهِ  را او و گیردمی را بهار  دست و آیدمی جلو رعنا

 !که  نداره تعارف...جون بهار  بریم بیا -

 سوی به هم رعنا و برود کارش  سر  تا برگشت اشخانه به ر بها صبحانه از  بعد
 رعنا و کردمی کار   بود، مشغول او که  بیمارستانی در  اشدایی شد؛ روانه بیمارستان

. بفهمد را شانرابطه کیف  و کم  و بگوید سخن اشدایی با حتماا  امروز  داشت قصد
 جیب درون را موبایلش. کرد  اشعملی سرعت به و شد زده ذهنش در  ایجرقه
 با و داد انجام را کارهایش.  رفت بیمارهایش سراغ به و انداخت سفیدش لباس

 اشدایی مطب و دو یطبقه به اشنقشه از  بخشیانجام برای چای، استکان دو
 .رفت

 !عزیزم دایی بر  سالم -

 هایشب**ل شیرین لبخندی و آورد باال میزش هایبرگه روی از  را سرش بارمان
 اش،ُدردانه عزیز  جواب در  و داد قرار  میز  روی و درآورد را عینکش. ردک  مزین را

 :گفت

 ورا؟این از  شدهچی دایی سالم -

 مقابلش را چای استکان و نشست اشدایی رویروبه شیطانی هاییچشم با رعنا
 .داد قرار 

 !رحمیمهدل از ...جان دایی ِای -
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 و کرد  دراز  را دستش. پریدند االب حیرت شدت از  بارمان ذغالی و مردانه ابروهای
 استکان دور  را هایشدست داد؛ قرار  خودش مقابل و برداشت را چای استکان

 و شد لذت غرق کرد،  سرایت تنش به چای داغی خاطر  به که  لذتی از  و کرد  حلقه
 :گفت  حال همان در 

 رحمی؟دل -

 !جان دایی بله -

 .نوشید را یچا از  ایجرعه و آمد بیرون شیرین یخلسه آن از 

 نمیاد؟ یادم من چرا -

 .گرفت  دربر  را اتاق رعنا یخنده پژواک

 نیست؟ رحمیدل این آیا! خونمون کردم  دعوتتون امشب مثالا  -

 کردی؟  دعوت رو من ِکی  -

 !دیگه االن -

 :گفت  و نوشید را چای از  جرعه آخرین

 نداری؟ کار   تو مگه بانو رعنا -

 :گفت  و داد باال را اشاییخرم و باریک ابروهای شیطان رعنا

 !شماست کردن  دعوت کارم  االن -

 .بودم جااون دیشب که  من -

 خودش بخش به تا شدمی بلند کهدرحالی و نگریست را اشدایی طلبکار  رعنا
 :کرد  نجوا برود،

 خودت رو بانو مریم جواب نیومدی دیگه دونمنمی نیست، حساب که  دیشب -
 .بده

 .رفت خودشان یطبقه به و شد خارج بمط از  دیگری کالم  بدون
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 خانه نکند کرد  فکر  خود با ایثانیه و چرخید اطراف به نگاهش کرد؛  باز  را خانه در 
 و مات گونههمان. بود شده دگرگون عجیبی طرز به شانخانه است؟ آمده اشتباه را

 .آمد بیرون اتاق از  مادرش که  بود ایستاده ناباور 

 برده؟ ماتت چرا رعنا -

 :گفت  و چرخید مادرش یآراسته و زیبا قامت روی رعنا عسلی اهنگ

 مامان؟ کردی  چیکار  -

 .گذاشت  نمایش به را سفیدش مرواریدهای ردیف و خندید مریم

 .نشناختی رو مادرت هنوز  کهاین مثل -

 باال را سرش درخشیدمی هیجان و شادی از  نگاهش عسلی کهدرحالی رعنا
 :گفت  و زد کمرش  به را راستش دست و کشید  هم در  را ابروهایش مریم. انداخت

 !میان هامهمون االن انگار  نه انگار ...دیگه تو برو بیا -

. شد اتاقش وارد و گذشت  مادرش عصبی مثالا  چشمان جلوی از  سرعت به رعنا
 را هاثانیه. نداشت را ایستادن جایک توان که  بود رفته باال چنان خونش آدرنالین

 یزدهشگفت یقیافه تصور  از . کشیدمی را مهمانانشان انتظار  و مردشمی تکبهتک
 از  خبر  در  زنگ و آمد سر  به انتظارش باالخره. شدمی لذت غرق اشدایی یا بهار 

 ساخت، مرتب را اشیقه و کشید  چرکش صورتی بلوز  به دستی. داد مهمان حضور 
 مشغول دست، به گل  دسته بهار  با و گشود  را در  سپس و کشید  عمیقی نفس

 در  بارمانش دایی که  بود نبسته را در  هنوز . شد معمول تعارفات و احوالپرسی
 مورد یلحظه. شد ظاهر  همرنگش شلوار  و آبی یچهارخانه پیراهن با چارچوب

 که  بود لبخندی خوردن فرو برای خویش با جدال در  او و بود فرارسیده رعنا نظر 
 در  زدهحیرت بارمان و مبهوت هار ب میان نگاهش. است بسته نقش لبش روی

 بارمان آبی چشمان. بدهد کف  از  را ایثانیه حتی خواستنمی دلش و بود حرکت
 پارکت سطح بر  خوردنشان ِقل و افتادن امکان لحظه هر  که  بودند شده توپی مانند
 رخش بر  رنگ ترس از  باشد؛ دیده را مرگش یفرشته که  انگار  بهار  و. بود چوبی
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 با گویی  که  را دایی لبِی  زیر  یزمزمه. بود نمایان وضوح به بدنش مایسر  و نمانده
 .برگشت و رفت هزار  روی قلبش ضربان و رسید رعنا گوش  به بود خودش

 !بهارم -

 حاصل او از  واکنشی و نشست بهار  یپریده رنگ صورت روی رعنا کنجکاو  نگاه
 سپس و کرد  هم به دو آن معرفی به شروع ایستادن، پا روی از  خسته مریم. نشد
 گوش  زیر  شیطنت به آغشته لحنی با رعنا. کرد  راهنمایی نشیمن سمت به را بهار 

 :کرد  نجوا بارمانش دایی

 بهارم؟ -

 .گشت  مواجه اشدایی آلودغضب نگاه با که  برخاست هوا به اشقهقه سپس و

 چشمانش از  حرکتی ترینکوچک  و بود چرخش در  بهار  و دایی میان رعنا، نگاه
 تا کوشید  هرچه مریم و بود شده نفوذناپذیر  و سنگین مهمانی جو. ماندنمی پنهان

 حس این از  خسته. نداشت ایفایده بشکند، را اشهمسایه و برادر  میان یخی جو
 با سپس. کرد  آشپزخانه به اشاره و زد کنجکاوش  دختر  به ایسقلمه گزنده،

 .دنبالش به نیز  رعنا و شد بلند عذرخواهی

 بهاره؟ دهن تو همش نگات کشینمی خجالت ر دخت -

 .شد آن مالش مشغول و کشید  بیرون را مادر  دست در  محبوس بازوی رعنا

 !مامان اِ  -

 :گفت  و شد باز  لبخندی به لبش بعد ایثانیه

 نه؟ یا میگن بهم چیزی دوتا این ببینم باش جااین هم شما...اتاق تو میرم من -

 اشاره اتاق به سر  با و نگریست را رعنا شده، ریز  هایچشم با کمر بهدست مادر 
 را دو آن بتواند تا گذاشت  باز  ایذره را در  بین و شد اتاق وارد سرعت به رعنا. کرد

 افتاده هاآن چاه در  باشد داشته خبر  دختر، و مادر  ینقشه از  آنکهبی بارمان. ببیند
 :گفت  وار پچپچ و کشید  جلو را خود کمی.  بود
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 .ببینمت باید بهار، -

 :داد پاسخ گزنده  و تلخ و داد زینت را بهار  هایب**ل پوزخندی

 باشن؟ داشته مالقات هم با غریبه آدم دوتا باید چرا...نداره دلیلی -

 طی را تنش سلول به سلول بغض و خشم حس و کرد  مشت را دستش بارمان
 .کرد

 !دارم حرف من ولی -

 بارمان. انداخت باال شانه خیالبی و کرد  شمقابل تلویزیون یخیره را نگاهش بهار 
 جهان موجود ترینلجباز  او دانستمی و ماند خیره بهار  لجنی چشمان به پرغضب

 !است

*** 

 با گفتن  سخن مشغول. شد بیمارستان راهی همیشه از  شادتر  رعنا بعد، روز  صبح
 ظهور  لبش پشت لبخند اما، نشست اشدایی قامت به چشمانش که  بود جانا

 و بودند خون کاسه  دو چونهم بارمانش، دایی دریایی چشمان. شد ناپدید نکرده،
 .بود گذاشته  سر  پشت بارمان که  دادندمی سختی شب از  خبر 

 در  و زد جرقه ذهنش در  فکری. سوخت بارمان خون غرق چشمان حال به رعنا دل
 .نشست شیفت پایان انتظار 

 از  خسته بارمان. رفت ارمانب مطب سمت به اش،کاری  ساعت اتمام از  بعد
 بیمارستان دلگیر  یپنجره به رو شیدایش، دل ناسازگاری و دیشب کشمش
 نگریست؛ خود با بارمان. گذارندمی نظر  از  را همراهانشان و هامریض و ایستاده

 بارمان از  رسید؟ جااین به که  شدچه افتاد؟ راه به اشزندگی در  طوفانی چه
 مردی زندگی؟ غبار  در  مانده جا مردی مانده؟ چه جوییدانش دوران شاد و شیطان

 و بگیرند لبخند طرح تا بدهد هایشب**ل به انحنایی اجبار  و زور  به شاید که
 انتظار  در  گشایدمی را اشکلبه  در  بار  هر  که  مردی را؟ درونش آشوب نفهمد کسی

 هاقاتا تکبهتک به و گرداندمی چشم هی است؟ وارشپری معشوق استقبال
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 و رسید اشزندگی بهار  به خزان که  شدچه کند؟  پیدا او از  ردی تا کشدمی سرک
 است؟ نرفته هنوز 

 .داد نجات افکارش مرداب از  را او کسی  حضور  دنبالش به و در  صدای

 !دایی -

 میراث که  رعنا بلند قامت به را نگاهش و گرددبرمی. بود رعنا مالیم و نرم صدای
 .دوزدمی است، مرحومش پدر 

 جانم؟ -

 به دل اما! اشتباه؟ یا است درست کارش  دانستنمی کند؛می تامل اندکی رعنا
 :کندمی نجوا و زندمی دریا

 داری؟ وقت تخواهرزاده این واسه ساعت یه -

 انگار  باطن در  که  ایخواهرزاده این برای همیشه او آید؛می کش  بارمان ب**ل
 !داشت وقت بود، خودش

 وصله، نفساشون به نفسام که  اونا واسه زندگیم، باارزش آدمای واسه میشه مگه -
 باشم؟ نداشته وقت

 .یابدمی عمق لبخندش و شودمی شاد اشدایی حرف این از  رعنا دل

 نزدیک؟ شاپکافی  همین بریم میای -

 تکان رضایت به سری و کندمی شلوارش هایجیب وصل را دستانش بارمان
 او بگوید؛ سخن خودش گداز جان عشق از  بود قرار  رعنا اشفکری عالم در . دهدمی
 است؟ بارمان زندگی یخفته راز  فکرش تمام که  رعنایی از  دانستمی چه

. بیمارستان این در  رعنا حضور  از  قبل تا البته بود بارمان تنهایی محل شاپکافی  آن
 روابط از  عمان و آمدنمی چشمشان به زیاد سال ده سنی اختالف و بود جانش رعنا

 درآمد صدا به آویزان یزنگوله بارمان، توسط در  کردن  باز  با! شدنمی شانصمیمی
 چوبی، هایصندلی و میز  با دنج و خلوت کافه  آن. داد مشتری حضور  از  خبر  و
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 دوست محل عود، همیشگی بوی و شمع سراسر  ظاهری و چوبی یشومینه
 رعنا و نشستند کافه  وسط ینفرهدو میز  پشت. بود رعنا یعالقه مورد و داشتنی

 بر  بود تایید مهر  بستنی، سفارش. داد سفارش بستنی شان،گذشته  دوران رسم به
 طرح گلدان  کردن  جاجابه سرگرم کهدرحالی و کشید  جلو را خودش. بارمان افکار 
 :گفت  شمردهشمرده ب**ل زیر  شد،می میز  وسط چوب

 !نیست کردن  دل درد برای مناسبی زمان اصالا  امروز  -

 .خوردند گره  محکم و سفت چنین که  بودند دیگر یک تنگدل انگار  رعنا ابروهای

 !هاتونخوابیبی علت واسه بشم گوش  اومدم بزنم؛ حرف نیومدم منم...خب -

 و کشید  گلدان  از  دست بارمان. نشست رعنا مصمم عسلی در  بارمان خونین نگاه
 .کرد  لقف هم در  را دستانش و داد تکیه صندلی به

 هام؟خوابیبی علت -

 به بود نگفته گل  از  تر نازک گاههیچ که  دایی زهرآلود کالم  از  باریدمی تمسخر 
 !عزیزش یخواهرزاده

 :گشود  کالم  به دهان و نیاورد خود روی به اما رعنا

 علت از  بگو...بگو اونا از !شده عذابت باعث...گنگه  وسط این چیزایی یه دایی، -
 و افتاد تنت به که  ایلرزه از ...شد بهار  جنگل قفل وقتی لرزانت نگاه از  نامت؛ تغییر 

 !احساست و مالکیت سراسر  یزمزمه

 و اعتراف! دیگر بود اعتراف از  تر راحت شدن منکر  داشت، انکار  تقاضای عقلش
 در  ولی بود فرساطاقت و سخت برایش گذرانده  سر  از  روزهای یدوباره یادآوری

 کردن  پهن دلش! بود آمده سر  به دلش توان آمد؛ کوتاه  دردش از  پر  دل مقابل
 .نداشت پذیرفتن جز  ایچاره او و خواستمی. هاناگفته یُسفره

 !چشماش جنگل و بهار  -
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 شان،کودکی  رسم. رفت و داد قرار  هردویشان مقابل را فرنگیتوت بستنی گارسون
 !بود بستنی هایقاشق الیالبه یکدیگر  دردهای خوردن

 سرخ نشکفته گل  یه مثِل  کشیدمی خجالت وقتی که  برفیش صورت و ر بها -
 .بردمی دل و شدمی

 بغضش. ریخت بهم را هاآن و برد فرو موهایش درون را دستانش کالفه  بارمان
 گذاشت  دهان در  را بستنی از  قاشقی. بود کرده  مسدود را اشتنفسی راه و گلوگیر 

 .هدبد فرو را بغضش بتواند آن، کمک  با تا

 گذرانده  سر  از  روزهای غرق و خورد ورق ذهنش در  گذشته  یگرفته  خاک کتاب
 .شد

 که  گروهی  و بدیم ارائه مقاله یه بود قرار . شدم آشنا باهاش دانشگاه توی -
 بندیگروه  اما! هیچی بود؟ بهتر  این از  چی. آلمان بشه بورسیه شدمی برتر  مقالش
 فکر  کی.  شدم گروههم ساکت و زیبا دختر  یه با من و شد انجام استاد توسط

 برسم؟ جااین به روزی یه کردمی

 .رقصید اشدریایی چشمان مقابل کهن  ایام و بست نقش لبش روی پوزخند

 گذاشتیم  مایه جونمون از  خالصه. کردیم  تحقیق...کردیم  کار   هم با فقط ما رعنا، -
 مهیا رفتن برای چیز همه کمکم  و بود ما یمقاله برتر، یمقاله گرفتیم؛  جواب و

 بود، امیدینا و غم از  پر  صداش داشت، غم. زد زنگ بهم بهار  شب یه...که  شدمی
 .کردم  قبول منم و ببینمش خواست ازم

 داشت؟ اهمیتی چه او برای ولی شدمی دار جریحه اشک ریختن با اشمردانه غرور 
 دست کرد،می ینیسنگ رویشان که  هایینگاه و اشدایی ریختن اشک از  متأثر  رعنا

. کند  موکول دیگری زمان به را سخنانش یادامه خواست او از  و گرفت  را اشدایی
 به توجهبی. نداشت را بستنش توان و بود شده باز  دلش یسفره! توانستنمی اما،
 فرو را شده آب بستنی از  دیگر  قاشقی تعجب، و تمسخر  سراسر  هاینگاه و هاپچپچ
 .بگیرد سر  از  را هایشصحبت بتواند تا داد
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 .کنیم  ازدواج...ِاز...خواست ازم بهار  -

 از  پر  «چی» اش،صورتی هایب**ل میان از  و زد بیرون حدقه از  رعنا چشمان
 .پرید بیرون حیرتی

. بود ازدواج بهار  روستای ساکن و گیر سخت پدر  رضایت راه تنها...نکن بد فکر  -
 از  دور  و کردم  قبول. بهار خواهش و التماس از  پر  چشمای به بگم نه که  نشد

 شدم ظاهر  عاشق اما کسبی و یتیم پسر  یه قالب در  و روستاشون رفتم بقیه چشم
 رو دخترش و کرد  باور  رو هاموندروغ یهمه که  بود خوبی خیلی آدم...پدرش و

 .درآورد من عقد به

 تغییر  ونبینم چیزایی یه اما، دانشگاه و درس غرق و بودیم آلمان زدیم؛ بهم چشم
 کسی  ولی! دونمنمی...بود من قلب فقط شایدم بود؛ قلبامون اون و بود کرده

 .نداشت رو بیانش جرئت

 .شد خیره رعنا عسلی هایچشم به و آورد باال را سرش بارمان

 خونه؟ اومدم روز  چهل یهویی بار یه یادته -

 .آورد خاطر  به را چیز همه و کرد  فکر  اندکی رعنا

 !بود دعوا همش روز  چهل اون...یادمه...آره -

 .جون مادر  شدیگه سر  و بودین شما دعوا سر  یه

 .نشست بارمان هایب**ل روی لبخندی

 مرد اون پسر  مثل و اومدیم هم با بذارم تنهاش نتونستم و بود مرده بهار  پدر  -
 از  زلزله توی رو فامیلشون تمام نداشت رو کسی  بهار  دادم؛ انجام رو کارهاش  تمام

 جنجالی و گرفتم  زن فهمید مادرجون که  بود هامراسم همون توی. بود داده دست
 !دیدنی کرد  پا بر 
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 خواستم ازش. بود شده ناراحت بود پنهونی چون فقط نه، باشه ناراضی کهاین نه
 زیادی مادرجون. کرد  قبول و میگم بهش رو چیز همه تخصصم گرفتن  بعد بذاره
 !داشت دوست رو عاقلش پسر  تک

 رو وجودم تمام که  عشقی به کردم  اعتراف مونالتحصیلیفارغ روز  که  هخالص
 از  و باشه طرفه یه عشقش ترسیدمی گفت...شد خوشحال بهار  بود، کرده  تسخیر 

 مادرجون به و ایران برگشتیم. بینمون جاری احساس واسه خوشحاله قلبش ته
 .کردم  معرفیش

 دایی؟ نمیاد یادم چیزی من چرا -

 .انگلیس بودین کرده  مهاجرت مادرت تحصیل و اباتب کار   واسه -

 حلقه چشمانش در  اشک مرحومش پدر  یادآوری از  و داد تکان را سرش رعنا
 وجناتش تمام از  خستگی. داد اشخسته تن به قوسی و کش  بارمان. بست

 را رعنا. کند  بیان دیگر  باری را داستان یبقیه شد قرار  رعنا پیشنهاد به و ریختمی
 نظر  به که  ایپنجره به و ایستاد سنگی ساختمان آن مقابل و رساند شانهخان به

 .شد خیره باشد بهار  یخانه به متعلق آمدمی

 چند. کردمی طلب را بهار  و کوبیدمی زمین بر  پا که  بود شده تخسی کودک  دلش
 یرایحه که  بود روز  و شب چند بود؟ گذشته  شاندونفره شام آخرین از  سال

 فراق این آیا بود؟ داده ادامه اشزندگی به و نکرده حس را بهار  هایمابریش خوش
 نجات واقعی کابوس  این از  را او که  بود کسی  کاش  و دانستنمی آمد؟می سر  به

 !رسیدمی سر  شبانگاهی یآشفته خواب این سحرگاه کاش.  دادمی

*** 

 آرام دنبال به ر بها و بود کرده  حس را معشوق حضور . نداشت قرار  و آرام بهار  دل
 روی دستی و برداشت را دیرین آلبوم. زدمی ورق را هاخاطره دلش یافتن قرار  و

 که  بود باربدی تصمیم به جلد این انتخاب و بود چشمانش عکس کشید؛  جلدش
 قصد باربد بهار، اعتمادبی و گر منفی ذهن در ! است نهاده خود بر  را بارمان نام

. است کرده  خود نام تعویض به اقدام که  شتهدا را پیشینش زندگی فراموشی
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 غم از  بهار  دل کشند؟می جان به دلداده دو این که  دردی از  دانستمی چه کسی
 برای نوازد،می مخالفت ساز  مداوم که  گوشت  تکه همان دلش،. شد فشرده

 گردنش  بر  و بافته دروغ ریسمان جوانی ایام در  که  پدری. شد تنگ پدر  چشمان
 چشمان! باشد پدر  دل آزردن ینتیجه تاریک و شوم سرنوشت این شاید! آویخت
 چه هر  داشت؛ ادامه همچنان و بود فراقش تلخ روزهای کابوس  پدر، یرنجیده
 آری،. نبود خودخواهش دختر  بخشیدن به قادر  هنوز  پدر  گویی  بود کرده  تضرع

 باربد و خویش زندگی بر  آتش گونهاین ِاال و دانستمی خودخواه را خود بهار 
 خاطر  به را کهنش  معشوق یتازه نام که  سر  شوریده دل این از  امان آه،! کشیدنمی
 !سپاردنمی

 همیشه حواس و باربد گرم  و ساحلی هاینگاه دانشجویی، شیرین روزهای
 باربد که  ساعتی. ساخت بهار  یخوردهزخم گلوی  راهی را گیر نفس بغض جمعش
 اششانه روی اقبال مرغ نظرش به کرد؛  اعتراف عشقش به و زد زانو مقابلش
 تاریخ اششادی البته بود آری،! بود و دنیاست دختر  ترینبخت سپید او و نشسته

 روزهایش تمام و شد نمایان زندگانی یتیره روی رسید، که  اتمام به داشت انقضا
 !کوچک  سفید ینقطه یک حتی بدون. ساخت سیاه را

 گشته  عجین روزهایش با عجیب نبودن و فراق غم! عاشق و بود دلداده هم بارمان
 یکلبه  نام تازگی به که  خوشبختی یکلبه  همان در  را روزهایش هنوز  بارمان. بود

 گوشش  در  بهار  شیرین و مالیم آوای گاهیبهگاه  و کردمی سپری گرفته،  را احزان
 و گشتمی وار پری آوای منشا دنبال به را هااتاق تکبهتک وار جنون او و پیچدمی

 پس کوچه  در  عشقش به آغشته ذهن زدن قدم تنها که  آوردمی خاطر  به ناگهان
 .شدمی چیره اش،واله تن بر  ناامیدی و بود خاطرات هایکوچه

 در  نگاهش کهدرحالی و برد فرو ایشسورمه شلوار  جیب در  را دستانش بارمان
 ساختمان رویروبه مدآ  و پررفت و شلوغ خیابان یخیره و بود نشسته پنجره قاب

 :گشود  دهان عمیقی، نفس از  پس. شد سکونتش محل
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 و شدیم مراسم خیالبی بهار  پدر  احترام به و ایران اومدیم شد، تموم که  درسمون -
 یه کردیم؛  آغاز  رو مونزندگی و کردیم  اکتفا خانوادگی کوچک  مهمونی یه به

 !عشق از  پر  و عسل مثل شیرین زندگی

 اما بود شیرین ابتداش! لیموشیرینه ما، ینفره دو زندگی سهوا توصیف بهترین
 از  تر تلخ. شد تلخ نرسید، هم سالگردمون نخستین به حتی مدت، یه گذشت  از  بعد

 !گرفته  قرار  هوا مجاورت در  و شده بریده که  لیموشیرینی

 بهار  محبوب و زردرنگ یکاناپه  روِی  کنجکاو  رعنای رویروبه پنجره به پشت
 شکست همیشه رسم به و بود بغضش بر  پیروزی برای وافر  تالشی ر د. نشست

 .خورد

 جهنم ینقطه ترینشلوغ از  سر  بارهیک اما بودم بهشت انگار  اول، ماه چند -
 تاریکی در  غرق رو خونه برگشتم، شیفت از  همیشه مثل که  شب یه. درآوردم

 هامنفس و کرده  پر  رو تنم سلول به سلول نگرانی. بود خاموش بهار  گوشی  و یافتم
 .بود درمیان یکی

 سوزاننده؛ یواژه سه با کردم  پیدا کاغذ  یه تنها و کردم  رو و زیر  رو خونه تماِم 
 !رفتم من معرفتبی

 اصالا ! نبود گشتم،  رو دوستانش یهمه یخونه. نداشت اقامت و رفتن براِی  جایی
 !بود رویا یه نداشت وجود ازل از  انگار 

 رفت؟ چرا -

 از  طاقت فزونش، کنجکاوی  خاطر  به و کشیده  جلو را خود که  رعنایی به بارمان
 .گرفت  َسر  از  را سخنانش یادامه و رفت ایغرهچشم بود، داده کف

 یادته؟ رو پری -

 :گفت  هیجان با و گشت  پری نام به شخصی دنبال به ذهنش در  رعنا،

 مادرجون؟ یخواهرزاده پری -
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 .شد خاطره ُمرداب غرقِ  باز  و داد تکان را سرش بارمان

 .باشه یادت باید هم پری و من نامزدی -

 .نگفت هیچ و داد تکان را سرش رعنا

 بهم و نبود من پسند مورد دختر  پری. بود مادرجون اصرار  به پری با نامزدیم -
 دلیل فهمیدم بهار، رفتن از  بعد ماه چند! من خواست به موننامزدی خوردن
 دوران از  عکس سری یه پری انگار . بود تخت زیر  پاکت یه! رو دادنش فراری

 حس و همیم عاشق پری و من بود، کرده  اذعان و فرستاده بهار  واسه موننامزدی
 .ترحمه تنها بهار  به من

. شد غیب و گرفت  طالق ولی طوریچه دونمنمی. داشت رو طالق حق بهار  -
 قدریاون شاید ؛کنممی شک خودم به نسبت عالقش به وقتایی یه رعنا دونیمی
 .نداشت دوسم داشتم دوسش من که

 سراغ. بود گرفته  فرا رو وجودم تمام خشم گر عصیان حس دیدم رو هاعکس وقتی
 غضب و خشم. نیاوردم سرش بالیی که  بود یار  باهام شانس شاید و رفتم پری

 و زد زل چشمام توی وقیحانه. بود کرده  زایل رو عقلم و گرفته  رو چشمم جلوی
« !باشی خوش دیگه نفر  یه با نداشتی حق من جز  بودم، عاشقت من» :گفت

. ایران برگشتین شما و کرد  فوت بابات تا رعنا، بودم شده گیر گوشه  و افسرده
 .پاشید رنگ افولم، به رو زندگی به کمی  مادرت و تو وجود

 رعنا،! توئه کنار   هام،خواببی هام،داریزنده شب دلیل سال پنج بعد رعنا ولی
 .کنم  سرپا رو شده ویرون کاخ  اون دوباره کن  کمک

 کردین؟  نامزد قبالا  شما دونستنمی بهار  -

 نه -

 کهدرحالی باشد، داشته کنترلی  رفتارش روی کهاین بدون و جهید جا از  رعنا
 :زد ب**ل طلبکارانه بود زده کمر بهدست

 !رفتممی ذاشتممی بودم منم...دایی داره حق -
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 :زد ب**ل استیصال از  پر  و کرد  نگاه را رعنا نهملتمسا بارمان

 من به خداست الهی فرصت شبیه شیهویی شدن پیدا ولی! خطا...کردم  اشتباه -
 !نشناس قدر  و ناشکر 

 استراحتش و خواب از  جمعه صبح. لمید مبل روی دیگر  بار  و داد تکان سری رعنا
 حس را وجودش تمام دبو فهمیده که  حال. دربیاورد سر  اشدایی ِسر  از  تا گذشت
 زور  به مادرش، تماس با. خواستمی را گرمش  تخت دلش و گرفته  فرا رخوت

 پختدست از  و گذراند  هم کنار   را شانجمعه ظهر  و کرد  خود همراه را اشدایی
 گرفت  دست به بافتنی میل مریم ناهار، از  پس. شدند لذت غرق بانو مریم نظیر بی
 تلویزیون مقابل بارمان. شد رعنایش برای نگسبزر  گردنشال بافتن مشغول و

 داده یکدیگر  دستبهدست اشگانهپنج حواس تمام! نبود جاآن انگار  ولی نشسته
 .ندهد کف  از  را دیدار  فرصت داشت، را خانه از  خروج قصد بهار  اگر  تا بودند

 و سرخورده گشت  مجبور  او و نیامد بیرون خانه از  دلش بهار  کشید،  انتظار  هرچه
 .بازگردد احزانش یکلبه  به غمگین

 سمت به ذهنش. بود گریزان  وجودش از  خواب و کشیده  دراز  تختش روی رعنا
 ست؟کی  ماجرا این اصلی مقصر  اندیشید، خود با و کرد  پرواز  اشدایی زندگی
 هر  هم شاید حسادتش؟ آتش با پری یا فرارش؟ با بهار  اش؟کاریپنهان با بارمان

 مردم که  نامی هر  یا تقدیر  سرنوشت، نظرش از . نداشت قادیاعت سرنوشت به! سه
 و گردندمی مقصر  دنبال به که  ستکسانی  برای توجیه یک تنها نهادند، آن بر 

 اگر . بیندازند خود غیر  شخصی یعهده بر  را کارهایشان  مسئولیت خواهندمی
 و دادمی جخر به صبوری اندکی بهار  اگر  گفت،می بهار  به را اشگذشته  راز  بارمان

 پنج هیچگاه پذیرفت؛می را دایی عالیقیبی پری اگر  گرفت،نمی تصمیم سرعت به
 !شدنمی شانعاشقانه زندگی ماحصل عذاب و دوری سال

 دو رساندن کرد؛می احساس خود هایشانه بر  را بزرگی مسئولیت رعنا حال
! آمدنمی بر  او جز  شخصی یعهده از  که  بود مهمی ُکنش  دیگر،یک به معشوق
 مهتاب نور . خوابید پهلو روی و چرخید چپ سمت به. نشست لبش روی لبخندی

 اشعسلی هایچشم. بود ساخته روشن را پدرش عکس حریر، یپرده یروزنه از 
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 راضی او تصمیم از  هم پدرش که  داشت باور  و شد متوقف پدر  زیبای صورت روی
 و بود داده دست ز ا دهشتناک تصادفی اثر  بر  را پدرش. است خشنود و

 لبخند. سوزاندمی را قلبش پدر  خالی جای اش،زندگی فنای زمان تا دانستمی
 بر  اندکاندک خواب و کرد  احساس جان،بی عکس پشت از  را پدر  آمیز محبت

 .شد چیره وجودش

 این منشأ دانستنمی هم خودش. بود رفتهگ  فرا را پایش سرا استرس، و اضطراب
 قصد و بود گرفته  رنگ ذهنش پس در  که  کاری  برای شاید! چیست از  اضطراب
 را بهار  یشماره و برداشت را موبایل و کشید  عمیقی نفس. داشت را انجامش

 !دیگر کردمی شروع را وصال جایییک از  باید. گرفت

 .پیچید گوشش  در  بهار  نازک صدای

 !بفرمایید -

 .بود رسیده گلویش  تا اضطراب. زدمی تند قلبش

 طوره؟چه حالتون جان، بهار  سالم -

 طورن؟چه مادر  خوبی؟ خودت! شکر رو خدا جان، رها سالم -

 .نشست هایشب**ل روی باریکی لبخند

 !خوبه مامانم...ممنون -

 !خدمتم در  هست امری -

 .کند  جمعش چگونه دانستنمی و افتاد ِمنِمن به! رسید حساسش جای به که  آخ

 ببینمت؟ داری وقت عصر  ببینم خواستممی راستش...راستش...خب...خ -

 .داشت تعجبش از  نشان کوتاهش  مکث و خورد جا بهار 

 .عزیزم دارم وقت -

 .درآمد رقص به رعنا صدای در  شادی
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 .فرستممی برات رو ساعت و آدرس پس -

 .فعالا ...باشه -

 .فعالا  -

 سرش پشت را او که  برود اشدایی اتاق سمت به خواست و کرد  قطع را تلفن
 .یافت

 امروز؟ خبرهچه -

 :کرد  نجوا ب**ل زیر  و زد اشدایی استرس از  پر  لحن به لبخندی

 .کنممی درست رو سرتون پشت یشده تخریب هایپل دارم -

*** 

 و رسید گوشش  به ایزنگوله صدای. کرد  باز  را شاپکافی  در  و کشید  عمیقی نفس
 لبخند طالیی، کوچک  یزنگوله آن دیدن با و رساند سرش باالی به را نگاهش
 موسیقی آن. کرد  نگاه را اطرافش و برداشت را عینکش. نشست لبش روی مالیمی

 این دانستنمی. کردمی تزریق وجودش به را آرامشی اندک شده پخش مالیم
 و بارهیک دیدار  این! بد یا است خوب چیست؟ دلش در  گرفته  شکل احساس
 !گذشته  روزهای زدن ورق از  ترس شاید. بود ترس از  پر  و نامفهوم برایش ناگهانی

 را او فرانسوی، هایصندلی آن و مدرن فضای آن. داشت دوست را کافه  فضای
 سر  و نشسته ایگوشه  که  یافت را رعنا و چرخاند سر . انداختمی دور  خاطرات یاد
 احساس را بهار  نگاه سنگینی انگار  رعنا. رفت سویش به. بود برده فرو موبایل در 

 احترامش به. دید رنگ لجنی مانتویی در  پوشیده را بهار  و کشید  گردن.  ودب کرده
 .برخاست جا از 

 گذاشت  بهار  مقابل را منو رعنا و نشستند هم مقابل روتین، هایاحوالپرسی از  پس
 :زد ب**ل و

 بدم؟ سفارش چی -
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 :گفت  رعنا جواب در  منو، به نگاه بدون بهار 

 ... .قهوه -

 :گفت  وار زمزمه و نداد بهار  به را سخن اندنرس پایان یاجازه رعنا

 !بارمان دایی مثل...شیر با -

 از  ردپایی خواستنمی دلش. کشیدند  آغوش در  را یکدیگر  بهار  پهن ابروهای
 بود هشداری زنگ مانند به برایش رعنا سخن این و باشد اشزندگی درون بارمان

 !او یدوباره ورود از 

 هرچه. چرخاندمی اطرف به را نگاهش و یچدپمی هم در  را هایشدست رعنا
 شروع کجا  از  و چگونه داندنمی حال و بسته رخت خاطرش از  بود کرده  تمرین

 :گشایدمی سخن به ب**ل و دهدمی قورت مضطرب را دهانش آب. کند

 تغییر ...شما رفتن از ...داییم و شما یعالقه از  دونممی رو چیز همه من! جان بهار  -
 . ...دایی اسم

 و او یقصه. بود خسته قصه یک تکرار  از . خیزدبرمی جا از  و آوردنمی طاقت بهار 
 مبهوت رعنای به نگاه بدون. نداشت ایفایده اشبازگویی و رسید اتمام به باربد

 .گیردمی پیش در  را خروج راه مانده،

 را وزنش تحمل توان. بنددمی رخت پاهایش از  قدرت ناگهان و کندمی باز  را در 
 باربد همانند دید را باربدی مقابلش. بود در  یدستگیره گاهشتکیه و نداشت
 همان سان به گلیدسته و بود پوشیده را عقدشان شلوار  کت  همان باربد! گذشته
 دارشآب و جنگلی نگاه. داشت دست به شانعروسی شب یساده گل  دسته
 هایشچشم پیش هاخاطره. بود سفیدش ربان و سرخ هایرز  گل  دسته یخیره
 انبوه و هازدنقدم هایشان،خنده اش،زندگی روزهای بهترین. گرفتند  جان

 !دیگر خاطرات

 قدر آن کاش.  خواستمی فرار  دلش. لغزیدند صورتش روی غلتان مرواریدهای
 رخت ذهنش از  هاصحنه آن تمام تا مکث ایذره بدون و تند بدود که  داشت توان
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 از  اگر  دیگر  طرفی از  بود ایستاده مقابلش محکم سدی مانند باربد اما بندند،
 .بود حتمی سقوطش گرفت؛می فاصله گاهشتکیه

 به. بود بسته نقش هایشب**ل روی عمیقی لبخند و ایستاده بهار  سر  پشت رعنا
 خداحافظی اشدایی از  سرش تکان با و گذردمی مانده مات بهار  کنار   از  آرامی

 گلدسته و گذاردمی جلو قدمی باربد،. گیردمی پیش در  را خانه مسیر  و کندمی
 :زندمی ب**ل و دهدمی تکان بهار  خیس هایچشم مقابل

 !شده بارونی جنگلش انگار  که  دنیا عروس زیباترین برای -

 دلی از  امان. لرزدمی دلش و شودمی دوخته باربد سفید صورت به بهار  خیس نگاه
. گیردمی را گلدسته و کندمی دراز  دست .بود گرفته  قرار  زلزله مدار  بر  که

 :کندمی زمزمه گوشش  کنار   باربد. نشیندمی هاگل  روی هایشاشک

 بزنیم؟ حرف داخل بریم خوایمی -

 حرفبی پس کند  مقاومت توانستنمی ولی! نه خواست؟می زدن حرف دلش
 .نشیندمی قبلی صندلی همان روی و گرددمیباز 

 :کندمی نجوا لبخند با و نشیندمی مقابلش باربد

 اندازمه؟ هنوز  میشه باورت -

 :زندمی ب**ل و نشیندمی بهار  ایقلوه هایب**ل روی زهرخندی

 !من برعکس...گذشته  خوش خیلی بهت سال پنج این انگار  پس -

 :گیردمی سر  از  را حرفش و زندمی پوزخند

 شب و کردم  وصل شب به رو صبح فقط...نکردم زندگی من سال پنج این توی -
 !صبح به رو

 .شودمی جمع باربد لبخند

 !زندگیت به بدم رنگ که  اومدم..کنم  جبران که  اومدم -
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 فقط شینهنمی روش رنگی هیچ دیگه...میشه سیاه زندگیت یصفحه رنگ وقتی -
 .زنهمی دامن سیاهیش به

 با. گیردمی خود به غضب رنگ مهربانش لحن و دهدمی دست از  را کنترلش  باربد
 :زندمی ب**ل نرود باال دارد سعی که  صدایی

 کردی  زهرمون که  سالی پنج خاطر  به وقتهیچ...وقتهیچ! بهار ببین -
 .بخشمتنمی

 باربد. شودمی بسته دهانش باربد دست حرکت با اما کند،می باز  دهان بهار 
 :کندمی نجوا و گذاردمی بهار  صورت مقابل را دستش

 توی که  سالی پنج...شد تلخ که  سالی پنج از . بگم من فقط ار بذ و نپر  حرفم وسط -
 .گذشت  نبودنت انکار  سیاهی توی...حسرت و انتظار 

*** 

 درد. ایستاد آپارتمانش در  مقابل. بردمی سر  به عمیقی ناباوری و ُبهت در  بهار 
 رفته فرو غلیظی مه در  برایش چیز همه دادمی زیادش رفتن راه از  نشان پاهایش

 !است رسیده جااین به حاال و شده خارج شاپ کافی  از  ِکی  دانستنمی صالا ا. بود

 او و بود شده قاضی ذهنش. لرزدمی خود به پاییز، اوایل هنگامنابه باران از  خیس
 باز . بود گذرانده  حسرت در  بیهوده را عمرش از  سال پنج. شناختمی مقصر  را

 .شدند جاری صورتش یرو اشک قطرات و شدند بارانی هایشچشم ابرهای

 انگار . دادنمی اجازه هایشدست لرزش اما بیاورد، بیرون کیفش  از  را کلید  خواست
. ستباقی هنوز  هایشلرزهپس و داده رخ وجودش عمق در  ناکیوحشت یزلزله

 همان تاثیر  آوا این شاید. نامش یعاشقانه آواز  مانند رسید؛ گوشش  به صدایی
 که  شنودمی را دلدارش صدای بار این و دهدنمی شانن توجهی باشدباشد، زلزله

 را نامش معشوق، زیبایی به کسهیچ راستی به. راندمی زبان بر  را نامش عاشقانه
 باربد یکشیده  آب و بلند قامت به نگاهی و گرددبرمی عقب به. خواندنمی
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 حالتبی سیاهش موهای بود ایستاده مقابلش جیب در  دست باربد. اندازدمی
 .بودند کرده  کودکانه  اشچهره و افتاده اشپیشانی روی

 صدایی با و بغض از  پر . لرزاندمی را اشچانه و کندمی حمله بهار  گلوی  به بغض
 :زندمی ب**ل لرزان

 !متأسفم کردم،  خرابش برات که  سالی پنج بابت -

 :گویدمی تلخ و زندمی پوزخند باربد

 بهار؟ گردونهبرمی رو من عمر  از  سال پنج تو تأسف متأسفی؟ -

 :راندمی عقب را بغضش و زندمی کمر بهدست بهار 

 دلیلبی رفتن تو ناراحتی! کشیدم  عذاب نبودم؛ خرم و خوش سال پنج این منم -
 دردایی از  دونیمی چی تو! بود شدم ویرون عشق...بود دروغت من درد و بود من
 کشیدم؟  من که

 و دوزدمی بهار  جنگل به را ملتهبش و سرخ هنگا و آیدمی جلو را قدمی باربد
 :زندمی ب**ل

 معرفت؟بی بود رفتنت فقط من درد -

 :دهدمی ادامه و زندمی را استهزاآمیزی پوزخند

 رو دنیا یه و کردم  عوض رو اسمم چرا دونیمی...نکردم زندگی تو بعد من -
 ؟...بزنن صدام بارمان که  مجبور 

 :زندمی فریاد بلندتر 

 بهار؟ دونیمی -

 .دهدمی تکان سر  لرزان، بهار 

 پیدات یهویی سال پنج بعد که  رفتینمی که  دونستیمی اگه! دونینمی آره -
 !رو ماجرا کردینمی تموم متأسفم یه با که  دونستیمی اگه...شه
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 :گیردمی سر  از  را سخنش زند،می حرف خودش با که  گویی  پایین، تنی با

 !نداشت وجود باربدی چون بزنه صدام باربد کسی  واستمنخ! ُمردم تو بعد...من -

 .چکدمی اشدریایی هایچشم از  اشک

 فرو قلبم به زهرآگین خنجر  یه انگار  باربد گفتمی که  کس  هر  بهار، شدنمی -
 .کردمی

 .بود داده غسل را بهار  مهتابی صورت اشک

 اشتباهمون؟ شه جبران که  کنم  چکار  باربد؟ کنم  چکار  من...م -

 اشتباهمون؟ -

 عکس تا چهار  خام وقتهیچ من گفتی،می بهم اگه...بود هم تو تقصیر  -
 !شدمنمی

 !رو هامحرف بشنوی و بیام تا کردیمی صبر  وگرنه...بانو بهم نداشتی اعتماد -

 :کندمی نجوا کوتاهی  مکث از  پس و بردمی فرو دهان در  را هایشب**ل بهار 

 همون تو و من االن برگشت؟ گذشته  االن بد،بار  منه تقصیر  چی همه اصالا  -
 من کیه؟  مقصر  داره فرقی چه پس! نه شدیم؟ ساله هشت و بیست هایجوون
 .متأسفم گفتم

 .نباش متأسف -

 !کندمی خودنمایی تعجب و شودمی متفاوت بهار، نگاه رنگ

 کنم؟  چیکار  -

 .قبلی تباهاش بدون ولی شه تکرار  قبل ساله پنج دوباره خواممی...برگرد -

 !باربد -

 قبوله؟. خواممی رو زندگی اون من! بدهکاریم خودمون به آروم زندگی یه بهار، -
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 یخانه آن هوای هم خودش دل! نداشت گفتن  برای حرفی گفت؟می چه بهار 
 .بود کرده  را کوچک

 خانم؟ بهار  شدچی -

 عمیقی نفس باربد. دودمی صورتش به خون و اندازدمی پایین را سرش بهار 
 را نقره نگین تک یحلقه کندمی باز  را گردنبندش  و بردمی دست سپس کشد؛می

 .گیردمی بهار  صورت مقابل و آوردمی بیرون زنجیر  از 

 !جشنی نه هست ایرودخونه نه بار این -

 خواممی حاال! قبلی خام باربد من نه هستی، احساسی بهار  تو نه دیگه بار این
 باز  حاضری بارونیم، امانبی شالق از  خیس کهدرحالی دوم بار  برای بدونم

 کنیم؟  وصل بهم رو زندگیمون

 برهمی کجا  به رو ما گردون  چرخ دونمنمی...بشه چی قراره بار این دونمنمی -
 !قبوله پس نمیشه، تو من برای کسهیچ ولی بار،این

 پایان

۱۱/۹/۹۹ 

 .عیباش تموم با داشتم دوسش

 .خوندن و گذاشتن  توق که  اونایی از  مرسی
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