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 اول نبض

 
صداي آهنگی را که از رادیو در حال پخش بود، . پشت چراغ قرمز ایستاد

 و حال خانه را نداشت؛  حس. انگشتانش روي فرمان ضرب گرفت. زیاد کرد
در . را نداشتکس   هیچحال  و اصال حس. ها  سالر اینمثل تمام ششم اکتب

بود؛  مین شبی باید آرا کنارش چنی! نه. داد ین شبی تنهایی را ترجیح مینچ
 ! فاصله داشتند از همقدر چهاما حاال کجا بود؟ 

خیره به ثانیه شماري که سیر نزولی داشت، سرش را به پشتی صندلی تکیه 
  : داد و زیر لب گفت

 »کجایی؟! تولدمه«
هاي قرمز مقابلش را  شماره. دلش گرفته بود. ي لبش لبخند نشست گوشه

ي  با همان قد بلند و چهره.  دید پلک که بست، تصویر آرا را!ندید. تار دید
داري که   گلی در دست و نگاه عاشقش، با پیراهن بلند گلي خندانش، با شاخه

اي کوچک به  مارت، مقابل کافه ي مون خودش برایش خریده بود؛ در محله
اي از موهایش را  که قدم برداشت، آرا دسته  سمتش به.انتظارش ایستاده بود

. نزدیکش شد و مقابلش ایستاد. ش عمق گرفتپشت گوشش فرستاد و لبخند
  : ي فرانسوي و به زحمت گفت آرا گل را سمتش گرفت و با لهجه

 ».عشقم! مبارك... تولدت«
اي او، تا گل در دستش رفت و  هاي خندان و قهوه نگاهش از مردمک
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اي را از جیب کتش  به جاي گرفتن گل، مقابلش زانو زد و جعبه. برگشت
ها و دور   نفري که جلوي فضاي سرسبز کافه و روي صندلیچند. بیرون کشید

آرا شوکه شده به . میزهاي چوبی کوچک نشسته بودند، نگاهشان کردند
  : فرانسوي گفت

 »...کنی؟ امشب تولدته و من چیکار می«
  : بین حرفش، جعبه را باز کرد و گفت

ن ازدواج با م! آرا. داشتن توئه... بهترین هدیه براي من، توي همچین شبی«
 »کنی؟ می

شک داشت یا متعجب بود که سکوتش . آرا نگاهش کرد، عمیق و با حسرت
 . دانست نمی. جا باال گرفت هاي افراد حاضر در آن طوالنی شد و زمزمه

خواست و دوست  این دختر را می. قلبش به تپش افتاده بود. ناآرام بود
لحنش رنگ .  بدهدنداشت بعد از چند سال این فرصت پیش آمده را از دست

  :التماس گرفت وقتی دوباره گفت
»Je t'aime... Épouse moi« )با من ازدواج کن... عاشقتم(! 

دید لبان لرزانش را که کش آمد . ي چشم آرا افتاد دید اشکی را که از گوشه
همه را دید . و وقتی سر تایید تکان داد، کافه در جیغ و تشویق افراد غرق شد

 . ها را از هم جدا کند تواند آن نمیکس   هیچچیز و و اعتراف کرد هیچ
نگاهش را از آینه به ماشین . با صداي بوق ممتد ماشینی، پلک باز کرد

  : راننده دستش را در هوا تکان داد و فریاد زد. پشت سرش داد
 »...مرتیکه خوابش برده! برو دیگه«

 هنوز هم در .اش را بیرون داد و ماشین را به حرکت در آورد نفس کالفه
 افرادي که در  هنوز هم صداي خوشحالی. مارت بود ي مون حال و هواي محله

. کرد پیچید و گرماي نگاه آرا را حس می کافه نشسته بودند، در گوشش می
خورد و عطرش در  هاي درشت لباسش تکان می هنوز هم با هر نسیمی گل

 دور کند و بعد مسیرش سر تکان داد تا فکر و خیال آرا را. پیچید اش می سینه
 . ي کیوان تغییر داد  سمت خانه بهرا به جاي دارآباد،

*** 
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این روزها گذر . اش انداخت و زنگ در را فشرد نیم نگاهی به ساعت مچی
 شب 10زمان برایش معنایی نداشت، در غیر این صورت آدمی نبود که ساعت 

 .به مهمانی برود
کیوان به درگاه تکیه . لبانش نشاند روي اي زده شرمدر که باز شد، لبخند 

  :داد و دست به سینه، به لبخندش چشم دوخت و گفت
 »این وقت شب راه گم کردي؟«

   :هاي خرید را باال گرفت بسته
سرت شلوغه که وقت غذا خوردن هم قدر   آنمطمئنم! شام خریدم«

  ».نداري
  :  داد سمت آشپزخانه رفت؛ ادامه بهمعطلی از کنار کیوان رد شد و  بی
 »...اه هاون شکم از اثرات پشت میز نشینی. یه کم ورزش کن! دکتر«

  : ي کیوان را شنید صداي کالفه
سر و کله زدن با جماعتی که ناامیدن و . شم به خدا خیلی خسته می! بهادر«
 ».ریزه و به هم می ري امیدشون به پزشکه، واقعا اعصاب و روانم همه
موقع پرت کند، لبانش  یوان را از این آمدن بیتوانسته بود حواس ککه   ایناز

   :پالتو و شال گردنش را روي کانتر گذاشت و گفت. براي خنده قوس برداشت
دستت درد نکنه پالتو . چه سرده بیرون... پاییز هنوز تموم نشده برف اومده«

 ».رو آویزون کن
 ».ي خودته خونه! تعارف نکنی«  

توجه  لیوان را از کابینت بیرون کشید و بیبشقاب و . هایش را باال زد آستین
   :به حرف کیوان گفت

 »...بدو دیگه! خیلی گشنمه کیوان«
 » زن و بچه رو پیچوندي اومدي پیش رفیق مجردت شام بخوري؟« 

ها را روي  ظرف. حواس کیوان جمع بود؛ زیادي هم جمع بود. پلک بست
وز داشت نگاهش کیوان هن. میز گذاشت و با کالفگی به موهایش چنگ زد

ي  اش شد، کیوان هر دو دستش را به نشانه اخم که مهمان چهره. کرد می
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  : تسلیم باال گرفت و سریع گفت
 ».خواستم ناراحتت کنم باور کن نمی. خوام معذرت می... گند زدم؟! اوه اوه«

  : سرش را پایین انداخت و به آرامی زمزمه کرد
 ».ي پدرش نازنین رفته خونه. ناراحت نشدم... نه«

   :اش گذاشت  شانه کیوان کانتر را دور زد و دست روي
 »...خواي چرا؟ دعواتون شده؟ چرا نمی«

   :میان کالم او، دستش را پس زد و با خونسردي گفت
 »ره؟ کارهاي درمان مهتاب چطور پیش می«

میلی  کیوان هم متوجه این بی. تمایلی به صحبت در مورد نازنین نداشت
   :حین نشستن پاسخ داد. ا از پشت میز بیرون کشید ر شد و صندلی

هایی  دونی براي بیماري خودت بهتر می. ي خیلی خیلی خوبی داره روحیه«
تونه تو روند معالجه   میقدر چهي خوب،   که درمان قطعی وجود نداره، روحیه

تونه با  هاست که می  از آدم مهتاب هم جزو اون دسته. تاثیر مثبت داشته باشه
 ».از شخصیتش میاد خوشم... د، معجزه کنهامی

به کابینت تکیه داد و دست به .  پایین کرد وسرش را به معنی تایید، باال
   :سینه گفت

اندازش رو  ي پس همه. ي جمالزاده رو دادم بهش ي پیش کلید خونه هفته«
 ».ي خونه نداشت پولی براي اجاره... براي درمان گذاشته

 جانب کیوان بود، منتظر یک برخورد تند و منتظر سرزنش و نصیحت از
اما او خیلی خونسرد مقداري دوغ داخل . قاطع براي اعتماد زود هنگامش

   :لیوانش ریخت و گفت
 ».اگه نیاز به پول داشت، رو من هم حساب کن. کار خوبی کردي«

کیوان در نبود بهرام . داد لبخند زد؛ لبخندي که رضایتش را نشان می
ها، مشکالت   قطعا اگر کنارش نبود، سختی. را برایش پر کرده بودجایگاه برادر 
 .ندبرید ها، امانش را می و شوریدگی

  : مقدمه پرسید اش را از کابینت گرفت و کنار کیوان نشست و بی  تکیه
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 »گیري؟ کی زن می«
 »!فعال که نگرفتنش به نفع توئه«  

  : با صداي بلند خندید
ام  ه دار تکلیفم مشخص شه، ببینم رفتنیپس فعال دست نگ. گی راست می«
 »!یا نه

سمت بشقاب دراز شد، کیوان مچش را گرفت و با تعجب به دستش که 
  : پرسید

 »خواي بمونی؟ ام یا نه؟ یعنی نمی رفتنی«
  : لبخند غمگینی روي لبانش نشاند و گفت

 »شه؟  می آرا چی«
  : کیوان که سکوت کرد، ادامه داد

 ».وام برات زن بگیرم بعد برمخ می... حاال که هستم«
خواي دنبال آرا باشی؟ اون اگه زن زندگی بود این بالها رو  تا کی می«  

کردي،   باهاش میکارو این اگه خودت  !بس نیست بهادر؟... آورد سرت نمی
 »اومد؟ دنبالت می

شان در مورد آرا کش پیدا کند؛ براي همین  دوست نداشت بحثوقت   هیچ
  : گفت
 »...شدغذا سرد «

  : کیوان به صندلی تکیه داد و با حرص گفت
اگر هم بخواد . گرده آرا دیگه برنمی.  براي همیشه بیا تمومش کنیمبار یک«

   :صدایش اوج گرفت !تونی باهاش باشی برگرده، تو نمی
ات رو چک کنی یا  ي دوم شناسنامه الزمه بهت یادآوري کنم صفحه! لعنتی«
 »نه؟

اي از کبابِ داخل  تکه. ت تلخ بود اما به خنده افتادنهای هاي کیوان بی حرف
  : سمت دهان کیوان بردبه بشقابش را به چنگال زد و 

 ».توي همچین شبی من از آرا بله گرفتم... امشب تولدمه! بخور دکتر«
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جا شد و با  روي صندلی جابه. نگاه کیوان رنگ تعجب و شرم گرفت
  : شرمساري گفت

 ».ذاري براي آدم بمونه که اعصاب نمی... تا دیروز یادم بودا«
حین بلند شدن از روي .  و چنگال را در بشقابش رها کردزدتلخندي 
  صندلی گفت

کنه، چند ماهه غیبش  کرد فراموش نمی تنها کسی که ادعا می... خیال بی«
 ».زده

  : از آشپزخانه که خارج شد، کیوان داد زد
 »...ات بود که گشنه. و بخور رري حاال؟ بیا شامت کجا می«

  پیراهنش را از تنش در آورد و در بالکن را باز کرد
 »...گرممه! مهم نیست دیگه«

*** 
اي   اما افکارش در خانه،چند ساعت بعد، مقابل تلویزیون خاموش نشسته بود

زد که بنیامین با نگاه ترسیده، روي تخت کز کرده و شاهد دعواي او  پرسه می
ها و داد و بیدادها بود که شب ادراري و  ثبعد از آن بح. و نازنین بود

نشست و  اي می ها گوشه که ساعت. آمد میهاي پریشان به سراغش  خواب
گرفت، اشک  اي نامعلوم، در حالی که خرس محبوبش را بغل می خیره به نقطه

 !  بنیامین مظلوم بودقدر چه. ریخت می
 چه بود؟ جوابی کرد؟ دلیل اصلی دعواهایشان اصال چرا با نازنین بحث می

نه با جنگ و . فکر کرد، باید در اسرع وقت با نازنین صحبت کند. نداشت
 . جدل، بلکه با نهایت آرامش و شکیبایی

. کرد اما آرا را دید در همان پیراهن گل درشت داشت به نازنین فکر می
کرد اما باد  ي موفرفري فکر می داشت به بنیامین و در آغوش کشیدن آن بچه

الي موهاي آرا  شان در پاریس، البه ي قدیمی هاي محله س کوچهکوچه پ
با حرص مشتی به زانویش کوبید و سرش را به پشتی . پلک بست... پیچید و

 .کاناپه تکیه داد
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من ساعت هشت باید بیمارستان . کنی چرا؟ پاشو برو بخواب خودزنی می« 
 ».باشم

 را به دست سمت کیوان کج کرد؛ مسواك و خمیردندانشبه سرش را 
دست چپش را باال گرفت و . رفت سرویس بهداشتی میبه سمت گرفته بود و 

   :نگاه کرداش  به ساعت مچی
 »خواي بخوابی؟  میاالنساعت چهار صبحه «
 »شه؟ می. شه گذشت که نمی  فیلمخیر دیدن چیکار کنم؟ از « 

  :ي بلندي سر داد خنده
که چرا کیوان خان  میاد شباز اون سوال تکراري پیجا   اینخب... آهان«

 »...ازدواج
  : کیوان سریع گفت

ها پرتت  ، با همین لباساالنگیري همین  اگه بگی چرا زن نمی! بهادر«
  ».کنم بیرون می

یک . شرنگ همبه کاور مشکی و شلوارك . هاي تنش انداخت نگاهی به لباس
  : تاي ابرویش را باال داد و با شیطنت گفت

 ».مونم خیالم راحته تو سرما نمی.  دارمفکر کنم تیپ دخترکشی«
  : جواب دادکیوان وارد سرویس شد و قبل از بستن در 

 » !خونما اگه نري لب کارون رو می«
 ».زجرکشم نکن با اون صدات! اُکی «

  :کیوان خندید
  » ...پاشو برو بخواب آقاي خوشتیپ. پاشو تخت رو آماده کردم«

 .و بعد در را بست
! خواب؟. شش پیچید و خنده را روي لبانش خشکاندي خواب در گو کلمه

 . شد وانمود کرد که با این عمل بیگانه نیست ي غریبی بود اما می واژه
روي تخت که دراز کشید، . سمت اتاق رفتبه از روي کاناپه بلند شد و 

کیلومترها باید . هاي پاریس به پرواز درآمد سمت فرانسه، سمت محلهبه دلش 
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 . رسید کرد، تا به آرا می ها باید طی می رفت، مسافت می
خواند اما تنها صدایی که  کیوان بیرون از اتاق داشت زیر لب آواز می

روي دیوارِ دوستت "؛ چندان دور هاي نه شنید، صداي آرا بود در گذشته می
 نفس "دي؟ بهم یاد می! خوام به زبان فارسی بنویسم عاشقتم بهادر ، میدارم
  : زمزمه کرد. هایش پیچید  مالیم آرا در ریهعطر شیرین و. کشید

 » !نیومدي... هر روز عصر کنار اون دیوار منتظرت بودم«
هایی  هاي محبوب آرا، خیابان نیم ساعتی کافه. نیم ساعتی پهلو به پهلو شد

هایی که با هم کار کرده بودند، نیم  هم قدم زده بودند، بیمارستان که با
نیم ساعتی که جانش را به لبش رساند و . گشتساعتی کل پاریس را پی آرا 

 . الخره پلک بستاب
*** 

دستان آرا را به تخت میخ کرده و میخ . مقابلش آرا بود و دریاي خون"
 !بعدي را در قلبش کوبید

کرد؛ آواز  گفت؛ ناله می اما زبانش سخن می. تن آرا هیچ واکنشی نداشت
 .خندید خواند؛ می می

ها و  این حرف. بعدي را باید به دهانش بکوبدبا خودش فکر کرد، میخ 
 . کرد ها، روحش را ناآرام می ناله

  : ي آخر را که به قلبش زد، فریاد آرا در اتاق سرتاسر سفید پیچید ضربه
 »...ازت متنفرم بهادر«

جا،  ي آن هاي آرا در فضاي بسته  و نفرین هاي خودش، فریاد صداي قهقهه
هایش به  خندید که نفسقدر   آن.اد کرده بودملودرام خوشایندي برایش ایج

در آن اتاق لعنتی اکسیژن انگار . شماره افتاد و صورتش رو به کبودي رفت
 کرد،  اش را چفت گلویش  خونیهاي دست.  که دم و بازدم معنایی نداشتنبود

 ".مرده بود... اما آرا. ، به بازوي آرا چنگ زددر نهایت.  را باز کندشتا راه نفس
اکسیژن اطراف را با ولع داخل . هاي شدید دستی از خواب پرید تکانبا 
دوباره دستش را بند گلویش کرد اما با لمس زنجیر دور . هایش کشید ریه
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انگار این آرامش با اکسیژن وارد بدنش شد که لبخند . گردنش، آرام گرفت
 .محوي روي لبانش نشست

میق نفس کشید تا از چند بار ع. کوبید قلبش اما، همچنان پرقدرت می
نگاهش که به نگاه نگران کیوان گره خورد، . ي قلبش کم کند کوبش وحشیانه

 .هایش روي هم افتاد پلک
 »!بهادر« 

ها و  از این نگرانی. اش حس کرد گرماي دست کیوان را روي شانه
تنش را . تکانی به خودش داد و دست کیوان را پس زد. ها متنفر بود دلسوزي

دو دستش را روي زانو  آرنج هر. پاهایش را آویزان کرد. شاندي تخت ک لبه
تمام تنش زیر بار این . سرش را بین دستانش گرفت و محکم فشرد. گذاشت

رساند، باید سرپا  باید خودش را به حمام می. ندامت، به عرق نشسته بود
باید فکري براي این . رسید اش می شد و دوباره به کارهاي روزمره می

این !  کار انجام نشده داشت؟قدر چه... باید. کرد ي پریشان میها خواب
 داشتند؟  هاي مزخرف کی دست از سرش برمی" باید"

   : سمتش گرفت و گفت بهاي را کیوان حوله
 ».کنم نه رو آماده میوتا دوش بگیري بساط صبح«

اي که قصد ایستادن داشت،  درست لحظه. سرش را به معنی تایید، تکان داد
. پاهایش شل شد. فریاد آرا در گوشش پیچید و توانش را از بین بردصداي 

هاي کیوان هم  عجیب بود که حتی صداي نفس. ي تخت نشست دوباره لبه
 .خواست کرد؛ دلش سکوت و آرامش طوالنی می اعصابش را تحریک می

  : کیوان گفت
 »خواي حرف بزنی؟ نمی«

که   آناما قبل از. ستادجواب که نداد، کیوان از روي تخت بلند شد و ای
   : مچ دست او را محکم گرفت و با استیصال گفت،فاصله بگیرد

هاي این  مثل تمام شب. هاي قبل مثل شب... مثل دیشب. خواب دیدم«
 »...چند ماه
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هایش فشرد  دستش را میان پنجه. نگاه کیوان غمگین شد و مقابلش زانو زد
  : و گفت

من . دي و زجر می ربین، داري خودتضعیف شدي؟ بقدر   آنتو کی! بهادر«
زندگی . کنم باید همه چیز رو فراموش کنی و به نازنین فرصت بدي فکر می

 ».گیري داري سخت می. کنی سخت نیست اونقدرها هم که فکر می
با . اش را پاك کرد دستانش را از دست کیوان بیرون کشید و عرق پیشانی

  : فتي دردي که از یادآوري گذشته داشت، گ همه
... هام شده آرا کابوس... م آراست مشکل اصلی. نازنین مشکل من نیست«

فقط ! اون لحظه مطمئن بودم بهترین تصمیم رو گرفتم کیوان. دردم شده آرا
اش؟ با  کنه با آینده ببین چیکار داره می! اما حاال؟. خواستم به خودش بیاد می
 »من؟
حرف در قدر   آن.ت را چنان با تاکید گفت که کیوان پلک بس"من"

 .شد اش مانده بود که داشت خفه می سینه
. ستا   حسم فقط کینهاالنگم داشتم یعنی  وقتی می. من دوستش داشتم «

انصاف باشه  تونه بی یه آدم تا چه حد می... کنه خاطراتش منتها ولم نمی
 »...کیوان؟ گند زده به زندگیم

  : کیوان سرش را پایین انداخت و گفت
 ».عصبی نشو. آروم باش.  باشه...باشه«

عجیب بود که دلش یک نخ سیگار . داد پاهایش را به تندي تکان می
خیلی وقت پیش . ترك کرده بود. اما نداشت! کرد خواست؛ شاید آرامش می می

اي انداخت و با غیظ تاکید کرد حق لب  که آرا سیگار را از لبش کشید و گوشه
  .خواست حاال سیگار می.  ترك کردزدن بهش را ندارد، سیگار لعنتی را

 . نداشت؛ پاهایش را تندتر تکان داد
نگاهش همراه او . سمت پنجره رفتبه کیوان از روي زمین بلند شد و 

کرد؛  بهادرِ گذشته در هیچ کدام از کارهایش با کسی مشورت نمی. کشیده شد
کیوان خواست؛ اما حاال در این اوضاع آشفته، دوست داشت  از کسی نظر نمی
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اما کیوان به تبعیت از او، سکوت کرده .  کندتاییدهایش را، کارهایش را  حرف
 .بود

  :  با درماندگی گفت
 »!بگو کارهام درست بوده؟! بگو که من اشتباه نکردم؟! کیوان«
این نویسنده در ... ي معروف چند سال پیش مطلبی خوندم از یه نویسنده« 

نهایت  ل به عیسی مسیح خیانت کرد که بی به این دلی"مورد یهودا گفته بود 
اي باشه که عیسی از طریق اون  تونست منتظر معجزه نمی. به اون ایمان داشت

خیانت کرد چون، امیدوار بود با . ي یهودیان، قدرت الهی رو نشون بده به همه
  »..."این کار به پیروزي مسیح شتاب بیشتري ببخشه

   : و ادامه دادشید سمتچرخ. کیوان نگاهش را از بیرون گرفت
 اگه اون  .گرفتی این داستان رو تعریف کردم که بدونی، باید از آرا فاصله می«

. ات شده بود آرا ي زندگی همه. رسید افتاد عشقت به جنون می اتفاق نمی
ي زیادت اون  فهمه از عالقه اگه آرا عاقل باشه می. هست و نیستت شده بود آرا

ها  فقط بدون آدم. ات کنم با این روایت رم مقایسهمن قصد ندا! و کردي رکار
تونن انجام  اي هم می العاده ي زیاد، کارهاي خارق ها از روي عالقه  وقت بعضی

 ».بدن؛ که ممکنه به ضرر خودشون تموم بشه
سرش را روي بالشت گذاشت و مظلومانه . خودش را روي تخت باال کشید

  : گفت
. اي که خودم دارم هاي لعنتی  از اون قرصتر قوي! برام دارو بنویس کیوان«

 » .فکر حسرت، بی کابوس، بی بی. که بتونم کمی بخوابم
ري  چرا نمی! صحبت این مدتت تنگ شده کنم دلت براي هم فکر می« 

 »دیدنش؟
اش  ساعدش را روي پیشانی. شیطنت کالم کیوان، لبانش را سهمی کرد

  : گذاشت و زمزمه کرد
ي جدید جاگیر  احتماال داره تو خونه. هرام ندیدمشدیروز که رفتم پیش ب«
ها  کس شدم که با یه زن غریبه، تو بهشت زهرا، ساعت  بیقدر چهببین . شه می
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 »!کنم شینم و دردودل می می
دونی من بهترین  وگرنه می. تو خودت به جنس مونث عالقه داري« 

 »اري؟خیالم راحت باشه باهاش سر و سري ند. هاي شنوا رو دارم گوش
کیوان با صداي . ساعدش را برداشت و با اخم به چشمان کیوان خیره شد

  : بلند خندید
. نه بخوروپاشو دوش بگیر بیا صبح... نخوري منو با اون چشات. خب بابا«

 »!ي دکترها که مثل تو بیکار نیستن همه. باید برم بیمارستان
  : چشمانش را بست و گفت

با پیکان پدرشون ! و بیمارستان ندارندي دکترها هم مثل شما مطب  همه«
 ».حاال، بذار نفسم باال بیاد میام ...کنن مسافرکشی می

 »حاال خوابت چی بود؟« 
   :زمزمه کرد. اش جان گرفت هاي سالخی آرا مقابل چشمان بسته صحنه

داشتم به . لباس جراحی تنم بود اما اون کفن داشت. تو اتاق عمل بودیم«
خواست  از خدا می... زد کرد؛ فقط حرف می اله نمین. کردم تخت میخش می

 ».ي بدنش رنگ خون گرفته بود همه. گناهامون رو ببخشه
تاثیرات فیلم .  ازش ساختیي بیست قسمت شه اره می. جالب بوده پس«

جا نبودم؟ یه گوشه از اتاق عمل هم باشه،  مطمئنی من اون... دیشبی نبوده؟
 »!ها خوبه

  : کیوان با خنده ادامه داد. به کیوان خیره شدپلک گشود و متعجبانه 
 »...خواي بري؟ بذار ببینم تخت رو حموم نمی! ها رنگت پریده«

 پرتاب کیوان سمت  بهمیان کالمش، بالشت را از زیر سرش بیرون کشید و
 . خندید و از اتاق بیرون رفت کیوان سرخوش. کرد

  : ي دوري شنید صداي بلندش را از فاصله
 »!ها رو هم جمع کنم باید مالفهپاشو که «

زیر دوش . سمت حمام رفتبه از تخت پایین آمد و . با تاسف سر تکان داد
ها  گیري با این گوشه. هاي روزگار یادش آمد ي سردي  آب سرد که ایستاد، همه
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گشت؛ براي بنیامین پدر  باید به خانه برمی. برد ها، کاري از پیش نمی و بهانه
کرد؛ مادر به عنوان  کرد؛ پدر به او افتخار می او تکیه میشد؛ نازنین به  می

 . کرد فرزند ارشد به او اعتماد می
  : فکر کرد

 "ها بودند؟ هاي زنده ماندنش همین برنامه"
*** 

سوزن را باال گرفت و با دقت نخ را از سوراخش . سرِ نخ را با زبان خیس کرد
ها براي رد شدن از  عقربه. نگاهی به ساعت دیواري اتاق انداخت نیم. رد کرد
 تند و عصبیهاي مادرش را که شنید،  صداي قدم.  در سبقت بودند9ساعت 
  : گفت
 االني پالتو رو برام بدوزي؟ آخه  شه شما دکمه می! واي مامان دیرم شد«

 »وقت برف اومدن بود؟
  : ي اتاق خیره شد ي در قرار گرفت و به اوضاع آشفته مادرش در آستانه

 دیگه ي خب عزیزم کمتر از دو هفته... ؟جا اینجر شده؟ چه خبره بمب منف«
 »چه انتظاري داري؟. پاییز تمومه

 و ملتمسانه سمت مادرش گرفتبه ي کوچکی به دو سر نخ زد و آن را  گره
  : گفت
 »...اینو بدوز برام. ام رو اتو کنم باید مقنعه! مامانی«

اش را پیدا  ها، مقنعه  لباسمادرش که نخ و سوزن را گرفت، میان انبوهی از
این تاخیر برابر بود با قهر . ي وجودش از ترس دیر رسیدن لرز داشت همه. کرد

خواست آن رئیس  قطعا دلش نمی. و عصبانیت رئیس همیشه اخمویش
 . اش کند اي مواخذه بداخالق، هر بار به بهانه

  : مادر گفت
 »!یادت نره. و ریختم تو ظرف غذات رناهارت«

اي حین شانه زدن موهایش، نگاه  لحظه. آینه ایستاد و سري تکان دادمقابل 
به زحمت بغضش را بلعید و شانه را روي . مکث کرد. ي مادرش را دید خیره
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بهش نزدیک شد و او را محکم در . برگشت سمت مادرش. میز گذاشت
  : آغوشش گرفت

 » !همه جوره خوشگلی تو«
. هایش شود  تا مانع ریزش اشککرد  داشت مقاومت می .خندیدند هر دو 

 .  فاصله گرفت اواش نشاند و از اي روي گونه بوسه
مدت زیادي طول نکشید که حاضر و آماده از مادر خداحافظی کرد و از 

اگر مادر . قبل از ورودش به کوچه، دو طرف را دید زد. رفتخانه بیرون 
دانست ادیب  میولی او که ن. خندید ها می کاري همراهش بود به این محافظه

دانست ادیب  او که نمی. دو سال تمام راه به راه، قدم به قدم تعقیبش کرده
قصدش را هم نداشت که مادر را در .  تهدیدش کردهقدر چهها  طی این سال

اما . آمد خودش باید از پس مشکالتش بر می. جریان بگذارد و نگرانش کند
کم تبدیل به  ها کم  شکمثل یک پارانوئید به همه چیز شک داشت؛ و این

 .عادت شده بود
ي حاوي ظرف غذایش انداخت و لبانش به لبخندي کش  نگاهی به کوله

برد و گاهی به غذا خوردنش خیره  هر روز غذاي رئیسش را میکه   این.آمد
هر بار به دلیلی ماگش را از چاي که   این.شد، برایش یک دنیا ارزش داشت می

کرد، شادي  خبري و با لذت چاي را مزه می اوج بیکرد و او در  دارچین پر می
 . شد هاي بدنش تکثیر می ي سلول و شعف در همه

وار  ي حاالت و رفتار رئیسش را دیوانه تا رسیدن به ایستگاه اتوبوس، همه
 را از جیبش بیرون تلفن همراهشروي صندلی اتوبوس که نشست، . مرور کرد

ي موبایلش، زمان و   تصویر زمینهاما با دیدن. کشید تا ساعت را چک کند
 .مکان را فراموش کرد

عکسی که دو . خوب به یاد داشت این عکس را بهرام برایش فرستاده بود
جاي . خندیدند برادر دست دور گردن هم انداخته بودند و سرخوش می 

ي ادیب؟  فکر کرد آن زمان کجا بود؟ خانه. دید ها خالی می خودش را بین آن
اصال . یادش نیامد! هاي همین شهر لعنتی؟ کی از چهارراهشاید هم سر ی



 19  ³نبض اول    

همان بهتر که فراموش شده . دوست نداشت روزهاي گذشته را به یاد بیاورد
 . بود

ي خندان بهرام زد؛ سپس  اي به چهره  بوسه کرد و موبایل را به لبش نزدیک 
  : وار گفت اش را روي تصویر مرد چشم رنگی کشید و زمزمه انگشت اشاره

قربون رنگ چشات ...  دوست دارمقدر چه... خوامت می  قدر چهاگر بدونی «
 »!برم من

زد، اما مادر  حاال که بهرام نبود، دلش براي حضور در کنار این فرد پر می
گفت  می. اش شود گفت نباید وارد زندگی می. شود گفت نمی می. شد مانع می

 ... وقتش نیست
 . نزدیک محل کارش از اتوبوس پیاده شد مقابل ایستگاه بعد از نیم ساعت

هاي شرکت  صف شلوغ جلوي آسانسور را که دید، با تمام اضطرابش، از پله
ي دوم شد؛ چند ثانیه مکث کرد و نفس عمیقی  وارد البی طبقه. باال رفت

 .هنوز ترس داشت. هنوز ضربان قلبش باال بود. کشید
همین صدا . اي باز شد  با نالهاي بزرگ وارد کرد و در فشار اندکی به در قهوه

 . سمتش بچرخد بهي افراد حاضر در آنجا کافی بود تا نگاه همه
آقاي مقانلو . ایستاده بودند منشی شرکت ها مقابل میز نرگس هر دو دارابی

گویا طبق . هم اوراقی را در دستش گرفته و بادي به غبغب انداخته بود
کرد که  ها سخنرانی می براي دارابیمعمول در مورد نرخ تورم و اقتصاد کشور، 

 .ي بهادر بود اخم مهمان چهره
. هاي خطاکار پایین انداخت سرش را مثل بچه. وارد سالن شد و در را بست

  : مظلومانه گفت
 ».ببخشید! نشد... خواستم زودتر بیام ولی می«

همین سکوت باعث شد سرش را باال بگیرد و نگاهشان . کسی چیزي نگفت
 . سمت او بودبه شم دوخته بودند به بهادر که نگاه پرحرفش همه چ. کند

سمت اتاقش قدم تند به بهادر دستانش را داخل جیب شلوارش گذاشت و 
  : در اتاق را که باز کرد، خطاب به او گفت. کرد
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 ».تو اتاق منتظرتم«
  : نگاهش را به منشی داد و با استیصال لب زد

 »...یه کاري کن! نرگس«
   : باال انداخت و با خنده گفتاي نرگس شانه

اي نیستم که   منم کاره .دونی که حساسه می! دو ساعت تاخیر داشتی«
 ».و بگیرم ردستت

  : هاي دستش را در هوا تکان داد آقاي مقانلو هم برگه
دونه  خانوم میرزایی بیچاره از صبح نشسته تو اتاق و دونه! اینا رو ببین«
 با هم ماست که اعداد و ارقامشگل دیروز ش دسته. گیري کرده غلط
 » !خونه نمی

نگاهش را کشید . به معناي واقعی کلمه گند زده بود. ترسش بیشتر شد
 . براي رفتن تردید داشت. سمت در اتاق بهادر

  : نادر از کنارش رد شد و در همان حال گفت
 ».گه دیگه حاال چرا خشکت زده؟ برو ببین چی می«

اي به در زد و وارد اتاق  تقه. تاق بهادر برداشتسمت ابه هاي لرزانش را  قدم
 .از استرس بود که دوباره سالم داد. شد
 »!سالم آقاي دارابی« 

توانست دروغ  به خودش که نمی. بهادر فقط نگاهش کرد؛ سرد و عمیق
. هایش، همین نگاه برزخی سبز رنگ را دوست داشت بگوید، با وجود ترس

رفتارهاي جدي که قند در دلش آب همین . هاي نزدیک را همین دوري
 . کرد می

 مرتب بود؛  هاي پهن و قد بلندش را از نظر گذراند؛ همیشه خوشتیپ و شانه
اش  ایستاد، نگاه خیره مقابل بهادر که میهمیشه اما ! و مثل فرخ... مثل بهرام و

. گرفت کرد، اضطرابی آمیخته با ترس تمام وجودش را در برمی را که حس می
آدم "؛ به قول بهرام. پر از اقتدار بود. حرف، پر از جذبه بود  اخمو و کماین مرد

 "!کنه، حتی ممکنه شلوارشم خیس کنه  می جلوش دست و پاشو گم
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 . ي لبش ناخودآگاه لبخند نشست گوشه
 » !خندي؟ به چی داري می «
  : حواس گفت  و بی گیج

 » !به شلوار خیس«
از سر . اش انداخت پشتی صندلی و روي در آوردبهادر کتش را از تنش 

سعی کرد . کرد اش می دخترك داشت دیوانه. خستگی، نفسش را فوت کرد
  : صدایش اوج نگیرد

 »! وقت اومدنه؟ ساعت رو دیدي؟ نزدیک یازدههاالن«
  : اش را بین دستانش فشرد و به آرامی لب زد بند کوله

 »...قربون اون اخمت برم«
  : بهادر متعجبانه گفت

 »بله؟«
  : اي کرد و با دستپاچگی گفت تک سرفه

 ».کنم زود بیام سعی می. شه دیگه تکرار نمی! ببخشید... چیزه«
 به روخانوم میرزایی زحمت اصالحش . حساب کتاب دیروز پر از ایراد بود «

 » ...عهده گرفته اما
   :ادامه داد گرفت و با خشم شاش را سمت انگشت اشارهبعد 

 » ...، چون حواست بهمیايچون دیر . هش حقوق آخر ماهت نصف می«
  : میان کالم بهادر، معترضانه گفت

 » ...گفتم که دیگه«
  : بهادر داد زد

 » فهمیدي؟... هیچ وقت! حرفم رو قطع نکنوقت  هیچ«
دلش گریه . اي در گلویش نشست و سر تایید تکان داد غده. سکوت کرد

 ! رام کجا بود؟به. خواست توجه و مهربانی بهرامش را می. خواست می
بهادر که حس کرد تند رفته و دل دخترك را لرزانده؛ به آنی از فریادش 

د، انخار اش را می در حالی که با ناخن انگشت شست پیشانی. پشیمان شد
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  : پشت میزش نشست و با شک پرسید
 »حاال امروز هم چاي دارچینی آوردي؟«

اما . اش کرده بود هعصبانی شده و مواخذ. رئیس اخمویش سرش داد زده بود
 !توانست کینه به دل بگیرد و کمی، فقط کمی ازش متنفر شود؟ چرا نمی

  : سمت میز بهادر رفتبه بغضش را بلعید و 
 »...آره عزیز«

  : اش را تصحیح کرد و گفت چشمان بهادر که گرد شد، سریع جمله
 ».آوردم! بله جناب دارابی«

  : سمتش گرفت و گفتبه بهادر ماگش را 
 »مت چی بود؟اس«

اش  ي زندگی همه. ي عالم، با همین سه کلمه به قلبش هجوم آورد غم همه
شده بود بهادر؛ در تمام رویاها و آرزوهایش، بهادر و تصور حضور دائمش 

 !دانست نامش چیست؟ اما او حتی نمی. پررنگ بود
.  بهادر گرفتگر پرسشي منتظر و  با مکثی طوالنی نگاهش را از چهره

دانست لرزش دستانش از قندي است  نمی. را از کوله بیرون کشیدفالسکش 
که چند لحظه پیش با خواستن چاي دارچین در دلش آب شد یا از غمی که 

 !همین حاال بر دلش نشست
کرد؟ این چند ماه  دانست؟ چرا فراموش می فکر کرد چطور نامش را نمی

 ! اش؟ کافی نبود براي به حافظه سپردن اسم لعنتی
لبخندي مصنوعی روي لبان لرزانش نشاند و . ر مزاحمش را کنار زدافکا

  : حین پر کردن ماگ بهادر، انگار که با خودش حرف بزند شروع کرد به گفتن
هاي  هات خاصه؟ فقط دو درصد مردم رنگ چشم دونستی رنگ چشم می«

 »...ي افتخارشون اینه که هاي چشم رنگی همه هالیوودي... تو رو دارن
 .در که روي در فالسک قرار گرفت، حرفش را نیمه تمام رها کرددست بها

 »خوري؟ یا مشکل عصبیه؟ لرزه؟ دارو می دستات چرا می«  
ها  قبل. نفسگیر بود. خاص بود.  غریبه بود،این نگرانی برایش عجیب
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اش را از جانب مادرش داشت اما در این لحظه، ضربان قلبش  ي مشابه تجربه
حجم عظیم نگرانیِ پنهان شده در کلمات مرد چشم  شد براي دنکتند و 
  . مقابلش رنگی

هاي  فکر کرد تکیه بدهد و هاي. هاي پهن بهادر نگاهش را کشید سمت شانه
  : گریه کند و بگوید

. مادر مخالف بود.  توانست نمی. شد  اما نمی"!مرسی که حواست بهم هست"
 ...گفت او مثل بهرام نیست می. گفت وقتش نرسیده می

  : دست بهادر که مقابل چشمانش تکان خورد و پرسید
  » حواست کجاست؟«

  :  گفتبا ناامیدي. سرش را پایین انداخت و فالسک را روي میز گذاشت
گیري باید چاي دارچین  دونم هروقت سردرد می می... جا بمونه این همین«

 » !بخوري
  : مرد چشم رنگی یک تاي ابرویش را باال داد

 »نی؟دو از کجا می«
. نگاهش را به دستان لرزانش دوخت. کلمات تا نوك زبانش آمد و برگشت

 . سمتش هل دادبه بهادر دستش را عقب کشید و فالسک را 
 » سوال من جواب نداره؟ «

هاي تمام این  مردي دانست از بی دانست از احساسش؟ چه می بهادر چه می
 ها؟ سال

  : بهادر معترضانه گفت
 »  داري؟مشکل شنوایی! خانم«

هن اي پیر مشکی یقهو ي سفید  خیره شد به دکمه. نگاهش را باال کشید
اون یه "؛ بهرام گفته بود. اش  روي عضالت سینه به برق گردنبند طالیی. بهادر

  ".یه مدت کیسه بوکسش بودم... بوکسور لعنتیه
  : زیاد صادق نبود وقتی گفت. بغض چنگ انداخت بیخ گلویش

  »!دماز پسرعموتون شنی«
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 آروم "؛به خودش تشر زد. دانست چرا چشمانش قصد باریدن دارند نمی
! ها گریه نکنی. تخمشم مهم نیست و  اخم. ات که مهم نیست اسم لعنتی... باش

 "ها محکم باش؛ مثل تموم این سال
نگاه . اي اشک از چشمش افتاد ي تالشش براي محکم بودن، قطره با همه

از روي صندلی بلند شد و میز . اش کشیده شد انهبهادر همراه قطره اشک تا چ
 . را دور زد و مقابلش ایستاد

  :  وقتی پرسیدلحنش نگران بود
 »...چی شده بانو؟ اگه مشکلی داري بهم بگو«

مگر همین چند ! شد مرد چشم رنگی  زود نرم میقدر چه. میان اشک خندید
 فرق بود بین درق چهکشید؟  دقیقه پیش نبود که داشت او را به صالبه می

 و طول آورد بهرام هم زود جوش می. ها؛ بهادر اصال مثل فرخ نبود دارابی
 . کشید تا آرام شود می

سرش را باال گرفت و با همان اختالف زیاد میان قدشان، از پایین به 
  : چشمانش زل زد

 ».مسرورم! بانو نیستم«
نش نشست لبخند محوي روي لبا.  نگاه بهادر بین چشمان خیسش چرخید

  : و با لحن شوخی گفت
 »!خوبه، منم خوشحال و خشنودم«

  : اش عمق گرفت و بدون تعلل گفت خنده
 »...بها«

  : بهادر که متعجبانه نگاهش کرد، با شرمندگی ادامه داد
 .»ببخشید«
 »آره؟. خواستی بگی بهادر احتماال می!... شنیدم«  

م روي هم فشرد و بعد لبانش را محک. اش را کنترل کند توانست خنده نمی
  : از مکث کوتاهی، با بدجنسی گفت

 »خب چه ایرادي داره بهادر صدات بزنم؟«
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سرش را بیشتر به عقب . بهادر با صداي بلند خندید و نیم قدمی جلو آمد
نباید این تصویر ناب را از دست .  را از دست ندهد اوخم کرد تا نگاه خندان

  فاصله از بهادر بایستد و بوي عطرش را کهقبال پیش نیامده بود در آن. داد می
 ترکیبی از وانیل و چوب بود، استشمام کند و محو لبان خندانش به نظرش

 . ها را دوست داشت  این خندهقدر چه. شود
 !کرد باید امشب با مادرش صحبت می

 »!اي هستی ي بامزه بچه«  
 . ده بوددلخور ش. برداشتدید؟ قدمی به عقب  را بچه می اخم کرد؛ او 

.  را فشرد سمت گوشش برد و طبق عادت، نرمی گوششبه بهادر دستش را 
این حالت او را طی همین چند ماه فهمیده بود؛ یعنی مردد است، یعنی 

  .خواهد چیزي بگوید یا کاري بکند و شک دارد می
 »!دمابانت رو هم ببر. تونی بري سر کارت می «
 »دما چی؟ «

ي او را  ش را از گوشش جدا کرد و قدم عقب رفتهدست. بهادر دوباره خندید
   :با نیم قدم پر کرد

دیگه ! ري کنی و می از فردا اگه دیر بیاي، وسایلت رو جمع می! دختر خوب«
فقط به خاطر این چاي . گیرم امروز رو نادیده می...  ؟D'accord! میاين

ن هم معادل دمابا...  به شدت بهش نیاز دارماالندارچینی که برام آوردي و 
  ».فارسی فالسکه

سپس دستش را دراز . اش بود کمی مکث کرد؛ هنوز آثار خنده در چهرهبعد 
   :ادامه داد.  را روي سر دخترك تنظیم کرد کرد و خط مقنعه

 » وقت کار کردنه توئه آخه؟ چند سالته سرور؟االناصال «
ضی با لحنی نارا. اش را صاف کرد عقب کشید و مقنعهبیشتر خودش را 
  : تصحیح کرد

 »...مسرور« 
 »!اوهوم، چند سالته؟ به نظرم باید زیر بیست سال رو داشته باشی« 
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  : گفت؟ ناباورانه خندید بهادر چه می
 »!ترم به چهره و قدم نگاه نکن، فقط هشت سال ازت کوچیک«

  : زیر لب آهسته زمزمه کرد. نگاه بهادر رنگ تعجب گرفت
!... دونی چاي دارچین دوست دارم؟ می.. !.؟تري کوچکفقط هشت سال ازم «
 »!و؟... و

شناسد؟ براي  دقیق او و روحیاتش را میقدر   آن فکر کرد این دختر چرا
یک جاي کار . هاي براق و مشکی او گره خورد اي نگاهش به تیله لحظه
 .حس خوبی نداشت. لنگید می

  : سمت میزش چرخید و کف دستش را روي صورتش کشیدبه 
 »...تونی بري سر کارت می! خوبه«

صداي باز که   آنقبل از. گرفت هاي دختر را شنید که فاصله می صداي قدم
  : شدن در را نیز بشنود، گفت

و پیدا کنی که کارهاي  رتونی یه نفر می... چند روز دیگه تولد پسرمه«
 »مهمونی و سفارش کیک رو انجام بده؟

یا چرا باید . پیش کشیدهدانست چرا بحث تولد بنیامین را  خودش هم نمی
دانست یک جاي کار  فقط می. سرور، این مسائل را در میان بگذاردمبا 
شاید باید به خودش و اطرافیانش دائم یادآوري . لنگد؛ حس خوبی ندارد می
 ! اش چند ماهی است که دیگر خالی نیست ي دوم شناسنامه کرد، صفحه می
و  رش ا اگه اجازه...  عاشق بنیامینممن. کنم و می رحتما این کار! چرا که نه« 

البته به نرگس هم گفتما، ولی . گرفتم داشتم دیروز هم براي شما تولد می
 »!گفت شاید خوشتون نیاد

دوباره سمت دخترك چرخید و از این همه خوشی لحن او، ناباورانه به 
برایش عجیب و غیرواقعی بود که این دختربچه، که . نگاهش خیره ماند

اش خبر  تر است، از تمام زیر و بم زندگی  کوچک اوهشت سال ازگفت  می
  : اش را به میز داد و دست به سینه پرسید تکیه. دارد
 »کنی؟ کار میجا   اینچه مدته«
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توانست مدت زیادي را  شان طول کشیده بود و می صحبتکه   اینمسرور از
 قدمی سمت میز  از در فاصله گرفت و! کنار بهادر بگذراند، واقعا مسرور بود

 . برداشت
 ...بهرام. کنم کار میجا   ایندو سالی هست که« 

  . بهادر اخم کرد
شد که از شوهرم  راستش چند ماهی می... استخدامم کرد! یعنی بهرام خان«

 »!دیعنی بهرام خان منت سرم گذاشتن و قبولم کردن... بهرام. جدا شده بودم
  :  با لحنی جدي گفتبهادر با همان اخم، به در اشاره کرد و

دیگه دیر نیا؛ بهرام نیستم که دل . هام یادت نره حرف. تونی بري می«
 »!نموبسوز

  : مسرور تلخندي زد و گفت
 »تونم بهادر صدات بزنم؟ می! راستی... مطمئنا نیستی«

با خودش فکر کرد، این دختر مشکل روانی دارد؟ اصال شاید هم دیوانه بوده 
ي کوچک دخترك   دوباره نگاهش روي جثه که شوهرش طالقش داده؟

ي  بیشتر شبیه دختر بچه! ها شبیه بود و نه به زنان مطلقه نه به دیوانه. چرخید
 ! خواست تخسی بود که عروسکش را می

اش رفت و  سمت صندلیبه . از او گرفت نفس عمیقی کشید و نگاهش را
  : مقتدرانه گفت. روي آن نشست

 ».رخانم سرو! برو به کارت برس«
.  را چنان پر قدرت تلفظ کرد که لبخند دخترك جمع شد"خانم سرور"

   :قبل از خارج شدن، زمزمه کرد. سرش را پایین انداخت و در را باز کرد
 »...نه سرور! مسرورم«

  : اش را بیرون داد و زیر لب غر زد در که بسته شد، بهادر نفس کالفه
گه  زل زده تو چشمام می! سرتقي  دختره. ست  ادیوونه خونهجا   اینبه خدا«
 »!شه بهادر صدات کنم؟ می

با سر به نادر و مقانلو اشاره . صداي زنگ موبایلش با باز شدن در یکی شد
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   :کرد روي مبل بنشینند و تماس را جواب داد
 »جان دلم؟«

ي  سکوت که برقرار شد، موبایل را کمی از گوشش فاصله داد و به شماره
عمارت فرخ وقت  هیچ .نگاه کرد ذخیره شده بود، "ادرم. خونه"روي صفحه که 

در . "مهربانو" ؛خانه فقط برایش یک مفهوم داشت. دانست را متعلق به او نمی
  اوگاه از اش، تصویر مبهم و تار مادري را داشت که گاه و بی خاطرات گذشته

 از فرخی که چشم دیدنش را نداشت و تصاویر به شدت واضح. دید بت میمح
 دارد؟! حاال هم ندارد. ..و 

  : اي گفت پلک بست و با صداي خسته. کوبید ي راستش به تندي می شقیقه
 »مادرم؟! الو«
 »...سالم« 

شب گذشته با خودش . اش با شنیدن صداي نازنین بیشتر شد کوبش شقیقه
... قول داده بود با آرامش و بدون جدل حرف بزند؛ اما. کلنجار رفته بود

نازنین با اسمش، با حضورش، دست و پایش .  خودش نبوددست. توانست نمی
آلودش  توانست لحن خشم چطور می. اش را سلب کرده بود آزادي. را بسته بود

 را کنترل کند؟
 »خواي؟  می چی! نازنین« 

  : نین با تعلل پاسخ دادناز
 ».ردک قراري می بنیامین تو خونه بی. جا این رو آوردم لممن وسای«

   :نادر که شش دانگ حواسش را به او داده بود، انداخت و گفتنیم نگاهی به 
 ».زنیم  خونه حرف میمیام«

بد جا   ایناز اومدنم به... من قصد نزدیک شدن به تو رو ندارم! بهادر «
 ».عمو هم اصرار داشتند که بیام به خدا عمو و زن. برداشت نکن

کف دستش . ندسمتش چرخابه اش، سر مقانلو را هم  ي کالفه صداي خنده
  : اش کشید و با خونسردي ظاهري جواب داد را روي پیشانی

 ».من کار دارم باید برم. باور کردم! چشم خانوم«
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به اش را  منتظر جواب نازنین باشد، تماس را قطع کرد و صندلیکه   آنبدون
 . ي پشت سرش چرخاند سمت پنجره
! چیستبراي ارت دانست اصرار مهربانو براي رفتن نازنین به عم خوب می

کند از  فکر کرد شاید حاال هم مادر کنار نازنین نشسته و دائم یادآوري می
. جا نشین کند ي این چند ماه را یک  آواره،هاي زنانه استفاده کند و بهادر حربه

ي کیوان؟ اتاق بنیامین؟ اتاق خودش در  هتل؟ خانه! این چند ماه کجا بوده؟
حتی چند شبی را هم در ماشین . عمارت؟ شرکت؟ جاي ثابتی نداشت

 . گذرانده بود
: پیچید و سردردش را بیشتر کرد  گوشش درصداي مهربانو بود که 

ري؟ زن تنها  اصال کجا می! ري؟ ها خونه نمی نازنین زنته، چرا شب! پسرجان"
 سرش رو   نذار زنت دور از تو! شه نشین می  هم مرد بمونه، با شیطون بمونه، بی
 "!بالشت بره

 »!بهادر «
کوتاه و . کش و قوسی به تنش داد. صداي نادر را شنید و افکارش را پس زد

  : مختصر خطاب به نادر و مقانلو گفت
 »خب؟«

  : نادر پاسخ داد
و  حیف تحریم دست... ، از هر نظرد هستن هاي دانمارکی عالی ماشین«

 ».هاي تایوانی هم رسیده، تو گمرکه دستگاه. پامون رو بسته
  : و هم گفتمقانل

گم حاال که  من می. به نادرخان هم گفتم. من یه پیشنهاد دارم! دکتر«
 »!تراش بیاریم دنبال سود بیشتري هستیم، از چین ماشین ریش

  : سمت آن دو چرخاندبه ي کوتاهی کرد و صندلی را  خنده
کال تخصص پسرعموي بنده تو وارد کردن قطعات صنعتی و ! حامد جان«

 »...من تخصصم جراحی بود. تونه نظر بده تر میبه. ماشین آالته
هایش،  یعنی دیگر نیست؟ یعنی تمام تالش!  ؟"بود". مکث کرد
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 تمام شد؟... هایش، همه چیز هایش، شب بیداري سختی
با همین یک کلمه غوغایی در . سر دردناکش را بین دستانش گرفت و فشرد

نان تغییر کرده بود اش طی همین مدت کوتاه چ زندگی. دلش به پا شده بود
 !حتی حرفه و عشقش به آرا. دانست که همه چیز را متعلق به گذشته می

  : نادر با لحنی نگران پرسید
 » چی شده بهادر؟«

اي به موهایش  اش شانه با پنجه. خندید. سرش را از حصار دستانش آزاد کرد
 اوضاع نباید حاال و در این. از روي صندلی بلند شد و نفس عمیقی کشید. زد

دانست، فکر  اگر همه چیز را تمام شده می. کرد آشفته به گذشته فکر می
  .شد برد، بلکه باعث عذابش هم می کردن به آن نه تنها کاري از پیش نمی

کنار نادر روي مبل  .ي اتاق رفت هاي گوشه سمت راحتیبه میز را دور زد و 
  : دستش را روي زانوي او گذاشت و گفت. نشست

 »ه مهندس؟نظرت چی«
  : اش را به پشتی مبل داد و با لبخند گفت نادر تکیه

 »!تیغ«
پاي راستش را روي پاي چپش انداخت و دستش . ناباورانه به نادر نگاه کرد

   :با لبخند گفت. ي نادر حلقه کرد را دور شانه
ي مردم چرخ  گه همه ي اون صاحب کارخونه رو شنیدید که می قصه«

... پس حاال چی درست کنیم؟. و تلویزیون دارندخیاطی و رادیو، یخچال 
 صاحب کارخونه هم "...ابزار جنگ" :گه  ژنرال می"...بمب" :گه مخترع می

 "!قبول... شه ساخت، باشه اي نمی خب، حاال که چیز دیگه" :گه می
سمت . ي متفکر هر دو گرفت و از روي مبل بلند شد نگاهش را از چهره

. کمی از چاي را مزه کرد. ارچین را برداشتمیزش رفت و ماگ حاوي چاي د
  : چهره در هم کشید و گفت. سرد شده بود

... حاال هم حرف هردوتون یکیه، ابزار جنگ و بمب هیچ فرقی با هم نداره«
 ».هاست همون رو وارد کنیم ببینید بازار فروش خواهان کدوم یکی از این
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  : تمقانلو خم شد و از روي میز مقابلش، شکالتی برداش
 » .مبارکه... ماشین ریش تراش! پس تصویب شد«

  : نادر با خنده گفت
، ماشین چمن زمینی بیشتر دملت اگه ریشی مثل ریشِ تو رو داشته باشن«

 »...مبارکه! تراشی، پس همون تیغ تا ریش میاد به کارشون
فکر . اش را از نظر گذراند  بلند مشکی ریش. نگاهش را کشید سمت مقانلو

با . داد تراش کفاف صورت مقانلو را نمی ا نادر است؛ ماشین ریشکرد حق ب
 . ها، لبخند زد ي آن خنده

  : مقانلو گفت
  » من برم سر کارم، شاید بتونم با شرکت تایوان تماس بگیرم«

 .سپس از روي مبل بلند شد و رفت
خوب . در که بسته شد؛ نادر ایستاد و دست به جیب، خیره شد به چشمانش

نادر لب به که   آنقبل از.  است این مدل ایستادن نادر براي مواخذهدانست  می
   :سخن باز کند، گفت

 »!ي پدرم خواهرت اومده خونه«
 »... زن توئهاالنخواهر من « 

 و عطر تر نفس کشید عمیق. "زنته"ي   تکرار کلمه باز هم! باز هم یادآوري
  : ردبا لحن دلخوري زمزمه ک. هایش کرد دارچین را وارد ریه

 ».ام خورده، صحبت کنم خوام در مورد اسمی که فقط تو شناسنامه نمی«
  : نادر سرش را پایین انداخت و گفت

 ».به خاطر بنیامین باهاش راه بیا«
. ي بحث نداشت حوصله. سردرد داشت. چاي محبوبش سرد شده بود

  : توجه به حرف نادر گفت بی
 »دارم؟تو به این دختره گفتی من چاي دارچین دوست «
 »کدوم دختره؟« 

  : با کالفگی گفت. چشمانش را بست تا اسمش را به یاد آورد اما نتوانست
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 »...همین که دیر اومد«
 »مگه چاي دارچین دوست داري؟... گی؟ نه مسرور رو می! آهان« 

  : سرش را به معنی تایید باال پایین کرد
هیچ .  بخونمي کارکنان شرکت رو باید پرونده. بهرام استخدامش کرده«

حس . زنه این دختره هم که گیج می. شناسم کدوم رو درست و حسابی نمی
 ».خوبی ندارم بهش

برایش عجیب بود با . ي خندان دختر مقابل چشمانش جان گرفت ه چهر
 .کرد ي تیزبینی و هوش سرشارش، اسم آن دختر را فراموش می همه

ي  اما جثه. ته باشد سال داش27 یا 26هاي خودش باید  با توجه به گفته
با صداي نادر . گفت آالیشش، چیز دیگري می ي ساده و بی کوچک و چهره

 .تصویر دختر را پس زد
 ».بهتره با نازنین و بنیامین برید مسافرت« 

ي  جرعه. دانست چرا همه اصرار دارند او و نازنین را به هم نزدیک کنند نمی
کرد،  تر می ي که نادر را عصبیا اش را خورد و با خونسردي آخر چاي سرد شده

  : جواب داد
ي منه فقط به خاطر بنیامین و اصرارهاي بابا  اگه اسم نازنین تو شناسنامه«

هر وقت هم نازنین بخواد، . بهتره این فکر و خیاالت رو دور بریزید... و مامانه
دونی  می. ي مزخرف رو تموم کنم من حاضرم وقت محضر بگیرم و این رابطه

 ».ها نبودم ولش هم راضی به این خط خطیکه از ا
 .اش نشست و نگاهش را از نگاه خشمگین نادر گرفت روي صندلی

اي، چه فرقی داره؟  حاال اسمی و شناسنامه... ماهه اون زنتهچند ! بهادر« 
 سختی قدر چهتو که ایران نبودي، ندیدي . دوست ندارم نازنین اذیت شه

 »...چند بار. ر کرده بودها تغیی بهرام هم این آخري. کشید
ي گردن او  نادر که سکوت کرد، سرش را باال گرفت و به رگ بیرون زده

کنجکاوانه حرف نادر را . زد اش موج می ه عصبانیت و خشم در چهر. خیره شد
   :تکرار کرد
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 »چند بار؟ چند بار چی؟«
  : نادر با لحنی مغموم ادامه داد

. اومده ها خونه نمی بعضی شبکه   اینمثل. چند بار با هم دعواشون شد«
شون باز  اي به زندگی گفت پاي زن دیگه می. نازنین شک کرده بود بهش

 ».حتی رو نازنین دست بلند کرده بود... گفت اخالقش تغییر کرده می... شده
کمی آن . م فشرد ههایش را محکم به اش تکیه داد و پلک به پشتی صندلی

فهمید چرا  حاال می. لومیت نازنین لرزیدش، براي مظقلبهاي انتهایی  قسمت
فهمید دلیل  حاال می. داد العمل نشان می بنیامین براي هر صداي بلندي عکس

 ... وقتش را هاي وقت و بی دلیل سردرد. هاي عصبی نازنین را لرزش
کف دستش را روي نادر رفته بود . با صداي بسته شدن در، پلک گشود

شاکی بود از برادرش؛ . ي میز خیره ماندصورتش کشید و به عکس بهرام رو
 .اش هاي زندگی ش، براي خراب شدن برنامها موقع براي رفتن بی

 »پس شلوارت دو تا شده بود؟ حرمسرا راه انداخته بودي؟« 
داد بیش از این در زندگی برادرش  ترجیح می. با تاسف سري تکان داد

بودند؛ همین که باید اش را به ریشش بسته  همین که زن بیوه. کنکاش نکند
کرد؛ همین که باید کم و  هاي کارخانه و شرکت را تسویه می بدهی
 .اش کرده بود ي کافی عصبی کرد؛ به اندازه هاي انبار را جبران می کاستی
اي به در  دانست چه مدت درگیر اعداد و ارقام روي کاغذ بود، که تقه نمی

با صداي . ش را ماساژ دادها را روي میز رها کرد و گردن برگه. وارد شد
  : اي گفت گرفته

 »...بفرمایید«
   :اي در دست وارد اتاق شد  منشی شرکت با سینی

سوري دستور داد غذاتون . نمیاریدآقاي دارابی، شما که آشپزخونه تشریف «
 ».جا اینرو بیارم 

  : اش در هم شد با درد پیچیده در سرش، چهره
 »سوري کیه؟«
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 »...دهمین که صبح دیر اوم« 
ام  ؟ از کل زندگیمیاره؟ چاي دارچین میارههمین که هر روز برام غذا « 

 »خبر داره؟
  : به آرامی زیر لب ادامه داد

 »!دونه هام رو هم می احتماال سایز لباس«
  : منشی سینی را روي میز گذاشت و گفت

به هر حال، از ... ده گوش نمی! و پرت شما نکنه رمنم گفتم بهش حواسش«
 »!شه گذشت تش نمیدستپخ

لبخند منشی جمع شد و با کمی تعلل از اتاق بیرون . با اخم نگاهش کرد
 . رفت

. اش را منقبض کرد بوي قیمه در فضاي اتاق پیچید و عضالت معده
هاي  مقاومتش در برابر نخوردن آن غذاي خوش رنگ و بو، با ترشح آنزیم

 .دستگاه گوارشش از بین رفت
*** 

ي پدري  هاي روشن خانه  ار و خسته کننده، با دیدن چراغبعد از یک روز پرک
به از ماشین که پیاده شد، بنیامین . جانی روي لبانش نشست لبخند بی

 .سمتش دوید
 »!بهادر« 
رش را با پموهاي . اي نثارش کرد و او را به آغوش کشید"   پدر سوخته"

  : اش نشاند اي روي گونه ریخت و بوسه به هم دست
 »...هم بگو عموپسر خوب ب«
 »!عمو چرا؟ باید بگه بابا« 

در حالی که پالتوي پدر . صداي پدر، حواسش را از بنیامین پرت کرد
 حصیري ایوان نشسته  هایش انداخته و روي صندلی اش را روي شانه مشکی

ي  حتی مالحظه. خورد کرد و به قول مادر، زهرماري می بود، پیپ دود می
ها پیش، به این پیپ  هنوز هم مثل سال.  نیز نداشتحضور نازنین و بنیامین را
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 . ها عادت داشت ها و زهرماري خوردن دود کردن
جواب  بی. زیر لب سالم داد. نگاهش را از بساط روي میز مقابل پدر گرفت

 .هاي بد پدر بود ماندن سالمش یکی دیگر از عادت
  : بنیامین با ناراحتی گفت

 »...ابا بهرامب. ولی من که بابا دارم! بهادر«
  : لحن پدر غمگین شد

 ».از این به بعد بهادر پدرته!  پسرمنمیادبابا بهرام دیگه «
حین باال . سمت ایوان قدم تند کردبه اش فشرد و  سر بنیامین را به سینه

  : ها گفت رفتن از پله
 ».بنیامین فقط یه پدر داره، اون هم بهرامه... همون بهادر بهتره«

ي صندلی  تعادل نداشت، دستش را روي دسته.  بلند شدپدر از روي صندلی
 . فشرد تا بتواند صاف بایستد
. هاي لرزان و نامتعادل ببیند  را با آن قدمپدرشدوست نداشت بنیامین، 

مثل همان . دوست نداشت تصویر این مرد ناآرام در ذهن او نقش ببندد
ي پدر را که  کلمه. هایش و از نام پدر داشت تصاویري که خودش از بچگی

 .گرفت شنید، یک آدم الابالی مقابل چشمانش جان می می
  :  گوشش زمزمه کردزیربنیامین را روي زمین گذاشت و 

 ».اتاق من، با بابا فرخ حرف دارمبرو تو «
   :بنیامین که به داخل خانه دوید، با خشم رو به پدر گفت

ته این کنی دیگه از سنت گذش شی، فکر نمی داري هفتاد ساله می«
 »ها؟ گذرونی خوش

  : نیشخند صدادار پدر، با چند قطره اشک از چشمانش همراه شد
 ». برام ارزش داشتقدر چهدونی بهرام  تو که نمی«

 »!منو ندیديوقت  هیچچرا دونم که بفهمم  انقدري می «
ي بینشان را طی کرد و سیلی محکمی   فرخ با نفرت چند قدم کوتاه فاصله

  :  گوشش نشاندزیر
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 »!مردي تو باید می«
 ساله شده 35حتی حاال که . وقت پدر نیز عادت داشت هاي بی به این کتک

تا جایی که به یاد داشت . هاي او کنار بیاید بود؛ هنوز نتوانسته بود با فحاشی
اما این . براي دفاع از مادرش، ناسزاترین کلمات را از زبان پدر شنیده بود

 .کرد  مرگش را میاولین باري بود که فرخ آرزوي
 .مرد باید جاي بهرام می! درست شنیده بود

میان . دستان پدر را گرفت. گز افتاد جاي انگشتان فرخ روي صورتش به گز
 .هاي انباشته در دلش، هنوز هم براي او احترام قائل بود غم
 ».خوري سرما می... بیا بریم تو! پدرجان« 
اصال خونه رو با ... وام بمیرمخ می. خوام برم پیش بهرام  می!به جهنم« 
زنم وقتی بهرام نیست که توش نفس بکشه؛ راه بره؛ منو  هاش آتیش می آدم

 ».صدا بزنه
  : فرخ که مکث کرد، لبانش با درد قوس برداشت

 ».شی آتیش بزن اگه آروم می! باشه«
  : اش شدت گرفت؛ با ناله ادامه داد ي بلندي سر داد و گریه فرخ خنده

تر  باید بمیره؟ چرا باید تو زنده بمونی؟ بهرام که ازت کوچیکبهرام چرا «
. نموند. کرد موند و بنیامینش رو داماد می باید می. پسرم کلی آرزو داشت. بود

! خوره؛ از تو بیشتر بهادر م می هحالم ازتون به... خداي مهربانو نذاشت بمونه
 ».برو به جهنم

  : گفتدستانش را دور تن لرزان پدر حلقه کرد و 
 »...برمت باال  میاالن. حالت خوب نیست«

تر کرد  ي بازوانش را محکم فرخ تقال کرد براي خالصی از آغوشش، اما حلقه
   :فرخ داد زد. و سفت او را فشرد

... پدر بی... فت خورـم. یرونـن بـي م ونهـمشو از خـگ... نـم کـوضی ولـع«
 ».حرومزاده

   :ي فرخ یکی شدها ي مادرش نیز با گریه صداي گریه
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! وجدان بی. تو رو قسم به ارواح خاك مادرت تمومش کن. فرخ تمومش کن«
 »مگه تقصیر بهادره که بهرام مرده؟
   :رو به مادر اخم کرد و آرام لب زد

 ».حالش بده مامان، هیچی نگو«
   :اما مهربانو ادامه داد

بخوره در ق  آنبره تو همون زیرزمین. بهش بگو این کوفتی رو خونه نیاره«
 »!خونم تو این خونه من نماز می... که بمیره

  : سمت مهربانو چرخیدبه فرخ از آغوشش بیرون آمد و 
 »و گرفته؟ رخونی که پسرم نماز؟ براي خدایی نماز می«

  : با کالفگی پشت گردنش را مالید و رو به هر دو، داد زد
اري رو هاي تکر کشید هنوز که هنوزه این بحث خجالت نمی! بس کنید«

 »!تمومش کنید دیگه دارید؟
  : فرخ به دیوار تکیه داد و آرام روي زمین نشست

 ».زنید و به هم می رهردوتون حالم... از جلوي چشمام دور شین«
درماندگی و بیچارگی فرخ، بدترین تصویري بود که . کمی مکث کرد

هاي  شانه. سمت فرخ برود که منصرف شدبه خواست . توانست ببیند می
صدا  هاي بی مادر همچنان از گریه. سمت خانه بردبه درش را گرفت و او را ما
 .لرزید می

. هایش ترس دیده شدن اشک مثل مادر، بی. توانست گریه کند کاش می
 غرورش اجازه .شد نمی. توانست اما نمی. خیال از مرد خطاب شدنش بی

 .داد نمی
 بار دلش آغوش گرماي داخل خانه که شالق شد به صورتش، براي اولین

مهربانو را روي مبل . اولین بار بعد از گذر این همه سال. مادر را طلب کرد
  : صدایش لرز داشت وقتی گفت. نشاند و مقابلش زانو زد

 »مامان؟«
این . یک دنیا حرف و گله داشت.  گفتنش یک طور خاصی بود"مامان"
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کم آوردم مثل من . ها نیستم من مرد این سختی.  بغلم کن" : یعنی"مامان"
کرد و تو دوباره برام  م رو بابا پاره میا  ها که توپ پالستیکی همون بچگی

خوام  این مامان یعنی به خدا من هم آدمم، احساس دارم، می. خریدي می
. شن عاشق می. دشنک  دغدغه نفس می هایی که بی ي آدم زندگی کنم مثل همه

ي برادرشون رو، نه  ؛ نه بچهدکنن ي خودشون رو بغل می بچه. دکنن ازدواج می
 هستم که قربون رنگ  اي من همون بچه. مامان بغلم کن... زن برادرشون رو

. مامان بغلم کن... اي خودتهم چشرنگ همرفتی، همون رنگی که  اش میمچش
 ".و خواست، تو بهم زندگی بده ربابا مرگم

.  نکرداوج خواستنش را در همین یک کلمه گفته بود، اما مادر اعتنایی
  : اش شدت گرفت و با شیون گفت گریه
 ».آخ از داغ دلم... بیچاره فرخ... طفلی بهرام«

  : زمزمه کرد. اش را روي زانوي مهربانو گذاشت پیشانی
چرا هنوز پدر رو دوست داري؟ چرا با وجود این همه اختالف، هنوز هم «

 »کنارشی؟
 که بند آمد به آرامی اش گریه. هقش ادامه داد اي به هق مهربانو چند لحظه

   :گفت
وره، ـبـنگ صــه، ســرم دلــحـدش، مـنـاي گـه القـي اخ هـمـا هـب«

 »!ست، رازداره بخشنده
  :  و سرش را از زانوي او برداشتخندید

 ».دالیل خوبی داري براي سوزوندن عمرت کنار یه عیاش«
  : مهربانو غرید

 باشه، کافر باشه و هر طور که. اون پدرته، در موردش درست صحبت کن«
 ». که خدا تو قرآن سفارش کردهطور همونمطرود، باید بهش احترام بذاري  

 پشت سر  ي تسلیم باال گرفت و  دستانش را به نشانه از روي زمین بلند شد و
  : هم زمزمه کرد

 »!ببخشید... تون کنه براي هم خداوند حفظ! خوام من معذرت می«
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ها و دل  د آغوش گرم مادر، پذیراي خستگیکر چه خیال باطلی که تصور می
براي بهرام گریه . او حتی دست نوازش بر سرش نکشید. شود هایش می بریدن 

اش اشک ریخت؛ براي او چه کار   دیده کرد؛ براي فرخ زاري کرد؛ براي دل داغ
 کرد؟

حین . ي باال رفت هاي منتهی به طبقه سمت پلهبه از مهربانو فاصله گرفت و 
و پالتو را از انداخت ها  شال را روي پله. تن، شال دور گردنش را باز کردباال رف
 .درآوردتنش 

 »حالت خوبه؟! بهادر« 
پالتو که از دستش رها شد، نگاه . نگاهش را به چشمان نگران نازنین دوخت

 .حضور نازنین را پشت سرش حس کرد. سردش را گرفت و وارد اتاقش شد
 ».که این دعواها تازگی ندارهدونی  بهادر آروم باش، می« 

هاي پیراهنش را باز  دکمه. گفت؟ چه دل خوشی داشت نازنین از آرامش می
 . خواست دلش دوش آب گرم و یک خواب راحت می. کرد
دونی که حالش  از دست عمو ناراحتی؟ اون منظوري نداشت، می! بهادر« 

 »...هوشیار بشه دیگه هیچی یادش. خوب نیست
سمت به . ي نازنین نیمه تمام ماند از تنش خارج کرد، جملههنش را که اپیر

دارش نگاه پر بهت   صداي خش. هن را روي تخت انداختانازنین چرخید و پیر
  : گرفتبدنش نازنین را از 

 »شه تنهام بذاري؟ می«
   :نازنین قدمی نزدیک شد و با لکنت زمزمه کرد

 »پشتت؟... جاي چیه... جا«
  : نگاهش را باال کشید و به چشمانش دادنیشخند که زد، نازنین 

 »ست؟ ا جاي بخیه«
. نازنین سریع رو گرفت. توجه به حرف نازنین، کمربند شلوارش را باز کرد بی

  : سمت در برگشت و گفتبه 
 »!اي گم خسته خواست بیاد پیشت، بهش می بنیامین می«
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شت لبش ي نازنین بود که خنده تا پ هاي ناشیانه و ترسیده العمل از عکس
  : گفت. برگشت آمد و 

 ».بگو نیم ساعت دیگه بیاد«
دور . برداشتنازنین که از اتاق خارج شد، دست از باز کردن کمربندش 

ي تخت نشست و سرش را میان دستانش  خودش چرخید و در نهایت لبه
 . داد شد و آزارش می  گوشش تکرار میدرهاي فرخ هنوز  حرف. گرفت

  :  و خیره به سقف، لب زدتنش را روي تخت رها کرد
زنده بودنم براي کی مهمه؟ لعنت بهت آرا که باعث حال بد ! مردم باید می«

 »...این روزهامی
ي سیاه  پشت پرده. ذهنش به خاطرات گذشته نقب زد  .اي پلک بست لحظه

آرا . بوي عود فضاي خانه را برداشته بود. شان ي کوچک پلکش، آرا بود و خانه
  : سمتش گرفتبه فنجان قهوه را مقابلش نشست و 

عود خورشید هم روشن کردم که ! قهوه براي رفع خستگی آقاي بهادر«
 »!هاي منفی رو ازت دور کنه و سرحال بشی انرژي

  : با مهربانی لبخند زد
 » ...تمام تو براي رفع خستگی و گرفتن انرژي مثبت، کافیه عزیزم«

ي خندان  گاهش روي چهرهن. فنجان قهوه را گرفت و به لبش نزدیک کرد
حالش به طرز . کرد به معناي واقعی احساس خوشبختی می. آرا چرخید

خواب رفت،  سمت اتاقبه آرا که از روي مبل بلند شد و . عجیبی خوب بود
 . ي آرا خیره شد فنجانش را روي میز گذاشت و ایستاد و به راه رفته

 هنوز طعم تلخ قهوه .کرد هنوز بوي عود خورشید را حس می. پلک باز کرد
آن شب را خوب به خاطر داشت؛ بعد از یک شب شیفت کاري . زیر زبانش بود

بیمارستان با در چندین ساعت . کالفه بود. خسته بود. به خانه برگشته بود
 پرستارها سروکله زده بود؛ اما آرا همیشه رگ خوابش را  بیمار و همراه و

 . دانست می
حوصله از روي تخت  بی. اما آرایی وجود نداشت.  کالفه حاال هم خسته بود و
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 . سمت حمام رفتبه بلند شد و 
*** 

حین خشک کردن موهاي سرش، در اتاق به ضرب باز شد و بنیامین با 
   :خنده و آغوش پر کتاب، وارد شد

 »...من اومدم«
  : صداي نازنین را پشت سرش شنید

 ».ست بهت گفتم که عمو خسته! بنیامین«
   :وي گردنش رها و دستانش را براي بنیامین باز کرد را ر حوله

 ».بدو بیا بغلم«
  : نازنین به درگاه تکیه داد و گفت

 ».اصرار کرد که بیاد پیش تو بخوابه. ببخشید«
  : یامین کاشتاي روي موهاي بن بوسه

 ». اتاقتمیارمشوقتی خوابش برد . ایرادي نداره«
شرتش را از روي  صله گرفت و تینازنین که در را بست، کمی از بنیامین فا

  : بنیامین گفت. زد  تخت چنگ
 » !جاي چیه رو کمرت؟! بهادر«

  :  فشرد شرت را تن کرد و بنیامین را محکم به سینه تی
 »!هاي یه خرس وحشی جاي چنگال«

بنیامین که با کنجکاوي نگاهش را باال کشید، با شیطنت خندید و خودش 
 . رها کردرا همراه با بنیامین روي تخت 

   :بنیامین با خنده و هیجان گفت
 ».خوام پرواز کنم می... باال... منو بنداز باال«
 ".کنم دارم پرواز می... ندازه باال بیا ببین بابایی منو می!  بهادر"

  اي ایستاده بود و خودش را دید که گوشه. روزهاي بچگی بودصداي بهرام 
 . به بازي فرخ و بهرام خیره مانده بود

  : بنیامین گفت
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 » !خوام مثل تو با خرس وحشی بجنگم منم می«
 کرد و  صورتش را بین موهایش فرو. آغوشش خیره شددر ي بهرام  به بچه
 .  بوسید بویید و

  : اي گفت با صداي گرفته
 » ...بخوابیکه   اینگم، به شرط و بهت می رشا  قصه«

 نقاشی نکشیم؟
بنیامین معترضانه اسمش را تکرار . تگرف  بینی بنیامین را بین دندانش كنو
  : به آرامی گفت. کرد
 » !ام بهرام کوچولو خیلی خسته«

 . بنیامین که دمغ شده بود، به ناچار موافقت کرد و زیر پتو خزید
هاي بنیامین را  ها از خرس خیالی حرف زد و قصه بافت و سوال ساعت

به اش، سرش را   بسته پلک هاي منظم بنیامین و جواب داد و در نهایت با نفس
 يهایی که دو  نگاهش را دوخت به عقربه سمت ساعت دیواري متمایل کرد و

. خسته بود اما خواب مثل هر شب فراري بود. دادند نیمه شب را نشان می
 . نفرت داشت از شب و تاریکی و خواب

. سر بنیامین را از روي بازویش برداشت و بالشت را زیر سر او کشید
 گوشش به بیخاش بوسه زد و  به چشمان بسته. وسه باران کردصورتش را ب

   :آرامی زمزمه کرد
 ».خوبه که هستی! بخواب پسرم«

فکر کرد نه تنها کسی را نداشت، که حتی خودش . دلش از این حرف گرفت
 موهاي  .لبخند تلخی لبانش را کش داد. را هم نداشت و وقف دیگران شده بود

  : اش کنار زد بنیامین را از روي پیشانی
 »!تو رو که دارم، ندارم؟«

دستانش را زیر زانو و کمر بنیامین . اش داد کش و قوسی به تن خشک شده
. اي به در وارد کرد مقابل اتاق بهرام، تقه. حلقه کرد و از روي تخت بلند شد

قاب عکسی . ي نازنین را که شنید، در را باز کرد و وارد اتاق شد صداي گرفته
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نین بالفاصله زیر پتو پنهان کرد، دید و چشمان سرخ و خیسش را را که ناز
خواست فاصله بگیرد . به آرامی بنیامین را روي تخت گذاشت. نادیده گرفت

 . که دست نازنین روي بازویش نشست
 »ازم دلخوري؟! بهادر« 

ي نازنین دور بازویش، تا مردمک لرزان  نگاهش بین انگشتان حلقه شده
اگر حال نازنین خوب بود، اگر وقت مناسبی بود، . گشتچشمانش رفت و بر

گذاشت پاي تاثیر  اگر آن قاب عکس را ندیده بود، این تماس را می
دوست نداشت . اما آن لحظه هیچ چیز جاي خودش نبود. هاي مهربانو نصیحت

 . هایش چیزي بشنود از مهربانو و سرزنش
 را به معنی نفی به سرش. اش به آرامی فشرد دست نازنین را میان پنجه

 "لبان نازنین که براي خنده قوس برداشت، با گفتن . چپ و راست تکان داد
 . از اتاق خارج شد"بخیر شب

مغزش با نظم . ها همبستر شد ي گذشته روي تختش که دراز کشید، با همه
از آرا و پاریس گرفت و رسید به تصادف بهرام و . ادواري شروع کرد به کنکاش

اش از همان  تمام بدبختی! ي خودش زنین و نیازهاي پاسخ ندادهعقدش با نا
داشت . کرد داشت نازنین را به عنوان همسر قبول می. قاب عکس شروع شد
آمد، اما عکس بهرام را در آغوش نازنین  اش کوتاه می مقابل سرنوشت لعنتی

شان  که دو هفته از محرمیتبود همان شبی . ریخت به هم دید و همه چیز
 که  شبیهمان. و احساساتش درگیري داشتگذشت و هنوز با خودش  می

ي بهرام فرستاد و وقتی وارد اتاق  مهربانو داد و بیداد کرد و به زور او را خانه
 را آمدهخواب شد، قاب عکس را روي تخت و در آغوش نازنین دید و راه 

 .برگشت
 دلش امید داشت ته ولی ته. افتاده بود در یک مسیر سراشیبی پر از سنگالخ

جایی این شیب تند به یک  باالخره یک. که آخرهاي این مسیر لعنتی است
 رسید؟ رسید؛ نمی خط ممتد و صاف می
 کرد تش و پردرآوردشرتش را از تنش  خیز شد و تی خمیازه کشید؛ نیم
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  . پتو را که روي سرش کشید، چشمانش گرم شد. سمتی
ر هم نشسته و خودشان را غرق کنا.  نگاهش سمت فرخ و آرا کشیده شد"

خوردند و ناسزا  می. خندیدند خوردند و می می. ها کرده بودند نوشیدنی
 .گفتند می

سرش . اي بهرام را زیر دست خودش و روي تخت اتاق عمل دید براي لحظه
هاي پدر و آرا، سوزن و نخ بخیه را  ها و خنده توجه به حرف بی. شکافته بود

صداي بوق دستگاه ثبت . وختن شکاف سر بهرامشروع کرد به د. برداشت
   :فریاد زد. اش نشست ضربان قلب که باال رفت، عرق روي پیشانی

 »میره؟ بینید برادرم داره می مگه نمی... دهردوتون خفه شی«
   :خشمش بیشتر شد و گفت. آرا خندید

 »...بیا کمک کن لعنتی! آرا«
   :نش گفتآرا دستانش را باال گرفت و با همان لحن خندا

 ».متاسفم... لرزه دستام می«
  : نگاهی به افراد حاضر در اتاق عمل انداخت و گفت

»CPR ؟د، منتظر چی هستیدرو انجام بدی« 
تمام تنش . نبض و تنفس بهرام را چک کرد. تفاوت بودند و ناظر اما همه بی

  : هایش گفت پدر بین خنده. از عصبانیت و تشویش، لرز داشت
 ».بهرام مرده.. .بهادر ولش کن«
دستی روي . توجه به حرف پدر، عمل احیا را انجام داد؛ بارها و بارها بی
 .اش نشست شانه
 ».فایده نداره. ولش کن. ایست قلبی کرده! بهادر«  

  : نگاهش را به صاحب صدا داد؛ کیوان با لحنی غمگین ادامه داد
 »...متاسفم«

هایی پر  نعره.  دل فریاد زداز ته. زمین زیر پایش که خالی شد، سقوط کرد
 ".از نفرت و درماندگی، به خاطر زندگی منحوس و مسحورش

اش را بیشتر  کالفگیهمین  تمام تنش خیس عرق بود و  .پلک گشود
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کابوس  حتی نیم ساعت هم نتوانسته بود، بی. نگاهش را به ساعت داد. کرد می
 .آرامش بخوابد و با

. هنوز حس سقوط داشت.  ماندمبهوت به سقف خیره اي مات و  لحظه
نگاهش را از سقف . سوخت اي که کشیده بود، می اش از شدت نعره حنجره

. خواست  آرا را میحضورعجیب بود که حاال، دلش . گرفت و به پهلو خوابید
ها و  با همان دستان لرزان و خنده... همان آراي شبیه فرخِ این روزها را

 .هاي کاذبش هاي از سر خوشی گریه
*** 

به اتاق سابق بهرام سرك . چند ساعتی طول و عرض اتاقش را طی کرد
  هر دو خواب بودند و. اي باالي سر نازنین و بنیامین ایستاد کشید و لحظه

اما .  یادگار برادرش را دید بزند ی آنجا بایستد وهتوانست بدون هیچ توجی می
 . در نهایت تصمیم گرفت از خانه بیرون بزند

. اش را روي سرش گذاشت ي قدي کنار کمد دیواري، کاله پشمی مقابل آینه
اي در  لحظه. اش، کابوسش را یادآوري کرد برق گردنبند بیرون افتاده از یقه

اش را مرتب کرد و حین کشیدن  آینه به زنجیر و نام آرا خیره ماند؛ بعد یقه
نه، در آن  خا فرار از اوضاع خفقان. اش، از اتاق بیرون رفت زیپ گرمکن ورزشی
مهم نبود ساعت پنج صبح یک روز بسیار سرد آذر ماه . لحظه بهترین راه بود

مهم نبود دنیا تا به آن لحظه به . خواب راحتی نداشتهچند شب که . است
مهم این بود که تنها با بیرون رفتن از این خانه و دور شدن ... کامش نچرخیده

 نسبی، هرچند یآرامش. ندتوانست آتش درونش را مهار ک از ساکنینش، می
 .توانست با خودش، افکارش و دلش خلوت کند می. آورد کوتاه به دست 

هنوز هم نتوانسته بود رفتن او را . هایش سست شد مقابل در اتاق بهرام، قدم
گذشت؛ خیلی  سخت می... آمد، ولی با نبود بهرام با نبود آرا کنار می. باور کند
 .سخت

ي به  چشمانش را بست و چهره. قرار گرفتي در  دستش روي دستگیره
ي توانش براي چرخاندن  همه. تصور کرددر ذهنش را ي بنیامین  خواب رفته
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 .دستگیره، با شنیدن صداي نازنین به باد رفت
 »خواي؟ چیزي می« 

آن . کرد حاال باید حضورش را توجیه می. ي بدي مچش را گرفته بود لحظه
کلمه با هم منطقی  خواستند، دو واست، نمیخ هم مقابل نازنینی که حتی نمی

 .دور از هر جنجالی حرف بزننده و ب
به نفس پر حرصش را، از قرار گرفتن در این مخمصه بیرون داد و تنش را 

ي متعجب نازنین  اش را در چهره نگاه کالفه. سمت نازنین متمایل کرد
انه روي اش را آزاد برخالف همیشه، حجاب نداشت و موهاي مشکی. چرخاند

 . هاي دور کودکی مثل همان سال.  رها کرده بود شانه
نگاه نازنین اما بین چشمانش و دستی که روي دستگیره ثابت مانده بود، در 

  : اي گفت دستش را از دستگیره جدا کرد و با صداي گرفته. گردش بود
 ».خواستم بنیامین رو ببینم می«

 . گرفت، سریع از در فاصلهتر شد نازنین که نزدیک
 »انتظار نداري که پنج صبح بیدار باشه؟! بنیامین خوابه« 

نیم نگاهی به چشمانش انداخت و از تندي لحن او، . لحن نازنین دلخور بود
 .اي که طعم تلخ طعنه و گالیه داشت خنده. خنده روي لبانش نشست

 »ره؟ می! ره نازنین خانم همه چیز طبق انتظارات ما پیش نمی«  
هاي  نکنه انتظار داري به حرف... ونم انتظار شما چیه؟ نکنهشه بد می «

 » ... مادرت عمل کنم و برات همسر نمونه
  : ي سکوت باال گرفت و گفت دستش را به نشانه

. پات جواب بدم تر از اونی هستم که پابه خسته! خوام بحث کنم نازنین نمی«
هاي بهرام رو  سفقط قاب عک. هاي مهربانو عمل کنی انتظار ندارم به حرف

جمع کن؛ طوري رفتار نکن که فکر کنم من مجبورت کردم باهام ازدواج 
 » !کنی

بدون شک نازنین دوست . هجوم اشک را به چشمان مشکی نازنین دید
  : نداشت مقابل او گریه کند که، سرش را پایین انداخت و به آرامی زمزمه کرد
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 »...فهمم دلیل این همه تلخی لحنت رو نمی! بهادر«
  : سپس در اتاق را باز کرد و با بغض ادامه داد

 ».ش؛ فقط به من تیکه ننداز ا دم ببینی اجازه می. ات اینم برادرزاده... بیا«
هاي بافتش را از جیب گرمکن بیرون کشید و حین  در آرامش دستکش

  : پوشیدنش گفت
 ي تو ندارم براي نیازي به اجازه! یادت نره ولیِ بنیامین فعال منم«

 »...دیدنش
ها قدم  پله  سمت راه، بهمنتظر حرف یا نگاهی از نازنین باشدکه   آنبدون
 .تند کرد

چند روز دیگر . اش را در هواي خنک آرام کند  ترجیح داد ذهن آشفته
فصلی که انگار در . شد و از این فصل به شدت نفرت داشت زمستان شروع می

 . هار نداشتها پیش شروع شده بود و قصد ب این خانه سال
ها را به  ها و ناراحتی ي دغدغه وارد خیابان که شد، با دیدن ماشین نادر همه

رو به نادر، که به ماشینش تکیه داده بود و سیگار دود . اعماق ذهنش پس زد
  : کرد، با صداي بلندي گفت می
 »کشی؟ صبحونه خوردي که سیگار می«

ي  لبه. وي زمین انداختاش را از ماشین گرفت و سیگارش را ر نادر تکیه
در حالی که به خاطر سردي . اي رنگش را تا گردن باال کشید کاپشن سرمه

  : مالید، با صداي لرزانی گفت هوا، کف دستانش را به هم می
 ».خیلی وقته منتظرتم! بهادر«

  : از تعجب ابرویی باال انداخت و در خانه را بست
 »صال چرا نیومدي تو؟ ا!زدي  می این وقت صبح؟ خب زنگ،منتظر من«

  : نادر جواب دهد، ادامه دادکه   آنقبل از
 »زدي؟ با نازنین حرف می«

  : نادر لب باز کرد براي پاسخ اما، باز هم به جاي او گفت
وقت اومدي سراغم، به  بار هم بی هر! آها... اون هم با یه زن. دعوا کردي«
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 »!ياي بهت بدم و بر عنوان بیمار اومدي که دارویی، نسخه
  : این بار نادر متعجبانه به چشمانش خیره شد و گفت

 »از کجا فهمیدي؟«
 » پیچی مجانی رو؟ چی رو؟ نسخه «
 »!گم دعواي من با یه زن رو می... ته ا اون که وظیفه! نه «

اي روي لبانش نشست و مسیر پارك انتهاي خیابان را در  لبخند پیروزمندانه
 سنگین کردن  وش، نشان از سبکقدم شدن سکوت نادر و هم. پیش گرفت

 .کلمات داشت
 ».خوام باهات حرف بزنم می! بهادر«  

اما با بیرون دادن نفسش، نگاه دلخور نازنین مقابل . دم عمیقش را بازدم کرد
ي بدجنس وجودش، نازنین را براي این ازدواج  نیمه. چشمانش نقش بست

هنوز هم که   اینگر نهاصال نازنین چرا کوتاه آمده بود؟ م. دانست مقصر می
 اعتراضی نکرده  بهرام را دوست داشت؟ پس چرا مقابل اصرارهاي خانواده هیچ

افتاد و نازنین او را مقابل  ي چند لحظه پیش اتفاق می بود؟ اگر باز هم صحنه
اصال دوست . کرد شد و تلخی می  بیشتر تلخ میاین باردید،  اتاق بهرام می

 .هاي این زندگی مزخرف استفاده کند دن پایهداشت از هر فرصتی براي کوبی
 »حواست با منه؟! بهادر« 

دردت رو بگو و . شنوم می«: ي درهم نادر انداخت و گفت نیم نگاهی به چهره
 »...برو
اول بگو از کجا فهمیدي من با نازنین حرف زدم؟ اصال از کجا فهمیدي « 

 »من دعوا کردم؟
ي  کنش را عقب داد تا صفحهکمی آستین گرم. دست چپش را باال گرفت

 .سفید ساعتش را ببیند
  : گفت

گند بزنن به این ... خوام به کارخونه سر بزنم می! امروز باید زود برم نادر«
کنم  دنیا، این جا چه غلطی میور   اونام رو ول کردم ي زندگی همه. شانس
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 »آخه؟
  : هایش که سرعت گرفت، نادر هم به حرف آمد قدم

دونم مسائل کارخونه و شرکت  ناختی که ازت دارم، میبا ش. فهممت می«
 »...خواد جدا شه شیدا می! بهادر. ات سازگار نیست اصال با روحیه

: سمتش و گفتبه چرخید . نادر هم چند قدم جلوتر توقف کرد. ایستاد
خواد  گه نمی می. بینه مشکل دانیال رو از چشم من می. حدست درست بود«

 ».شه بریم دکتر راضی نمی. فیلی بشنهاش هم همو ي بچه بقیه
پاي راستش را باال . اش را به درخت کنار خیابان داد تکیه.  نیشخند زد

  :  گفت اش را بست و ي کفش ورزشی گرفت و بند باز شده
 »به شیدا خانمت گفتی مشکل دانیال از خودشه؟«

  : به چشمان ناامید و نگران نادر خیره شد و ادامه داد
 »دعوات شده؟پس با شیدا «

  : اش را میان موهایش فرو کرد و غرید  پنجهآشفتگینادر با 
ببین، شیدا ... ده شه تلگرافی حرفی نزنی؟ به خدا عقلم قد نمی می! بهادر«

حتی اگه مشکل هم حل شه، . هاي فامیله  زن  و حدیث خیلی تحت تاثیر حرف
 ». کنیمذاره درست و حسابی زندگی هاي اطرافیان نمی زنک بازي خاله

  : اش را از درخت گرفت و دوباره به راه افتاد تکیه
چون مرد . برد اگه تو هموفیلی بودي، ژن معیوبت رو دانیال به ارث نمی«

خب پس . کنه نه پسرش به دخترش منتقل تونه  میهموفیلی این ژن رو 
تون دختر باشه که مبتال  ي بعدي حاال اگه بچه... مشکل از ژن شیداست

فهمی منظورم  می. مثل خود شیدا... ه پنجاهه، شاید بشه ناقلشدنش پنجا
شون این بیماري بوده و شاید خودش هم خبر نداشته؛ چون  تو خانواده... رو؟

 ».دافراد ناقل مشکالت زیاد جدي ندارن
  : نفسش را بیرون داد و به تندي گفت. توقف نادر باعث شد بایستد

نه؟ این همه آدم هموفیلی تو دنیا ات ای ي دغدغه  همهاالن! نادر بس کن«
هاي  کنی آدم  فکر مید،شن دار می  بچهد،کنن  ازدواج مید،کنن دارن زندگی می
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... حاال روحی یا جسمی فرقی نداره.  درد داریممون دردن؟ همه سالم بی
. هام نکن نگاه به خنده.  خود خود دردم،منو ببین! باالخره که باید پیش رفت

 »...نتی از گریه هم بدترههاي لع این خنده
  : گفت نادر سرش را پایین انداخت و 

 ».حق با توئه... دونم چی بگم نمی«
  :  گفتدلسوزانهموهاي سر نادر را با دست به هم ریخت و 

باید محکم . اي خجالت بکش تو مرد اون خانواده. ات رو نبینم ناراحتی«
 ».باشی

از . تحملش خیلی کمه... مخمهغرغرهاي شیدا رو . آرم بهادر دارم کم می« 
 ».میارهیه طرفم داره به من فشار 
. سمت خودش کشیدبه ي نادر گذاشت و تنش را  دستش را روي شانه

به . ي کیوان، رفیق بود نادر به اندازه. اش را به پیشانی نادر تکیه داد پیشانی
 .خون بود ي بهرام، برادر بود؛ هم اندازه

  : با صداي پر امیدي گفت
. ببرشون پیش یه دکتر خوب! ست ندارم تو یکی رو ناراحت ببینم نادردو«

متخصص ... ببر پیش کیوان. شدت هموفیلی باید براي دانیال مشخص بشه
تا ... توجیه بشه تا سر تو غر نزنه.  کنه تونه شیدا رو هم توجیه خون بهتر می

ه از بین یعنی عشق با این مسائل پیش پا افتاد. جایی که یادمه عاشقت بود
هاي دیگرون  ، رو حرف هاي زندگی ره؟ ببرش پیش مشاور تا یاد بگیره پایه می

 »...که اگه بشه، زود خراب. شه ساخته نمی
 آرا گفته "!هایی که پشت سرم بود، بهم خیانت کردي  به خاطر حرف  تو"
اش کوبیده بود و تهدیدش کرده بود  هایش را به سینه مشت. داد زده بود. بود
 . رفتن و ناپدید شدنبه 

هاي آرا یک شکاف عمیق  انگار جاي مشت. اش گذاشت دستش را روي سینه
ها به سوزش افتاده بود و درد  اش ایجاد کرده بود که بعد از ماه روي سینه

  : ي حرفش بود، لبخند زد و گفت رو به نادر که منتظر ادامه. داشت



 51  ³نبض اول    

 » !ا محبت تو درست بشهولی فکر کنم ب... من روانشناس نیستم! خیال بی«
دستانش را در . نادر ازش فاصله گرفت و نفس پر حرصش را بیرون داد

  : جیب کاپشنش گذاشت و گفت
ولی اون، از حرفی که پشت سرش باشه . گم منم همینا رو بهش می«
لحظه به لحظه که   ایننه. گم باید با هم به دانیال دلداري بدیم می... ترسه می

 ».تر بشه ي اون بچه ضعیف هدعوا کنیم و روحی
 ».به قول مامان، توکلت به خدا باشه. نگران نباش «

  : نادر گفت
حاال اینا به کنار، بگو از کجا فهمیدي نازنین رو دیدم و با یه زن دعوام «

 »شده؟
صداي نادر را . هایش سرعت بیشتري داد و شروع به دویدن کرد به قدم

 .پشت سرش شنید
 »...بهادر با توام« 

  : حین دویدن پاسخ داد. شد تر می شکاف داشت عمیق. اش را مالید سینه
ي کاپشنت ازم پنهونش  خواستی با یقه. یه خراش بزرگ روي گردنت بود«
تو کنه که  قطعا هیچ مردي ناخن دراز نمی... اون خراش جاي ناخنه. کنی

 »کنه؟ می. بخواد چنگ بندازهمواقع حساس 
 .  که گفت، لبخند روي لبانش نشاند"شرفی بی"ي نادر و  صداي بلند خنده
  : با خنده ادامه داد

ولی تورو که . تعجب کردم که بیداره. نازنین رو جلوي در اتاق بهرام دیدم«
 ».دزدن دیدم، گفتم خواهر و برادر داشتن گپ ناشتایی می

موندم با این همه هوش و ... یادته؟. کردم از بچگی بهت حسودي می« 
 »تونی از پس مسائل شرکت و کارخونه بربیاي؟ ي، چرا نمیحواسی که دار

  : با آوردن اسم کارخانه، دوباره به ساعتش نگاه کرد و گفت
گذاري و  اي به اقتصاد و سرمایه عالقه. تر بود بهرام تو این کارها باهوش«

تو که ! بهتره کال کارخونه و شرکت رو تو بچرخونی نادر. خرید و فروش ندارم



   کابوس ناتمام³  52

 سر کارگرا بودي و ياز اولش هم باال. جا عالقه داري ي بهرام به اون به اندازه
و جمع و جور کنم و  رشاید بتونم دوباره خودم... من هم. دونی چی به چیه می

 ».ها بذارن البته اگه فکر و خیال. ام برسم به کار و زندگی
  : نادر گفت. زدند نفس می حاال هر دو نفس

 ».اي به طبابت هم نداشتی عالقهتا جایی که یادمه، تو حتی «
جا که برگشتم و بابا مجبورم کرده بشینم جاي  دقیقا تا کجا یادته؟ تا اون« 

 »بهرام؟
  : نادر بازویش را گرفت و مانع دویدنش شد

ولی .  ناراضی هستیاالندونم از وضعیت  من می! به من نگاه کن بهادر«
 »...ت فرصتمن به نازنین هم گفتم به. بهترین کار همین بود

 کاله را از روي تابی بیمیان کالم نادر، دستش را به تندي پس زد و با 
  : سرش برداشت

نازنین بهم . زنی ها رو می جاي من نیستی که این حرف! بس کن نادر«
فرصت بده که چی بشه؟ اون باید به خودش فرصت بده که بهرام رو فراموش 

 »!کنه
هاي  این بحث. شود ه کجا منتهی میي این بحث ب دانست که ادامه خوب می
آرامشی که . الشعاع قرار داده بود تکشان را تحت ها بود آرامش تک بیهوده ماه

هاي مادر، با تهدیدهاي پدر،  هاي خودش، با التماس گاهی با از کوره در رفتن
دوست نداشت این . ها سلب شده بود هاي نازنین از کل خاندان دارابی با گریه
 . دار باشد تا مجبور شود حتی مقابل نادر نیز بایستد هها ادام حرف

  : اش را مقابل دهانش گرفت و گفت زده نادر دستان یخ 
 »من برم؟. هوا خیلی سرد شده. زنم دارم یخ می«

حاال که همه به مقصودشان رسیده . عوض کردن بحث خیلی راحت بود
 . دن بودها، مثل آب خور  این منحرف شدن وها بودند، این دور زدن

  : مشتش را به بازوي نادر کوبید و گفت
 ».به دانیال و خانومت هم سالم برسون... بدو برو بچه«
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  : با درد گفت. اي گفت و بازویش را مالید "آخ"نادر 
 »سنگینه عوضی؟قدر   آنچرا دستت... ري شرکت یا کارخونه؟ می«

  : دوباره کالهش را روي سرش کشید و گفت
 »!ولی قبلش، باید برم پیش بهرام. ..ریم کارخونه می«
 ».بینمت تو کارخونه می... باشه« 

از سرش را اما تا به خودش بجنبد، کاله . گرفتنگاه نادر رنگ شیطنت 
  : فاصله گرفتاز او و با خنده چند قدم  کشید

 ».این مال من... شه حین ورزش گرمت می«
  : لب زدبه آرامی .  تکان دادتاییدخندید و سرش را به منظور 

 ».ام چیزي نیست در مقابل کل زندگی... این کاله هم مال تو«
سمت ماشنیش به هاي تندي  نادر دستش را در هوا تکان داد و قدم

هاي خانواده و  ها و نصیحت ي حرف به رفتن او نگاه کرد و همه. برداشت
دا  گرفته بود، شدی اواز اوضاعی که اختیاراتش را از.  را به یاد آورددوستان

رفت، خیره  سرش را باال گرفت و به آسمانی که رو به روشنی می. نفرت داشت
خواست جایی باشد که  دلش می. دلش براي آسمان پاریس تنگ بود. شد

توانست به   تا میآن وقت. فارسی صحبت نکنند. زبانش نباشند مردمش هم
اد، بد و بیراه ي دارابی، با صداي بلند و شاید هم با فری زمین و زمان و خانواده

 . گفت می
سرد بود ولی نه به سردي . ترین نیمکت فلزي پارك نشست روي نزدیک

کم و بیش افرادي در گوشه . نگاهش در محوطه چرخید. اش زندگی چند ماهه
مگر غیر از . رفتند هایی که با عجله دنبال آرامش می آدم. شدند و کنار دیده می

از همان نوع .  به خانه و خانواده ببرندکردند تا آرامش را این بود؟ کار می
برگشته بود تا آسایش از دست . آرامشی که در کشوري دیگر جا گذاشته بود

 شد گذاشت؟  اسمش را چه می. ي چند خانواده را برگرداند رفته
 گري؟  گذشت؟ فداکاري؟ لوطی

در چند روز . خندید و بخار خارج شده از دهانش، در هوا به رقص در آمد
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 را شنیده " از نازنین خواستم بهت فرصت بده"ي  ه هزاران بار جملهگذشت
 "... از بهادر خواستم به نازنین فرصت بده"هم کسی نگفته بودبار   یکاما. بود

 . کسی به فکرش هم نبود
هایش  پلک. دستانش را از دو طرف باز کرد و به پشتی نیمکت تکیه داد

 . ا به یاد آوردي آرا، ر روي هم افتاد و سعی کرد چهره
" Je t'aime, je te d'esire" 

.  نقش بست هاي بسته تصویرش پشت پلک. صداي آرا در گوشش پیچید
  : با خود زمزمه کرد. همان لبخند روي لبانش و همان برق شیطنت در نگاهش

 چرا نیستی کنارم آرا؟ حال .خواستمت من هم می.  دوستت داشتممن هم«
 »...عنتیشه ل داغونم با تو خوب می

. آرا عاشق صداي کالغ بود. صداي کالغی باعث شد چشمانش را باز کند
. روي عاشق گرفتن بازویش حین پیاده. عاشق قدم زدن در پارك بولوین بود

 چرا از هم دور بودند؟ ... اصال آرا عاشقش بود
 !وفاي امروزها لعنت به زندگی و آراي عاشق دیروزها و بی

ي  سعی کرد یاد و خاطره. کمی در پارك قدم زد. از روي نیمکت بلند شد
  : زمزمه کرد. اش را نادیده بگیرد آرا را از ذهنش دور کند؛ گزگز سینه

 ».شه باالخره این روزها هم تموم می! نزدیکه... یه خط ممتد و صاف«
تصمیم گرفت براي گذراندن . داد هواي خاکستري نشان از طلوع آفتاب می

  اوصحبتی که دو روز از هم. اش برود هاي بدحالیصحبت روز وقتش، نزد هم
اگر امروز . خواست هایش را می ها و امید دادن دلش نصیحت. خبري نداشت

اش  کرد، بدون شک به خانه هم کنار آن سنگ سرد و سیاه مالقاتش نمی
 .رفت می

. هاي کاري و زندگی طی کرد مسیر پارك تا خانه را با انواع و اقسام برنامه
انه که شد، برخالف انتظارش صداي بنیامین را از آشپزخانه شنید و وارد خ

سمت آشپزخانه با آرامش قدم به . طبق عادتش دوباره ساعت را چک کرد
نگاهش را به بنیامین دوخت که روي صندلی . برداشت و کنار کانتر ایستاد
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به خاطر غرغرهاي . کشید نشسته و به اصرار نازنین، لیوان شیر را سر می
  : متعجبانه پرسید. اش، لبخند روي لبانش نشست چگانهب

 »صبح به این زودي چرا بیداري؟! پسر«
سمتش به از روي صندلی پایین خزید و . بنیامین لیوان را روي میز گذاشت

 .دوید
بنیامین دستان کوچکش را . روي زانو نشست و بنیامین را به آغوش کشید

  : دش گفتدور گردن او حلقه کرد و با لحن خاص خو
 ».دوستش ندارم. کنه شیر بخورم مامان اصرار می. ام بود بیدار شدم گشنه«

  : مستانه لب زد. پلک بست و صورتش را بین موهاي بنیامین فرو کرد
 ».دي بوي زندگی میقدر   آنعاشقتم که«

 » دم؟ بوي چی می «
  :  گفت دستانش را قاب صورت بنیامین کرد و  سرش را عقب کشید و

 »...بوي امید... بوي بابا بهرام! یزندگ«
اي با انگشت به  بنیامین که گیج و مبهوت نگاهش کرد، خندید و ضربه

 .اش زد نوکی بینی
  : بنیامین گفت

 ».میامخواي بري؟ منم باهات  کجا می«
خوام برم کارخونه و  می. شه دونی که نمی ولی می. دوست دارم بیاي عزیزم« 
 »! دارابی کوچکجا جاي شما نیست، آقاي اون
 »...لعنت به این شانس! چه بد« 

  : ي بنیامین گره زد و گفت نگاه متعجبش را به چشمان خندان و شرمزده
 »ها رو؟ از کی یاد گرفتی این حرف«
ي  تونم بیام کارخونه پس من کی می! بهادر... گفت بابا بهرام همیشه می« 

 »بابابزرگ رو ببینم؟
هاي  ي حس ن لبخند رضایت نازنین همهخواست پاسخ بدهد اما با دید

بنیامین را از خودش . خوبِ به آغوش کشیدن بنیامین، از وجودش پر کشید
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  : اش را کنار زد دار روي پیشانی جدا کرد و تارهاي موج
و داشت با من که همیشه دعوا . ده خوبه بابابزرگ به موهات گیر نمی«

 »...کرد با تیغ بزنم مجبورم می
خندید و روي چشمان . دار کرد امین، دوباره لبانش را قوسنگاه گنگ بنی

  :  چشمان بهرام، بوسه زدرنگ هم
 »کجا دوست داري بري؟... ریم بیرون از سر کار که برگشتم، می«

  : بنیامین با هیجان گفت
نازنین . خوام بزرگ که شدم شاعر بشم می. جام من عاشق اون! شهر کتاب«

 ».ونهخ برام هر شب شعرهاي قشنگ می
ي پنج ساله توانایی  فقط این بچه. رنگ گرفت. لبخندش جان گرفت

... خیالی، از سر خوشبختی هایی از ته دل، از سر بی خنده. خنداندنش را داشت
 . شاید هم کمی آرامش

اي طوالنی به  کف هر دو دست بنیامین را به لبانش نزدیک کرد و بوسه
 . ها زد آن
 ».هر جا تو بگی. باشه« 
 »!ادربه« 
 »جان دل بهادر؟« 
 »مامانم هم بیاد؟« 

به در را باز گذاشته بود که حس آرامشش از الي همان در نیمه باز ! لعنتی
 !سمت سرما دوید

  : سمت آشپزخانه چرخاندبه را تن بنیامین 
 ».خونه سرد شد... من برم در رو ببندم. بدو برو شیرت رو بخور«

با نیم . از روي زمین بلند شد و ایستادسمت آشپزخانه دوید، به بنیامین که 
 . سمت در ایوان رفتبه ي نازنین،  نگاهی به چهره

 »!صبحت بخیر مادر« 
سعی کرد، فقط تالش کرد تا فراموش کند صاحب این صدا دیروز التماس 
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سمت صدا چرخید و با مهربانی به . نگاه و کالمش را ندیده و نشنیده بود
 : گفت
 



 


