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 شب برهنه
 یباسمه تعال

 
 :مقدمه

ا ر دیستتف یچرخانمو برگها یزده ام م خیرا بارها بارها درون انگشتتتان  خودکار
س کنمی.حس مکنمینظاره م شه تا دوباره بعد از مدتها  دهیباالخره وقت اون ر با

شتن کنم ول شا دیدونم ازکجا با ینم یشروع به نو شه از بهتر ب دیشروع کنم؟ ا
ست هام بنو س نیکه کوچکتر ییاز آدمها سمیشک شان ندارن و  یح به اطراف

ش یروز دیشا سد که پ سا رهید یلیکه خ یشدن، روز مونیر ست ییک  یکه دو
 کردن و خنجر زدن و من چشم روگ*ن*ا*هشان بستم....

از عشتتو و  ینور شییکه در خلوت تنها ییاز جا کنمیشتتروع م میخدا ادی با
به خود  قتیاز حق یروند تا رنگ یمحالش م یاهایزد،رویصتتتداقت جوانه م

ندیگ گ ر ق یرن طون یاز عشتتت فال قیا ئ یدر ورا ی،عشتتت ها ن ه یت گا  ین
 و*ح*ش*ی....

 ام دهیمن رس یدر راه تو
 در چشمانت نشست، رهرو نازک دل یاندوه

 برگ... کیلرزش  ست،ین یما راه دراز انیم
 : شروع
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 یچشتتمانش را از هم گشتتود آفتاب تا وستت  اتاق پهن شتتده بود.با نگاه یوقت
که مالفه را  ی(درحال9:30چشم دوخت. ) یپاتخت یواب آلود به ساعت روخ

 لب زمزمه وار گفت: ریکرد ز یاز خودش دور م
 به پروازم برسم. دوارمیخواب موندم،ام یلعنت-
ستش را مستادیا نهیآ یحرف دل از تخت کند وجلو نیگفتن ا با  یوهام انی.د

در مرتب کردنشتان داشتت ابا  یبا دستت، ستع کهیحال د،دریاش کشت دهیژول
 خودش گفت:

شده با یلیخ- ش دیبلند  شوار ک س صله  صاًل حو شون کنم،ا  دنیحتمًا کوتاه
 ندارم.
 ،چهی( ساله بود در اوج جوان20) کهیافتاد زمان شیچندسال پ ادیلحظه  همان

ها کایا یبرا یلیاونموقع دل یکرداول یرا کوتاه ومرتب م شیبا اصتتول مو  رن
شوق وذو شت. شد بهترازهرروز آماده  یکرد باعث م یکه وجودش را ُپرم یقدا

خوش  اگوشتته ل ش ج یشتتودابا بخاطر آوردن خاطرات تلخ گتشتتته زهرخند
 رفت گفت: یکه به طرف حمام م یکرد وبا افسوس سرتکان داد و درحال

 تموم شد. تیخر ویزمان بچگ-
تازه ا یوداغ آب برو زیقطرات ر خوردن ته اش جان  داد  یبهش م یتن خستت

ب ش یخوابیوب یدوش ماند تا خوب کسل ریز یساعت میکرد،ن یوسرحالش م
و  دیچیرا به دور خودش پ یتن پوش مشک یکنه.حوله  رونیگتشته را از تنش ب

 یستتوت وکورخانه را پرکرده بود.پف یفضتتا لشیآهنگ موبا یآمد.صتتدا رونیب
با یکرد و تمام خانه را به دن ال گوشتت  ونیکه ازم یمانز یگشتتتت،ول لشیمو

سن ها صفحه  داشیم ل پ یکو شدانگاهش را به  ش یکرد قطع   شفونیآ یگو
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نش به زنگ آپارتما رهیشماره شو بگ نکهیازِسلنا! ق ل از ا سکالیدوخت،سه تا م
به طرف در رفت ازچشتتم مدا گاه کرد.چهره  رونیب یصتتتدا درآ  لوندب یرا ن

شت در نما ییواروپا شت،ل خند کج انیِسلنا پ ِسلنا با یگ  زد ودر و باز کردا 
ستش شیاروپا یبهراد که هنوز خونه اس و نرفته ل خند زد وبا لهجه  دنید را  د

 گفت: یبه طرف بهراد دراز کرد وبه فارس
 سالم براد.-

 دستش را فشرد و جوابشو داد: یخشک وجد یلیخ شهیمثل هم بهراد
 سالم.-

لنا داخل بشتتت یاز جلو بعد لنا درحالدر کنار رفت تا ستتِ که به طرف  یه،ستتِ
 کرد به زبان خودش گفت: یرفت و شال گردنشو باز م یم ییرایپت
نداد یوقت- خودم  مایگرفتم ب میا تصتتم یهنوز خواب دمیفهم یتلفنتو جواب 
 کنم. دارتیب

برسه آپارتمان بهراد هزار بار دعا کرده  د،تایکه گفت خند ییدلش به دروغ ها تو
با تلفن زد بهشتتو بهراد جواب  کهیشتتتد.مخصتتوصتتتًا زمانبود او هنوز نرفته 

که بهراد بهش  یرها کرد،نگاه خشتتک یکیهمون نزد یم ل ینداد،خودشتتو رو
کنه،با  رل هاش محو بشه و خودشو جمع وجو یانداخت باعث شد خنده از رو

لنا تو خ ادیب سیبهش گفته بود الزم ن یجد یلیخ شبید نکهیا سِ ونه اما حاال 
لنا تنها دوبار پاشتتو گتاشتتته بود توش،ال ته دوبار به  یاش بود،آپارتمان که ستتِ

ر ستتوم و آخ یدفعه  ن اریبهراد وا یمیصتتم  اً یاز دوستتتان تقر یکی لیهمراه دن
ِسلنا ا ییرایپت یرو برا یشربت دنبه خودش زحمت آور یحت نکهیبود.بدون ا ز 
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لنا هم با نگاه به چمدان زل زد  نیغمگ یبده به اتاقش رفت تا آماده بشتته.ستتِ
رفت تو اتاق و  یاالن م خواستتتیشتتده بود.دلش م دهیبهراد که کناردرچ یها

شت ه یکرد نره،اما نم یازش خواهش م ست چون اجازه ندا کس حو  چیتون
 یدرخواست نیهمچ شیمگه چند روز پ میطرف ازبهراد شود. مینداشت وارد حر

اجازه نداده بود حرفشتتو تموم  یازش نکرده بود و اون با چشتتم غره بهش حت
 یبرا یکرد بدون فکر کردن به گتشتتته راه یکنه.ستترش را تکان داد و ستتع

 ...ابدیمنصرف کردن او از برگشت به کشورش ب
شو پوش لکسیر یلیداخل اتاقش خ بهراد سها که  یبه رنگ طوس یورید،پلیل ا

به  اش را قشتتنگ دهیورز کلیداشتتت و ه یبارنگ چشتتمانش هم خون  اً یتقر
شت،یم شینما شک گتا س یشلواِر مخمل م شال گردن طو که خاتون  یتنگ،

بافته بود و از ا به حالت شتتتل پ رانیبراش  با دیچیفرستتتاده بود دورگردنش   .
ش ش یپر کالغ یوارموهاس شک کرد وبعد از برس ک را  شیموها دنیاش راخ
سرش به  شهیبود و م ختهیر شیشانه ها یکه رو شت  گفت بلند بود.با کش پ

را که  یلیشد.خرده وسا یحالت شل بست وبعد از دوش ادکلن ازخودش راض
ز بعد ا ختویکه کنار تخت گتاشتتته بود ر یبود داخل ستتاک کوچک زیم یرو

سا یاتاقش که حاالخال نِچک کرد ص لیاز و  زد رونیاش بود.از اتاق ب یشخ
م ل نشسته ونگاهش به چمدان ها بود.غرق در فکرشده بود،تا  یِسلنا هنوز رو

که  یوبا ظاهر دیپر رونیبهراد که اعالم کرد آماده اس از فکر ب یبا صتتدا نکهیا
 بهراد از اهم ل بلند شتد و همر یل انش باشتد از رو یکرد ل خند رو یم یستع

سکوت رونیآپارتمان ب ش نیسنگ یرفت. سکوت نیداخل ما که  یحکم فرما بود. 
لنا ه*ر*زگاه خواستتتیبهراد دلش نم بهش که  ینگاه مین یشتتکستتته شتتود.ستتِ
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شت دش خو شیانداخت و از ته دل پ یداده بود م هیتک یصندل یسرش را به پ
. ر خودش کندیچون او را تستتخ یکه چرا نتونستتته بود قلب مرد خوردیغ طه م

 :دیدستانش فشرد وبا قورت دادن آب دهانش پرس ریفرمان را ز
 ؟یخواب-
مانش چش نکهیاصاًل حوصله صح ت کردن با ِسلنا را نداشت ،بدون ا نکهیا با

 را باز کند در همون حال جواب داد:
 .دارمیب-
 ؟یگرد یبرم یک-

 ینم یزن چیاورد،هیخودش ن یاما به رو دیصتتداشتتو به وضتتوح شتتن لرزش
زهم باز ا ابگتاره،سرش رابلند و چشمانش ر ریحربه ها تاث نیتوانست روش با ا

 شد: رهیکرد . به روبه رو خ
 .رمیم شهیهم یس،برایدر کار ن یبرگشتن-

 یجان یب یدستانش فشرد وبا صدا ریز شتریرا ب دافرمانیِسلنا پر یاز رو رنگ
 :دیلب نال ریز
 نه.-
 یلیخ دینگفت تنها ابروهاشو درهم کش یزیمتوجه حرفش شده بود،چ نکهیا با

 نداشت. ینگران یبرا یلیبود پس دل دکردهیوقت بود اونو از خودش نا ام
 ...نجای...آپارتمانت... ا تیپس زندگ - ِسلنا

شت شو داخل موهاش  یکرد و در حال یحرفش را کامل کند پف نگتا ست که د
 کرد خشک گفت: یفرو م
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 لیتحو دشتتویکل دیمن تو شتترکته،آپارتمانمو فروختم امروز با نیگزیجا لیدن-
 بدم.

به  یگاهن مین یحت نکهیآپارتمان را بدون ا دیکرد وکل  شیدستتت تو ج ستت س
 ِسلنا بندازه به طرفش گرفت.

 کنه. کاریچ دونهیخودش م لیبده به دن نویا -
که نا ل به خودش برا ستتِ از  درویبار جرات داد،کل نیاول یحاال ُبغ کرده بود 

 :دیبهرادگرفتابا قورت دادن آب دهنش پرس
 ؟یمون ینم نجایا شهیهم یچرا برا-
سوال و جوابها گهید ست  شت از د ص ان یدا شد تا حاال هم که  یم یِسلنا ع

س شو کرده بود وگرنه ک شت تو کارها یمراعات الت دخ شیتا به امروز جرات ندا
ازش سوال وجواب بخواد.برگشت و نگاهشو به ِسلنا که حاال رنگ به رو  ایکنه 

شت دوخت اما ق ل ا ش یزیبخواد چ نکهیز اندا ِسلنا ب فمتوق نیبگه ما ه شد،
ضوح م شت،به و ست حاله  یطرفش برگ شماش ب  یتون شک رو تو چ اما  نهیا

 . هیبود مثل بق یکیاصاًل براش مهم ن ود،ِسلنا هم 
 ...یبراد من بدون تو نم - ِسلنا
ص ان نگاه شه،بهتر بود ا یع شد زبونش قفل  لنا رو از ِس  گهید ن اریبهراد باعث 

ه از ِسلنا ک یزل زد به چشمان رنگ ی.پس با همون نگاه عص انکردیسرش باز م
 .دیداشت صداش باال نره غر یکه سع یزد،در حال یم یاشک به سرخ

عه آخر- هت م هیدف ندارم  رمیم شتتتهیهم یدارم برا گم،منیکه ب و قصتتتد 
س یرابطه  چیمن و تو ه نیبرگردم...ب سا  نیاز ا ترشیپس ب ستین وده و ن یاح

 نکن. کیکوچ شمیخودتو پ
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مه نا برا ی کل ل که ستتِ فت  با داد گ نان  ظه ا یآخرو چ مانش را  یلح چشتت
و  دیکش یقیشد نفس عم ادهیپ نیانداخت و از ماش رهیبست،دستشو به دستگ

 خوب یلیکه خ یبه چهره اش داد کار یتفاوت یخشمش رو مهار کرد،حالت ب
 ادیرکه با ف یبود به طرف صتتندوق رفتوچمدونهاشتتو برداشتتت.شتتوک ادگرفتهی

شکش بزند و نتونه ازجاش  ادبهبهر شد همونطور خ شده بود باعث  ِسلنا وارد 
فرودگاه راه  ی شتتهیشتت یبه طرف درب ها یتکون بخوره،بهراد بدون خداحافظ

 افتاد.
*** *** *** 

سع تیرا به ان وه جمع نگاهش شنا یوغشل ونیکرد از م یدوخت   کنددایپ ییآ
برادرش که دوستتتال از خودش  اری. مهدیچشتتمانش د یکه جلو ینفر نیاول

 شینگاهش به نامادر اریاز ته دل زد.بعد از مه یل خند دنشیکوچکتر بود.با د
ش به طرف اریل خندش را گرفت.جلو رفت مه یجا یافتاد و اخم پررنگ نیشتته

هم فرو رفتناچشمانش را بسته بود وبا تمام  حرکت در آ*غ*و*ش کیآمد و با 
و ت شیوتنها یکستت یب یادآوریبود.با  دهیوجود برادرش را به آ*غ*و*ش کشتت

شد اما جلو شمانش  شک مهمان چ ششیر یغربت ا چند  نیرا گرفت،تو ا ز
 سچکیاز فوالد باشتتد و ه زد،قل شیوقت اشتتک نر چیگرفته بود ه ادیستتال 

.نگاهش را به دیخز رونیب اریاز آ*غ*و*ش مه نکهینفوذ نکند.بعد از ا رونشد
شک و جد یلیدوخت وخ نیشه شه یسالم کرد ول یخ ل خند  نیدر عوض 

ر که بهراد تصتتو یزد و شتتروع کرد به قربون صتتدقه رفتنش،در حال یپت وپهن
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نداشتتتت شتته یحرکت نیهمچ از  عیمحکم ب*غ*لش کرد.بهراد ستتر نیرا 
 گفت: ضیآمد و با غ رونیآ*غ*و*شش ب

 خانم. نیدر ن ودم بهتون خوش گتشت شه -
شه از صدا نیعمد  شه ادشی یبه خوب زد،هنوزیم شیخانم   شهیهم نیبود که 
کنند اما  شیارمادرصتتدایحرف حستتاس بود وتوقع داشتتت بهراد ومه نیا یرو

شو درب نکهیا یبرا شهیبهراد هم ص صداش م نیشه ای نیشه ارهیحر  زدیخانم 
 کهیتاز  نکهیبا ا نیکرد.شتته یکاررو م نیهم از برادرش تیبه تابع ارهمیومه

 نگفت. یزیخودش را گرفت و چ یجلو یشده بود ول یجوش یبهراد حساب
 میبهتره بر دارمیستترپات نگه نم نیا شتتترازیخوب داداش گل خودم،ب-اریمه

 .یخسته ا یمعلومه حساب نطورکهیخونه که ا
شانه  بهراد ستش را دور  ست د اریمه ید چمدان بزرگش  گرشیانداخت وبا د
 و گفت: دیکش نیزم یرا رو

 .دیپر میتمام خستگ دمیتو رو د یوقت-
 نوکرم.-
 .شتریما ب-
صاًل دلش نم نکهیا با ستیا شو و خود اوردیب رسه اما دلش طاقت ن یزیچ خوا

 :دیمتوجه نشه پرس نیکه شه یکرد،جور کینزد اریبه مه
 فرامرزخان کجاست؟ -

 گرده. یرامسر به باغ سربزنه، فرداشب برمبابا رفته  -اریمه
 کرد: نیبه شه یاشاره ا باچشم

 ملکه باهاش نرفت؟! نیپس چرا ا-
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 استتتق ال تو حاال ادیب خواستتتهیگهامیخودش م نجورکهیواال !ا دونمینم-اریمه
 .وازتشیپ انیو ت ار ب لیا هیمن منصرفش کردم وگرنه قرار بود  یشانس آورد

 پرسشگر نگاهش کرد: بهراد
 ؟یک-
 اش ساناز. دهیو دختره ترش نایخواهر ملکهاشهال خانم به همراه پسرش س-

 :دیباال انداخت و پرس ییابرو بهراد
 !؟راننیمگه ا -

 آروم سرشو تکون داد وگفت: اریبودندامه دهیرس یدرب خروج کینزد حاال
 بابا اقامت دارن. یالیاومدنااالنم و شیآره سه روز پ-

ش کینزد س نیما شه کیبودن هوا تار دهیر ش نیبود، صح ت با گو  یدرحال 
صله از آن دو ا یکم لشیموبا بهراد را داخل  یچمدونها اریبود.مه ستادهیبا فا

 نشنوه گفت: نیکه شه یداد و آهسته طور یصندوق عقب جا
شد تو اومد- ستمیم یچطور دونمیوگرنه نم یخوب  شو وخو نیشه خوا اهر

 تحمل کنم.
 ابروشو باال انداخت: یتا هی بهراد

 چطور؟-
 .ینیب یم کیاز نزد یایحاال خودت م-

 اریهم تموم شده بودابهراد جلو کنار مه نیشدن تلفن شه نیسوار ماش یهمگ
 :دینشسته پرس

 ساعت چنده؟-
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 جواب داد: رهیبگ ابونینگاهش را از خ نکهیبدون ا اریمه
 .میدو ون-

 منو ب ر آپارتمان خودم.-بهراد
 به طرف بهراد برگشت: یبا ناراحت اریمه
 !یرب یخوایکجا م یداداشم بزار دو روز از اومدنت بگتره بعد برو،نصفه ش -

 حرف دخالت کرد: نیا دنیبا شن نیشه
اونا  الیاز ق رس بعد از ده سال اومده و ؟خواهرمیبر یخوایبهراد مادر،کجا م-

 منتظران با تو آشنا بشن.
 :زد وگفت یو پدرش زهرخند نیخاطرات گتشته و رفتار شه یآور ادیبا  بهراد

 برم آپارتمان خودم. خوامیم الیو یاتفاقًا بخاطر شلوغ-
 !مگه چند نفرن؟یزنی!بهراد حرفا میوا...چه شلوغ-

 ید وحرف نمبو یدر حال رانندگ یبرگشتتتت که با ناراحت اریبه طرف مه بهراد
 گتاشت: اریمه یشانه  یزد.دستش را رو

 .امیدفعه رو بخاطره تو م نیاخم نکن،ا-
ضا شه  تیل خندر ستیلب مه یگو ش شهارن س نی. صدوش  دنیهم ازر به مق

ندپهن به خ یل خ گاهش را  هایزدون با رستت ابون خت.  غم  الیبه و دنشتتونیدو
اش جا خوش کرد،تمام  یشتتتانیپ یرو یبه قل ش چنگ زد و اخم ینیستتنگ

خاطراِت مادرش بود  یادآوریکه  یلحظات تلخ دل کندن از برادرش و خونه ا
کرد ذهنش را از  یوستتع دیکشتت یقیقرار گرفت.نفِس عم شچشتتمان یجلو

وخدمه بودن،د دهیرس الیو یورود یبکشد.حاال جلو رونیفکرکردن به گتشته ب
داخل  نیشتته یمونهابه داخل شتتدن،مه لشیمشتتلوِل بردن چمدان ها و وستتا



wWw.Roman4u.iR  14 

 

با ل خند  نیشتته یبودن.شتتهالخواهر دو قلو ستتتادهیبه انتظار ورودش ا وانیا
 به طرِف بهراد برداشت و گفت: یقدم یگشاد

 بهراد جان! یماشاال،چقدر عوض شد-
نکرده بود.ل خند  یرییتل چیه نینگاهش کرد،درستتتت مثِل شتته یکم بهراد

 ش اهت به پوزخند ن ود: یزد که ب یخشک
 سالم.-

 به طرفش برداشت و دستش را دراز کرد: یگریقدم د شهال
 سالم گل پسر.-
شش ن یرفتار خودمون از  نیشه رگوِش یبود که ز یزن همون نیا ومدیشهال خو
با اکراه  ینوا ته را از ذهنش دورکرد، گتشتت کار  مه کرده بود. اف رفتن او را زمز

شرد و زود عقب شهال را ف سته  ستش را جلو برد و د ش د شهال دختردیک ه .کناره 
د به زل زده بو رهیخکرده و  ایچل نهیستت یبودکه دستتتانش را رو ستتتادهیا یجوان

شهال بهش داد به خودش اومد.ز یبهراد،با تکان سالم ریکه   داد وجلو تر یلب 
با  یرفت ستترد الیبه داخل و هیاز بق رفتارش از چشتتمان بهراد دور نموند، 

خورد بر کهیکستت نیشتتد.با ورودش با اول الیده ووار زیبهراد ن هیبق یتعارف ها
س شهال  سره  سر نایکرد پ س زه رو یبا قد اندامالغر یبود پ س  و  س تًا متو که  ن

 مد:او کیآنها تماسشو قطع کرد ونزد دنیمشلول صح ت با تلفن بود با د
 هستم. نایاحوال بهراد خان،س-

 ت:کلمه گف کیبه طرف بهراد دراز کرد بهراد دستش را فشرد و تنها  دستشو
 خوش ختم.-
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*** *** *** 
عد به دور خود پ ب مام ب دیچیاز دوش گرفتن حوله را  با د رونیاز ح مد   دنیآ

قدم به عقب برداشتتتت  هیبودا ناخوداگاه  دهیتختش دراز کشتت یرو ارکهیمه
 :دیو پرس دیوابروهاشو در هم کش

 تو اتاق!؟ یاومد یتو ک-
سرش کرد بهش خ یسرش را از رو اریمه ستون  ستش را   رهیبالش بلند کرد ود

 گفت: یشد وبا لحن طنزآلود
 لکیه نیا یکشتت ینگا کن خجالتم نم ارویح یب یخاک برستترم پستتره  یوا-

 رون؟یب یانداخت ینجوریدخترکشو ا
 اریصتتورتش کنار بزنه به خودش فهموند که مه یکرد اخم هاشتتو از رو یستتع

 یاجازه وارده اتاقش شتتده،ب یکه ب سیفرق داره پس مهم ن هیبرادرشتته و با بق
به حرفا  یکی یکی کهیرفت ودرحال شیطرف کمد ل استتها اربهیمه یتوجه 

 را انتخاب کند گفت: یکیکرد تا  یرا برانداز م شیل اسها
 !سیتو اتاق ن یاز تو که کس ریبه غ-
ن تو م یبجا هیهمستتا یدخترا یباشتته!نکنه توقع داشتتت یخواستتتیم یپس ک-

 اتاقت منتظرت باشناها!
 با ل خند جوابش را داد: بهراد

 .میشانسا ندار نی...ما از ارینخ-
بچه ام االن  دهیند زایچ نیاصتتال اونور از ا سین رهیواستته ات بم اریامهیاله-

 حسرت به دلش مونده.
 گفت: یبه شوخ بهراد
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 رفته بودم... یخفه شو،منکه نرفته بودم اون طرف الواط-
 وس  حرفش: دیپر عیارسریمه
 یبس...!ول نویفق  هم یبد لیادامه تحصتت یدونم رفته بود یدونم م یآره م-

 ِاسمًا درس بود و رسمًا حال وحول. دونمیمن که م یداشم خر خودت
 :دیغر بهراد

 .اریمه-
 زد: یکش دار ل خند

 جانم.-
 حرص گفت: با
 .اریکوفت واس من حرف درن-

 ل خند به ل انش بود: هنوز
 گفتم. قتویفق  حق ارمیمن غل  بکنم حرف در ب-

خنده  کرد و یتصنن یکه با چشم غره بهراد روبرو شد،سرفه  دیخند زیر س س
 اش را جمع کرد.

 یمشتتک یانتخاب کرد که روش نوشتتته ها یدیشتترت چستت ون ستتف یت بهراد
 گفت: دشیپوش یکه م یداشت،در حال یفارس

بحث درس خوندن ن ود فق  بخاطر فراموش  یندونه تو که خ ر داشتتت یهرک-
 رفتم. ماگتاشتمیکردن س

 :دیکش یآه سرد اریمه
 .یکنم موفو نشد یاحساس م یآره ول-
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 ؟یکنیم یفکر نیچرا همچ-بهراد
 نهیآ یاش را به دور کمرش بست و جلو هیحرف کمربند چرم مشک نیگفتن ا با

 شد. شیمشلول مرتب کردن موها
 شتتهیکه بخاطر برگشتتتت برگزار م یمهمون یتو یواضتتحه وقت لشیدل-اریمه

 .یشه هنوزم که هنوزه به اون زن عالقه دار یبه همه ثابت م یشرکت نکن
ته به اخم نشس ییآمد دستشو مشت کرد با چهره ا یداشت کفرش باال م گهید

 نشه گفت: لیت د ادیداشت صداش به فر یکه سع یدرحال اریرو به مه
وز که هن رتمیغ یب نقدریا یکن یدر مورده من ؟ها؟ فکر م یفکر کرد یتو چ-

ور که بندازم د ویداداشم من آدم نیباشه آره؟ ب  گهیچشمم دن ال ناموس کِس د
 گردم برش دارم. یبرنم
 زد و با تمسخر ادامه داد: یپوزخند بعد

 شده. یمخصوصًا حاال که دستمال-
ت روشن کرد وگوشه تخ یگاریوس دیکش ییاز اتمام حرفاش نفس پرصدا بعد

 خواستیفرو برد.دلش نم شینشست و دست آزادش را داخل موها اریکنار مه
ص ان سره برادرش خال نیا یوعقده ها تیع سال را رو ضاوت  یچند  کند اما ق

 حرفا رو بزند. نیوادارش کرد ا اریمه یجا یب
زده  غرض بهش یکه ب ییحالت بهراد شده بود و از حرفا رییکه متوجه تل اریمه

 وارد شد: یدر شوخ مون،ازیبود پش
 خجالت بکش. کلتیپسر از ه-

 گفت: یدوخت وبا لحن کسل اریرا به مه نشینگاه غمگ بهراد
 !اریمه یداد ریگ یباز به چ-
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 یکه رگه ها ییبا صتتدا دیمجعد وبلند بهراد کشتت یموها نیدستتتش را ب اریمه
 زدگفت: یخنده درش موج م

 !یها شد یدختر مدرسه ا هیش -
 کنم؟ کارشونیچ یگیم-
 برو از شرشون خالص شو. ریاز س هر وقت بگ ؟فردایپرس یاز من م-
 .کنمیبابا کوتاهشون م یبعد از مهمون-

 باالخره بهراد دید یم نکهیا ار،ازیمه ینشتتستتت کنا ل ا تیاز رضتتا یل خند
ض شد  شهیکه به افتخارش برگزار م یشده تو مهمون یرا شرکت کنه خوشحال 

 رهیپدرشتتو بهراد صتتورت بگ نیب یلفظ یریخواستتتت درگ یدلش نم چیه
 که از هر دوشون سراغ داشت. یمخصوصًا با اخالق

 یدر اتاق بلند شد و باعث شد هر دو همزمان به طرف در برگردن،صدا یصدا
 بهراد بلند شد:

 .بله–
 مهمونا منتظر شما هستن. نییپا دیاریب فیآقا،خانم گفتن تشر-
نه  یکیشتتوکت  یصتتتدا نیا عد از فوت پروا که ب نه شتتتان بود  از خدمه خا

در  یخدمتکار چیه)مادربهراد(به خانه شتتتان آمده بود.تا ق ل از مرگ پروانه 
بان ارشتتتانیاخت فت ومهر مال عطو نه درک بزرگ  یالیبا وجود و ین ود وپروا

شت ن شت و  ییزاد بزرگ خود به تنها کیودرند  بخاطرامور خانه را به عهده دا
ستعفاء داده بود.چهره  یفرزندانش ازکار معلم شدن حرفها یا  ییبهراد با تموم 
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شدو به مه ص  ارکهیشدامه رهیخ اریشوکت درهم  شده  یمتوجه حالت ع بهراد
 زد وگفت: یبود.ل خند کوتاه

هت قول م هیداداشافق   الیخیب- مل کن ب  هیاز فردا نزارم  دمیامروز و تح
رو ستترت که وقت  زمیر یکار م نقدیبرمت دفتر ا ی،میلحظه ام تو خونه بمون

 . یسرخاروندنم نداشته باش
بود  ادهستیهنوز منتظر دم در ارا بلند کرد وخطاب به شوکت که  شیصدا س س
 گفت:

 .نییپا میایبگو االن م-
*** *** *** 

 دوم بخش
 قدم هاش باعث شد یشد.صدا ییرایو وارد پت ریسراز نییپله ها به طرف پا از

شه یچند نفر شدو با ل خند بزرگ شیاول نیبه طرفش برگردن که  به  یبود بلند 
شو بگ ست ست د سالن پت رهیطرف بهراد رفت و خوا  ییرایکه بهراد با رفتنش به 

عرض ادب  یمرستت یلیرفت وخ مورزادهیت ریمانع شتتدا اول به طرف جهانگ
سته بود. انگارغر مورزادهیکرد.پدرش کنار ت ش شده از  یا  هین شان  وارد جمع

ات اتفاق نیپدر محروم شده بود وتمام ا دنیتکون نخورد.مدتها بود از د شیجا
همان لحظه پدرش را گرم در  خواستتتیدلش م .دید یم نیرا از چشتتم شتته

پدر داشتتت  به یتر کیگرفت.بعد از مرگ پروانه احستتاس نزد یآ*غ*و*ش م
عد از ازدواج فرامرز ا یول به دور یکینزد نیب عدشتتم رفتن بهراد  یمنجر وب
شرد وتنها ب یل انش را رو شیخاطراتش و دلتنگ یادآوریشد. با  رانیازا ه هم ف

کتفا کرد و درجوابش تنها فرامرز سر تکان داد.بعد ازسالم به پدر ا یدادن سالم
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 دشیدیبار بود م نیساناز که اول ترشباشهال ودخ یکوتاه وخشک یواحوال پرس
را  نیزد شه یم رونیکه از سالن ب یازجمعشان دور شد ودرحال یبا عترخواه

ستفاده از طالوجواهر اغراق کرده بود. بهراد  یادیز شهیمثل هم دیدوباره د درا
 شتریزد هنوز چند قدم ب رونیب الیتاسف تکان داد واز و یاز رو یسر دنشیبا د

 :دیرا از پشت سرش شن اریمه یبرنداشته بود که صدا نیبه طرف ماش
 !یتنها تنها داداش-
 یواخم که دستتت به کمر زده اریل خند به عقب برگشتتت ونگاهش را به مه با

 چشمانش بود دوخت. نتیز یساختگ
 کجا؟-اریمه
 آپارتمان. رمیمهمونو ندارمام یحوصله -
 .یفکر کردم سر حرفت هست-

 پارک بود راه افتاد وگفت: نیکه ماش ییبه طرف جا بهراد
 تنها باشم. خوادیباور کن اصال حوصله شونو ندارم دلم م یمرده وحرفش ول-

 یرب یتونیمدت نم هی ،تایچه نداشتتته باشتت یباشتتچه حوصتتله داشتتته -اریمه
 آپارتمان.

 :دیپرس اریبه طرف مه دنشیو همزمان با چرخ ستادیا شیسرجا بهراد
 چرا ؟-

ها بزار!!!دوم یاولش خوِد من جرات دار -اریمه کهیهم ا شیمنو تن از  گهید ن
 .سین یآپارتمانت خ ر

 :دیکرد و پرس زیچشمانش را ر بهراد
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 چطور؟-
برادرش را ناراحت  خواستتتیدستتتش را درون موهاش فرو کرد،دلش نم اریمه

 مج ور بود: یکند ول
 راستش بابا ق ل از اومدنت آپارتمانتو فروخت.-

ازشو ب اریُپر کرد خواست بره سراغ پدرش که مه تیکم چشمانش را عص ان کم
 گرفت:

 آروم باش بهراد.-اریمه
 فرستاد: رونیرا با حرص ب نفسش

 بکنه؟ نکارویا دیچرا با-
 انداخت: نییسرش را پا اریمه
 یول یرفت و آمد کن انیبا پو یگفته بود حو ندار ،بابایشتت هیتن  خواستتتیم-

 تو....
 نگتاشت حرفشو تموم کنه: بهراد

 ونیم ایمن اون ستتره دن یوقت نمیکنه؟؟؟ب یداره مجازاتم م نهیا هیِا...پس قضتت-
 ها دربه دربودم فرامرز خان کجا بود؟  هیغر

ها دستتتش خل مو به مه شیرا دا با اریفرو کرد پشتتتت  بازم  ثل ا دیکرد   نیم
سکوت م سال  صندل یچند ه شد دهیرنگ چ دیسف یفلز یها یکرد، به طرف 

آب  ینشتتستتت نگاهشتتو به زالل شیکی یرفت،رو اطیاستتتخر بزرگ ح کینزد
شه نیدوخت و به ا ست نیفکرکرد که  ست و ا هنوز د شته ا سرش برندا  نیاز

 کنارش نشست: اریجنگ بود.مه الماع کی شیبرا
 مشکل کوچولو داره. هینگران ن اش فعاًل آپارتمان من هست فق  -
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 :دیو پرس دیکش یقیعم یکرد خشمش را فرو بخورد نفس ها یسع
 ؟یچه مشکل-
 به صداش داد و گفت: یدست سرش را خاروند و حالت بچه گانه ا با
 ؟یکن یاگه بگم دعوام نم یداداش-

سع اریبه مه ینگاه مین بهراد شت ذهنش را معطوف جا یکه  کند  یگرید یدا
 انداخت وگفت:

 نه بگو.-
 به صورتش داد و گفت: یحالت جد اریمه
و خونه رو آب برداشتتتهامنم تازه امروز صتتب  دهیآب آپارتمان ترک یلوله ها-

 نمیاونجا ب  رمیها خ رم کرد. االنم با اجازه ات دارم م هیاز همستتا یکی دمیفهم
 چه به روزش اومده.

 نشست: اطیتو ح یصندل یکرد و با حرص رو یپوف بهراد
 برام ب اره. دیو آسمون با نیهمش از زم یلعنت-

شم ا-اریمه شرکت کار ر نقدیشرمندم دادا سرخاروندن  ختهیتو سرم که وقت 
 .ادیب شیبرات پ یمشکل نیهمچ زاشتمیندارم وگرنه نم

 کنم؟ کاریمن چ یگیحاال م- بهراد
 دخوریرا باال انداخت خون خون خودشو م شیبه نشانه ندانستن شانه ها اریمه

 انداخت وگفت: اریبه مه ینگاه
 به روز خونه اومده. یچ نیبرو ب  ؟یچرا نشست-
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سر ارکهیمه شده بود و با حرف بهراد به خودش آمد  سش پرت  ش عیحوا د بلند 
 وگفت:

 آخ ... آخ ... من چقدر حواس پرتم.-
 رفت گفت: یم نشیکه به طرف ماش یدر حال بعد

 فعال.-
س ر - ضمن به چندتا بنگاه ب آروم تو  یجا هیبرام  یمتر ستیآپارتمان دو هیدر 

 شمال شهر جور کنه.
 در جوابش تکان داد: یسر اریمه
 باشه چشم.-
و  دیکشتت رونیفندکش را ب گارویکتش پاکت ستت بیاز داخل ج اریرفتن مه با
با «اِسلن»داخل فندک دوخت نیالت یروشن کرد.نگاهش را به نوشته  یگاریس
ِسلنا که باال یروزه تولدش در ذهنش جان گرفت.صدا ادینوشته  دنید  ینازک 

 :زدیبود ودائم بهش غر م ستادهیسرش داخل شرکت ا
 اعته که بچه ها منتظرن.تمومش کن،االن چندس کنمیبراد خواهش م-

ش از ا یط  نکیبرداشت و با برداشتن ع شیروبه رو ینقشه  یرا از رو سرش
 گفت: شیجد شهیچشمانش با لحن هم یرو
 نیا یغرغرا یکارو تموم کنم،حوصتتله  نیحتما امشتتتب ا دیمتاستتفم با -

 م*ر*ت*ی*ک*ه رو ندارم تنها برو.
 :دیلب نال ریو ز دیکوب نیرا به زم شیپا هی یبا ناراحت ِسلنا

 .یکن یمنو خراب م یبرنامه ها شهیتو هم-
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شده بود اما به رو نکهیا با ِسلنا  ِسلنا بدون اوردهیخودش ن یمتوجه حرف   بود 
باره مشتتلول اِل یخیرفت. بهراد ب رونیبهراد ازاتاق ب یتوجه به حرفا لنا دو  ستتِ

شت اقش باز شد و پساعت از رفتنش نگتشته بود که در ات میکارش شد.هنوز ن
 دنیبلند کرد با د ا.سرش ردیچیپ شیتولدت م ارک داخل گوشها یبندش صدا

ه ل انش ناخوداگاه ب یوِسلنا به همراه سه تا ازدوستانش ل خند قشنگ لیان،دنیپو
که باهاش بودن کمتر ازش  یکه دوستتتانش در طول مدت ینقش بستتت.ل خند

 هیهد ندیتولدش با د انیبود و در پا شیروزها نیاز بهتر یکیبودن.اونروز  دهید
 یشده و تازه اونموقع بود که به عالقه  ریغافلگ البود کام یِسلنا که فندک نقره ا

 برد ... یِسلنا پ
ش را به ا هیبرگرداند.تک  شیکرد از خاطرات دل بکند فندک را به داخل ج یسع

شت س یصندل یپ ست ونریب شیل ها انیرا ازم گاریداد و با آرامش دود  اد.نگاه فر
را زرد کرده بود دوخت. واقعا  شتتتانیبرگها زیغم گرفته اش را به درختان که پائ

نه فوت شتتتده بود و  یرا تحمل کند از وقت شیو آدمها الیو توانستتتتینم پروا
داد  یم حیرا به جمع ترج ییکه ستترش آمده بود زود رنا شتتده و تنها ییبالها

کرده بود و برعکس  یزندگ شیبودکه ستتتالها در ستتکوت وآرامش خو یآدم
ساالنش از مهمان سن و شلوغ یهم ستش را داخل موهازاربودیب یو فرو  شی.د

 لیاوا سرد یسرش کرد .هوا نستو یصندل یبه دسته  هیبرد و آرنجش را با تک
به شتتالق م به درختانه به دیکشتت یزم*س*تان صتتورتش را  .نگاهش هنوز 

باغ لمارفتهی  درآورده بودند.نفس یانیرا ازعر بود.تنها درختان کاج بودند که 
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ش یقیعم س یگریو ُپک د دیک ساس  گارشیبه  زد ودودش را درهوا آزادکرد.اح
 کنارش نشست حدسش درست بود: یکردکس

 .دیباش یریآدم گوشه گ ادینم افتونیبه ق – ساناز
ستترش را به طرف صتتدا  یحت ایدرحالت نشتتستتتنش دهد  یرییتل نکهیا بدون

 برگردانداجواب داد:
 دم. یم حیرو به حضور در جمع ترج ییتنها -
 ده؟یآزارتون م یخاطره کس د؟مثالیدوست دار نطوریداره که ا یخاص لیدل-
ت جدا کرد،تازه توانس یصندل یحرفه ساناز سرش را از دسته  دنیرس انیپا با

ها ی.دخترندیآن شتتخر را ب  یچهره  مده  ییبا مو ند درآ نگ بلو به ر که 
ست شمهابرنزه یبود،پو شخر ن ود و با دقت  یی،چ شان م که با وجود لنز رنگ

ش شم ک شان خ  چ  غیت ریسر باال که معلوم بود ز ینینازک،ب یده،ابروانیدور
رد. ک یم ییدر آن خودنما یبرجستتته که رژ براق صتتورت ییرفته،ل ها یجراح

صورتش م یدخترک که نگاه بهراد را که رو ه ل خند دل ران دید دیچرخ یجزجز 
 داد ودستش را به طرف بهراد دراز کرد و گفت: لشیتحو یا

 یکنم ستتاناز هستتتم دختر آقا یفراموش کردم خودمو معرف خوامیمعترت م-
 .مورزادهیت

زد و بدون توجه به دستتت  یستتتاناز پوزخند شتتتبیرفتاره د یادآوریبا  بهراد
کاند و ت یگاریس ریرا درون ز گاریدراز شده بود خاکستر س شیسانازکه به سو

سع سرد بهراد جاخورده بود  ساناز که از رفتاره   یکرد برو یسرش را تکان دادا
سش د یدوباره  افتنیباز  یبرا اوردیخودش ن ش را عقب ستشاعتماد به نف  دیک

 زد و گفت: یل خند
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 !نیجوابمو نداد-
 زد و همراه خارج کردن دود گفت: گارشیآخر را به س پک

 جواب ندم. دمیم حیجمورد بود تر یسوالتون ب-
 خورد اما خودش را ن اخت: یتکان دیکه شن یحرف از
 کنم؟ یفکر نم نطوریمن ا یول-

 یگاریرستتیداخل ز زیرا ن گارشیشتتد ستت یبلند م یصتتندل یاز رو کهیدرحال
 خاموش کرد:

س- س یکه بهت آمارمنو م یبهتره جوابتو از ک ضمنیده ب ر کردم  یفکر نم ،در
 رفتارت عوض بشه. ویموضع بد رییتل عیسر نقدریا

رو به  شش یکرد بهراد رفتاره سرده د یگرد شده نگاهش کردافکرنم یچشمان با
اخم  و با ستادیبهراد ا یکه به خودش آمد و روبرو دینکش یطول اره،امایروش ب
 گفت:

 .ارمیکه بخوام آمارتو در ب یهست یآدم مهم یفکر کرد-
راه افتاد.ستتتاناز با رفتن بهراد با  الیزد و به طرف و یدر جوابش پوزخند بهراد

 ولو شد و شروع کرد با خودش حرف زدن: یصندل یآشکار رو یتیعص ان
 .یَاه...لعنت ،ینیب یکنم حاال م یملرور،رامت م یپسره -

ا ب نینشتتستتتن شتته زیشتتدکه دور م هیداخل ستتالن گتاشتتت،متوجه بق پاشتتوکه
 بلندشد و به سمتش رفت: دنشید
 .زیسره م نیبش ایبهراد جان ب-
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شان نداشت امادل ضعفه اش مج ورش کرد پشت  ینیبه همنش یلیتما نکهیباا
ش نایس کینزد یخال یصندل  زیم یکه رو یرنگارنگ ی. نگاهش به غتاهاندیبن

سام غتاها دهیچ نوع دسر  نیچند یو خارج یرانیا یشده بود دوخت انواع واق
پدرش خ یچشتتم ریز یدنیو نوشتت مح وب فرامرز  یدنیشتتتد نوشتت رهیبه 

اش را ترک  نهیریش*ر*ا*ب انگور چندستتاله کناره دستتتش بود،هنوز عادت د
 دیکشتت چهیپلو با ماه یباقال یخودش کم ینکرده بود.نگاهش را برگرفت و برا

 یرا رو ینگاه ینیو مشلول خوردن شد.قاشو دوم را که به دهان گتاشت سنگ
 دنیدد کرد با ساناز روبرو شد،ساناز با سرش را بلن یخودش احساس کرد.وقت

د با پوزخند بهرا نکارشیحواله اش کرد،ا یزد وچشمک یضینگاهش ل خند عر
 زاریب ومدنیکردن و عشتتوه م یکه براش ناز م یاز دختران شتتهیروبرو شتتد. هم

داده بود  حیمرد ترج رهیپ کیاو را به  مایستت ین ود از وقت یبود،کال آدم دخترباز
ل خند ستتاناز رفت  به یخورد.چشتتم غره ا یبهم م فیجنس لط نیحالش از ا

 یستتاناز رو ی رهیخ ینگاه ها نکهیشتتد با ا شیودوباره مشتتلول خوردن غتا
وغ را د وانیل نکهیداد خونسرد باشد و تحمل کند.ق ل از ا حیمخش بود اما ترج
ناز ل حاو یوانیبردارد ستتتا که  نگ ش*ر*ا*ب گ عیما یرا  بود  السیقرمز ر

 گرفت: شیجلو
 .دییبفرما-
 دانستیکرد.م یم تشیفرامرز اذ د،نگاهیساناز سرها به طرفشان چرخ نکاریا با

را به  شابیجرقه اس تا بکوبدش نخواست آتودستش دهد.ل خندکم هیاو منتظر 
را ازستتانازگرفت  وانیکه درخودش ستتراغ نداشتتت،ل یتیمیلب آورد و با صتتم

 وگفت:
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 !یمرس-
 زد: یکرد آروم باشد ل خند پررنگ یساناز از تعجب گرد شد،سع چشمان

 نوش جون.-
 یحیکرد به طرز فج د،حسیستترکشتت هیبق زیت ینگاه ها ریرا ز م*ش*ر*و*ب

همون ل خند مستتخره را به  اورد،بازمین شیگرفت.خم به ابرو شیمعده اش آت
 .تبلند شد و به ط قه باال رف زیاز پشت م یلب آورد و با تشکر خشک

مام پرت کرد و محتوا خودشتتو خل ح حالش از  یدا باال آوردا عده اش را  م
 یرو ادیز ادگارهیشدن معده اش هم  تی.اذخوردیبهم م یم*ش*ر*و*بات الک

 زد و از حمام خارج شد. شیبه دست و رو یبوداآب ششیسالها پ
*** *** *** 

صله م نیچندم یبرا ه طرف شده بود.ب مودکالفهیتخت تا در اتاق را پ انیبار فا
 یوشداخل گ اریمه یکالفه  یتلفن رفت وشماره گرفت بعد از سه تا بوق صدا

 :دیچیپ
 جانم. -
 .یسالم،خسته ن اش-
 کالفه ام. ستمیبهراد؟سالم ممنون خسته ن ییتو-
 آپارتمان؟ یشد رفت یچ-

 کرد گفت: یپوف اریمه
 آره رفتم اوضاش داغونه.-
 کشه؟ یچقدر طول م-
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 شد. اریومنتظر جواب مه دیکش یقیعم نفس
فا حر نیخونه و ا یکار زیتم یلوله کش گفت حدوده دو سته روز ول نطورکهیا-
 هفته. هیدر کل  شهیم

 و گفت: دیکالفه پنجه شو داخل موهاش کش بهراد
 آماده بشه. گهیکارش کن تا دو روزه د هی اریمه رهید-
ق ول کرد دو ستته روزه کارو تموم  ارویالتماس کردم تا  یبرادرمن کل شتتهینم-

 بره. یوقت م شتریهفته ب هیگفت  یکنه،وگرنه م
 ؟یبنگاه رفت-
کردن با خودت تماس  دایکه پ یمورده خوب نیآره دو جا ستت ردم قرار شتتد اول-

 .رنیبگ
 .شمیم وونهیخراب شده د نیکنم؟دارم تو ا کاری...پسر من چیوا-
 به کارت نداره. یکار یبس کن بهراد اونجا که کس-
 رسه. یبه نظر م نجوریهه...ا-
شون کن نیتو ا دیبا سین یبگم چاره ا یچ دونمینم- ونه تا خ یچند روز تحمل

 .یبکن یتون یام م گهیکاره د هیآماده بشه ال ته 
 ؟یچ-
 خاتون. شهیحومه پ یبر یتون یم-
 خونه باغ ؟-
 آره.-

 گفت: یو با زدن ل خند دیکش شیرا ط و عادت داخل موها دستش
 .نمشیباشه،اتفاقًا دن ال فرصت بودم برم ب -
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 .میر یخوبه پس آماده شو شب که اومدم با هم م-
 .افتمیاالن راه م نیخودم هم س،منیالزم ن-
 ؟یچه؟ مگه جاده شو بلد یعنی-
سو برام دق هی نکهیا یحاال برا ادمهی  اً یتقر- شت اه نکنم آدر ِاس ِام ِاس  ویموقع ا

 کن.
بکن برو گمشو من که عادت دارم  یدوست دار یپسر،هر غلط یُتخس یلیخ-

 ازت دور باشم.
 و گفت: دیخند اریبه لحن به ظاهر دلخور مه بهراد

 .ایخوب توام شب ب اریمه الیخیب-
 تو رو بهونه کنم. خواستمیزاره؟من م یفرامرز خان م یکنیفکر م -
 .میبا هم بر کنمیمهممم،باشه بابا ص ر مچقدرم من واسش -
کار خوادینم-  مزگفتیبه عز امیم چونمیپ یرو م نایبرو من خودم ا یکن یفدا

 آماده کنه . نتویماش
 .نمتیب یممنون م-
 قربانت خداحافظ.-

سها بعد سها انیرفت و از م شیاز قطع تماس به طرف کمد ل ا رنگ  یان وه ل ا
رفتن جدا کرد وداخل ساکش  رنیو مختر ب یورنگش چند دست ل اس راحت

از  اش یساک بزرگ مشک دکهینکش یاصالح و...طول لیگتاشت.حوله و وسا
سا شد،خود ن لشیو سها زیُپر  شلوار پارچه ا یراحت یل ا س رت یاش را با   ا

 برانداز کرد برس را نهیعوض کرد خودش راداخل آ رهیت یطوستت وریاپولیمشتتک
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شت و موها شد و با  یاوک زیرا مرتب کرد وبعد از دوش ادکلن همه چ شیبردا
وبهش ر دیاز خدمه ها رو ط قه باال د یکیرفت. رونیبرداشتن ساکش از اتاق ب

 گفت:
سا- سا و و ص لیل ا  داخل دیبرگردون نیدیهمونطور که داخل کمد چ مویشخ

 چمدونم.
 بود اطاعت کرد: یکه دختره جوان خدمه

 چشم آقا.-
از  یپچ پچ یشتته صتتدا یراه نییاز پله ها به طرف پا نکهیاما ق ل از اافتاد  راه
ما وقت یمتوقفش کرد خواستتتت ب نییپا هد ا مه د فاوت راهش را ادا استتم  یت

شن صدا یدادکم حیترج دیخودش را  سمع کند. ستراق   بودکه داشت نیشه یا
 کرد: یبا ساناز بحث م

مه،نم یذره حواستتتو جمع کن هیدختر - به ک دونمیکار تمو تا  ما دو  یشتت
س هی ناکهیس د؟اونیرفت ستیذره  شاال زبونت مثل ن ا ماره  شینداره تو هم که ما

د شه از کنارم ر یواالمن همسن تو بودم محال بود پسر یستیبلد ن یذره دل ر هی
 وخاطرخام نشه.

 :دیساناز را شن یعص ان یصدا
 اعصاب دارم تحفه اس مثال ؟ یلیَاه...خاله ولم کن تو رو خدا،خ-
 هیازدواج کنه  یشتتازده وقت نیمعلومه که تحفه اس من چه بخوام چه نخوام ا-

ونه خ نیتو ا ادیب خوادیکه م یدختر خوامی...من فق  مرستتهیارث کالن بهش م
 .نین اشه از پوست وخون من باشه هم  هیغر

 شده: یراض یکه تا حد دادیو لحن ساناز نشان م صدا
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 آخه خاله ...-
االن برو باال در اتاقشتتو بزن بهش بگو  نیکن،اصتتاًل هم یآخه ستتع یآخه ب-
 .یکن تیازش بخواه همراه یکن دیو خر یبزن یچرخ هی یبر یخوایم
 باشه بزار فکرامو کنم.-
 .یکنیم کاریچ نمیفکر کردن نداره دختر برو ب -

با شتتن بهراد به  یمکالمه ها دنیکه  به ستتتاناز زده بود  یحرف نیقیآن دو  که 
شد که در راه با ساناز برخوردکرد.ل خند  ریسراز نیی.از پله ها به طرف پادیرس

سر تا پا یبه رو یپت وپهن شد ا به   یگاهن شیبهراد زدکه با پوزخند او روبرو 
ندش بود پوزخ دهیپوش یو شلوارک تنگ مشک یصورت یانداخت تاپ دو بنده 

ساناز که نگاه ب ویعم شو کم دیخودش د یهراد را روترشد... نازک کرد  یصدا
 :دیپرس یو با لحن پرعشوه ا

 ؟یریم ییجا-
ستتاکش را در دستتتش جابه جاکرد ونگاهش را به روبرو دوخت قصتتد  بهراد

سراز شت،از پله ها دوباره  ساناز که از رو نرفته بود وبه  ریجواب دادن ندا شد 
کند همراهش شد  ریرا تسخ یپسره از خود راض نیخودش قول داده بود قلب ا

سع یو در حال شت ل خند رو یکه  شد کناره بهراد ق شیل ها یدا ت برداش دمبا
 و گفت:

 م؟یبزن یدور هی رونیب میباهم بر یوقت دار-
 به طرفش برگرده به راهش ادامه داد: نکهیبدون ا بهراد

 متاسفم وقت ندارم.-

http://www.roman4u.ir/


 33 شب برهنه

 اناز نمانده بود.ستتوارهستت یبرا یبود و فرصتتت صتتح ت دهیرستت نیبه ماشتت گهید
ش ش نیما ساناز ما شن کرد و از داخل ح نویشد و بدون توجه به   رونیب اطیرو

ش نیآورد و در همان حالت به ا ست فرامرز ما شده ا را  نشیفکر کرد که چطور 
 یچنانآن یاو راکه ارزش پول نیدرحستتاب کتابش ماشتت دینفروخته اس، شتتا

 نیزماشتتیانداخت با اومدنش عز نیبه ماشتت ینداشتتت جا انداخته بود.نگاه
 بود شسته و براش آماده کرده بود. یپاترول دو در مشک کیکه  مشیقد

که  یآدرست یراند،از رو ینشتستته بود و به طرف حومه شتهر م نیماشت داخل
در  کند.پشتتتت دایخونه باغ را پ یِاس کرده بود تونستتتت به راحت شیبرا اریمه

سرهم زد در با شت  شد و چهره توقف کرد چند بوق پ مرد چهل و  یاخمو یز 
شت.نزد انینما یساله ا یخورده ا ش کیگ  نییپارا  شهیش ستادیبهراد ا نیما

 گفت: یخشک وجد یوخطاب به مرد با لحن دیکش
 درو باز کن.-

 :دیپرس یشد و با کنجکاو رهیبهراد خ یسرش را خم کرد و به چهره  مرد
 ن؟یکار دار یبا ک-

تمام شتتتده بود  یکه طاقتش از االف یبدون توجه به ستتوال مرد در حال بهراد
 :دیغر
 رو. یزادم باز کن اون در لعنت کین-

 اطیچشم بهم زدن درح کیدوالراست شد ودر عیاسم بهراد سر دنیبا شن مرد
 یرا به داخل برد،بعد ازط نیپدال گاز فشتترد و ماشتت یرا رو شیرا بازکرد.پا

س ش یننه چندان طوال یریم  ادهیپ یها متوقف کرد.وقت زهیسنگ ر یرا رو نیما
ش یقیشد نفس عم ست شیها هیمط وع را به داخل ر یو هوا دیک ن .درختاادفر
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لوم .معدیرسینمناک بنظرم شانیاز برگ وشاخه ها یباغ درآن فصل ازسال خال
دوخت و  یمیبزرگ قد یرا به خونه  دهانگاهشیبود شتتب گتشتتته باران بار

 اریکه همراه مه یدوران ادیبه ذهنش هجوم آوردن، یکودک نیریخاطرات شتت
خل ا باز نیدا مادرش قرار بر  یم یباغ  عد از مرگ  ند.ب نار  نیاکرد بودکه ک

له ده ستتا زین ارینداشتتت ومه شتتتریکه دوازده ستتال ب یکنند.زمان یخاتون زندگ
رداده رفته بود وبعد از چندماه خ  ایتالیبه ا دیشتتد یافستتردگ لیبود.فرامرز به دل

تون و بهراد را به خا اریمه یآنجا بماند و سرپرست شهیهم یبود که قرار است برا
 یبه کس نکهیبدون ا یبطورناگهان کسالیگتشت  زمحول خواهد کرد.اما بعد ا

شم با خواهر  رانیخ ر دهد به ا شت و بعد شرکا یکیبازگ واج ازد نیشه شیاز 
از همسرش جدا شده  ییمشکل نازا لیازدواج کرده بود وبه دل بار هی نیکرد،شه

 یلیشد اما چه تحص لیادامه تحص یبرا کایآمر یبود،هشت سال بعد بهراد راه
 و سکوت بهراد؟؟؟ یدرجز دربه 

به ا و فت ستتتال بهراد  عد ازگتشتتتت ه ته برا رانیحاال ب اث ات  یبرگشتت
 ا به خود آورد:او ر یدختر یبود، صدا شیاهای...غرق در روتشیماه

 شما؟ دیب خش-
تادهیا شیروبرو یدختر جوان دیبه طرفش چرخ عیستتر بهراد  بود ومنتظر ستت

 کرد جوابش را داد: ینگاهش م
 زاد. کیبهرادم،بهراد ن-

 گفت: ریبه ز یزد وبا نگاه ینام او ل خند کم رنگ ندنیبا ش دختر
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مد- قا نیخوش آ عتر م کین یآ جا ن خوامیزاد  قا مه اوردمیب  اریفکر کردم آ
 آوردن. فیتشر

 یصورت دختر را م یکه با نگاهش اجزا یرا ب*غ*ل گرفت و درحال دستانش
 گفت: دیکاو

 .کنمیخواهش م-
 :دیاشاره اشو به طرفه دختره نشانه گرفت و پرس انگشته

 و شما؟-
 پرستار خاتون هستم.-

 را باال انداخت: شیابروها
 خانم کجاس؟ مهیپس حل-

در چشتتمانش  یاشتتک یدختر نقش بستتت وحلقه  یل ها یرو ینیغمگ ل خند
 :دیدرخش

 یو بجامن شونیضیبخاطر مر یپرستار خانم بودند ول شیتا چندماه پ شونیا-
 خودشون آوردن.

 :دیپرس یبا ناراحت بهراد
 االن حالش چطوره؟ نیدار یازش خ ر-

ه به لرزه در آمد که از بلض ییدختر نشتتستتت وبا صتتدا یبه گلو یقیعم بلض
 بود گفت:

 فوت شدن.-
 داشت ادامه داد: شیاشک ها زشیاز ر یریدر جلوگ یسع کهیحال در
 .نیداخل،هوا سرده ممکنه سرما بخور دییبفرما-
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ه ب یناراحت شتتده بود بدون حرف اریبستت مهیخ ر مرگ حل دنیکه از شتتن بهراد
شتتان را بعد از مرگ مادرش داشتتت و زحمات  هیدا یجا مهیداخل رفت.حل

س سال یط یاریب ش شانیکه نزد خاتون بودند برا یآن چند ودش بود.با ور دهیک
به ق له نشتتستتته و ستتجاده اش  یبه داخل خانه متوجه  خاتون شتتتد که رو

ُتربت کربالش دستتتش بود ومشتتلوله گفتن ذکر، بهرادآروم بهش  حینه،تستت په
نو زد.خاتون هنوز متوجه اش نشده بود.دستش شدوکناره سجاده اش زا کینزد

زمزمه  دنشیبا به آ*غ*و*ش کشتت دیچیخاتون پ فیالغرو نح یرادور شتتانه ها
 کرد:

 سالم خاتونم.-
 ت:گف دیلرز یکه از بلض م ییشد و با صدا دهیسرش کش یخاتون رو دسِت 

 سالم گل پسرم. کیعل-
 فرستاد و در دل شیها هیعطر مشهده خاتون رو به ر یو بو دیکش یقیعم نفس

 با خود گفت:
 عطر تنگ شده بود. نیا یچقدر دلم برا-

بود،دستتت دراز  یچشتتمان خاتون ابر دیخز رونیاز آ*غ*و*شتته خاتون ب آروم
 را زدود و گفت: شیکرد و اشک ها

 تنگ شده بود. یلیدلم براتون خ-
 :دینالدست بهراد گتاشت و  یخاتون رنگ غم گرفته بود دستش را رو نگاه
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جا رفت- باز کن یدون یمادر،م یک تا درو  به در دوختم  قد چشتتم   یچ
 رمویمب دمیترستت یم یمنتظر بودم بگه برگشتتت ومدیم اریکه مه ،هروقتیایب

 .نمیشازده مو ن 
 دستانه خاتون را ب*و*سه زد وگفت: بهراد

وز چند ر هیمن بخاطر شما برگشتم،اومدم  رمینم ییجا گهیخدانکنه خاتون د-
 بمونم. شتونیپ

 یرالغر خ  یاز اون پسربچه  گهید یقربونت بره مادر ماشاال چقد بزرگ شد-
 واسه خودت. یمرد شد سین

 و گفت: دیبه صورتش پاش یل خند بهراد
 سالمه معلومه که بزرگ شدم. 27خاتونم االن -

 شیکه کامال در صتتدا یچشتتمش را زدود و با بلضتت یاشتتک گوشتته  خاتون
 :مشهود بود گفت

سرجوون نیتو ا- سال همش منتظر همون پ غربتش کردن بودم  یکه راه یچند 
 صفت زجرت داده. سیابل کهیزن نیچقدر ا خونمیازنگاهت م

س یبه رو یل خند دردآلود شیدردها یادآوریبا  بهراد ست خاتون  اتیحد در
 زد و در دلش گفت:

 جرات نداره جلوم قد علم کنه. یتموم شد کس زیهمه چ گهید-
 خاتون او را به خود آورد: یصدا

 مادر؟ ییترنم...ترنم دخترم کجا-
 دیکش سرک رونیکرده بود ازآش زخانه به ب ییکه بهراد را به داخل راهنما یدختر

 کرد جواب داد: یدستانش را با حوله خشک م کهیدرحال



wWw.Roman4u.iR  38 

 

 بله خاتون.-
 وگفت: دیپاش یبه صورتش ل خند خاتون

 .اریب وهیو م یپسرم چا یترنم جان برا-
 تکان داد وگفت: یسر ترنم

 .ارمیاالن م کنمیچشم خاتون دارم آماده م-
ساکت بود و به  بعد شت بهراد که تا اونموقع  ش زخونه برگ با گفتن با اجازه به آ

 :دیکرد با رفتن ترنم پرس یخاتون و ترنم گوش م یحرفها
 میودب شتتتونیپ اریمنو مه یکه وقت یس؟همونیخانم ن مهیترنم دختره حل نیا-

 پنا ساله بود.
 جواب داد: یحرفش سرش را تکان داد و با ناراحت دییدر تا خاتون

 هیمرده پوستتته استتتخون شتتده دائم  مهیحل یاز وقت یآره پستترم همونه،طفل-
حرص  شیپدر فهیچشتتمش خون از بس که از دستتته طا هیچشتتمش اشتتکه 

 .خورهیم
 پدرش زنده اس؟-

ستش را رو یگفت و درحال یعل ای خاتون شد  یزانوش م یکه د شت بلند گتا
 طاقچه گتاشت: یوسجاده اش را رو

 تصادف کرد و ُمرد. مهیحل یضیسال ق ل از مر هینه مادر،-
ته بود بزرگ خونه قرار گرف ییرایاز پت یا گهیکه قسمت د یبا اشاره به کرس بعد

 گفت:
 .یگرم ش یرکرسیز نیننه بش ایب-
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 شیکناره خاتون نشست خاتون در ادامه حرف ها یرکرسیبا ل خند رفتو ز بهراد
 اضافه کرد:

.خواهروبرادره دیکشتت یستتخت یلیق ل از ُمردنش خ چارهیب ی مهیآره ننه،حل-
شتو بردن حل امرزیاون خدا ب یسرش هرچ ختنیشوهرش ر شت و ندا  مهیدا

 دهیچهلم نرستتبعد از ُمردنشتتم به  ر،یگ نیشتتد و زم ضیمدت مر هیهم بعده 
ره دخت ومدیکردن خونه شتتونو فروختن.دلم ن رونیشتتوهرش دخترشتتو ب یبرادرا

ود ب دهیعمر زحمته شما دوتاروکش هی مهیباشه حل یدربه در بشه باالخره هر چ
 یوقت یلو کردیبمونه اولش ق ول نم نجایا ادیو برام کارکرده بود ازش خواستتتم ب

هم نداشت اما شرط گتاشت که  یا گهید یچاره  یاصرار کردم ق ول کرد طفل
 هیکردم.دختره خوب ولبرام کارکنه منم ق  دمیکه بهش م ییوجا یعوِض خرج

 کنه،به استتراره یکار م خوامیکه ازش م یزیاز اون چ شتتتریستتاکت وکم حرفه ب
ض ص یمن را شویشده خرج تح شگاه ق ول نم ل فت گ یکرد م یبدم تا بره دان

 نکهیهه...رو هم رفته از ا نیبوده کمکم کرد ماقتیکه ل یزیاز اون چ شتریشما ب
 .میخودم راض ِش یآوردمش پ

شدن حرفا با ش  یتموم  شتش  سرگت او  هیخاتون بهراد به فکر فرو رفت.چقدر 
اومدن ترنم از آشتت زخونه  رونی؟؟؟؟با ب یو مکان یزمان یبود؟با تفاوت ها

ش سمتش ک سخت چیشد ه دهینگاهش به  ها در ظاهرش معلوم  یکدام از آن 
 یشتتتده را برو دهیدرون ظرف چ یزم*س*تان یها وهیاز م ین ود. ترنم ستت د

خاتون و بهراد قرار داد.بعد از تعارف  یها رو جلو یدست شیگتاشت پ یُکرس
 دوباره به آش زخانه برگشت. وهیس ده م
 مادر؟ یبرگشت یک-خاتون
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 اتون را داد:نظر داشت جواب خ ریترنم را ز یچشم ریز کهیدرحال
 .شبید-
 خ رم. یوقته ازش ب یلیپدرت چطوره؟ خ-

 گفت: یگرفته ا یزد و با صدا یپوزخند
 .زشهیهمسر عز یاز مهمون ها ییرایپت ه،مشلولهیزاد بزرگ حالش عال کین-

 :دیلب استلفراال گفت و رو به بهراد پرس ریز خاتون
 سره فرامرز؟ ختنیر نیشه یها شیدوباره قوم وخو-

 جواب داد: یهمراه با پوزخند صدا دار بهراد
 آوردن. فیدفعه شهال خانم از ق رس تشر نیآره ... ا-

 :دیکرد و پرس زیچشمانش را ر خاتون
 پسر داره؟؟؟ هیدختر و  هیکه  هیشهال همون-

 حرف خاتون سرش را تکان داد وگفت: دییدر تا بهراد
 خودشه.-

طه ا خاتون به نق گاهشتتو  خت و ین مان حدو ترنم  نیستتکوت کرد.در ه
س ش زخانه با  شد.چا یچا ینیازآ واد بخ نکهیرا تعارف کرد اما ق ل از ا یوارد 

.س س ندیاز کنارشون بره خاتون مانع اش شد و ازش دعوت کرد تا کنارشان بنش
 برگشت طرف بهراد وگفت:

 دیقاپه فرامرزو دزد یکه چجور ادتهیزن باشتته، نیپستتر حواستتت به مکر ا-
 .رهیلقمه ها نگ نیاز ا اریحواست باشه واسه تو و مه
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زد و روبه خاتون  یوستتانازل خند کج نیشتته یبا به خاطر آرودن حرفها بهراد
 گفت:

 حواسم هست خاتون من مثه فرامرز خان خ ....-
 شم اما بجاش گفت: یبگه )خر( نم خواست

 شم. یخام نم-
کرد و با نگاه کردن به شتتماره  یاش بلند شتتد عترخواه یآهنگ گوشتت یصتتدا

 جواب داد:
 جانم.-

 گفت: یسرحال یپشت خ  با صدا اریمه
 ؟یدیسالااااام شازده،رس-
 ؟ییوقته،کجا یلیآره خ-
 شما . ی هیسا ریجام ز نیهم-
صدا هی ساس کرد سر کینزد اریمه یلحظه اح شت با  عیشد، به طرف دربرگ
ن سالم با گفت اریل انش شد.مه نتیدرحال بستن در بود ل خند ز ارکهیمه دنید

به طرف  اوردیکه پالتوشتتو در م یوارد جمعشتتان شتتد.درحال یبلند ی دهیکشتت
 اش به طنز گفت: یشانیپ دنیخاتون رفت و با ب*و*س

 جونه خودم. یبه ... به ... احوال خات-
 نازک کرد: یپشت چشم خاتون

 خته.پدرسو یزن یم دوست دخترتو صدا ،مگهیهزار بار گفتم به من نگو خات-
ناراحت یجلو اریمه  کهیبه چهره اش داد،درحال یخنده اش را گرفت وحالت 

 گفت: یرکرسینشست ز یکناره بهراد م
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 .نکارایحرفو نزن منو ا نیاوه ...خاتونم ا-
 چشم به ترنم گفت: یحرفش با اشاره  یدر ادامه  س س

 کن لطفًا خانوداه نشسته. تیرعا-
 :دیبه طرف ترنم نگاه انداخت و مؤدبانه پرس بعد

 ؟یترنم خودم،خوب یاحوال آبج-
 محجوبانه سرش را تکان داد: ترنم

 ممنون.-
 گوشش زمزمه کرد: ریپهن بهراد انداخت و ز یدستش را دوره شانه  اریمه
 ؟یدیمو د یداش بهراد آبج-

 گفت:زد وسرش را تکان داد و یبه ترنم ل خند یبا نگاه بهراد
 رسه. یبه نظر م یآره،دختره خوب-
 منکه عاشقشم.-

 :دیگرده شده نگاهش کرد و پرس یمتعجب زده با چشمان بهراد
 واقعًا؟-

 برداشت و گاز زد: وهیاز درون س د م ی یس الیخیب اریمه
 آره. -

شت،بنابرا چگاهین رسه،ه یسوال گهیداد د حیترج سوالوجواب ندا  نیعادت به 
 رونیب بیرا از داخل ج گارشی.پاکت ستتدیکشتت یا گهیبحث را به ستتمت د

 :دیپرس اریبکشد رو به مه رونیب یداشت نخ یکه سع یو در حال دیکش
 اوضاع آپارتمان درچه حاله؟ -
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بدبخت س،همونطورکهیبدک ن- با هزار  دتر ق ول کرد کارو زو یگفتم لوله کش 
حرفا  نیا الیخیآپارتمان حاضتتره،ب گهید یراحت تا هفته  التیتموم کنه تو خ

 دفتر؟ یایفردا رو که م
 گتاشت کنا ل ش و در حال فندک زدن گفت: گارینخ س هی

 .امیحسش گرفت م دونم،اگهینم-
دهنش برداشتتت،نگاه  یاونو از جلو یروشتتن کنه دستتت گارویستت نکهیاز ا ق ل

روانه کرد،منتظر بود  اریبه ستتمت مه یظیمتعجب زده اش را همراه با اخم غل
لت ا اریمه کارشیع ما اون خ حیرا توضتت ن هد.ا  نیب گارویستت لکسیر یلید

 ثحبهراد ادامه ب تیانگشتان مشت شده اش خرد کرد و بدون توجه به عص ان
 گرفت: شیرا پ

 برات یو با بچه ها آشتتنا بشتت یایبه نظرم هر چه زودتر ب ی،ولیهرجور راحت-
 بهتره.

خاطره آستتم خاتون مانع  اربهیاومد شتتد،مه اریکه مه ییچشتتمو ابرو متوجه
 یپشت بود سرش را به دهیخواب تشیبهراد شد.اوکه حاالعص ان گاریس دنیازکش

 گفت: شیداد و با بستن چشم ها هیتک
 تو دفترت کار کنم . سیپشت تلفن هم بهت گفتم من قرار ن-
 چرا؟-

 متوجه طفره رفتن او شد بحث را عوض کرد: یوقت ارینداد و مه یجواب
 ؟؟؟یبمون نجایا یخوایتو م-

 :دیکش یقیعم نفس
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هروقت  الیبرگردم و خوامیمونم تا خونه آماده بشتته. نم یم یچند روز هیآره -
چمدونامو گفتم خدمتکار آماده کنه برام  شتته،یحالم خراب م نمیب یملکه رو م

 .ارشونیب
 :دیبهراد کرد و پرس یبازو یحواله  یو مشت دیاز جا پر کدفعهی اریمه
 رفت بهت بگم. ادمی یراست-
 بهراد حرفش را ادامه داد: یتوجه به چشم غره  یب

ه آپارتمانابابا باهام صح ت کرد گفت ک یبرم سراغ کارا خواستمیص ح که م-
خواد تا ق ل از رفتن خواهر ملکه  یم ره،یرو بگ یهفته مهمون نیقراره آخره هم

 .رهیرات جشن برگشتنت رو بگب
 کرد: یبه خودش گرفت دندون قروچه ا یجد ی افهیق بهراد

 .سیبه پاش ن زویبه جشن و بر یاجیمن که گفتم احت-
ملکه  دمیهم مهمون قراره دعوت شه،شن یبابا حرفتو ق ول نداره کل یول یگفت -

 سفارش کارت دعوت داده.
صاًل حس وحاله ج حال شد ا شت فق  دلش  یشن ومهمونبهراد گرفته  رو ندا

 یبود اما حاال راه فرار یفرار یو مهمون یاز شلوغ شهیتنها باشد.هم خواستیم
باشد.عروسک ُپز دادن  نیشه یشب باز مهیعروسک خ خواستینداشت نم

در  ترنم بود ی...اونشب شامو که دست خته خوشمزه شانیها یها و فخر فروش
 نیصرف کردن.در ا اریمه یها یخاتون با شوخ یخونه  یمیگرمو صم یفضا

ستتاعت  دکریم یباز شیملموم و گرفته با غتا یا افهیتنها بهراد بودکه با ق انیم
 رفتن کرد: تی  ن اری( بود که مه11:00) کینزد
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 دفتر. میر یامش و بمون فردا باهم م یخواد بر ینم روقتهید -بهراد
 نگاهش کرد وگفت: یبا دودل اریمه
 بشه. یاز دستمون شاک یفکر کنم موندنمون باعث شه بابا کل یدونم،ولینم-

 دشیپوشتت یکه م یبرداشتتت و درحال یاورکت چرمش را از چوب ل استت بهراد
 گفت: اریروبه مه

 بکشم. گاریس هی رمیم س،منیبرام مهم ن-
 اوه ... اوه ... اگه خاتون بفهمه پوستت کندس.-

 گفت: یشد با گرفتگ یکه از خونه خارج م یدرو باز کرد ودرحال بهراد
 .سیحالم خوش ن اریولم کن مه-

آتش زده و دودش را در فضتتا پراکنده  یگاریداده بود،ستت هیبه نرده تک دستتتاشتتو
سمان ابر شو به آ س یکرد،نگاه سر  دستایکنارش ا یدوخته بود که حس کرد ک

 کنارش بود: اریبرگردوند مه
 چته بهراد؟-

شو تکو بهراد سردرگمسر شتش را به باغ کرد وتک ین داد و با  ا به نرده اش ر هیپ
 ها داد:

 که برگشتم. مونمیکنم پش یحس م-
 آخه چرا؟-
 از اومدنم خوشحاله؟ یچرا نداره برادره من ک-
 کرد و ادامه داد: یپف
صاًل نگامم نکرد حت - شه  یبابا ؟ هه...ا به خودش زحمت نداد از جاش بلند 

 باهام دست بده!
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 هم فشرد و باز حرف دلش را خورد: یهاشو رو دندون
خانمم که  نیگرده...شتته یبرنم چوقتیوه دهیمامان که بهشتتت زهرا خواب -

بانک یمادرمه ول شتتتهیفق  ادعاش م باباس  یتمامه فکر و ذکرش حستتتاب 
 ؟منتظرم بودکه برگردم ... ها  یارکیمه

کرد اما ستتالها بود با خودش عهد بستتته بود که  یم ینیستتنگ شیدرگلو بلض
با دود  گارشیبه ستت یمحکم زد،پکیدر خلوتش اشتتتک نر یحت زد و همراه 
جازه  ظشیغل مانش  زشیر یبلضتتش را فرو خورد.ا به چشتت اشتتتک را 

 شانه اش احساس کرد. یرا رو اریدسته مه ینینداد.سنگ
 یچندستتتاله ن ودنت چه زجر نیتو ا یدیفهم چیداداش مگه من بوقم؟تو ه-

ش صالً یک  یم رده؟فکیم تیبابا به من اهم ی!؟فکر کرد؟یبه من فکر کرد دم؟ا
سخته که کناره غر ستم؟یمن از مرگ مامان ناراحت ن یکن  یگها زند  هیبرا منم 

 شتریر بکه از ماد هخاتون شهیپ نجایکنم ا ینم ییکه احساسه تنها ییکنم!تنها جا
 .دهیزحمت کش برامون

 را داشت گفت: یشگیکه صالبت هم یدورگه و محکم یصدا با
 .امینم یمهمون نیمن به ا -

 :دیگرفته پرس اریمه
ش یخوا یچرا؟م- ساعت م تی!نهایبا بابا طرف  شون م یایدو   یدیخودتو ن
 حرفا رو نداره. نیا گهید یر یم

کرد،سترشتو بلند کرد و  یخال گاریو حرصتش را ستره ست دیکشت یقیعم نفس
قرار داشت دوخت،ترنم  شیآش زخانه که درست روبه رو ینگاهشو به پنجره 
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ود شلوارش ب بیرا که داخل ج شیشام بود.لرزش گوش یمشلوله شستن ظرفا
 یبه طرفش نگاه اریبه شتتماره انداخت از خونه بود.مه یاحستتاس کرد نگاه

 :دیوپرس ختاندا
 ه؟یک-
 حرف بزنم. خوامیاز خونه اس،نم-
 بابا پشته خ  باشه. دیجواب بده شا ستیدرست ن-

 را به گوشش چس اند: یبا اکراه گوش بهراد
 بله.-

 :دیچیپ یداخل گوش ینرم زنانه ا یصدا
 سالم.-

 فت:انداخت وگ اریبه مه یکه هنوز صاح ه صدا را نشناخته بود،نگاه گنگ بهراد
 !دییبفرما -

 :ظیغل یبا خنده وعشوه ا ن اریا یشد ول دهیزنانه شن یآن صدا دوباره
 بهرادخان؟ ینشناخت-

 جواب داد: یوجد خشک
 .رینخ-

 کرد: یزن ملزشو خ  خط یخنده ها یصدا
 فکر کن. کمی زمیعز-
 یم یزن پشتتت تلفن عصتت ان نیا یخرک یداشتتت از دستتت عشتتوه ها گهید

 :دیو غر دیشد،زبونشو به دندون هاش کش
 .کنمیقطع م ایکن  یخودتو معرف ای-
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 خودشوجمع وجور کرد: یپشت تلفن تا حد ناشناس
 !یمنو فراموش کرد یزود نیسانازم،واقعًا که به ا-

 ساناز گفت: یتوجه به حرفها بدون
 شنوم. یم-

ه ک نیبه شتته ینگاه صتتالیبهراد شتتده بود با استتت یمتوجه لحن جد ستتانازکه
 یبزند انداخت و بعد از من منکرد که حرف  یبود واشتتاره م ستتتادهیکنارش ا

 زبان باز کرد وگفت:
 .یگرد یبر م یک نمیخواستم ب  یآره ... م یعنینه ... -

 پا لهش کرد: ریفوت کرد و ز گارویس دود
 جواب پس بدم اونم به تو. نمیب یالزم نم-

 دوباره ساناز به حرف آمد: نکهیبرقرار شد تا ا نشونیسکوت ب یلحظه ا یبرا
ستش - سرا ست یم نایمنو  شهر بزن یدور هی میبر میخوا به تو و  میگفت میداخل 

 .میباهم باش میهم بگ اریمه
 همون لحن سرد گفت: با
 تموم شد؟-

 چیبود و ه یملرور و از خود راض بیپسر عج نیخورد،ا یساناز تکان باحرفش
 شد باهاش حرف زد،من من کرد: یجوره نم

 آ ... آره.-
 رو به ساناز نداد: یا گهیحرف د ی اجازه

 شب خوش!-
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آزاد  یممتد بوق ها یقطع کرد.صدا ویادگوشیساناز به خودش ب نکهیق ل از ا و
  اً یتقر یبرگشت و با صدا نیبه طرف شه تیبا عص ان دیچیپ شیداخل گوشها

 گفت: یبلند
 ره روپستت نیاگه نخوام ا ،منیکن یوادار م ییآدمو به چه کارا نیبفرما خاله،ب -
 .نمیب  ویک دیبا نمیب 

 غرولندکنان از کنارش رد شد و گفت: نیشه
 نیشو اصاحب قل  یکم تالش کن هی یبهراد بزار یپا تویعرضگ یالزم نکره ب-

 .یهمه ثروت شد
 به فکر فرو رفت. نیشه یحرفا دنیبا شن ساناز

را به  اش یاز خاطرات کودک یداشت کم ینظر گرفته بود،سع ریرو ز حرکاتش
صدا یکم یخاطر آورد.پس به زمان ها شت. کودکانِه  یخنده ها یدور پا گتا

...دو روز از آمدنشان به خونه باغ گتشته دیچیپ شیداخل گوشها یدختربچه ا
ا .بدیشتتن یرا از داخل باغ م یدختربچه ا یبار بود که صتتتدا نیاول نیبود و ا

شت پنجره به تما دیپر رونیاز تخت ب یکنجکاو با  یچه ا.دختربستادیشا او پ
خاتون  رهیبه همون رنگ داخل باغ همراه باغ ون پ یقرمزوشتتال وکاله یشتتنل

دخترک تمام  یشتتاد دنیبود.با د یمش حستتن مشتتلوله درستتت کردن آدم برف
به  ویعم یل خند ومحو شد  الشیاز خ یلحظه ا یچند روز برا نیا یغصه ها

ه که آروم ب اریبه مه ینقش بستتتت.به عقب برگشتتتت و نگاه نشیغمگ یل ها
ت خود گرف میتصتتم نیکند،بنابرا دارشیب ومدیخواب رفته بود انداخت دلش ن

دخترک ومش حستتن باشتتد.  یشتتاهد باز کیبرود و از نزد اطیبه ح ییبه تنها
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ه رفتن مردد بود ک نییپا ربود و د ستتتادهیا وانیا یپله ها یشتتال وگاله کرد،رو
 :دیمش حسن را شن یصدا

 ن؟یدیخوب خواب شبیشازده،د ریص ح بخ-
 آمد وبه طرفشان راه افتاد: نییپله پا نیزد و از آخر یل خند

 .ریص ح بخ-
ص ح بخ یصدا شما یم ریدخترک بود که بهش  شت.چ  یگفت به طرفش برگ

.جوابشتتو داد و در دیدرخشتت ینور آفتاب م ریرنگ دختر ز یدرشتتد و قهو ه ا
ست کردن شد.نزد یآدم برف در شان  ست  کیهمراه ساعت بود که کاره در دو
 یمشتتلول زدن برف تو ستترو کله  ییتموم شتتده بود و ستته تا یکردن آدم برف

 یم یباز یبود وحاال هر ستته نفر وستتتهیبه جمعشتتون پ ارمیودن،مهب گهیهمد
داخل  یرفته بود تا به پارو کردن برفها اریبهراد و مه دنیکردن مش حستتنم با د

بود که دخترک را صدا  شیخانوم هنوز داخل گوشها مهیحل یبرسه.صدا طایح
 :زدیم
 ؟ییترنم ... ترنم ...کجا-
 گفتم!؟ یشد چ تی؟حالییبهراد با توام کجا-
شت به طرف مه دیخز رونیب الیخ از  یو با گنگ دیچرخ اریوبه زمان حال بازگ

 :دیپرس
 ؟یگفت یزیچ-

ش اریمه ش زخونه و نگاه م یزیآم طنتیل خند  شاره به آ  میه نبهراد ک خیزد وبا ا
 ساعت به ظاهر اونجا بود گفت:
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 آره گفتم ِاسکنت تموم شد.-
 ِاسکن؟-
 .یتو آش زخونه مشلول ِاسکن بود ین ود نجایآره ... آخه ا-
 آش زخونه؟-

 :دیشد وغر اریمه ی کهیمتوجه ت تازه
 .اریخفه شو مه-

 کرد: حیخنده، بهراد کارش را توج ریز زد
 کردم! یمن فق  داشتم فکر م-
 :دیخنده پرس ونیم
 ؟یبه چ-

 از غم پوشوند: یبهراد را حاله ا نگاه
که  ی.موقعمیکرد یم یباغ برف باز نیکه تو ا مونیبه گتشتتته ها،زمان بچگ-
شوم میدیدو یاز بارون وبرف م سیخ سامونو ع مهیوحل نهیکناره  ض وخانم ل ا
 کرد. یم

 وگفت: دیکش یآه اریمه
 بود. یزن خوب ومهربون امرزشویخدا ب-
 به روزه خودشو دخترش اومده. یخاتون گفت چ-
شونو نگرفته بودم هم ینامردا هرچ- شتن غارت کردن،اگه جلو شتن وندا  نیدا

 دختر رو هم ... .
 کنجکاو شده بود رو بهش یشو نگفت و ساکت شدابهراد که حاال تا حد هیبق

 گفت:
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 خوب.-
 فوت کرد وگفت: رونینفسش را به ب اریمه
 هیخودشتتون بدنش به  یوگندکار یعوض بده خواستتتنینامردش م یعموها-

 . اگه خاتون زودترخ رم نکرده بود معلومیطل کاره عرب که باخودش ب رتش دب
چه وضتتتع جا وتو ترنم ک بده  یتین ود االن  قدردعوا و عر  یکشتتتبود.چ

در آوردن واستتش که باباش ترنم رو دستتته اونا  یشتتد،عموهاش مثاًل ُقلدر باز
اومده دم درخواستتته  ییبابا هی شتتمیچند روز پ نیدارن.هم ارشتتویو اخت ردهستت 

ستتفارش کردم تا حواستتش  یباترنم حرف بزنه اما غالم نگتاشتتته،به غالم کل
 .ادیب شیپ یواسه اش مشکل خوامیبه دختره باشه، نم یحساب
م از وجوده ترن یچشم دوخت که حاال خال یمتفکر دوباره به آش زخونه ا بهراد
 بود.

 بود؟ یپشت خ  ک ینگفت-اریمه
 گرفتن نگاهش جواب داد: بدون

 ساناز.-
 داره؟ کاریساناز؟اون با تو چ-
 دهایروش ز رون،چقدرمیازم دعوت کنه باهاش برم ب خواستیمثاًل م دونمینم-

 .افتهیکنم بدتر دن الم م یم یکم محل شتریمن ب یهرچ
 با لحن آغشته به طنز گفت: اریمه
 .هیمارو سگ همسا رهیگ یبهرادجان همه رو برق م یه-

*** *** *** 
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عادت نداشتتت  دیچرخ گرید یبه پهلو ییستتفت زد از پهلو نیزم یرو یغلت
به و هم نیزم یرو تا  یکرد، کل ه  یم تشیهم اذ نیبخوا ها دو  خاتون هم تن

شت که  شتریاتاق خواب ب شت و د شیکیندا  شیرگیبه خوده خاتون تعلو دا
سرش گتاشت،بخاطره وجوده  ریدستاشو ز دویمختر ترنم بود، طاق باز خواب

ز رفتنش ق ل ا اریاز سفارشات مه نمیشرت بخوابه ا یترنم مج ور بود شب با ت
 به تهران بود.

 تنت کن بخواب. یزیچ هیونه هست شازده دختره جوون تو خ-
 رد:لب زمزمه ک رینداشت ز دنیخواب نگونهیعادت به ا دیکش ییپر صدا نفس

ته رو چجور ستترکنم تنگ هی نیا- جب  نینفس گرفتم تو ا یهف ل اس َاه...ع
 .رانیکردم برگشتم ا یغلط

 هنکیا یادآوریدر دلش حسرت خورد اما با  کایم*س*تقلش امر یخونه  ادی به
 ینشتتستتتت رو یبخشتت تیخونه آماده اس ل خند رضتتتا گهیهفته د کیتا 

سته از خوابش را رو شمان خ شرد و به ثان یل شاچ ش هیهم ف ش که خواب دینک
شت حساب صدا یچشمانش گرم خواب م یبرد تازه دا  یآخ مانند یشد که با 

 یکیشد.همه جا غرق در تار زیخ مین شیچشمانش را از هم باز کرد و سره جا
که به  یشتت ح دنیو تنها نوره مهتاب بود که از پنجره به داخل افتاده بود.با دبود 

ش زخونه م ش زخونه  ییو با قدمها دیرفت از جا پر یسمت آ سته به طرف آ آه
 رونیه بستتتاده و بیپنجره ا کیافتاد که نزد یفیرفت.نگاهش به شتت ح الغر و نح

 شده. رهیخ
طرفه شتتانه اش  کیاجش را به بلند ومو یاز بالش جدا کرد و موها ستترشتتو

زده بود پس کله اش،دستشو داخل  یخوابی.چه مرگش شده بود که باز بختیر
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بخوره  آب وانیل هیبره  دیفرو برد و چند بار اونها را به عقب راند.بهتر د شیموها
شده بود و م شک  خودش جدا  زفکر پتو رو ا نیسوخت.با ا یگلوش بدجورخ

 ین ذره او بدو دیکش نییرا آرام به طرف پا رهید،دستگیخز رونیکرد و از تخت ب
 جادیاز خودش ا ییسرو صدا به طرف آش زخونه راه افتاد،مراقب بود سروصدا

با آشتت زخونه فاصتتله  یشتتدن خاتون بشتته.هنوز چند قدم دارینکند که باعث ب
 هیشد. آخ گفتنش بلند یصدا وکرد  ریپاش به کجا گ دینفهم کدفعهیداشت که 

پاشو  گرشیدهنش گتاشت وصداشو توگلو خفه کرد و با دسته د یجلودستشو 
س  شتانش را کم دیچ ساژ داد.وقت یو انگ ان آروم گرفت لنگ یدرد پاش کم یما

باق با آشتت زخونه را ط یلنگان همان چند قدم   خچالیکرد،از داخل  یمانده 
شت و  یآب وانیل ش هیبردا سرک س وانی.لدینفس  شو نگیرو داخل  که  ییظرف 

پنجره  کیگتاشتتتت نگاهش از پنجره به ماه کامل شتتتده افتاد.ل خند زد و نزد
شم دوخت به ماه.نفس عم ستادیا ش یقیو چ شتیک  یتو خودش غرق م ددا

دهانش را محکم گرفت  یا گهیدورش حلقه شد ودسته د یدست کدفعهیشد که 
صدا شد،درحال لشیج یو  ستکه  یدرگلو خفه  سع یو پا م د شت  یزد  دا
ناشتتناس خارج کند،از ترس قل ش  یمحکم و قو یبازوها ونیرا از م خودش

نهید به ستت وا قدرید،ایکوب یاش م نهیوار  تا ا ن کهیتقال کرد  حال در  یب ن
ت سخ دنشیآ*غ*و*شش آرام گرفت.اما بخاطره گرفته شدن دهنش نفس کش

کرد و آنرا از  یناشناس گتاشت و سع یقو یدست ها یشده بود،دستش را رو
شده یرو به گوشش خورد و  یینفس ها یگرما دیانش کنار بزنه اما زورش نک

 :دیرا شن شیصدا
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 ششش...آروم باش تا دستمو بردارم.-
دهان ترنم کنار  یتکان داد،کم کم دستتتش شتتتل شتتتدو از جلو یستتر ترنم

اما دستتت  یقیعم ینفستتها دنیخم شتتدوشتتروع کرد به کشتت یرفت،ترنم کم
ورزشکارانه ناشناس هنوز کمرش را محاصره کرده بود.آب دهانش را به زحمت 

 گفت: کهیت کهیت یجون یب یفرو خورد و با صدا
 ؟یخوایم ی...ا...چنای؟ایهست یت...تو ک-

 ناشناس بلند شد: یصدا
 من از تو ب رس ... . دیبا نویا-

 ق ل از تموم شدن حرفش سکوت کرد. اما
شناخته بود،دخترکتا بهراد صدا را  شش بود،ترنم  یزه  که حاال تنگ در آ*غ*و*

و*شش از آ*غ* یدستانش شل شد و ترنم مثه ماه ک ارهیپرستاره خاتون بود.به 
که  ریترنم ز دهیرنگ و رو پر ی د،چهرهیخز رونیب ند  ما تاب بهش فه نور مه

لب  ریکرد ز یفرو م شیموها ونیدستتتش را م کهیدرستتت حدس زده. در حال
 گفت:

 ترسوندمت فکر کردم دزد اومده. -
راحت  سیدزد ن نکهیاز بابت ا الشیکه حاال آن ناشناس را شناخته بود وخ ترنم

ستیشده بود نم س د،ازیچه بگو دان ست خودش وکم حوا ص ان شید ود، ب یع
 یرکجتبوکوتاه به همراه شلوا یشرتیبه کل وجود بهراد را فراموش کرده بودوبا ت

ه دندان ل ش را ب ی گوشهامده بود، رونیاز اتاق ب دیرسیم شیساق پا یکه تا باال
بهراد  یبا اون وضتتع جلو نکهیو آب دهانش را به زحمت فرو خورد. از ا دیگز

شت.ناگز ختنیگر ینا شیهم در پاها یمعتب بود از طرف ستادهیا ره س ریندا
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 نهیچانه اش به س کهیانداخته بود بطور ریبود و سرش را ز ستادهیوا خیم شیجا
د احساس کرده بود دست ازکن یرا به خوب ترنمبود. بهراد که ترس  دهیاش چس 

شت و ق ل از ا  کیبا  بدایباز شیرا در پاها ختنیگر یترنم قوا نکهیوکاوش بردا
 زد: رونیجمله از آش زخونه ب

 .یخوب بخواب-
شده اش را آزاد با شده  سیکرد.بدنش خ رفتن بهراد نفس ح س  سرد  از عرق 

س یکمرش م یرنگش را که تا رو ییمواج و خرما یبود موها طرفه  کیبه  دیر
 لب زمزمه کرد: ریکرد و ز تیشانه اش هدا

 تو روش نگاه کنم. یشانسو ب رن،حاال چجور نیمرده شوره ا-
 نیکرده و مسلمًا ا یزندگ رانیسال خارج از ا نیبهراد چند نکهیا یآور ادیبا  اما
لب با  ریباال انداخت و ز یزد وشتتتانه ا یل خند کم جون هیبراش عاد زهایچ

 خودش گفت:
 . الیخیب-

و هرچه چشتتم چرخوند او را  دیخارج شتتدن از آشتت زخونه بهراد را ند موقع
و به  تختش نشست یاز چشم چرخاندن به اتاقش برگشت و رو الیخیافت،بین

 .دیشیاند شیپ قهیاتفاق چند دق
*** *** *** 

 سوم بخش
 یشد بدنش خشک شده بود.کش و قوس داریاز خواب ب یبا سر درد بد ص ح

سرجاش ن ستش را ب زیخ میبه اندامش داد و  اش  ختهیبهم ر یموها نیشد. د
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را از نظر  ی.در همان حال با نگاهش خونه خالدیو آنها به عقب کشتت دیکشتت
صدا سکوت بود وتنها  شن کیت یگتراند همه جا غرق در  ساعت   یم دهیتاک 

شکش ب ی.پتو را از رودش ش زخونه رفتدیخز رونیخودش کنار زد و از ت  .به آ
 شیها را پ یاز صتتندل یکیشتتده دلش مالش رفت. دهیصتت حانه چ زیم دنیبا د
ش ست،بعد از ا دیک ش ساب نکهیو ن شکمش در آمد یح  کهنیبدون ا از خجالت 

 مینستترفت.با خوردن ستتوز  اطیزد و به ح رونیرا جمع کند از آشتت زخونه ب زیم
وجودشتتو فراگرفت،به طرف  یزیبه صتتورتش حس رخوت انگ یصتت حگاه

شت سیسرو صله از کل ه بود راه افتاد.بعد از یبا کم اطیکه واقع درح یبهدا  فا
 میاش تصتتم دهیبلند و ژول یشتتستتتن دستتت و صتتورتش و مرتب کردن موها

رد و ک یاطراف را بررستت یحستتاب نکهیبزند.بعد از ا یگشتتت اطیگرفت داخل ح
شت،با د کیاش را  یکودک راتخاط  خاتون که دنیدور مرور کرد به داخل برگ

 نشسته و مشلول بافتن شال گردنه به طرفش رفت: یرکرسیز
 .ریسالم،ص ح بخ-

انش که به ل  یا ل خندانداخت و ب یبزرگش بهش نگاه نکیع یاز باال خاتون
 نشسته بود گفت:

 ؟یدیخوب خواب شبیمادر،د ریعاق تت بخ-
ه حال ب نیجمع شتتد اما با ا یاش کم افهیو گرفتن کمرش ق شتتبید یادآوری با

 گفت: یو با ل خند ساختگ اوردین شیرو
 بود. یعال-
 بردار بخور دخترم خونه یزیچ هیبلند شو برو  یاگه نخورد ؟یص حانه خورد-
 .ستین
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 ابروشو پرسشگر باال فرستاد: یتا هی
 خوردم ،کجاس؟-

 دوباره مشلول بافتن شد: خاتون
 رفته دانشگاه،تا غروب دانشگاهه.-

،چند و گرفت اریمه یشماره  لشیو عوضعش با موبا دین رس یزیچ گرید بهراد
 دادن جواب بدن: تیبوق خورد تا آقا رضا ییتا
 وووووو.ال-

شن صداش  یپف اریخواب آلود مه یصدا دنیخواب آلود و گرفته بود،بهراد با 
 جواب داد: ضیکرد وبا غ

 کوووووفت.-
 خواب آلود گفت: یبا همان صدا اریمه
 ؟یدیزنگ یزود نیص ح به ا یتو دلت،مرض دار-

 زد: یکج ل خند
 .سیبد ن ینگاه به اون ساعتت بنداز هیضمن  ،دریاونو که تو دار-

 بسته به ساعت یچشم باز و چشم کیشد و با  زیخ میتخت ن یآلود رو خواب
 را به گوشش چس اند: یشد و دوباره گوش رهیخ وارید یرو
 ؟؟؟یچ مه،کهیهفت و ن-

 :دیمشهود بود غر شیدر صدا تیاز عص ان ییکه حاال رگها بهراد
 !؟یاونوقت هنوز خواب ی( دفتر7:00) یبه من گفت شبیزهرمار تو د ویکه چ-

 :دیکش یکشدار ی ازهیخم اریمه
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 من غل  کردم با تو خوب شد!-
دفترتم  سافتم،آدریراه م گهیساعت د میب ند دهنتو بلندشوگمشوحاضر شو تا ن-

 برام اس کن.
 و گفت: دیکش ازهیدوباره خم اریمه
 .شمیبر مردم آزار لعنت باشه االن آماده م-
 فعال.-

نوز ه اریتاسف تکون داد.مه یاز رو یقطع کرد،سر ویجواب نشد وگوش منتظر
تنش رفت با برداش شیاش را ترک نکرده بود.به طرف ساک ل اسها نهیریعادات د

 :دیرو به خاتون پرس
 خاتون کجا ل اسامو عوض کنم؟-

راهرو  شد به اتاق ته یبلند م شیاز جا کهیو درحال دیدست از بافتن کش خاتون
 کرد:اشاره 

 برو تو اتاق ترنم.-
 کیوارد اتاق شتتد همه جا رو با  یتکون داد و داخل اتاق شتتد.وقت یستتر بهراد

 نهیره،آنف کی یتخت لشیکه تنها وستتا یکاماًل معمول ینگاه از نظر گتراند،اتاق
که  یزیکوچک بود.تنها چ یوکتابخانه ا یوارید ش،کمدیآرا زکوچکی،میقد

 یپشتتت که روبه باغ یبزرگ یجلوه داده بود پنجره   ایدل از و ز تینها یاتاق را ب
ا از ر شیبود،به طرف تخت رفتو ستتاک را روش پرت کرد،کش موها شتتدیباز م
جدا نمود و با برداشتتت حوله اش به طرف حمام داخل راهرو رفت،  شیموها

ته ا میدوش ن ها رونیگرفت و ب یستتتاع عد از خشتتتک کردن مو مد.ب با  شیآ



wWw.Roman4u.iR  60 

 

شلوار راهنیحوله،پ ش رونیاش را ب یمردونه  و   یرو یچروک ها دنی.با ددیک
 :دیلب غر ریز شیل اسها

 َاه ُمرده شورتو ب رن.-
ها خت پرت کرد و ترج یرا رو ل استت ند و استت رت  یرستتم پیداد ت حیت نز
شد.پ س راهنیب و شو از رو یبافت طو شک یرکاب یرنگ ش شیم شیپو  یلوارلد،

ش یخی سرش نگاه دنیبه تن کرد و با برس ک شت  ستن پ شو ب  یجمالا یموها
خت،ادکلنش را برداشتتتو ز ندا عت استتت رگلوشیبه خودش ا را  لشیزد،ستتتا

به خودش انداخت نگاهش با قاب  نهینگاهوکه داخل آ نیردورمچش بست آخ
ه کرد،ب یگرفته بود تالق یپشتتتت ستترش جا یکه داخل کتابخانه  یعکستت

اه کرد و با نگ زیرا ر نشستتتاد،چشتتمایکتابخانه ا کیاونطرف برگشتتت و نزد
که  یهشتتت یی. ابروهادهیگرد وکشتت  اً یتقر یشتتد،صتتورت رهیبه عکس خ یقیدق

اخمو نشان  یو تا حد یت جدا کرده و چهره اش را جدیصورتش را از معصوم
ستت  متو ینی...برهیت یبه رنگ قهوه ا دهیدرشتتد وکشتت  اً یتقر ی.چشتتماندادیم

را به حالت کا  شیل*خ*ت قهوه ا یو برجستتته،موها کیکوچ یی،ل هایوقلم
داشت...چشم از قاب  نیدلنش یهم رفته چهره ا یبود.رو ختهیر یشانیپ یرو

 زد. رونیبرداشت و از اتاق ب
ستتتاعت از وقتش را  میکردن شتترکت ن دایتهران پ نیستتنگ کیوجود تراف با

جتمع م نگیرا داخل پارک نیکردنش شتتد ماشتت دایگرفت،تا باالخره موفو به پ
درب آسانسور بسته شد  10 یپارک کردو به طرف آسانسور رفت با زدن دکمه 

س 30 یمجتمع تجار کیواقع در  اریشرکت مه سان  ورط قه بود.ط قه چهارم آ
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ستش رو یو دختر جوان ستادیاز حرکت ا شد.د سه  یبا عجله وارد   نهیس یقف
ه ه نگاهش بخوب نفستتش جا آمد تاز ی.وقتدیکشتت یاش بود و تند تند نفس م

اد را ِاسکن بهر یآسانسور بود افتاد.نگاهش از سرتا پا واریش به د هیبهراد که تک
با  دیبه طرفش چرخ اومدبهراد به تنگ  یا هیبعد از گتشتتت ثان کهیکرد به طور

 :دیداشت رو بهش پرس یشانیکه اکثر مواقع بر پ یاخم
 چطوره؟-

 خورده سرشو تکون داد: جا یکه معلوم بود از حرفه بهراد حساب دخترک
 بله؟-

 تر شد و با اشاره به روبرو گفت: ظیبهراد غل اخم
 اونطرفو نگاه کن.-

 ت:لب گف ریو ز دیکه تازه متوجه منظوره بهراد شده بود ابرو درهم کش دخترک
 بچه پرو چه اعتماد به نفس هم داره!-
 .دنمینشن-
ب کرد برگشتتت و آ ینگاهش م یعصتت ان ی افهیترس به طرف بهراد که با ق با

 دهنشو قورت داد:
 نگفتم. یزیمن ... من چ-

را اعالم  10 یکه ط قه  یزن یو صدا ستادیهمان لحظه آسانسور از حرکت ا در
شن یم شد.بهراد بدون توجه به دخترک که هنوز مات وم هوت نگاهش  دهیکرد 
رفت.نگاهش را به  28اومد به طرف درب شتتماره رونیکرد از آستتانستتور ب یم

شده بود. شیکه رو یرنگ ییپالک طال نما...با  جهان یلاتیشرکت ت ل»نوشته 
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 یا هیستتوق داد زنگ را فشتترد بعد از گتشتتتت ثان«زاد کین اریمه تیریمد
 :دیدرب را گشود و رو به بهراد پرس یرمردیپ

 .دییبفرما-
 زاد قرار داشتم. کین یبا آقا-
 در کنار رفت و گفت: یمرد از جلو رهیپ

 .امدنیهنوز ن سیتو،رئ دییبفرما-
رکتش به ش نکهیآمد.با ا یکیبزرگ وش یقدم به داخل گتاشت،بنظرش جا بهراد

 یقهوه ا کیبه رنگ کرم،کف ستترام وارهایاما خوب بود، د دیرستت ینم کایآمر
ش زیم کیسوخته که به حالت ِال نزد یچرم قهوه ا ییطرح چوب،م ل ها  یمن

 گبزر یشتتتد،پنجره ها یشتتتده بود.اون قستتمت با ستتته تا پله جدا م دهیچ
به  یت للات یتابلوها  وارهاید یماکت بزرگ و رو نیوکنار چند ،گوشتتتهیوقد

م ه ی.چند درب بسته که سمت چپ و راست با فاصله رو به روخوردیچشم م
شت و رو ست نزد یزیهر کدام چ یقرار دا شده بود.در شته  ش زیم کینو  یمن

ن که ز یقرار داشتتت به طرف منشتت تیریو اتاق مد خوردیدوتا پله روبه باال م
 :دیبود رفت و پرس یجوان

 ارن؟یم فیتشر یک ریمد-
 یکه مشلول نوشتن آن بود بلند کرد و با نگاه یپوشه ا یسرش را از رو یمنش

 بهراد جواب داد: یبه سرتا پا
 ن؟یقرار داشت شونیا اب خوامیتماس گرفتن گفتن تو راهن،عتر م-

 راه افتاده بود گفت: تیریبه طرف اتاق مد کهیحال در
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 تو اتاقش منتظرم. دیاومد بگ یوقت-
 اما ...-

 یبزنه به اتاق رفت و در را پشت سرش بست.نگاه کل یحرف یمنش نکهیاز ا ق ل
 میت.نقرار داش یسرتاسر یقد یکه پشت به پنجره  یبزرگ زیبه اتاق انداخت م

 اتاق را از نظرگتراند یشده بود،با نگاه کل دهیچ زیم یروبرو یست چرم مشک
س ستاد،بایپنجره ا کیونزد شن کردن  شم به ب گارشیرو   ایررون دوخت تقیچ

«  9:20» کیانداخت نزد یبود.به ستتاعتش نگاه شیرپایگفت شتتهر ز شتتدیم
 اریمهداشتتت، شیها ینشتتده بود.عادت به بدقول یخ ر اریهنوز از مه یبود ول

صدا یبرخورد م زیبرعکس او راحت با همه چ که به در خورد را  یتقه ا یکرد.
س شیبرو راکه در  یمرد رهیورود داد.همان پ یو اجازه  دیشن  ینیباز کرده بود 

جان قهوه اش را رو فت و فن به طرف بهراد ر خل شتتتد،  زیم یبه دستتتت دا
 گتاشت،بهراد رو بهش گفت:

 ممنون.-
ند رهیپ که چ یمرد ل خ ها نیزد  ما شتتتریصتتورتش را ب یو چروک   شیبه ن

 گتاشت:
 نوش جان آقا.-
 رونیگتاشتتتت و با گفتن با اجازه از اتاق ب زیم یرو کشیرا نزد یگاریرستتیز

تاشت و گ زیم ینشست پاهاشو رو اریمه زیمرد رفتو پشت م رهیرفت.با رفتن پ
 گفت:کرد بلند  یرا در هوا پراکنده م گارشیکه دود س یدر حال

 کنه. یهم م یفیکره خر چه ک-
 !یخودت یکه گفت یاون-
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شت با د به صدا برگ ش اریمه دنیطرف  سرک ک شت در به داخل  بود  هدیکه از پ
 زد وگفت: یزیآم طنتیل خند ش

 چه عجب!-
سالم بلند باال یبا زدن ل خند اریمه شت و   دنیداد.بهراد با د ییبه داخل پا گتا

 :دیکش یاش سوت بلند یرسم پیت
 .شرفیهم زده ب ی یاوه ... اوه ... چه ت-

 یاسجا ل  یبلندش را برو یکه پالتو ینازک کرد و در حال یپشت چشم اریمه
 گفت: یزنانه ا یکرد با عشوه  یم زانیآو
دارم به خودم ستترخاب  نهیآ یهم دلت بخواد دوستتتاعته جلو یلی...خشیا-

ف ب یم دآبیستتت خوشتتتش  قا  لم آ مم  ادیما فحشتتت حاال  قت  نو او
 .اقتیل یب ده،م*ر*ت*ی*ک*هیم

کرد و با فرستتتادن  اریمه یصتتورت به ظاهر گرفته  یروانه  یبهرادچشتتمک
 براش گفت: یب*و*س

 .فهیضع امیشب از خجالت در م-
شت دوره گردن  اریمه شو از پ ستا شو بهم زد،د سره هم پلک ها شت  چندبار پ

 گفت: یاش نشاند و با لحن کشدارگونه  یرو یبهراد حلقه کرد ماچ آبدار
 .زمیساناز قربونت بره عزززززز یاله-

از نام ستتان دنیخنده اش را گرفته بود با شتتن یکه تا اونموقع به زور جلو بهراد
به  هکیطور دن،بهینتونستتت خودش راکنترل کند و با صتتدا شتتروع کرد به خند

 ت:نشس زیم یرو اریکه سالها بود از ته دل نکرده بود.مه یسرفه افتاد،خنده ا
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 دیتا خانم ستترلک منو د چارهی؟ ب ینکرد یچرا خودتو معرف شتتعوریب یهو-
ذره آداب  هیتو اتاقم منتظره،پستتر  یابونیغول ب هیو با تته پته گفت  دیرنگش پر

شرت با خانم ها رو  س یفیکه به هر جنس لط دین ا ریبگ ادیمعا پاچه  یدیکه ر
 .یریبگ

 کرد وادامه داد: یبا دست به خودش اشاره ا بعد
 مثه من باش. -
 گرفت: یا افهیکتشو صاف کرد و ق ی قهی

 واس خودم. میج*ی*گ*ر شنینگاه عاشقم م هیجلتنمن همه تو -
س یپوزخند بهراد ستر  شت و  گارشیزد خاک را تکاند،فنجون قهوه اش را بردا

اش را جمع کرد و فنجونو  افهیقهوه ق نیریمزه مزه کرد.با خوردن طعم شتت یکم
 گفت: اریاز ل انش دور کرد و درجواب مه

 نداشته ات. یآره جون عمه -
 ؟ینکرد تیعسل منو که اذ-اریمه
انش به ده نیریعوض کردن طعم ش یداد و برا اریمه یصندل یشو به پشت هیتک
 ُپک زد: گاریس
 ه؟یک گهیعسلت د-

 باز گفت: یشیزد و با ن یچشمک اریمه
 ترنم.-

به ستتوال مه گارشیستت دود بدون توجه  با لحن  اریرا در هوا پراکنده نمود و 
 گفت: یخشک وسرد

 م ارکه ؟-
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 متعجب زده نگاهش کرد: اریمه
 م ارکه؟ یچ-

 توجه نشون نداد: اریرا تکاند،بازم به سوال مه گارشیس خاکستر
 ؟یدوستش دار یبهش گفت -
 ؟یبه ک-
 ترنم. -

 شانه باال انداخت و جواب داد: اریمه
 نه!-
 چرا؟!؟-

جالب اومده بوده مشتتکوک نگاهش کرد و  شیبهراد برا یکه ستتوالها اریمه
 گفت:

 دونه. یخودش م ستیالزم به گفتن ن-
شو باال انداخت و درحال یتا هی بهراد  یبه نقطه  شوکه نگاه و*ح*ش*ی یابرو

 امعلوم روبروش دوخته بود گفت:ن
 ؟یبا فرامرزخان حرف زد -

 :دیپرس شیبلند شد ومشلول مرتب کردن ل اسها زیم یاز رو اریمه
 ؟یدر مورده چ-

 لب گفت: ریز یآروم یسوق داد و با صدا اریرا به طرف مه نگاهش
 ترنم. -

 :دیباال پر اریمه یابروها
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 نه! -
 :دیپرس اریکوتاه مه یاز جوابها کالفه

 !یچرا؟ خوب بگو دوسش دار -
ها ارکهیمه عا از ستتوال کرد  زیبهراد جاخورده بود.چشتتمانش را ر یحاال واق

 نتطیشتتد،ل خند شتت لیبه طرف بهراد ما یدستتتش را ستتتون بدنش کرد و کم
 :دیزد وپرس یزیآم
 بگم! یبهراد حالت خوبه ؟!؟ برم به بابا چ -
 تونست خودشو کنترل کنه گفت: یواقعا کالفه شده بود و نم گهید
قه تو پ یعنی - هاش  یخوایم یکرد دایچه؟ خوب بگو دختره مورده عال با

 .یازدواج کن
به حرفها نکهیخندهااز ا ریزد ز یپق اریمه ابرو در هم  دیخند یم شیاونطور 

 :دیو غر دیکش
 !یخفه نش -
شک ها از سکوت با ابروها شیخنده ا در هم گره زده  ییراه افتاده بود بهراد در 

ص ان یکه معنا اریارامهیزل زده بود به مه سرف دهیراه فهم شینگاه ع ه بود چند 
 هنوز ل خند به ل انش بود گفت: یکرد ول

 ؟؟؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا هیچ -
 :دییهم سا یرا رو شیدندان ها بهراد

 حرفم خنده دار بود! یزهرمار کجا-
 زد وگفت: یخند شین

 همش. -
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 روشو برگردوند و خواست بلند شه: بهراد
 ب ند دهنتو. -

پهن بهراد گتاشتتت و مانع از بلند شتتدنش  یشتتانه ها یدستتتش را رو اریمه
س کیبه بهراد نزد شتریشد،خودش را ب شو  دنیکرد و با ب*و* گونه اش خود

 لوس کرد:
 غل  کردم. د،یب ش یداداش-

افتاده بود ل شتتو از توگاز گرفت و به خنده  اریکه از حالت حرف زدنه مه بهراد
 گفت:

 .دمیباشه ُننر،بخش-
 شد: یجد اریمه
که بخوام زن بگ یپستتر تو فکر کرد- به من بگو بمرمیمن ملز خر خوردم   ری!
 .رینگو زن بگ یول
 ؟؟؟یدختره رو االف خودت کرد یخودیپس ب-
شد یعنیبهراد - شقه ترنمم ول وونهی!؟د؟یتو متوجه منظوره من ن  یمن گفتم عا

 .نینه به عنوان همسرم، بلکه به عنوان خواهر نداشته ام دوستش دارم هم
شمانش  اریکرد مه یم د،فکریرا کاو اریصورت مه یکرد و تمام اجزا زیرا ر چ

ه در ک یسربه سرش بگتاره تا حرف خوادیکنه و م یم یدوباره داره باهاش شوخ
ه شد متوجه چهر ویدق اریبه مه یکنهااما وقت یمالمورده ترنم زده بود رو ماست 

 .ستیدر کار ن یاش شد.معلوم بود شوخ یجد ی
 پس حرفتو باور کنم؟- بهراد
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قه ام فق  جن ه -اریمه باورکن من عال گه ازش  یخواهروبرادر یآره... داره،ا
 .ستین شیتو زندگ یراحت کس التیخوشت آمده خ

سخرآم بهراد ش یزیل خند تم صور ابه ل ش ن وباره د یبخواهد روز نکهیاند از ت
 د:دا نیچن نیرا ا اریبود،جواب مه زاریرا دوست بدارد و از دستش دهد ب یکس

لد- با تو هم فق  ب با با  هی ،چطوریواس آدم حرف درار یبرو  گاه از  هیآدم  ن
 .ادیخوشش اومده که من خوشم ب یکس
 به خودش اشاره کرد: اریمه
 من.-

 :دینگاهش کرد وابروهاشو باال انداخت،پرس ریمتح بهراد
 واقعا؟!؟-

 گفت: یتکون داد و جد یسر اریمه
شم  ی قهیدق نم،همونیب یم ابونیدختر توخ هیآره،من هر روزکه - اول ازش خو
کنم  یمدت که باهاش معاشتترت م هی یشتتماولیباهاش آشتتنا م رمویم ادیم

لشون خوشگ ی افهیدخترا برخالفه ق یکنم.آخه بعض یکات م شمویم مونیپش
 ی فهابه اض اشونمی،بعضیتحملشون کن قهیدو دق یتون یدارن نم یاخالق َگند

 هم دارن... گهید زیاخالق بدشون ازت توقع چ
 ؟یتوقع چ-بهراد

 چشمک زد: اریمه
 ،همون ماچ و ب*و*س و... . گهید زیچ-

 :دیبا تمسخر نگاهش کرد وحرفشو بر بهراد
 درخشانتون. اتیبابت تجربممنون -
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 اش قرار داد وبا افتخار گفت: نهیس یدستش را رو اریمه
 من آدمه یدونیحتما بهم بگو توکه م یداشتتت یا گهیستتوال د کنمیخواهش م-

 ُعموم قرار بدم. ارهیمو در اخت اتیهستم دوست دارم معلومات و تجرب یمردم
راحت شتتده  الشیخ یانگار یچرا!؟ ول دانستتتینم دیکشتت یقینفس عم بهراد

د بلند ش زیاز پشت م یگاریداخل جاس گارشیبود اما چرا؟با خاموش کردن س
 :ارگفتیو رو به مه

 .نمیپاشو ب  یکن ی!حاال غدغدم میزود اومد یلیخ گهیبسه د-
 )خانم سرلک(گفت: یرو به منش اریآمدن مه رونیدو از اتاق ب هر
 کنفرانس. اتاق انیب نیخانم به همه اطالع بد-

 بود کرد و گفت: ستادهیا اریبه بهراد که کناره مه ینگاه یچشم ریز سرلک
 چشم.-

خل تاق کنفرانس روبرو دا به در بود ا یپنجره درحال یا تیکه پشتتتش   ادهستت
 یشروع به خوش و بش کردن،وقت اریوارد شدن و با مه یکی یکیبود،کارمندان 

 رو به بهراد گفت: اریجمع شدن مه یهمگ
 .نیبش ایبهراد جان همه اومدن ب-

 یبه خودش گرفته بود ستتالم یجد ی افهیق کهیو درحال دیپاشتتنه پا چرخ یرو
 دورش نشسته بودن یکه همگ یبزرگ زیبه جمع کرد و جواب گرفت،به طرف م

ه صورت بهراد ب دنیبا د هیبق ی افهینشست.ق یصندل نیتر کینزد یرفت و رو
شم گ ش اهت چ شده بود هر چند از  سوال   بهشد  یم اریبه مه رشیعالمت 
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س یراحت س تش را با او حدس زد اما ک ش ینگفت و همگ یزیچ ین م منتظر چ
 دوختند تا او لب به سخن گشود: اریبه دهان مه

 زاد آشنا کنم. کیتا شما رو با برادرم بهراد ن نیازتون خواستم جمع ش -
 کرد ادامه داد: یکه بهراد را نگاه م یرا درهم قالب کرد و در حال نشدستا

مدت کایتازه از امر - ته و من ازش خواهش کردم  ما  یبرگشتت ناره  رو در ک
 باشه،خوب بهراد جان ...

 که کنارش نشسته بود انداخت و گفت: یپسره الغر یشانه  یرو دستشو
 کنه. یم یکارساله با ما هم کی کیگراف سانسیپدرام گل،ل-

احترامم که شتتتده بود در  یبلند شتتتد،بهراد برا شیزد و ازجا یل خند پدرام
 به مرد جاافتاده اریکرد.مه یباهاش دست دادو اظهار خوش خت ستادویا شیجا

 چهل رو داشته باشه اشاره کرد:  ایتقر خوردیکه م یا
 .یمانیاحمد سل یآقا-

 بود اشاره کرد: ستادهیا یمانیسل کیکه نزد یبا دست به زن س س
 همسرشون خانم نژاد.-

 نیکرد،آخر یهمانند پدرام با بهراد دستت داد و اظهار خوشت خت زین یمانیستل
ود ب دهیخز رونیاش ب یروسر ریبلوند شده اش از ز یکه موها ینفر دخترجوان

 کرد: یاو را معرف زین اریداشت بود که مه ظیغل یشیس زه با آرا یو چهره ا
 .انیصالح و خانم-

شتن قدم یل خند دل رانه ا انیصالح ستش را ب یزد و با بردا سمت بهراد د ه به 
 سمتش دراز کرد و گفت:

 خوش ختم. تونیهستم از آشنا نایشم-
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به او و دستتتش که تو هوا معلو بود انداخت،دور از ادب بود  ینگاه ستترد بهراد
 نشینگاه ستتنگ ریزد. پس با اکراه دستتت او را فشتترد و ز یکه دستتتش را پس م

 نشست. شیخونسردانه سرجا
تنها  بهراد کهیشتتد درحال یرا به بحث وگفت وگو درباره طرزکار ستت ر یستتاعت

د وبهرا اریهمان جا نزد مه نایپدرام و شم دیشنونده بود.تا موقع صرف نهار رس
شان را خوردند.هرچند بخاطر نگاه ها به  یشد ول یم تیاذ نایشم خیم ینهار

 دنیرا با د ودش( خ6:00. بعداز صرف نهارهم تا ساعت )اوردیخودش ن یرو
 سرگرم کرد. اریمه یاجرا شده و مورده اجرا یکارا

*** *** *** 
 چهارم بخش

چشمانش را بست  یلحظه ا یگتاشت و برا زیم یزور سر درد سرش را رو از
سره هم بودن کالسها شت  ساب شیپ سته اش کرده بود.آخر یح ش کالس نیخ

حضور درکالس نداشت.  یبرا یرمق چیشد و او ه یشروع م گهیساعت د مین
س ش یبرا شیهمراه الله همکال ساس  یدنیخوردن نو داغ به بوفه رفته بود با اح

 جدا کرد. زیشانه اش سرش را از م یرو یدست ینیسنگ
 ترنم؟ یخوب-

شت هیو با تک خواب آلودش را به الله انداخت نگاه ست یصندل یبه پ بر  یاش د
 وگفت: دیکش یشانیپ

 اصال تنونستم بخوابم. شبیخوابمه د یلیداغونم،خ-
 :دیگتاشت و پرس شیروبرو کویو ک رکاکائویش وانیل الله
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 زنه. یم یسر ساعت ده خاموش شهیچرا ؟!؟ خاتون که هم-
 کرد: کیرا برداشت و به ل انش نزد وانشیبرد و ل دست

 درس بخونم. دمیدو شِب مهمون داره،همش تو آش زخونه مشلولم اصال نرس -
 :دیبه دهان برد و با دهان ُپر پرس کیک یا هیتک الله

 !؟ار؟یمهمون؟ البد مه-
 خواب آلودش را به الله دوخت وگفت: نگاه

 .اریداداِش مه ر،ینخ-
 متعجب نگاهش کرد: الله

 داداشش؟-
 برگشت. کایاز امر شیآره...چند روز پ-

 :دیباز شد و پرس ششین الله
 نداره؟ یحاال چرا اومده اونجا مونده؟مگه خونه زندگ-

 باال انداخت و جواب داد: یشانه ا ترنم
ونه خ خوادیشد نم رمیدستگ اریخاتون و مه یکه از حرفا نجوریواال ا دونمینم-
 خاتون شیپ یهفته ا هیخودش اما فعال اومده  یپدرش بره قراره بره خونه  ی

 بمونه.
 ه؟یخوشتتگله؟ پولداره؟ مدرکش چ اس؟یبه...به ...چه خوب!حاال چجور-

 ؟ چند سالشه ؟ مجرده ؟ هیاسمش چ
س ترنم ست به  ست و با ل خند به الله که  نهید ش سپ یسوال م زیر کین  دیر

تا آستتمون با او فرق داشتتت درکل عاشتتو پستترا بود  نیچشتتم دوختاالله زم
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صًا ا صو شت دقمخ شگل و پولدارش اما ترنم.بعد از گت ا که ب یا قهیز نوع خو
 مختلف الله گتشت باالخره ساکت شد و رو به ترنم گفت: یسوالها

 جوابمو بده. عیحاال زود تند سر-
ستتربه ستتره الله بگتارد با  یکم ومدیزور خنده اش را کنترل کرد،بدش ن به

 اش را جمع کرد و جواب داد. افهیفکر به ذهنش ق نیا دنیرس
ه ستتوخت اهی!دماغ مثه کالغ...ستتکلیقد داره نه ه خته،نهیر یب یلیالله خ یوا-

هم آس و پاستته،ستتنش هم که رو هم  یزشتتت...تازه کچلم هستتت.از نظر مال
بعدشتتم گرفته.  لمیگفت به زور د یچهل باشتته خاتون م کیرفته فکر کنم نزد

 .برگشتهکار اونور آب االنم دست از پا دراز تر  یرفته به هوا یچند سال
شدن حرفهاش ق با صندل ی افهیتموم  شد و  ش شیالله پکر  در  و دیرا عقب ک

 شد رو به ترنم گفت: یکه بلند م یحال
 .میَاه ... اشتهام کور شد بلند شو بر-

ش کجایرا  شیرکاکائویش ش دیسرک صورت  یبرو یزیآم طنتیو با زدن ل خند 
 پکر الله از بوفه خارج شد.

ساعت مچ نگاه کالس  انیساعت تا پا میاش دوخت هنوز ن یکالفه اش را به 
با چوب ک ر یباق له  به قول ال نده و  ها تیما ته  شیچشتتم گه داشتت باز ن را 

ابلو ت کیزل زده بودو استتتاد جوانشتتان راکه نزد اقیبود.برعکس او الله با اشتتت
شلول تدر ستادهیا شا م سیبود و م سر دنیکرد.با د یبود تما از  یرفتاره الله 

کان داد و ستتع یرو ند.پنجم یتاستتف ت کارش را متمرکز کالس ک  نیکرد اف
شد با تعط ازهیخم صادف  صندل حالیشدن کالس،ب لیاش م شت   اش یاز پ
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داخل  یا قهیچند دق هیزد. رونیازکالس ب فوکالستتوریآمدوبا برداشتتتن ک رونیب
شگاه به انتظ سممحوطه دان شدن کالس به  ستاد  تار الله که با تموم   رشویا

سته بود،ماند.هوا تقر سواالت مختلف ب شده  کیارت  ایبرده بودو او را به رگ ار 
راه  الله که رو ابرها دنیخندان به طرفش رفت. با د یبود که باالخره الله با ل 

 :دیپرس یزیو با لحن تمسخرآم دیابرو در هم کش رفتیم
 دادن؟ تابیت هیچ-

ترنم نشده بود پلک هاشو چندبار پشت سره هم بازو بسته  کهیکه متوجه ت الله
 گفت: یکرد و با لحن شاد

 شد! یچ یاگه بدون یتر یووو-
به طرف درب خروج بدون لب زمزمه  ریدانشتتگاه راه افتاد و ز یتوجه بهش 
 کرد:

 مسخره.-
 گفت: یلحن دلخور الله مثه جن روبروش س ز شد و با هیاز ثان یکسر در
 زدم ها! یمثال داشتم حرف م-

اش  یو با باال آوردن آرنجش و نشتتون دادن ستتاعت مچ ستتتادیا شیستترجا
 روبهش گفت:

 .ادینم رمیگ یشده تاکس رمی،دینگاه به ساعت بنداز هیبهتره -
شروع کرد به حرف  شیتوجه به چشم غره ها یشد و ب زونیآو شیاز بازو الله

 زدن.
 شد! یچ نیرسونمت گوش کن ب  یخودم م شهینم ریگمشو د-
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عقب  شیکه روبرو یزد و ازش جدا شتتد و درحال ییل خند دندون نما ستت س
 رفت حرفش را ادامه داد: یعقب راه م

جتتتون لتتتنتتتگتتته  یعتتتلتتت هیتتتچتتته ج*ی*گ*ر یدونتتتیتتتنتتتمتتت-
 ...مهربون مخصوصًا با من.پینداره،آقا...باوقار...خوشگل...خوشت

 یوکه ب یروبهش با لحن نهیباال انداخت و دستتت به ستتابروشتتو  یلنگه  ترنم
 :دیپرس دادیتمسخر م

 !دته؟یپسره جد ه؟دوستیک گهید یعل-
 الله دوباره باز شد: شین

 فرندم بشه. یبو یروز عل هی شهیم یعنیخدا از دهنت بشنوه،-
شتتروع کرد به دعا  یخنده دار یرا رو به آستتمون گرفت و با چهره  دستتتانش

 کردن:
 ه؟یک یعل ی،نگفتیذوق مرگ شد گهیبسه د -ترنم

 جون،استاد محترم مقاومت مصالح. یعل گهید یعل-
 :دیگرد شده پرس یو با چشمان ستادیاز حرکت ا ترنم

 !؟؟یلیاستاد جل-
 حرف ترنم تکان داد. ویالله پر رنگ تر شد.سرش را در تصد ل خند

 زد: یبود پوزخند ستادهیکه پشت سره الله ا یشخص دنیبا د ترنم
 جونت برسه. یتا به عل ابیدر ویکی نیفعال ا-

 که ترنم اشاره کرد برگشت: یبه سمت عیسر الله
 جونه خودم. یِاوا ... سالااااام مهد-
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سره شانیجوان که حاال نزد پ س ک شنا ستادیبود ا دهیر رو به  ییو با زدن ل خند آ
 الله گفت:

 !یخوش ینیب یما رو نم سین تدایپ ییسالم الله خانم،کجا کیعل-
 به خودش گرفت وگفت: یناراحت یچهره  الله

 بود،مگه نه ترنم؟ رتیاالن با ترنم ذکرو خ نی! به جون تو همهیچه حرف نیا-
ند.ترنم ک ویبودخواست تا حرفش را تصد ستادهینگاهش از ترنم که ساکت ا با

بودن  ستتتادهیاز هم ا کینزد یکه با فاصتتله ا شتتانیبه هردو ینگاه ستترستتر
 ریصتتورت به ظاهر خندان الله قفل شتتد،ز یانداخت.نگاه شتتماتت بارش رو

 لب گفت:
 آره.-
شد.د شین صله  گریالله باز  شت  یچرت وپرت ها دنیشن یحو آن دو را ندا

سمت درب خروج یبدون حرف صدا یکا کرد حت یراهش را به  الله که  یبه 
و با  دیژاکتش را باال کشتت ی قهید.نکر یمنتظرش باشتتد توجه خواستتتیازش م

دست بلند کرد و آدرس خونه باغ  یتاکس نیاول یخارج شدنش از دانشگاه برا
 را داد.

*** *** *** 
 آمد. رونیاز شرکت ب اریمه باالخره

س- ش یانداخت سکالیتا م یبهراد جان چه خ رته   قهیمن دو دق زهیعز میرو گو
 ص ر کن آماده شم.

 به حرکت انداخت: نویماش اریمه یتوجه به غرغرا یب بهراد
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ن اشتتته م*ر*ت*ی*ک*ه تا اون ستتره  یروزیمثه د نمیا دورامیوقت ندارم،ام-
روع ش یجا هیساخت نشونم بده. اونم کجا  میآپارتمان قد هیتهران کشوند منو 

 وُپر رفت و آمد.
کرد  دایپ نیازاده کارش درستتته آپارتمانه منم  یصتت ور نینه بابا فکر نکنم،ا-

 داره المصب. ییچه دخترا یدون ینم یواسه ام...بهراد
 انداخت: اریباز مه شیبه ن ینگاه مین بهراد

 زهره مار.-
صد حرف دنیتا رس گهید  یداروقت ا انیساعت مونده تا پا میزده نشد ن یبه مق
 شنهادیا پر یها با بهراد تماس گرفته بود و بهش آپارتمان مناس  یاز بنگاه یکی

 داده بود.
ص ور یآپارتمان یرا روبرو  لیاتوم بهراد سش را داده بود متوقف  یکه  زاده آدر

به آپارتمان روبرو ادهیپ نیکرد،هر دو از ماشتت  یکه ب شیشتتتدن. نگاهش را 
 :ردیزاده باعث شد نگاهش را برگ یص ور یش اهت به برج ن ود دوخت.صدا

 .ونیآقا دییبفرما-
مورد نظر  یط قه  یوار آسانسور شدن و او باز زدن دکمه زاده س یص ور همراه

 آسانسور به حرکت افتاد:
 زاده: یص ور

ط قه اس که هر ط قه شامل دو واحده,واحد مورده نظر  ستیساختمون ب نیا-
 متره سه تاخواب داره... . ستینوزدهم قرار داره,دو یط قه 
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ا همه ج ویدق یزاده وارده آپارتمان شد با نگاه یص ور یها یتوجه به وراج یب
 داشت: یقشنگ یکرد از نظرش خوب آمد معمار یرو بررس

 چطوره؟-اریمه
 خوبه.-

 یامروز حستتاب یها یگرفت.دوندگ یو پشتتت آن جا دیرا عقب کشتت یصتتندل
را مخاطب  اریمه دیکاو ینگاهش اطراف را م کهیخستتته اش کرده بود در حال

 قرار داد:
 ره؟یگ یسراغه منو نم یدر چه حاله؟کس الیو-
 جز سانازو ملکه نه! شه،یمثه هم-
 سره جاشه؟ یمهمون یهنوز برنامه -
 .شهیس رده شده فردا هم کارتا پخش م یکارا به اصلر یآره،همه -

 گفت: زدیموج م شیدر صدا تیعص ان کهیدر حال بهراد
 !رنیگ یهم م یاز ورودم خوشحالن واسه ام مهمون یلیخ سین ،حاالیلعنت-
سفارش گرفت و رفت مه زشانیم کینزد یشخدمتیپ زد و  یپوزخند اریشد و 

 گفت:
 تو سرش داره. یچه نقشه ا گهید سیملکه اس! معلوم ن یاز مکرها نمیا-
قًا کامال معلومه!ا- به ج الیتا ر کهیزن نیاتفا زنه ن بیآخر ثروت فرامرز خانو 

 .سیکن ماجرا نول 
 باشه؟ ریتونه حر یآدم م هیچقدر -

 لب گفت: ریدوخت و ز ینامعلوم یزد ونگاهش را به نقطه  یزهرخند بهراد
 وپول پرست. ریمثل خوده فرامرز خان،حر هیکیدرست -
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شون د با سکوت  نیراجب ا یحرف گهیآوردن غتا شد و هر دو در  موضوع زده ن
 سکوتو شکست. اریمه نکهیشدن،تا ا تزاهایمشلول خوردن پ

 یهفته بر نیکن تو هم یداره ستتع لهیوستت یستتر کیبه  اجیآپارتمانت احت-
 .رمیگیم دویکل رمیپس فردا که چکت پاس شه م یسفارش بد

 از نوشابه اش خورد: یا جرعه
 رو سراغ ندارم. یبه خصوص یجا شه،منکهیم یچ نمیب -
 اد؟یبخوام همراهت ب نایاز شم یخوایم-

 ابروشو باال برد: یتا کی بهراد
 چرا اون؟-

 باال انداخت: یتفاوت شانه ا یب اریمه
 سیزم نال گهید یریباباس،الاقل باهاش گرم بگ کیدختره شتتر ستتتین  هیغر-

 .یستیهم تنها ن تیتو مهمون ،تازهیچونیسانازو ب 
 گفت: یبا لحن قاطع بهراد

 عمرًا.-
 ها بودن و همراه نداشتن که بهتره.قرت بزنه؟خره از تن یترس یچرا م-

 اضافه کرد: یبا لحن طنزآلود بعد
شو و چندجا- سته دماغ ست ن گهید یحاال در سره  ستیشو که در نام ب رم پ

از بودن  هیحال دختره خوش برخورد نیکرده اما با ا م،عملیدار نجایعضتتب ا
 .یشینم مونیباهاش پش

 زد: یپوزخند صدا دار بهراد
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 که به خانه رواست به مسجد حرام است. یچراغ-
 اشاره کرد: اریبا چشم با مه بعد
 منظور؟-اریمه
 .سهیریبه من نم یکه تو باش ییجا یعنی-

 شد: یجد اریمه
باور کن دارم جد- ناخواه مج ور یحرف م یبهراد   یتو مهمون یزنم تو خواه 
ش هی شته با ست دختر ز ،فکرهیهمراه دا سه  دارم ادیمنم ن اش دو  هیکه بخوام وا

 شب تنها ن اشم.
 گرفته و ملموم نگاهش کرد: بهراد

 متنفرم. فهیدختره و جنس لط یاز هرچ-
 وتنفر بود. نهیپر از ک لحنش

 ریهمراه گ هی یکن تا مهمون یدر هر صورت سع یبگم!ول یچ دونمینم-اریمه
ست دار گمیخودت م ،بخاطرهیاریب شب داره  ریگ یاگه دو سه اون ساناز که وا

 .ایتنها ب یافتیکنه،ب یم یزیبرنامه ر یکل
نچه اش پ یدر پ یکالفه شده بود چندبار پ یآمده حساب شیکه از بحث پ بهراد

 فرو برد: شیرا داخل موها
 کنم. یم یفکر هیتا اون موقع -

غتا  یبحثو ادامه نده.باق گهیداد د حیبهراد شده بود ترج یمتوجه گرفتگ ارکهیمه
خوب حال بهراد را عوض کرد  یلیکه خ شیها یمزه پران ارویمه یبا شتتوخ
 گتشت.
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صندل با ستمال دور دهانش را پاک کرد و  که  یرا به عقب هل داد و در حال ید
 شد گفت: یبلند م شیاز جا

 .اریحتما برام ب الموینره،چمدون وسا ادتی-
 :دیبلع تزاشویاز پ کهیت نیآخر اریمه
 .رهینم ادمینترس  یباشه چشم ده بارگفت-

 انگشتانش تکان داد و گفت: نیرا ب چییسو
 .میکن فیتعر موینیب -

برنداشتتته بود که با به خاطر آوردن  شتتتریکرد،اما هنوز چندقدم ب یخداحافظ
 برگشت: اریدوباره نزد مه یمطل 

 ... یراست-
کرد از پشت  یکه با دستمال دور دهانش را پاک م یزد و درحال یل خند اریمه

 بلند شد: یصندل
 زم؟یعز هیچ گهید-
 داره؟ شگاهشویفرهود هنوزم نما-
 آره ا چطور؟-
 .یریازش بگ یحاضر کنه فردا بر یام و مشک یب هیزن بزن بگو -

 :دیکش یکرد سوت یرا حساب م زیپولش پول م فیاز داخل ک کهیدر حال اریمه
ول دو روز ط یکیحداقل  هیداداش!مگه بقال یدار یتوپ ی قهیچه سل ولیابابا -
 .سیکه ن یکشه الک یم

 نگتاره گفت: یرو باق یحرف یکه جا یبا لحن جد بهراد
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 کنم. یهم تکرار نم گهینگه،دیتو پارک نیفردا که اومدم دفتر ماش-
 .دمیشه،قول نم یم یچ نمیبزار ب -

 کرد: دیتاک بهراد
 فردا. اریمه-
 !باشه چشم.یاومد ایماهه دن شیاهه داداشم ش-
خل ک از جدا  یو ورق دیکشتت رونیپولش دستتتت چکش را ب فیدا ازش 

 گرفت: ارینمود،امضاء زد و به طرف مه
 یم هیتصو دمیسندشو انجام م یکارا رمیبعدا م شوخودمینقد حساب کن باق -

 کنم.
*** *** *** 

نداشت،خودش را به زور به خونه رساندوداخل  شیپاها یتو یرمق یازخستگ
سته بود و همراه آن  مشیکوچک وقد یویراد یرفت.خاتون ط و معمول پا ش ن

 وسالم کرد: دیرس کشیخواند،ترنم ل خند زد ونزد یقرآن م
 سالم بر خاتون مهربون خودم.-

 ماهت دختره قشنگم. یسالم برو-خاتون
گونه اش  دهیپوستتتت چروک یرو یخاتون زانو زد و ب*و*ستتته ا یپا یجلو

 نشاند:
 ن؟یخاتون جونم نهارتونو خورد-

 زد: شیبرو یل خند پراز مح ت خاتون
 بود. یعال شهیآره مادر،دستت درد نکنه مثل هم-

 شد گفت: یبلند م شیکه از جا یدر حال ترنم
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 واسه شام بکنم. یفکر هیل اسامو عوض کنم و  رمینوش جونتون،من م-
 .زمیبرو عز-

 دیوارد اتاق شتتد.کل شیمانتو یدر آرودن مقنعه و باز کردن دکمه ها مشتتلول
بود چشتتمانش چهارتاشتتد.نگاهش  شیکه روبرو یزیچ دنیبرق را که زد با د

ه داخلش ب یمحتوا کهیتخت در حال یرو ی.ساک ل اسدیدورتا دور اتاق چرخ
به طور  هدانوشلوار مر راهنیتخت افتاده بود،چندپ یبود رو دهیسرک کش رونیب

 یقیبود.نفس عم زانیآو یجا ل استت یرو یتخت ولو بود.حوله ا ینامنظم رو
ا .بدیچیدر دماغش پ گاریستت یهمراه با تلخ یعطرتلخ مردانه ا یبو دیکشتت

 یجور هیتونه باشتته حالش  یجز بهراد نم یکستت لیوستتا نهایا نکهیا یادآوری
 یور فوکالسورشویدککر زیمانتوشو در آورد و همراه مقنعه اش آو یشد.با حرکت

 راهنویاش بدهد پ ختهیبه اتاق بهم ر یگرفت سروسامان میتخت گتاشت.تصم
سرو رو یشلوار ها را که چروک شت تا بعدًا  یجدا کنار دیبار یم شانیاز  گتا

انجام بدهد.حوله  نکارویا خوادیچرا م دونستتتیبهشتتان اتو بزند . خودشتتم نم
سها ساک ل ا ش شیاش را تا کرد و داخل  شان آنرا گوشه  تگتا و با مرتب کردن

سامان ی سرو اومد به حمام رفت  رونیبه خودش دادو از اتاق ب یاتاق قرار داد.
خواب از  گهیکه آنجا قرارداشت دست و صورتش را شست.د ییوداخل روشو

بهراد  یاکه ص ح بر یص حانه ا زیم دنیبود به آش زخونه رفت با د دهیسرش پر
 لب غرغر کرد: ریکرد و ز یبود پف شیجاوز سرآماده کرده بود و هن

 جم کنه. زویپسره تن ل به خودش زحمت نداده الاقل م-
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صم زیم ست و ت ش  یدایشام که وقت ز یگرفت برا میرا جمع کرد و ظرفها رو 
دست به کار شد و مواد  عیدرست کردنش نداشت کتلت درست کند،سر یبرا
 زیآماده شد م زیهمه چ یشد.وقت اش را حاضر کرد و مشلول سرخ کردن هیاول

خت یکه مخصوص خاتون آماده کرده بود داخل ظرف ر یرازی. ساالد شدیرا چ
.همراه خاتون دیکشتت یگتاشتتت.بعد از اتمام کارش نفس آستتوده ا زیم یو رو

خاتون ،ظرفها روشتتستتت وبه اتاقش رفت  یشتتامش را خوردو با دادن داروها
س یسرش رو ش دیبالش نر شه ا نیخوابش برد.ما  بزرگ باغ اطیاز ح یرو گو

با د ادهیپارک کرد پ ها دنیشتتتد. گاه یچراغ به ستتتاعتش ن  یخاموش خونه 
 .اختاند

-(12:30.) 
و غرق در ستتکوت  کیوارد شتتد،همه جاتار ییستتروصتتدا جادیو بدون ا آروم

شوم شن کرده بود. ُاورش را از تنش خارج و رو نهیبود،تنها نوره  ضا رو رو  یف
د تا گرم شتتون دیرفت دستتتاش را بهم مال نهیبه طرف شتتوم کرد زیآو یجال استت

 لب زمزمه کرد: رینگاهش را داخل خانه چرخاند و ز
 ده؟یدختره خواب نیا یعنی-

 انداخت و با غرغر گفت: شیبه ل اسها ینگاه
 ل اسا بخوابم. نیبا ا دیحاال من با-

به متنفر بود ول رونیبا ل اس ب نکهیاز ا شتتتهیهم ش حاال مج ور بود،دل یبخوا
رد ک یشد هزار جور فکر درموردش م یم داریبه اتاق او برود اگر ب خواستینم

بافتشیبه خودش داد و پل یفکر حرکت نیبا ا خارج کرد و رو ور  یرا از تنش 
پرت کردو ولو  لم  یرا در آورد و خودش را رو شیکاناپه انداخت،کش موها
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 نیزم ینداشتتت اما بهتر از رو دنیابم ل خو یاز رو یدله خوشتت نکهیشتتد.با ا
 یصتتدا دنیبه خواب رفت.با شتتن دکهیطول نکشتت یبود زمان کوتاه دنیخواب

دستتتش  یچشتتمانش را از هم باز کرد ستترش را از رو یصتتح ت کردن کستت
شت و نگاهش را درون خانه چرخاند، با د  هکیدر حال عجلهترنم که با  دنیبردا

شتن کتابش درون ک شلول گتا ست.گ فشیم شا شش یرو لشیموبا یو در  گو
 حال صح ت است:

 جا نرازم. ویزیباشه بابا،الله تو رو خدا قطع کن بزار حواسمو جم کنم چ-
 ؟یزنیغراشو سره من م یِاوا به من چه تو خواب موند-الله

شتتده کالس اولو که از دستتت دادم  رمید یمن به اندازه کاف زمیالله جان عز-
 کنه. یحتفم م یچیه گهیکالس حسن زاده روهم از دست بدم د

 .یساعت وقت دار کیباشه حاال -الله
 :دینال ترنم

 تهران امروز حتما ... . امیب ارمیب ریگ نیکشه تا ماش یساعت طول م کی-
 رسونمت. یمن م-

صدا چرخ ساکت  یخانه م رونیبه طرف ب کهیدر حال دابهرادیشد وبه طرف 
 رفت گفت:

 ص حانه به من بده. هیاول -
 مکالمه اش با الله را تمام کرد و گفت: عیسر ترنم

 زاد. کین یدم آقا یزحمت نم-
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باال  یبه تعارفش نکردو رفت.ترنم که مات رفتاره بهراد بود شونه ا یتوجه بهراد
نداخت االن فق  براش رستت نه چ دنیا .به گرید یزهایبه کالستتش مهم بود 

ه بهراد بود ک یچا ختنیمشلول ر د،یچ یمفصل یص حانه  زیآش زخونه رفتو م
 قهی وری،پلیکبا شلوار مخمل مش شیل اسها کهیمرتب در حال یبا سر و وضع

پشت سرش  شهیعوض شده بود.موهاشو روغن زده و مرتب مثه هم یکا مشک
شد.بو ضاعط یجم کرده بود،وارد  صندل یرتلخش ف ش زخونه رو پر کرد   یآ

حوش بشه م نکهیبهراد ق ل از ا یمشک پیت دنیو نشست.ترنم با د دیکش شیپ
 گتاشت و با گفتن: شیربرو یچا یوانیل د،ینگاهشو دزد

 نوش جون.-
نه ب از فت و رو رونیآشتت زخو ظار  یدرب خروج کینزد یم ل یر به انت

ست.دوتا لقمه نون پن ش س رین شدیخورد  ش شیچا وانیل ر سر ک از  د،یرا تلخ 
 یدرب خروج کیرفت.متوجه ترنم شتتد که نزد رونیبلند شتتد و ب زیپشتتت م

 لب باز کرد: ستادهیا
 .میبابت ص حانه بر یمرس-

 به طرف آش زخونه راه افتاد و گفت: ترنم
 .امیکنم و م یجمع م زویمن م-

به ح بهراد ثه برق م اطیستتر تکون داد و  فت.ترنم م با  زیر و جمع کرد و 
از خاتون که داخل اتاقش مشلول بافتن شال گردن بود از  یسرسر یخداحافظ

 منتظر نشسته بود. شیزد.بهراد داخل پاترول مشک رونیخونه ب
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 گرفته بود از سکوت ینوار اریاز مه روزیروشن کرد د نویبرد وپخش ماش دست
باز کرد و در حال زاریب نیماشتت پااز خج کهیبود.ترنم درو   نییالت ستترش را 

 انداخته بود سوار شد:
 زحمت دادم. دیب خش-ترنم

 خشک گفت: بهراد
 .هیکی رمونیسامسین یزحمت-

 یدانست فضا یاسمش را نم یکه حت یخواننده ا یصدا ن اریکرد و ا سکوت
 دور برد: یُپرکرد و او را با سالها نویمسکوت ماش

 خواد؟؟؟یاز من م شتریاونکه کنارته ، تو رو ب اگه
 اد؟؟؟ی، اگه باهات را م یبا همون راحت اگه
 روزگاره بد ، تو رو ازم گرفته؟؟؟ اگه
 خاطراته خوبمون از خاطرم نرفته هه هه؟؟؟ اگه

 آرزومه تیخوش خت
 یبا من ن اش یحت
 ی ی ی ی یاز خاطراته هام جدا ش یحت

 آرزومه تیخوش خت
 یبا من ن اش یحت
 ی ی ی ی یاز خاطراته هام جدا ش یحت

 یخوب یبه خاطرش هجوم آورد،روزها مایچطور خاطرات بودن با ستت دینفهم
شان در مورده آ یکه با هم گترانده بودن،حرفا شنگ سندهیق شِب ازدواج  !! !مای.
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 داشتتت یقدم زده بود و با آنکه ستتن کم ابونهایکه تا خود صتت ح تو خ یشتت 
 یالیخیخودش را به ب خواستتتیبود.م دهیکشتت گاریم*ش*ر*و*ب خورده و ستت

که تا به حال ل ش به ا*ل*ک*ل و دود نخورده بود با  یاما نتوانسته بود!پسر دزن
س کیتلنگر   دیشا خاتون ن ود یها یدگیدختر آنچنان به آنها پناه برد که اگر ر

ماند ستترش را تکون داد فکرش را  یمانده م یباق یازش تنها معناد دائم الخمر
 کند.متفرق 

 اول یهمون روزاااااا از
 یمون یدونستم نم یم
 یعشقو تو چشام بخون یتون یدونستم نم یم

 اول یهمون روزاااا از
 بود یگریتو با د دِل 

 هه هه پات بمونه هه هه شهیهم کاش
 بود... . یعشِو بهتر اونکه

س یرو از ش ورد پاکت  ش گارشیدا شت وجود ترنم را به فرامو رده س  یرابردا
شه  هیبود  سره هم از  ینخ گو شِت  ل ش قرار داد،فندک زد وحاال دود بود که پ

که خودش  یدو چشم کنجکاو درحال انیم نیآمد.در ا یم رونیودهانش ب ینیب
 را داشتند. شیهوا یچشم ریبود ز خ ریب زین

 یبا من ن اش یآرزومه حت تیخوش خت
 .ی ی ی یاز خاطره هام جدا ش یحت

 «یع اس امکیآرزومه از س تیخوش خت»
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رد  انشانیکه م یتنها کلمه ا انیم نیدر ا دن،یساعت به تهران رس میعرض ن در
 آدرس دانشگاه ترنم از جانب بهراد بود. دنیو بدل شد پرس

 ربع بعد دم دره دانشگاه توقف کرد: هیاز  کمتر
 .نیلطف کرد یلیخ-ترنم

 نگاهش به روبرو بود جواب داد: کهیحال در
 دن الت؟ امیب شهیتموم م یکنم،کالست ک یخواهش م-

 با تعارف گفت: ترنم
 گردم. یبهتون زحمت دادم خودم برم یلیجاشم خ نیتا هم سیالزم ن-

شتو شمان ترنم دوخت،لحنش مثل هم برگ شک و پراز  شهینگاهش را به چ خ
 تحکم شد:

تنها بمونه،ساعِت  ادیز خوامینداره نم یروزه مساعدحال و  ساخاتونیالزم ن-
 ام؟یچند ب

ثل م نکهیبعدش از ا یول ومدیلحظه از لحن تلخ کالم بهراد خوشتتش ن هی یبرا
 ت:زد و گف ینیخوشحال شد پس ل خند شرمگ زدیمردا باهاش الس نم ی هیبق
 .شیش-

 دم در منتظرم. قهیپنا دق شویش-بهراد
 کرد گفت: یکه در را باز م یتکان داد ودر حال یسر ترنم

 باشه.-
کرد،با عجله خودش رابه ستتالن رستتاندو وارد  یشتتدواز بهراد خداحافظ ادهیپ

اش گتاشت و نفس  نهیس یاستاد دستش را رو یخال یجا دنیکالش شد،با د
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 یصندل یدل بهراد را بخاطره به موقع رساندش دعا کرد.رو د،دریکش یآسوده ا
سوال جواب ها یکناره الله جا یخال  زود درموردهالله  یگرفتو بدون توجه به 
 .ستادیورود استاد که تازه وارده کالس شده بود ا یبرا دنشیرس
داد اما  یرا نشتتان م قهی( دق6:25به ستتاعتش انداخت) یبار نگاه نیدهم یبرا

 انکیشتتتد و پ یکه رد م یتاکستت نیاول یبرا رین ود،ناگز یهنوز از بهراد خ ر
ضه ا شد باالخره از ه یقرا سوار  ست بلند کرد و ست  یچیبود د بهتر بود.از د

 کرد: یبود و غرغر م یبهراد شاک
سره د- ستمیمرض داره منو عالِف خودش کنه اگه م وانهیپ قراره حاال حاال  دون

 رفتم چقدرم اسرارکرد. یعالف شم القل با الله م
س تا شت فکر بو نیبه خونه باغ همش در ا دنیر سرار دا د چرا بهرادکه اونقدر ا

متر به کرد ک یفکر م شتتتریب یستتره کارش گتاشتتته بود،اما هرچ دیایدن الش ب
ست از افکار ب الیخیب ریپس ناگز دیرسیم جهینت  یشت باش بردا هودهیشدو د

شد،هوا تقر دیرمو کل ده ش کیتار کیتار  ایرا داخل قفل چرخاند و وارده باغ 
ش وقت بود ترس مفهوم یلی.خیاز غالم ن ود معلوم بود رفته مرخص یبود خ ر

 هیرد تکک یپشتتتش را نگاه م یوقت نکهیش،ایاز دستتت داده بود با تنها شیرا برا
ضا یگاه شت کنار آمده بود.ف سالنه  یوجود ندا سالنه  سنگ فرش تا خونه را 

 فت:ه لحظه ترس وجودش را فرا گریخاموش خونه  یچراغها دنیاز د مودیپ
 سره خاتون آمده باشه؟ یینکنه بال-

شکش زد توان راه رفتن  دینفهم ساند در را باز کرد خ چطورخودش را به خونه ر
 یحرکت افتاده و دانه ها یب شیگهواره ا یصتتندل یرا از دستتت داد.خاتون رو

ر فرمان داد و د شیپخش شتتده بود.ملزش به پاها نیزم یُتربتش رو حیتستت 
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 زد،قفسهیم فین ضش را گرفت ضع عیش را به او رساند سرخود هیاز ثان یکسر
پا نهیستت ی  یشتتتد، معلوم بود با مشتتکل نفس م یم نییاش ستتخت باال و

شد.چند نفس عم ش ویک سع دیک شد با قدم ها یو سل  با  ییکرد به خودش م
س سول اک ساند وک  سخت ژنیتند خودش را به اتاق خاتون ر ود همراه خ یرا به 

 رهیدهان خاتون قرار داد و شتت یزد ماستتک را رو ینفس نفس م کهیآورد.درحال
سر سول را به اندازه باز کرد شماره  شویگوش عیک  شت  ون را پزشک خات یبردا

کرده بود گرفت.تا تماس برقرار شتتد  ویگرفته وستت اریاز مه شیکه چند روز پ
دکتر شتترح داد. دکتر پشتتت خ  بهش  یخاتون را برا تیوضتتع عیستتر یلیخ

ض سردا حیتو ه او شود. ب ویزربه او ت شیاز داروها یکی دیتر با عید که هرچه 
خود را به آنجا برستتاند.با قطع شتتدن تماس به  گریربع د هیداد که تا  نانیاطم

نه هجوم بردو از م ها انیآشتت زخو خاتون آم ول یان وه دارو که  یمختلف  را
 د،بایرنگش را به داخل ستترنگ کشتت یصتتورت یکرد ومحتوا دایدکترگفته بود پ

خاتون برگشت. هنوز به همان حالت  شیدرونش با عجله پ ینمودن هوا یخال
سر گرید شیق ل بود فق  نفس ها سخت ن ود، ست عیمثه ق ل  ست چ ش د نیآ

را  بلد بود.ستترنگ ویتز ویرا باال زد و دن ال رگش گشتتت،به لطف دکتر صتتد
ست خاتون فرو کرد وبه آرام را به داخل رگش فرستاد،کاره  شیحتوام یداخل د

حال  یب یخاتون زانو زد وبه چهره  هرمو همانجا کنار یکه تمام شتتد،ب ویتزر
شته دقا یالکرس تیلب آ ریشد،ز رهیاو خ  یراکه ب یقیرا زمزمه کرد.بعد از گت

 هکیخاتون آروم آروم برگشتتت به طور یترنم ستتاعتها گتشتتته بود رنگ چهره 
 راحت الشیهنوز خ دیکشتت یآستتوده ا مهی. نفس ن دیبه وضتتوح لرز شیپلکها
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 ن اری.دوباره ن ض خاتون را گرفت ادیرستت یم ترکاش زودتر دک ینشتتده بود ا
با شتتن یبهتر از ق ل م جا  یباز شتتتدن درب ورود یصتتتدا دنیزد. از 

لب  ریبهراد همراهش بود وارد شتتتد.ز کهیبا عجله درحال د،دکترصتتتدقیپر
رستتاند  یبه خاتون م عیکه خودش را ستتر ویها دکتر صتتدداد،که تن یستتالم

ش نگاه یبود و با نگران ستتتادهیا تونخا کیجوابش را داد.بهراد مستتکوت نزد
شلول چک کردن عالئم ح عیسر یلیخاتون ودکتر که خ نیب ن بود خاتو یاتیم

سال برگشته خاتون را از  نهمهیحاال که بعد از ا خواستیدرگردش بود. دلش نم
 یماریب یاز هرکست شتتریب نکهیچنگ زد با ا شیبه گلو یبلض بد دستت دهد
 باور کند. خواستیحال دلش نم نیااما با  دانستیخاتون را م

ت از باغ پارک کرد و به حال رونیرا ب نشیرا که با عجله ماشتت ویدکترصتتد یوقت
 یرا جا نیماشتت نکهیکنجکاو بدون ا دیانداخت د اطیدو خودش را به داخل ح

 یخودش را معرف عیزد،دکتر ستتر شیاز باغ پارک کند رها کرد و صتتدا یمناستت 
 به خودش اومد: ویصد یکرده و علت حضورش را گفته بود.با صدا

 .نیزاد لطفًا خاتونو به اتاقشون ب ر کین یآقا-
و به اتاقش  دیخاتون را به آ*غ*و*شتتش کشتت فیجستتم نح یبدون زحمت بهراد

و شد،از به ا یدگیمشلول رس وید دکتر صدتخت خوابون یخاتون رو یبرد. وقت
 منتظر بمونند. رونیترنم و بهراد هم خواست ب

به  داده بود،نگاهش واریاش را به د هیبود و تک ستتتادهیا ییرایپت یگوشتته  ترنم
ص  س ستادهیپنجره ا کیبهراد که نزد یحرکات ع  نید،اکرد بو یدود م یگاریو 

سر ه شت،هرچند از نظر ق اریبه مه یش اهت چیپ ش  افهیندا ن وتنها بود هیکامال 
 تفاوت داشتن. شانیکوچک مثه رنگ چشمها، پوستشان،موها زیدرچند چ
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ما تارشتتون زم ا فاوت بود.مه نیدر اخالق و رف  یپستتر اریتا آستتمون ت
 یتو احساس ناراح یبتله گوکه اصال درکنارش احساس خستگ ارخونگرمویبس
.چهره اش اخمو،کامال امدیبه نظر م اریمقابل مه ی.اما بهراد نقطه یکردینم

که نه چشتتمان مادرش داشتتتت نه  یرنگ ،و*ح*ش*ی یبا چشتتمان یجد
که از  به ارث برده بود  پدربزرگپدرش!بل خاتون( پدره فرامرز)شتتوهر اش 

 تیتودار که کمتر به دور اطرافش اهم ی،مردیخاص به رنگ طوستت یچشتتمان
ن کرد ستتهی.در افکار مقاداردیقدم بر م نیزم یتنها اوستتت که رو ییداد گو یم

بهراد به طرفش برگشته و با اخم نگاهش  یک دیغوطه ور بود.نفهم اریبهراد و مه
 داشت به خودش اومد: یاز کالفک ییاو که رگه ها یصدا ند،باک یم
 تموم شد؟-

زهرکالم او را گرفته بود به ظاهر خونسردانه نگاهش کرد و پاسخ  عیکه سر ترنم
 داد:

 نه.-
 به چشمان ترنم دوخت: شوینگاه عص  آسمون

 بگو کجاش مونده خودم نشونت بدم.-
با  نکهیا با مد ل انش را  نده آ ما لحنش ازنظر ترنم منزجر کن نگاهش تلخ بود ا

شکن نکهیزبان تر کرد اما ق ل از ا صد یجواب دندان  ز اتاق ا ویبه او دهد دکتر 
 آمد. رونیخاتون ب

 :دیبلند خودش را به دکتر رساند پرس یاز ترنم بهراد با قدم ها ق ل
 حالش چطوره؟-
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رتش به صو یل خند دلگرم کننده ا ویدر کالمش کامال مشهود بود.صد ینگران
 :دیپاش

ته خف هیبهتره! - خاطره تزر فیستتک به  نه  تا ع بموق ویرو رد کرده،خوشتت خ
 دهیاگه به موقع نرس میون باشاز ترنم خانم ممن دیداروشون خطر برطرف شده با

 بودن. یتیبودن االن معلوم ن ود خاتون تو چه وضع
 شد و اضافه کرد: رهیرنگ ترنم خ دهیمضطرب و پر یروکرد به چهره  بعد

 .یبا عکس العمل به موقعت جون خاتون رو نجات داد-
 زد: یل خند پر از استرس ترنم

 حرفا حو داره. نیاز ا شتریب یلیمو انجام دادم،خاتون به گردن من خ فهیوظ-
با ستتر به  نکهیصتتورت ترنم ثابت مونده بود از ا یبهراد رو نیخشتتمگ نگاه
ص ان افتدیبه خطر ب زشیبود جون خاتون عز کینزد شیهوا سع یع کرد  یبود 

مانع اش  ویکرد به اتاق خاتون برود اما صد تیکند.ن خیاو را توب یموقع مناس 
 شد.

 استراحت کنه االن خوابه. یبهتره بزار-
ش ستادیا ازحرکت ست دنیو با ک شت گردنش چ ید وض نگفت در ع یزیبه پ

پنجره که ق ل از آمدن  کینزد ییگرفت و به طرف جا گارشیاز ستت یقیکام عم
 ریم زشد.ترن رهیخ اطیح کیتار یبود رفت و دوباره به منظره  ستادهیا ویصد

برده  یپ تشینظر گرفتن رفتار بهراد بود وکامال به عصتت ان ریمشتتلول ز یچشتتم
 حواسش را معطوف او کرد: ویصد یبود با صدا

ساب- که ممکنه نزار از جاش بلند  ییبهش برس تا جا یمواظب خاتون باش،ح
 شه.
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 غتاشو براش ب رم. شهیباشه،فق  دکتر خاتون هنوز شام نخورده نم -ترنم
 گفت: یترنم انداخت و با لحن مهربونبه چشمان  یقینگاه عم ویصد

سرم وصل کردم فردا ص ح بهش سوپ  زم،بهشیعز ینگران باش ستیالزم ن-
 بده.
 کرد و یبود اخم امدهیخوشتتش ن چیه ویکالم دکتر صتتد متیکه از صتتم ترنم

 دکتر گفت: ی رهیباگرفتن نگاهش از چشمان خ
 باشه چشم.-

 :تنها ترنم بشنود گفت کهیه طورزد و آهست شیبه رو یل خند معنادار ویصد
 .یبال خانم یچشمت ب-

کنارش  نکهیمطمئن شده بود از ا ویرفتاره دکتر صد رییکه حاال کامال به تل ترنم
 شیاو را از بحث پ نکهیا یو به مزخرفاتش گوش فرا دهد معتب شد.برا استدیب

 آمده منحرف کند گفت:
 .ارمیب یبراتون چا دینیبنش دییدکتر بفرما-

 وانیل هیاگه ممکنه  شم،فق یمزاحمت م گهیوقت د هیبرم  دیممنونم با-ویصد
 آب بهم بده.

 حتمًا.-ترنم
 ویلب بخاطره رفتاره دکترصتتتد ریکه ز یطرف آشتت زخونه راه افتاد،در حال به

برداشتتت و پراز  یوانیو ل دیکشتت رونیب خچالیکرد پارچ را از داخل  یغرغر م
 آب کرد:
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 بدتر از یکیکنم  یم یاز مردا دور ینهاهرچیسنگ پا قزو میشانس که ندار-
 کنه. یو اعصابمو داغون م افتهیم رمیگ یکیاون 

به عقب  عیگتاشتتت و ستتر نتیکاب یشتتد،پارچ را رو یحضتتور کستت متوجه
بود  ستادهیازش ا یکم یاش با فاصله  نهیبه س نهیکه س ویصد دنیبرگشت.با د

شمانش نگاه م رهیخ شکرد،ابرو د یدر چ  یکیهمه نزد نیاز ا نکهی.با ادیرهم ک
 خواستتتیدلش نم اوردیخودش ن یهم جا خورده بود هم معتب بود اما به رو

 ترشتتیب ویبه عقب برداشتتت و فاصتتله اش را با صتتد یجلوه کند.قدم فیضتتع
 به طرفش تعارف کرد: ظیغل ییآب را با اخم ها وانیکرد.ل

 دکتر. دییبفرما-
حدش را بداند،اما برعکس تفکر  ویکرد تا صتتد دیکلمه دکتر تاک یعمد رو از

 شل شد: ششیترنم ن
 صدام کن. انیدکتر را یبگ سی... با من راحت باش الزم ن انیرا-ویصد
ستیشد،دلش م شتریترنم ب یها اخم صورتش خورد کند،تو  وانیل خوا را تو 

 دلش گفت:
 پرو شد. دمیم*ر*ت*ی*ک*ه دوبار به روش خند-

م انگشتتتان ترن یرا گرفتااز عمد انگشتتتانش را رو وانیول را دراز کرد دستتتش
رانه چنان پرخاشگ اریاخت یتماس رعشه به تن ترنم نشست و ب نیگتاشت،از ا

واژگون شتتد و با  نیزم یآب در هوا آزاد و رو وانیکه ل دیدستتتش را عقب کشتت
 اتاقبود که آشتت زخونه از  یشتتکرش باق یشتتکستتت.حاال جا ی یمه یصتتدا

به علت ُاپن ن ودن آن،تنها صتتتدا  رونیب یفیخف یخاتون فاصتتله داشتتتت و 
 بود تا بهراد را به آنجا بکشاند. یرفت.اما همان کاف
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شن بهراد شدن چ دنیکه با  سته  سر یزیشک  یور عیتازه به خودش آمده بود،
شنه پا چرخ صد یو خانه را از نظر گتراند اثر دیپا اهش .نگافتیو ترنم ن ویاز 

 ییکه صتتدا از آن خارج شتتده بود ثابت ماند،با قدم ها ییزخونه جاآشتت  یرو
م با ترت ویکه صتتد یکینزد یفاصتتله  دنیبلند خودش را به آنجا رستتاند با د

ها هردو را از نظر گتراند.تن ی افهیابروش باال رفت .موکشفانه ق یتا کیداشت 
شون م ویصد یچهره  ست پاچه ن ضطرب و د مانند .اما ترنم دادیاز نظرش م

که  نایزل زده بود به را یبود دستتتانش را مشتتت کرده با چنان اخم شیگلوله آت
کرد.بهرادکه سکوت آن  یم فههمون جا او را خ گرفتیرا نم شیجلو یاگر کس

 دو کالفه اش کرد بود به حرف آمد:
 چه خ ره!؟ نجایب رسم ا شهیم-
.به دیدزد یبهراد م نیزبینگاهش را از چشتتمان ت کهیخورد،درحال یتکان انیرا

 :دیلرز یبه وضوح م شیآش زخونه راه افتاد. صدا یطرف درب خروج
ا ص ح برم فرد دیمن با گهیافتاد شکست خوب د وانیل ستین یزیچ...چ-انیرا

 هیحواستون بهش باشه اگه  دیکن یهم سع زنم،شمایبه خاتون سر م امیدوباره م
 .داخدانگهداریریموقع حالش بدتر شد بامن تماس بگ

تا وقت ریز بهراد با نگاه خشتتمناکش او را  که از در  یلب جوابش را داد،ترنم 
 زمزمه کرد: تیلب با عص ان ریز ستیرفت نگر رونیب

 .یبرنگرد گهید یبر-
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اد و باال فرست یرا به طرز بامزه ا شیکه متوجه حرف ترنم شده بود ابروها بهراد
د با چشم اشاره کر دیخودش د یاو را رو ی رهیشد به ترنم،ترنم که نگاه خ رهیخ

 :دیو پرس
 هست! یمشکل-

ترنم ل خند رو ل ش نشتتستتته بود،ابرو هاشتتو باال  یکه از حاضتتر جواب بهراد
 گفت: ضیانداخت و با غ

 نه!-
سگرمه ها یکه برا یاتفاق یادآوریلحظه با  همان ه طرز ب شیخاتون افتاده بود 

داد  ینهارخور زیشو به م هیبه داخل برداشت تک یدرهم رفت. قدم یوحشتناک
 را که ذهنش را مشلول کرده ب رسد: یقصد داشت به ظاهر آرام باشد تا سوال

 باال سره خاتون؟ یدیرس یتو ک نمیب -
 لب نجوا کرد: ریز ترنم

 .میفکر کنم حول وحوشه نه،نه ون دونمینم-
 :دیکش ادیفر  اً یتقر یبلند یبرداشت و با صدا نتیشو از کاب هیتک
 شد؟ یتموم نم شیکالست ش ر؟مگهید نقدریچرا ا-
شه ا ادیفر با شمان ت یبهراد رع ست که از چ ش سوس به َتن ترنم ن هراد ب زیمح

را فشتترد از ضتتعفش حرصتتش گرفت و  شیناخواستتته گلو یدور نماند،بلضتت
 :دیبه وضوح لرز شیدستانش را مشت کرد،صدا

 .دمیرس رید ومدین رمیگ نیچرا...ماش-
بود  فروکش کرده یتا حد تشیترس ترنم ناخواداگاه عصتت ان دنیکه با د بهراد

 آروم تر از ق ل گفت:
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 .ارمتیخودم ب رم ب نجامیکه ا یهفته ا هی نیساعِت کالساتو بگو ا-
رو خورد و ف یکرده بود بلضش را به سخت شیشاک یکه اتفاق امروز حساب ترنم

 گفت:
 دم. یه شما زحمت نمزاد ب کین یممنون آقا-

 گفت: یبا لحن کالفه ا بهراد
 ؟یتعارف نکن نقدریا شهیم-
ت در سرکوبش داش یکه سع یخشم رد،بایخودش را بگ ینتوانست جلو گرید

 گفت:
 مثل امروز منتظر شما بمونم. نکهیرسم تا ا یزودتر م امیخودم ب شهینه نم-
 کرد: زیحرف او بهراد چشمانش را ر نیا با
 دن الت؟ امیامروز؟چرا منتظر من ؟!؟مگه قرار بوده ب-

نداد.در عوض جارو را  یتاستتف تکون داد و جواب یبه نشتتونه  یستتر ترنم
ها شد.کارش تموم شد اما هنوز بهراد  شهیبرداشت مشلول جمع کردن خرده ش

 در فکر فرو رفته بود. یو انگار ستادهیهمونطور اونجا ا
بود راس ستتتاعت  نیم درستتتت گفته بود قرار بر اغرق افکارش بود،ترن بهراد

شد با  قهیوپنا دق شیش شگاه منتظرش با ازش  رایمه نکهیا یادآوریدم دره دان
شم سته بود  صله  نایخوا شان که فا شت برسا یادیز یرا تا منزل شرکت دا ند تا 

شم شیاخم ها شد.بخاطره   از فکر یوقت دقرارش را فراموش کرده بو نایدر هم 
دستتتان لرزان  ینگاهش رو دیترنم را مشتتلول خوردکردن گوجه د دیخز رونیب

ش ست علت نرفتنش را بازگو کند اما زود پ  یلید دلش مانیترنم ثابت موند خوا
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شت برا ض نیا یندا شکش فرو رفت و  حیدختر تو دهد پس دوباره در قالب خ
 گفت:

ضع- ست  شهیاز هم شتریپس ب یدونیخاتونو م تیو شه دو ست بهش با حوا
 فهم شد. یندارم اتفاق امروز دوباره تکرار شه ش

اشتتک در چشتتمانش به  یو به طرفش برگشتتت،زالل دیدستتت از کار کشتت ترنم
ضوح د ست  نیاول یبرا نکهیشد.از ا یم دهیو بار حس خدمتکار بودن بهش د

 داده بود دلش ُپر از غم شد.ل انش را بهم فشرد:
 بله.-

 رحمش را به چشمان ترنم دوخت: ینگاه ب بهراد
 خوبه.-
ردن به درستتت ک یلیم گهیزد با رفتن بهراد از آشتت زخونه د رونیآشتت زخونه ب از

ش دیشام در خودش ند ست از کار ک شت م دید ضش را با  زیو پ ست.بل ش ن
داد  حیترج دویکشتت یقینفس عم ختیر یاشتتک م دیفرو خورد ن ا تیعصتت ان

اون زمان تونستتت ذهنشتتو  کهیزیکند و تنها چ یگرید زهیذهنش را معطوف چ
 بود. ویصد شیکنه رفتاره چند لحظه پ حرفمن
به خودش اجازه داده بود  ویازخودش نشان داده که صد یچه رفتار دونستینم

که با او برخورد داشت را به  یبار نیکنه اول یکیتا اون حد باهاش احساس نزد
ا اوآمده بود ام نهیمعا یستورخاتون برابه د مهیچند روز ق ل از مرگ حل ادآوردی

شانه تراز االنش بود با ا س نکهیاونموقع رفتارش آقامن اس بازم ترنم درکنارش اح
ب بودن داشت اما مثه حس بد  هشیکه االن نس ت بهش داشت ن ود.هم یمعت 

برادر نداشتتته اش دوستتتش  یقل ًا جا ارکهیمه یحت یمرد چیبود با ه نطوریهم
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خود وجنس خشتتک وخشتتن مرد قائل  نیجورمرز ب کیداشتتتاراحت ن ود و 
از نظرش مرد متمول و با  شتتتهیهم دنامفهوم آمده بو شیبرا ویبود.رفتاره صتتتد

ص شت  ی یو دل فر  ایآنچنان ز یآمد هرچند در ظاهر چهره  یم یتیشخ ندا
چانه اش برداشتت با  ریاز زبود دستتش را  یهم رفته چهره اش معمول یاما رو
 گریهمه استتترس و دلهره د نیچندستتاعت افتاده بودوتحمل ا نیکه ا ییاتفاقا

 رونیپا بند ن ود.از آش زخونه ب یرو یبه خوردن غتا نداشت... از خستگ یلیم
مد وبرقا پت یآ خل  ها آباژور ییرایدا خاموش کرد و تن به  یرا  را روشتتن کرد.

شود.با د یر را به آرامسمت اتاق خواب خاتون رفت و د شت  دنیگ بهراد که پ
ستها شلول نوازش د چروک خاتونه بدون  یبه در کناره خاتون چم اتمه زده و م

هم گتاشت.به اتاق خودش  یعقب گرد کرد و در را آرام رو ییداسروص جادیا
 به یدیشتتد ازیرفت و با برداشتتتن ل اس وحوله،به حمام داخل راهرو رفت.ن

ستتاعته  میدوش ن کیخستتته بود و تنها  یدوش آب گرم داشتتت بدنش حستتاب
. ستتتادیدوش ا ریز شی.آب داغ را باز کردو با کندن ل استتهااوردیحالش را جا م

 رد.ک یدور م یرا از خستگ شیاستخونها خوردیکه به پوست بدنش م غآب دا
*** *** *** 

به چه کینزد  اش دهیو رنگ پر ریپ یره تخت خاتون زانو زده بود.نگاهش را 
ش شیزن برا نیدوخت چقدر ا ستیبود، دلش نم دهیزحمت ک زمان  چیه خوا

 یرمایب الیازخ یدور یبرا دیشتتیاند یم شیماریبه ب دیاو را از دستتت دهد ن ا
و  نکه به فکر اویرفته و فرامرز بدون ا ایرا که پروانه از دن یخاتون ذهنش زمان

شد به ا اریمه ش ها ایتالیبا صه ها ییرفته بود به خاطر آورد،چه   یمیقد یرا با ق

http://www.roman4u.ir/


 103 شب برهنه

شروع به نوازش  ست گرفت و  ست خاتون را به د خاتون به خواب رفته بودن،د
 کهیزمان یزن در همه حال کنارشتتتان بودحت نیکردن پشتتتت دستتتش کرد. ا

ه که ب یبود،عشتتق افتاده مایبود ودردام عشتتو ستت یستتاله ا ستتتیپستترجوان ب
ص ش منجر یسرخوردگ شمان  یها حتیشده بود.خاتون با ن مادرانه اش چ

به خودش  تیواقع یاو را برو یبستتته  بازکرده و کمکش کرده بود کم کم  ها 
تلخ  خاطرات لیادامه تحصتت یبه اج ار فرامرز برا کایبرگردد.با رفتنش به امر

 تو یزندگ ار،یاز خاتون و مه یرو دو ییرا بطور کل فراموش کرد.تنها مایستت
( ییا)د انیپو نکهیاش کرده بود،با ا دهیاش فوالد آب د یغربت و خونه به دوش

ما ا شیهوا به کوه محکم یکاف شیبرا نیرا داشتتتت ا پدر  ین ود.او  همچون 
تا حما اجیاحت با وجود بودن ن ود و حاال بهراد خودش  تشیداشتتتت  ما  کند ا
ز نوع ا ین ود کوهکس قادر به تکان دادنش  چیهشتتده بود که  یبه کوه لیت د

 غرور.
 شیبه خودش دهد گوشها یحرکت نکهی.بدون ادیباز شدن آروم در را شن یصدا

در  یترنم که در آستتتانه  ریاتاق تصتتو یپنجره  ی شتتهیکرد.از داخل شتت زیرا ت
ر را د یبه خاتون چشم دوخت دوباره بدون سروصدا یا هی.ثاندیبود د ستادهیا

سه ا شت ب*و* شم از پنجره بردا ست و رفت. بهراد چ  یگونه ها ینرم برو یب
 رفت. رونیصدا از اتاق ب یخاتون کاشت و ب دهیچروک

*** *** *** 
خواب به چشتتمانش هجوم  نکهیرا مشتتلول استتتحمام بود تا ا یستتتاعت مین

 شیهاهمان داخل حمام با هزار مکافات ل اس عیو سر دیآورد،حوله اش را پوش
ه به با حول شیل استتها دنیپوشتت یکند و برا ستتکیر خواستتتیرا به تن کرد.نم
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س شد رشیاتاقش برود ممکن بود تو م شته با را به  دراتا اتاق با بهراد برخورد دا
آمد.نگاهش را داخل خانه به گردش  ینم ییستتروصتتدا چیگشتتود ه یآروم

ند کهیا الیبا خ دیدرآورد بهراد را  خاتون استتتت  ن تاق خودش هنوز نزد  به ا
 یبرهنه بهراد که رو مهیجستتم ن دنیبرق خورد با د دیرفت.دستتتش که به کل

 یفیفخ غیج داش بو نهیس یدستش رو کهیدرحال دیبود از جا پر دهیتخت خواب
 زیخ میتخت ن یبود تا بهراد از خواب ب رد و رو یکاف فیخف غی.همان جدیکش

 شال ریکه از ز سشیخ یترنم و موها ی دهیرنگ و رو پر یچهره  دنیشود. با د
ست.ق ل از یبودن رو ختهیر شیشانه ها یبود ورو دهیخز رونیبه ب ش  تخت ن

 به خودش گرفت و گفت: یانبه ظاهر عص  یترنم زبان باز کند چهره  نکهیا
 !؟یدر بزن یستیبلد ن نمیب -

که حاال به خودش آمده بود و ت ش قل ش آرام تر شتتده بود.با حرف بهراد  ترنم
 یلنگه  کیکرد  یاخم م یکه وقت شیشتتگیشتتتد ط و عادت هم یعصتت ان

سع یرفت نگاهش کرد.درحال یبه باال م شیابرو صدا یکه  شت   خش شیدا
 نداشته باشد گفت:

ش یلیخ- ستمید،نمیب خ زنم وگرنه ق لش در ب دیرفتن به اتاق خودم با یبرا دون
 کردم. یم نکارویق ل از اومدن ا

به ل انش نشتتستتتت ب دنیباد ند  گاه ل خ ناخودا ناز ترنما از  یکی الیخیاخم 
ستانش را ز شت و درحال رید ه ک یکرد با لحن ینگاهش م رهیکه خ یچانه گتا

 زد گفت: یدر آن موج م طنتیش
 .یدر بزن دیبه بعد بدون با نیاز ا-
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 یاو ن دیبار یاز ستتر روش م یخستتتگ دیکشتت یحرف بهراد پف نیا دنیشتتن با
 کرد: ینیعقب نش عیو کل کل کردن نداشت پس سر ستادنیا

 .دیباش نجایکردم شما ا یمتاسفم،فکر نم-
بهراد بندازه به  یمتعجب شتتتده  یتا حد یبه چهره  ینگاه مین نکهیا بدون

و بالش  یتن پتومسافرتکرد و با برداش زیرفت حوله اش را آو یواریطرف کمد د
رنگشت. ب یول ستادیاز اتاق خارج بشه ا نکهیبه طرف در اتاق راه افتاد،ق ل از ا

 تنه اش برهنه اس میخودش تصورکند حاال که ن شیخواست بهراد پ یدلش نم
در آن خانه و  تشیزدنش را دارد.پس در همان حال با درک موقع دیاو قصتتتد د

 گفت: یهم فشرد و با لحن محکم یل انش را رو فشیوظا یادآوری
بدون اجازه وارد اتاق شتتدمو خوابتونو بهم زدم متاستتفم شتتب  نکهیبازم از ا-

 .ریبخ
ستگ نکهیاز ا ق ل ستش به د ستش را رو هوا گرفت.ترنم که از رهید  برسه.بهراد د

ر رفتار در براب دانستیشد نم خکوبیم شیبود سرجا دهیحرکت بهراد ترس نیا
وگرما وجودشو فراگرفت  یازخود نشان دهد حس داغ یالعملبهراد چه عکس 

 اوردیخودش ن یحال به رو نیگرفت اما با ا یمرد دستش را م کیبار بود  نیاول
 :دیپرس

 ... شده؟ یزیچ-
اهد ترنم بخو نکهیرا احستتاس کرد پس ق ل از ا شیلرزش صتتدا یبه خوب بهراد

شو از ز ییخودش فکرا شیپ ستش ب ریبکند،پتو و بال ش رونید  یصدا د،بایک
 زمزمه کرد: یآروم

 وقت از حقت نگتر. چیه-
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سها یرا نوازش کرد گرما شیگرم و مردانه اش گوشها یصدا ُتن  بهراد که ینف
ر .برل انش ُمهکردیبه صتتورتش خورد تموم تنش پر از حرارت بود و ُمستتخش م

شا کرد وقت شکش زد و رفتن بهراد را تما ست همانجا خ ش از  بهراد یسکوت ن
تاق ب فت رو رونیا با  یر خت نشتتستتتت  تاره تلخ بهراد د یادآوریت خلرف  ا

تخت دراز  یدرهم رو یینثارش کرد و با اخم ها یلب فحشتت ریآشتت زخونه ز
 و آرزو کرد هرچه زودتر او آنجا را ترک کند. دیکش

*** *** *** 
 پنجم بخش

سته اش را به چوب ها دهیکاناپه خواب یپهلو رو به سوختن  یونگاه خ در حال 
 زده بود پس یخواب یبود بازم ب یخال یدوخته بود.ذهنش خال نهیداخل شتتوم

 یماریب یادآوریروشتتن کند اما با  یگاریشتتد خواستتت ستت زیخ میکله اش ن
 سنگاهش به قاب عک دیکشتت یدوباره دراز م کهیشتتد درحال مانیخاتون پشتت

ان ستتاالر خ دیوستتف اهیکه عکس ستت یچوب یافتاد قاب نهیشتتوم یباال یبزرگ
 ستتتادهیا به حالت یو پنا ستتاله ا یستت  ایپدربزرگش را دربرگرفته بودمرده تقر

ود کتش ب ی قهیبه  گریشتتلوارش و دستتته د بیدستتتش داخل ج هیکه  یدرحال
شمان گ یم ییدرون عکس خودنما صا اخم ییرایکرد چ صو شت مخ که  یدا

 زهی.بهرادچدادیجتاب نشان م تینهایرا به هم متصل کرده بود او را ب شیابروها
مخصتتوصتتا خاتون  گرانیازش به خاطر نداشتتت تنها وصتتفش را از د یادیز

نه شتتن ها یب یبود مرد دهیومادرش پروا ما درع تین حال مقتدرو  نیملرور ا
به چهره اش نصتتف شتترق خاتون شتتن ینصتتف غرب یپرجت بود  دهیبود از 
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عکس همان جا  نیبه خاطر داشتتتت ا کهییبوده،تا جا یآلمان ستتتاالرخانپدر
.نگاهش شتتدیم رهیخاتون ستتاعتها بهش خ یقرار داشتتت وگاه نهیشتتوم یباال

س یتر آمد و رو نییپا  یندلص یثابت ماند.خاتون و پروانه رو گرید یقاب عک
شان بهراد و مه سته وکنار ش  یه ادقت کرد دختربچ شتریبودن، ب ستادهیا ارین

ش یهاپا یرو سته بود ناخوداگاه ذهنش به طرف ترنم پرک ش هره و چ دیخاتون ن
 خواستیازش فاصله گرفت دلش نم عیاالنش در ذهنش جان گرفت.اما سر ی

 بود زاریب فیجنس لط نیدختر!!! او از ا هیذهنش را مشتتلول کند اونم مشتتلول 
 هاوزهاستتالشتتد ازآن ر رهیبه عکس خ شتتددوبارهیندینداشتتت به او ب یلیپس دل

 ادیدرجمعشان حضور نداشت با  گریشده بود و پروانه د ریخاتون پ گتشتیم
مهمان چشمانش، نگاهش را از عکس  یمادرش قل ش فشرده شد و قطره اشک

 ویگتاشت و چشمانش را بست!چند نفس عم یشانیپ ی.ساعدش را رودیدزد
ش سره هم ک شت  ش قهیکرد به دق یخال یو ذهنش را خال دیپ ش خواب که دینک

با شتتن ها دنیبرد.  نامفهوم یصتتتدا نگ و مانش را از رو یگ باز  یچشتت هم 
کرد.هوا روشن شده  یبالش جدا و اطرافش را بررس یکرد،سرش را آروم از رو

شده بود.ن صداها هنوزم  یشد و رو زیخ میو آفتاب پهن خانه  ست  ش کاناپه ن
 دهربه طرف پنجره رفت وباکنار زدن پ ستتتادیا دیرستتیبه گوشتتش م فیضتتع

 شد. رهینگاهش خ
*** *** *** 

صدا یبرا لیزنگ موبا یصدا شد، صدا الونیو یباره پنجم بلند   یوبعدش 
 .دیچیمسکوت اتاق پ یفضا داخل«یلیسامان جل»خواننده

 / رو دوِش من تلم اره / ایدن نیا یدردا همه
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 / ک ارهی چهیشم باز یاون م نویتو دسِت ا همش
 / یدر پ یشکست پ نیندارم من / از ا یترس گهید

 / یتا ک نمونیب ییجداااا نیبدونم اااا خوامیم فق 
 واسه خالص از من همش بهونه....... چرا

 یانداخت و صداشو قطع کرد و همونطور چشم بسته رو یگوش یرا رو دستش
 لب غرغر کرد: ریتخت نشست و ز

 تازه چشمام گرم شده بود. شاالیا یَاه ب وک-
 وارید یتارش را به ستتتاعت رو د،نگاهیپشتتتت دستتتت چشتتمانش را مال با

 خاتون یداروها دیبود و هشت با میساعت هفت ون دیدوخت.مثه فنر از جا پر
سردادیرو م ش عی. سب پو صورتش را داخل  دوط ویل اس منا ست و عادتش د

بود خودش را به آش زخونه رساند  دهیحمام شست،خواب از سرش پر ییروشو
سا ورچط دینفهم ش رونیب خچالیسوپ را از داخل  لیو شد،ده  دیک و مشلول 

 ینیبه هشتتتت ستتوپ خاتون حاضتتر بود،ظرف ستتوپ را داخل ستت قهیدق
ستتنگگ که داخل  یکنارش قرار داد،با برداشتتتن نون ها یآب وانیگتاشتتت،ل

 رو برداشت و به اتاق ینیآماده شد س زیماکروفر گتاشته بود تا داغ شن همه چ
از اش در را ب گهیرو نگه داشتتت وبا دستتته د ینیدستتتش ستت کیخاتون رفت با 

 هدیکرد.صتتورت خاتون به ستتمت پنجره بود که با باز شتتدن در به طرف کشتت
شمان بازه  دنیشده بود.ترنم با د داریشد.خاتون ط و عادت هر روزه اش ب چ

 خاتون ل خند زد:
 .زمیخاتون عز ریص ح بخ-
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 ؟یگل دخترم،دانشگاه نرفت ریص حت بخ-
گتاشت و کناره خاتون نشست،کمکش کرد تا  زیم یخاتون رو کیرا نزد ینیس
 :ندیتخت بنش یرو
 خاتون باشم تنها ن اشه. شیحوصله کالسو نداشتم گفتم امروز و پ-

ند تلخ خاتون هانش را برا یزیچ گریزد و د یاز دروغ ترنم ل خ فت، د  ینگ
شق شو غ یگرفته بود باز کرد و مانند طفل شیکه ترنم جلو یقا شو قا تا را از قا

ست ترنم بلع سوپید صها د، شد قر را داد و او را تا آمدن  شیخاتون که تموم 
صد ش ویدکتر  ستراحت کرد،با دراز ک به  ینیس زین مخاتون ترن دنیدعوت به ا

 دشد تازه اون موقع بود متوجه بهرا ییرایوارده پت یدست از اتاق خارج شد.وقت
ا به ر ینیکناررفته بود شتتد.ستت شیکاناپه مچاله شتتده بودوپتو از رو یکه رو

شت.پتوراتا رو ش زخونه برگردوندوبرگ ش یشانه ها یآ .به دیپهن وبرهنه بهرادک
سوس روش خودنم یشیصورتش که ته ر شد.چهره اش  رهیخ کردیم ییانامح

 یربونمه چیو و*ح*ش*ی که ه یرنگ یجتاب و تو دل برو بود با اون چشتتما
 یم اش دهیمتوس  ومردانه که به صورت کش ینیزد. ب یتوش موج نم یونرمش

 ری،زیمشک تینهایمجعد بلند ب ییبرجسته،موها یو تا حد دهیکش ییآمد،ل ها
او  یچهره  زکردید.چشتتمانش را ریدرخشتت یافتاده بود م شیکه رو ینورآفتاب

شنا م بیعج شیبرا شد اما با تکون خوردن بهراد به خودش  رهیآمد بازم خ یآ
تاقش  داریاو را ب نکهیاومد و ق ل از ا به ا کند ازش دور شتتتد.وضتتو گرفت و 

بهراد را در نظرش مجسم  یچهره  یقیدقا یتختش نشست و برا یبرگشت رو
درهم شتتتد.تموم  شیاخم ها افتاداون شتتتب و آ*غ*و*شتتش  ادهی یکرد,وقت

بدن او را لمس کرده بود حس  نکهید.از ااتفاقات اونشتتتب رو از خاطر گتران
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حال نیا دانستتتتینم وینداشتتتت دق یخوب بود  یهرچ یول سیچه حس و 
 بشید یحرفها نماز قضا نیا یداد به جا حیداد ترج یاحساساتش را قلقلک م

ص حش را بخواند...وقت شد  یو  ستنمازش تمام  شد  یرو خوا تخت دراز بک
 کرد و با خود زمزمه کرد: یچروک بهراد افتاد،پف یکه نگاهش با ل اسها

 شل*خ*ته و تن ل. دیهمه تون مثه هم-
 مانیاز کاره خودش پش عیزد اما سر یبخش تیتموم شدن کارش ل خندرضا با

دوست نداشت او  چیکرد چه؟؟؟ه یکارش را به منظور برداشت م نیشد اگه ا
شد  یا منصرف شد نمبکند دستش به طرف ل اس رفت ام ییدر موردش فکرا
 نجاما ار یفکر کار یب نکهیتا دوباره چروک شتتود از ا ردیبگ یکه باهاش کشتتت

 کرد زانیو ل استتها رو آو دیکشتت یبود پف یداده بود از دستتت خودش عصتت ان
ر رفت تا صتت حانه را حاضتت رونیبهش فکر نکند از اتاق ب گریگرفت د میتصتتم

صدا شلول بود که  ش زخونه م شن یکند. داخل آ  نکهیا یبرا عیسر دیِاف ِاف را 
 ستادهیاکه پشت در ویصد انیرا دنیرفت با د فونینکند به طرف آ داریبهراد را ب

شت،با اکراه دکمه  یبود حس بد ستیباز کن را زد دلش نم یاز دلش گت  خوا
شت بعد ازگ ستادیدربه انتظارش ا یمج ور بود.جلو یبرود ول شوازشیبه پ ت
قا ند پهن شیروبرو انیرا یقید با ل خ فت و  گل مر یقرار گر خه  ا ر یمیشتتتا

را ق ول کردو جوابش را داد.  لدرهم گ ییگرفت وسالم کرد.با چهره ا شیروبرو
تاق خاتون همراه ویهمونطورکه صتتتد تا ا تا  کردیم یرا  به بهراد بود  نگاهش 
 خاتون رو به ترنم کرد وگفت: نهیبعد از معا انیوارده اتاق شدن.را

 .امیم دنشید یبهتره شده،فردا بازم برا یلیتا حاال خ روزیاز د-
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 زد و تو دلش گفت: یخیل خند  ترنم
 م*ر*ت*ی*ک*ه نک ت. رمیگ یحالتو م-
د،ترنم کر یاز کناره خاتون بلند شتتد و ازش خداحافظ فشیبا برداشتتتن ک انیرا

شک از را ستانش را ب*غ*ل گرفت و خ شت همراهش برود د صد ندا  انیکه ق
 زد: یضیکرد.اما او برعکس ترنم ل خند عر یخداحافظ

 .رمیچندلحظه از وقتتو بگ خوامیم-
 ینگاه درمانده اش را به خاتون دوخت،خاتون با آن حالش ل خند معنادار ترنم

شمک صد یزدو با زدن چ شم  ست همراهش  ویکه از چ دور ماند از ترنم خوا
به  انیار ریچشمان دلگ یق ول کرد اما ق لش شاخه گل راجلو ریبرود.ترنم ناگز

قد ها میخاتون ت قدم  با  تاق  ییکرد و ستت س   رونیبستتستتتت همراهش از ا
 یدستتتت دستتتت م یزیگفتن چ یبرا انیبودن را ستتتادهیا اطیرفت.داخل ح

ست داخل پت یکرد.وقت هراد ب دنیصح ت کنن،او با د ییرایکه ترنم ازش خوا
ست کردن را دهیکه آنجا خواب ست د نگ به ت انیمخالفت کرده بود.ترنم که از د

 انداخت: شیبه رو یآمده بود برگشت ونگاه خشک
 برم کار دارم. دیبا نیزودتر حرفتونو بزن شهیم-
 شدن تو صورت ترنم گفت: رهیجرات گرفت و با خ انیرا
 .رونیب میبر یایازت دعوت کنم فردا شب شام باهام ب خواستمیم-
 ه مناسب؟به چ-
 یتا االن منظورش را نگرفته بود؟ل خند کم رنگ یعنیحرف ترنم جا خورد، از

 زد:
 ؟یاگه تو هم بخوا م،ال تهیآشنا بش شتریباهم ب خوامیخوب معلومه م-
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به طرفش برگشتتتت دستتتانش را رو ترنم اش قالب کرد.نگاه  نهیستت یکامال 
 گره کرد: انیرا تو چشمان منتظر را شیعص 

 نخوام؟اگه -
 شده بود: ایم*س*تاصل نگاهش کرد،گ انیرا
شتتام دونفره دعوت کردم تا  هی یازت برا ؟منیواضتتح حرفتو بزن شتتهیترنم م-
نا شتتم حس م شتتتریب هات آشتت ند  یکنم حس م یبا قه م هت عال کنم ب

کنم با اخالق  تیرستمًا از خاتون خواستتگار نکهیشتدمادوستت دارم ق ل از ا
 .میآشنا بش گهیهمد اتیوخصوص

 بزنه و زد: خواستیکه م یباالخره خودش را رها کرد وحرف ترنم
نه!من  یاحترام یب خوامیتونم دعوتت رو ق ول کنم نم یمن نم- باشتتم  کرده 

 من قصد ازدواج ندارم. نکهیآخرم ا ام،دریتونم کنار ب یاصوال با جنس مرد نم
قدم انیرا ی چهره خت  ما خودش را ن ا ته شتتتد ا به طرف ترنم  یگرف

 چشمان ترنم در گردش بود گفت: ین ین نیهنوز نگاهش ب کهیبرداشتادرحال
 !یباهام کنار اومد دیبار به منو خودت فرصت بده،شا هیفق  -

 با تحکم گفت: ترنم
 .ستینه...ممکن ن-
 غم گرفته ازش فاصتله یو با چشتمان دیدستتش را به پشتت گردنش کشت انیرا

 گرفت و زمزمه کرد:
 کشم. یمن عقب نم یباشه ول-
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 وردخیبه درب بزرگ باغ م شیباغ که انتها یشده  زهیسنگ ر یطرف جاده  به
وبه طرف ترنم برگشتتت دهانش را که باز کرد با  ستتتادیراه افتاد اما وستت  راه ا

.بهراد از سترما ژاکتش را دیبهراد پشتت ستره ترنم حرف در دهانش ماست دنید
نه اش پوشتت یرو بازم ن دهیبدن بره ما  نه  مهیبود ا ل*خ*تش مشتتخر  یت

 دوخت وگفت: ویصد انیرا به را شیبود،نگاه جد
 د؟یبر یم فیتشر -
 زبان باز کرد: انیرا
 خانم اومده بودم. نهیمعا یبله،برا-

ساکت ا ینگاه مین بهراد شلول جابه جا ستادهیبه ترنم که  شش م  یبود وبا کف
 بود،کرد. یسنگ

 .نیداشته باش فینهار تشر نیهمه راه اومد نیا-
 نگاه دلخورش را به ترنم دوخت و جواب داد: انیرا
 برم خدانگهدار. دیبا فتمیش مارستانیممنون،ب-
د از کناره بو نییکه سرش پا یو در حال دیپاشنه پا چرخ یترنم رو انیرفتن را با

 بهراد گتشت.
 حاِل خاتون چطوره؟-بهراد

 کرد برگشت: یو به طرف بهراد که منتظر نگاهش م ستادیحرکت ا از
 کنه. یبهتره، داره استراحت م-

 نگاهش را به آسمون دوخته بود گفت: کهیو در حال دیبه طرف باغ چرخ بهراد
 مواظ ش باش.-
 چشم.-
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 گفت و به داخل خونه برگشت. یخشک
*** *** *** 

شده آو راهنیپ دنید با شلوارش که اتو زده  ص یبود ل خند کج زانیو ور زد،با ت
به پوزخند شتتد با حوله موهاشتتو  لیترنم انها را آماده کرده ل خندش ت د نکهیا

 خواستیپشت سرش بست.اولش نم شهیخشک کرد و شونه شون زد مثل هم
سها ش ییل ا ستشد  مانیرو که ترنم براش اتو زده ب وشد اما بعد پ شت ن دو دا

رنم را که ت شیل استتها یند پس مج وراستت رت بز پیق ل ت یامروزم مثل روزا
 یش مشکا قهیو دور  نیتنگ جتب که سر آست دیسف راهنی.پدیاتو زده بود پوش

 یالخودش خ یرا رو ،ادکلنشیاستت رت لوله تفنگ یبراق بود،با شتتلوار مشتتک
ا اتاق,ب یگوشه  توگتاش ختیجم و جور کرد و داخل ساکش ر لشویکرد وسا

کم مح شیستترجا یبرداشتتتن کت استت رتش در را باز کرد با برخورد با شتت  ا
 یگرفتنش جلو برد و او را محکم به خودش فشرد. صدا یرا برا ستاد،دستاشیا

شدن چ سته  شد بعد از ثان یزیشک سرش پا یا هیبلند  شت . بود و  نییکه گت
له بود نفهم به ال ج دیمشتتلول اس ام اس دادن  ق  حس کرد خورد ف ابه ک

با خوردن  دیکشتت یدماغش خورد شتتده چشتتمانش بستتته و تند تند نفس م
و مسخ شده خشکش زد ت شینیبه ب گاریس یبه همراه تلخ یعطرتلخ ومردونه ا

 :دیدلش نال
 !!!شهینم نیبدتر از ا یوا-

 که گتشت ... . یا هیبهراد دورش حلقه شده بود بعد ازثان دستان
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خورد دستان بهراد شل شد و ترنم آروم  یرا از هم باز کرد تکان آروم چشمانش
به  نشتتویبود و خجالت زده ستترخ شتتده بود لب پا نییفاصتتله گرفت.ستترش پا

گوشه  ی!زبان از کف داده بود ل خند کجدیچه بگو دانستیدندون گرفته بود نم
ب د لزن ینم یترنم سرخ شده و حرف دید یلب بهراد جاخوش کرده بود وقت ی

 باز کرد:
 ؟یخوب-

ظه با حرف ادیمنتظر فر هرلح ما  تاب  یبهراد بود ا تب و  که او زد قل ش از 
سخت شرمندگ یافتاداآب دهانش را به  سرش را بلند کرد اما از  یقورت داد وبا 

 بود زمزمه کرد: ینگاه کردن به چشمان بهراد فرار
 آره.-

ند نگ تر شتتتد.همچ ل خ ا در خودش ستتراغ ر یعکس العمل نیبهراد پرر
ت خجال نیاز ا شتتتریترنم ب نکهیق ل از ا گهینداشتتت.خواستتت بدون حرف د

شه از اونجا بره قدم شدن چ یبک صدا خورد ش متوقف شیپا ریز یزیبرداره که 
ش شیپا ریکرد.ز شده ز یرا نگاه انداخت.گو رنم پاش افتاده بود ت ریترنم خورد 

لند ب یشد وقت یدوتا پاش نشست ومشلول جمع کردن جنازه گوش یرو عیسر
خودش را درون اتاق انداخت.بهراد چند لحظه  عیکرد و ستتر یشتتد عترخواه

 شد و رفت. رهیو به در بسته خ ستادیا
ش داخل شهر م نیما سته بود و به طرف  ش شان داده بود  یراند از رفتار ین که ن

 ... یبود هم راض یهم عص 
کهیا با ما صتتم ن به دختر ن ود ا نم با تر یکه دردوران بچگ یتیمیآدم رو دادن 

مثه  یزیچ انیحسش م دیشا ندیب  گردخترانیگتاشت او را مانندد یداشت نم
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که او داشتتت دلش  یبود مخصتتوصتتا با دونستتتن ستترگتشتتت یترحم و دلستتوز
 ترلشز کنهم ا ش شیرا خورد کند رفتاره د تشیشخص نیاز ا شتریب خواستینم

تفاوت و بدون تنش باشتته  یکرد رفتارش در برابر او ب یخارج شتتده بود.ستتع
ستتاختمان  یچطور جلو دی.نفهم ستتتین یکرد ترنم آدم م ارزه طل  یحس م

س ش دیشرکت ر  یبه خودش آمد نگاه اجمال یبرد وقت نگیرا داخل پارک نیو ما
شت ن یزیچ یانداخت وقت نگیبه پارک ش مابرو دره افتیکه انتظارش را دا  دیک

 ی عص نویماش چییکه داخل آسانسور بود سو یو سوار آسانسور شد،تمام مدت
داده نشتته و به موقع  تیبه حرفش اهم نکهی.از ادیکوب یآستتانستتور م واریبه د

شه ب سور از حرکت ا یبود.وقت زاریکارش انجام ن سان ق ل از  آمد، رونیب ستادیآ
خورد،در زد مثل هر روز در  رورا ف تشیو عص ان دیکش ویدر زدن چند نفس عم

ارد باهاش و کی(باز شد.بعد از سالم و علمانی)آقا سلیمرد آبدارچ رهیتوس  پ
شد.با ناد ش دهیشرکت  س یگرفتن من سته بود به طرف ات کهیو ک ش اق کنارش ن

 سرلک رو مخش بود: یرفتاصدا اریمه
شتتون باها دیمهمون دارن...آقا...با سیمحترم جناب رئ یکجا؟؟؟آقا...آقا-

 هماهنگ کنم.
سگرمه ها ستادیاز حرکت ا بهراد ش یو با  شت با چنان یدرهم به طرف من  برگ
به  یو ستتکوت کرد.قدم دیزل زد بهش که حرف در دهان ستترلک ماستت یاخم

،در شلوارش فرو برد بیدستشو داخل ج هیستاد،یطرفش برداشت و روبروش ا
 :دیشو به چشمان سرلک دوخته بود غر نگاه و*ح*ش*ی کهیحال

 .یکن یزبون باز م ینیب یمنو م یکه مثه طوط هیآخر یدفعه -
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 :دیلرز یبه خودش داد،صداش م یجرات سرلک
 .نیبش سیوارده اتاق رئ یبدون هماهنگ دیتون یشما...نم-
 باشه! یمنش هیاز  شتریب نجایکنم ُپست شما ا یفکر نم-

 انگشت اشارشو به طرفش گرفت و ادامه داد: بعد
 تکرار نشه. گهید-

صدا یسرلک حرف نکهیاز ا ق ل شم یبزنه  سره بهراد  نایسروحال  شت  از پ
 شد: دهیشن
 سالم بهرادجان.-

 و خشک جوابشو داد: دیچرخ نایبه طرف شم یبا زدن پوزخند بهراد
 .ریسالم،روزتون بخ-

شو به نما نیزد که نگ یضیل خند عر نایشم ستش را ب شیدندان  شت،د ه گتا
 طرف بهراد دراز کرد:

 ؟یکرد رید ؟چرایخوب-
 شیآمد.از نظرش کارها یاطرافش بدش م یدخترها مانهیاز رفتاره صم شهیهم

سخرآم سخره بودانگاه تم شم زشیم ست معلو   یدوخت.ناخن ها نایرا به د
ا تنگ و کوتاه ب یرشتتکز یشتتده اش را به رنگ قرمز درآورده بود،مانتو کوریمان

 دهیپوشتت دیرستت یم شیزانوها یکه تا باال یچرم مشتتک یستتاپورت و بوت ها
سر نم شالش را  سنگ یبود. ش ریاز ز شیتونیز یتر بود موها نیکرد   یکشال م

سخره ا رونیب شیزرشک  یچرا ول دیبه چهره اش داده بود.نفهم یزده وحالت م
سادگ صدا دار سهیترنم مقا یدر دل او را با  زد.بدون توجه به  یکرد و پوزخند 
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را مخاطب قرار داده بود به طرف اتاق  مانیآقا سل کهیدر حال نایدست معلو شم
 رفت: اریمه
 .اریاتاق مه اریفنجون قهوه تلخ برام ب هی مانیآقا سل-

شده  ی افهیبه در زد بدون نگاه کردن به ق یضربه ا تک د اتاق وار نایشم یبور 
که  یبه زن جوان خوش وش حینشسته بود و مشلول توض زشیپشت م اریشد.مه

 بهراد هر دو به طرفش برگشتن. یپشت به بهراد نشسته بود.با صدا
 سالم.-

 زد: یل خند اریمه
 .یومدیغروب م یزاشتی!منطرفایبه احوال داش بهراد گل خودم از ا-
 شروع به معارفه کرد: اریبعد مه و
 اد.ز کیآموزشگاهشونو به ما س ردن برادرم بهراد ن لاتیت ل یزدانیخانم -
 خوش ختم.-یزدانی

 .نطوریمنم هم-بهراد
 بهراد . نیبش-اریمه

 به طرف پنجره رفت: بهراد
 راحتم.-

 صح تش را ادامه داد: یزدانیرو به خانم  اریمه
 .شهیآماده م گهید یتا دوهفته  نیکه سفارش داد یزیچ یزدانیخوب خانم -
به حرف عموم گوش  نکهیاز ا دونستتتمیزاد م کین یممنون آقا یلیخ-یزدانی

 شم. ینم مونیکنم پش
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 .زنیما عز یبرا نایاز ا شتریب یزدانی یبود خانم،آقا فهیوظ-اریمه
 کرد. یخداحافظ شانیبلند شد و از هردو فشیبا برداشتن ک یزدانی

 :دیوپرس ستادیکناره بهراد ا اریمه
 ؟یشده َپکر یچ-

 :دیکش یینفس پر صدا بهراد
 باره. یو آسمون برام م نیداره از زم روزیفق  از د یچیه-
 شده؟ یزیچ-

 :دوگفتیدستش را پشت گردنش کش بهراد
 حال خاتون بد شد. روزید-

 گفت: یگونه ا ادیفر یبا صدا اریمه
 ؟یچ-

 کرد وگفت: اریبه مه ینگاه مین بهراد
شکل جد- شو به موقع تزر یزهرمار ... م کرده خطر برطرف  وین ود ترنم دارو

 شده.
 :دیپرس دیکه کش یهمراه با نفس آسوده ا اریمه
 االن حالش چطوره؟-
 کنه ترنم حواسش هست. یخوبه،استراحت م-
 خدارو شکر.-
شکر خ- سته بابا میشانس آورد یلیواقعا خدارو سوندن دختره دو  یبخاطره ر

نتونستم برم دن ال ترنم،اونم تا برسه خونه باغ ساعت شده بود نه!اگه  یجنابعال
 ... . دیبود االن با دهیرس رید قهیفق  چنددق
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 هم فشرد: یحرفشو خورد و دندونهاشو رو ی هیبق
 دن ال ترنم...بعدشم... یقراره بر دونستمیبه من چه؟؟؟من چه م-اریمه

 به خودش گرفت: یرنگ مشکوک نگاهش
 دن ال ترنم؟ یتو بر دیباچرا -

 از م لها ول شد،گفت: یکی یبدون دادن جوابش رفت و رو بهراد
س ز نشه سوال  یکه هر روز هر روز مثه چ میبگو من ک تیمنش نیبه ا - جلوم 

 جوابم کنه.
 و ل خند زد: ستادیروبروش ا اریمه
 چشم.-

 افتاد،نگاهش دوباره و*ح*ش*ی شده بود: ادشی تازه
 .دمیند نگیتو پارک نویماش-
 همکِف. نگیپارک یگتاشتمش تو زهیرو م چشییآورده سو-

تش ک بیرا به طرفش پرتاب کرد و او رو هوا گرفتش و داخل ج چییستتو اریمه
 یحاو ینیبا س مانیورود داد.آقاسل یاجازه  اریدر بلند شدومه یگتاشت.صدا

رفت.بهراد قهوه اش را  رونیب ییرایوارد اتاق شتتتد و بعد از پت کیدو قهوه و ک
ش هیهمانطور داغ داغ  سرک صورتش  نیریش د،بازمینفس   شتریشد ب جمبود 

 نگران نگاهش کرد: اریکرد مه یکرد.سرفه ا یم تشیاذ ینیریاوقات ش
 ؟یبهراد خوب-

 تهواش را گرفته بود گفت: یکه به زور جلو یسرش را تکان داد و در حال بهراد
 کرد. تمیقهوه اذ-
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شت م عیسر اریمه شد،از داخل پارچ رو زشیاز پ کرد  پر یآب وانیل زیم یبلند 
 و به طرف بهرادگرفت:

با نویا ایب- قاستتل دیبخور  عد قهوه  نیبگم از ا مانیبه آ رات ب نیریشتت یبه ب
 .مارستانیحالت بده ب رمت ب اره،اگهین

 د:ز اریمه یروبه نگران یدال خندینفس سرکش هیرا گرفت و وانیل بهراد
 تهو دارم. کمیفق   سین میزی؟چیچ یبرا مارستانیب اریچه خ رته مه-
 ؟یمطمئن-
 آره.-

 ولو شد.  ایگتاشت و تقر زیم یرا رو شیپاها بهراد
 ؟یبهتر یداداش-اریمه
 کنه. فیبَکنم که خودش ک نایشم نیاز ا یپوست هیآره...فق  من -

 نشست: شیگرد شده روبرو یبا چشمان اریمه
 کرده؟!؟ کاریچ نا؟؟؟مگهیشم-
 .نجایبهونه بکشونش ا هیفعال زنگ بزن به  یفهم یحاال م-

 زشیکه هنوز متوجه منظور بهراد نشتتده بود از جاش بلند شتتد،پشتتت م اریمه
 رو گرفت. ینشست و شماره منش

 س؟یبله جناب رئ-یمنش
 اتاقم. ارهیآموزشگاه زبانو ب یِاتودها دیبگ انیبه خانم صالح-

 چشم.-یمنش
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با ناز  نایدر اتاق بلند شد و پشت بندش شم یتا صدا دیطول کش یا قهیدق چند
ده م ل لم دا یبهراد که رو دنیکاغت دستش بود،با د یسر هیو ادا وارد اتاق شد 

 :اریروشو برگردوند و رفت سمت مه ضیو پوزخند رو ل شه با غ
 نشده. لیجان، پرونده هنوز تکم اریمه-

تفاوت  یبهراد ب یو بهراد انداخت،چهره  نایبه شتتم ینگاه یچشتتم ریز اریمه
 :امدیعشوه م یادیهم ز نای.شم دیبار یم شیبود اما از نگاهش آت

 اندازم. ینگاه بهش م هی زیبزارش رو م-اریمه
گتاشتتت و به ستتمت در رفت،هنوز  اریمه زیم یبا همان ناز آنها را رو نایشتتم

ستگ ستش به د س رهید صدا دهینر ه را مخاطب قرار داد اریبهراد که مه یبود که 
 بود بلند شد:

 !یل اس بزن یشو لاتیدفترت ل یبهتره بجا اریمه-
بزنه  یرفبخواد ح نکهی.ق ل از ادیبه طرف بهراد چرخ ستادیا تیبا عص ان نایشم

 گفت: یو با لحن تند دیبه صورتش پاش یبهراد نگاه تند
 شو. فیبخاطره شاهکاره قهوه خرک یحساب رونیب یرفت-

ود گرفته ب شیدستتت هی نکهیخشتتم صتتورتش را گرفت،بهراد از ا یجا تعجب
 زد و گفت: روزمندانهیل خند پ

 هست؟ یحرف-
 رفت. رونیبا حرص درو باز کرد و ب نایشم
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شو از در ب نایشم شت مه رونیکه پا شد از خنده،بهراد از خنده  اریگتا منفجر 
که آثار خنده هنوز  اریمه دنیهر دو خند یحساب ینده افتاد وقتبه خ اریمه یها
 :دیمشهود بود پرس شیل ها یرو
 بوده؟ نایکاره شم یدیاز کجا فهم-
 باهام دست بده محلش ندادم. خواستیکه م ییاز اونجا-

 گرد شد: اریمه چشمان
 وجدانًا؟ -
 به جون تو.-
مه ات،م*ر*ت*ی*ک*ه ب- قتیل یجون ع کار نیا ا !دختره یتو کرد هیچه 

با هزار ام بده تو ردش کرد دیمردم  هت دستتتت  مده ب گه دختره یو آرزو آ !!!م
 ؟یحامله بش یباهاش دست بد یدیترس یچهارده ساله ا

 خنده اش را گرفت: یبه زور جلو بهراد
 .اریمه یشوریب یلیخ-
واستته  نیبر ادیامروز ازش بخوام باهات ب خواستتتمیزهرمار نخند،منو بگو م-

 .نیبخون لیکم یگوشه دعا هی دیبر ،ش میکن دیخونت خر
 حواله اش کرد: یپس گردن هیرفت  زشیبه طرف م بهراد

 !یهمه جا عمل نیدرد...آدم مگه قحطه برم سراغ ا-
 گفت: دیمال یبهراد را م یضربه  یکه جا یدر حال اریمه
 بدم؟ یجول نایواسه ات سفارش آنجل یخواینه تو رو خدا،م-

 :ستادیپشت پنجره ا بهراد
 دونه خوبشو سراغ دارم. هینه قربون دستت خودم -
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 را به طرفش چرخاند: شیمشکوک نگاهش کرد صندل اریمه
 ه؟یک-

 ب رسه: خواستیکه م وینده و سوال ارویداد جواب مه حیترج
 مجرده؟ ویدکتره صد نیا-

 سروته بهراد ابرو باال انداخت: یب یاز سوالها و جواب ها اریمه
 ؟؟؟یجوابمو نداد-

 بهراد باعث شد جواب بدهد: سکوت
 ؟ یافتاد ویصد ادهیشده  یچ-

 .ینجوریهم-بهراد
 .هیمنم گوشام مخمل-اریمه

 نه؟ ایکلمه آره  هی-بهراد
 آره.-اریمه

 کن. دایخاتون پ یکه متاهل باشه برا گهیدکتره د هیکن  هیباهاش تصو-بهراد
 کرده؟ ییشده؟خطا یزیچ-اریمه

 پلکه. یَدم َپره ترنم م یادیز ادیازش خوشم نم-بهراد
 ؟یکن یترنم ترنم م یدار یلیشده خ یجال ه،چ-اریمه

 .نمشیزنم فردا خونه باغ ن  یبار م هیحرفمو  -بهراد
صدا در ش یهمون حال  شد و با د شیزنگ خوردن گو شماره ل خند  دنیبلند 

 زد و جواب داد:
 .انیسالم پو-
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 ینیب یپستتر؟؟؟ ما رو نم یستتالاااااااااااام بهراد جوووون خودم چطورررر-
 ؟یخوش

 .مونمیپش ینه بابا مثه چ ستمیبد ن-
ه زاد کین دمیبهت خوش بگتره!!!شتتن یلیخ دیکه با زم؟؟؟االنیچرا عززززز-

 داده. بیترت یبزرگ برات مهمون
نداختن ن یخیل خند  بهراد با ا جواب  اریدرهم مه یبه ابروها ینگاه میزد و 
 داد:

 ؟؟؟یدونیآره...تو از کجا م-
 و گفت: دیپشت خ  خند انیپو
 .شمیحس ش-
 .دمیپرس یجد-
 :دیکش یآه حسرت بار انیپو
 اونم دعوته. نکهیبهم گفت مثه ا وشیپر-

 :دیبهراد باال پر یابروها
خان- نداره!عجیاز پر یکه دل خوشتت جال ه فرامرز نه(  که   هی)خواهره پروا

 دعوتش کرده!!!
 هست؟ یک یمهمون نیسراغشو نگرفت،حاال ا گهیآره بعد از اون ماجرا د-
 بهت نگفت؟ یپر-
 یلهاطفیچه روز یرفت بگه مهمون ادشیبود که  یعصتت ان نقدریا چارهینه،ب-

 بزارم. الیگفت عمرًا پامو تو اون و یداغ دلش تازه شده بود م
 :دیکش ینفس صدا دار بهراد
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هفته اس اصتتال  نیآخره هم یحو داره فرامرز خان بدکرد اونم به همه،مهمون-
 .رمیم اریبخاطره مه یحوصلشو ندارم ول

تا اونجا که  یاول کار باهاش َکل بنداز نیهم خوادی،نمیکن یم یکاره خوب-
کن دوستت ندارم دوباره مج ورت کنه  یاز بحث و جدل باهاش دور یتون یم

 .یدربه دره ش
 بهراد درهم شد: یها اخم

 دونم،حواسم هست. یم-
بار-  یمن برم بخوابم دارم از خستتتگ گهیاال پستتره خوب،خوب د کیآ ... 
 بزنم. یسر به شرکت جنابعال هیبرم  دیشم فردا با یم هوشیب

حاال نظارت شتترکت افتاده  یکارخونه ات موند یشتترمنده خودت تو اداره -
 برگردمو به کل از شرش خالص شم. یبه زود دمیگردنت قول م

 نه.ک یول م وینسیز یشرکت و ب نیآدم همچ یا وانهیبگم تو د یچ دونمینم-
 .ستمیمنکه آدم ن-
 بزار بخوابم. گهیباشه برو د یدونیآره خوبه خودتم م-
 .ریشب بخ-
 مواظب خودت باش خداحافظ.-
برگشتتتت،اخم هاش تو هم بود ونگاهش به  اریمه شیقطع شتتتدن تماس پ با

 روبرو.
 چته؟-بهراد

 :دیپرس ینگاهش را به چشمان بهراد دوخت وجد اریمه
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 بود؟ انیپو ییدا-
 و جواب داد: دیم ل لم یرو الیخیب

 آره.-
 شد: یدفعه جوش کی اریمه
 ؟یبهت نگفت سراغش نرمگه بابا -
 ابروشو باال انداخت وجواب داد: یتا هی

 به فرامرز خان داشته باشه. یمن ربط یکنم کارا یفکر نم-
 از تعجب گرفت: یرنگ ارویمه نگاه

مه  یگ یکه تو م ی؟فرامرزخانیگیم یچ یدار یفهم یبهراد م-  یپدرته ه
 .یونیبهش مد تویزندگ
 :تادسیا اریمه یم ل روبرو یاز جاش بلند شد وبا برداشتن کتش از رو بهراد

 .امویبدبخت یول ونمیآره مد-
تاق ب نیگفتن ا با به ارید،مهیرفت و درو بهم کوب رونیحرف از ا  یجا متفکر 

او را ستتنگدل ستتاخته  نقدریا یزیبهراد چشتتم دوخت و فکر کرد چه چ یخال
 است.

ص ان تمام سر تشیحرص و ع کرد و  یالخ لومترشیصفرک لیه پدال گاز اتوم را 
دور داخل  نینکرد.با زدن چند یبود توجه اریکه مه شیبه زنگ خوردن گوشتت

برداشت  شویدگوشیکم کم خواب تشیتهران عص ان کیشلوغ و پر تراف یابونهایخ
 را گرفت: یشماره ا نیمخاط  ستیاز داخل ل

 بوق بوق... بوق
 الو.-
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 .الیمنو ب ر و نهیماش اریب ر شرکت مه زیعز-بهراد
 سالم...شما؟-زیعز

خودتو  یترف ی ریم نویماشتت یریگفتم م یدادم به نگه ان چوییبهرادم ستتو-بهراد
 بده. نیشه لیهم تحو چشیسو الیبرگردون و نویکن ماش یمعرف

 .افتمیآقا چشم چشم اساعه راه م دییشما-زیعز
 ممنون خداحافظ.-بهراد

 یپولش برداشتتت و زد به ضتت طو پل فیقطع کرد فلشتتشتتو از داخل ک ویگوشتت
 پر کرد: نویساکت ماش یفضا یخواننده خارج یکرد.صدا
 Rihannaاز  Diamonds: اهنگه. 

ندیجور که آهنگ م همون به  خوا پشتتتت چراغ قرمز توقف کرده بود.نگاهش 
 یب*غ*ل نیماشتت یزنانه  یخنده ها یشتتمارش اعداد چراغ قرمز بود،صتتدا

 نیکه ستترنشتت یاعصتتابش بود برگشتتت و با اخم نگاهش را به دوتا دختر یرو
که سمت کمک راننده نشسته  یبودن چشم دوخت.دختر یرنگ ییآل الو 206

که ل خند برلب داشتتت  ینگاه او را حس کرد چون در حال ینیستتنگبود انگار 
اش پنهان شتتتده  یواقع یچهره  ظشیغل شیآرا ریبرگشتتتت و نگاهش کرد.ز

 شیبه رو یبهراد ل خندش جمع شد اما بجاش چشمک ظیاخم غل دنی.با دبود
ب*و*س فرستاد.همان لحظه چراغ س ز شد و بهراد گازشو گرفت  شیزد و برا

ش تهگرف شیباز 206 ش یم ییبهراد ال نیبود کناره ما تره همون دخ یصدا دیک
 شد: یم دهیکمک راننده شن

 شه؟؟؟ یکیدوتا به  یدینکنه ترس هیج*ی*گ*ر اخماتو وا کن!!!چ یآها-
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 .متیخور ینم یخواد در بر یخونه ما هست نم یجا ندار زمیعز-راننده
 ه؟؟؟یاسمه تو چ ماسیخوشگله من اسمم ش-راننده کمک

رد.با ض طو بلند ک یوصدا دیرو باال کش شهیکم کم کالفه اش کرد ش صداشون
شد. 206که داد  یگاز شتش جا ماند و از نظرش محو   یدخترا نیحالش از اپ

 گتاشتن. یپا م ریارزشاتشونو ز نکهیخورد از ا یبهم م یابونیخ
*** *** *** 

 ششم بخش
جب برانگ شیبهراد اونموقع از روز برا دنید ره از پشتتتت پنج یبود وقت زیتع

 لب زمزمه کرد: ریزد وز یبهراد افتاد ل خند درد آلود نینگاهش به ماش
ش هیکه هر کدوم  نایمثه ا یکی- شونه  ریز یونیلیصد م نیما  هیه من مث یکیپا

 سقف باال سرم به زور دارم.
که  پکر وارد خونه شد ترنم یکرد و از پنجره فاصله گرفت.بهراد با چهره ا یپوف

ستتالم  دنشیو با د ستتتادیبود ا شیمشتتلول مطالعه درس ها ییرایداخل پت
سها سره بهراد بود. به طرف اتاق ترنم رفت ل ا  شیکرد.تنها جوابش تکون دادن 

شلوارگرمکن آد س رت عوض کرد از ات یسرمه ا داسیرا با  تاق و به ا رونیب اقا
شد وعقب گرد کرد  دیاو رامشلول نمازخواندن د یخاتون رفت،وقت مزاحمش ن

سن یم ل یرو نهیشوم کیشد ترنم نزد ییرایوارده پت سته بود و کتاب در  یش
 اهیستت یم ل نشتتستتت.نگاهش را به صتتفحه  یاش دستتتش بود.همونجا رو

 گفت: بودترنم را مخاطب قرار داده  کهیدوخت و در حال ونیزیتلو
 حالش بد نشد؟؟؟ گهیخاتون چطوره؟؟؟د-

 اش بلند کرد: یکتاب درس یسرش را از رو ترنم
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 بهتره. یلینه خداروشکر امروز حالش خ-
شو تکون داد و د ادبهر ش یلحظه ا ینگفت برا یزیچ گهیسر  ینگاهش به گو

سب خورده  شت افتاد و بعد  یا شهیش زیم یترنم که رو یشکسته و چ قرار دا
 خاتون او را به خودآورد: یصدا

 ؟یبرگشت یبهراد جان تو ک-
خاتون رفت،درحال بهراد به طرف  ند شتتتد و  جاش بل به  کهیاز  او را محکم 

 لب گفت: ریگرفت ز یآ*غ*و*شش م
 خاتونم؟ یخوب-

 زد: یل خند مهربون خاتون
 خودم نگران ن اش بادمجون بم آفت نداره. یآره شازده -

 یرفت و شتتاک یمصتتنوع یخاتون رو از خودش جدا کرد چشتتم غره ا بهراد
 گفت:

 خاتون.-
 خاتون پررنگ تر شد: ل خند

خودتونو عتاب  نقدریا رزنیجاِن خاتون،شتتما دوتا پستتر چرا بخاطره منه پ-
 بخدا من آفتابه لب بومم. نیدیم
 بهتره من برم. نیحرفا بزن نیاگه قراره همش از ا گهیبسه د-

ه گونه ب یاز جاش تکون بخوره خاتون دستشو گرفت و ب*و*سه ا نکهیاز ا ق ل
 اش زد:

 .ستادمیمادر خسته شدم سرپا وا نیبش ایب-
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 کرد: یم شانیبود و تماشا ستادهیرو کرد به ترنم که ساکت ا بعد
 از درس و دانشگات انداختمت!!! یدختره گلم چطوره؟حساب-

 ل خند به لب داشت گفت: کهیخاتون شد و در حال کیمتواضعانه نزد ترنم
 ریکه بخاطره د روزیخوشتتحالم که حالتون بهتره بخدا از د نیحرفو نزن نیا-

 کنم. یخودمو سرزنش م اون اتفاق براتون افتاد همش دارم دنمیرس
حال خاتون فت و در  جا کهیدستتتش را گر به طرف  مک بهراد و او   یبا ک

 نشست گفت: یرفت وم یم یکرس ریز شیشگیهم
تو ن ود من خودم  رهیتقصتت روزمیدستتت خداستتتاد یدختره گلم مرگ وزندگ-

 کردمو ق ل از نهار داروها مو نخوردم. یسهل انگار
و  انداخت رینشست سرش را ز یخاتون م گریطرف د کهیشرمنده در حال ترنم

 گفت:
 منه .. .من ... رهیبازم تقص-

چه  درستتت ن ود زیچ چیاز ابتدا ه یکرد وقت یم یچه فرق دیکشتت یقیعم نفس
 داشت،آخرش قرار بود به کجا ختم شود؟ دهیفا
 ..از شماس پس . یمن نگهدار ی فهیدانشگاه نرم وظ گهیگرفتم د میمن تصم-

 :دیحرفشو تموم کنه خاتون با تحکم حرفشو بر نکهیازا ق ل
اون  ی دونهی یکی ادیدلم ب یچجور یمن ییهمدم تنها ادگارهیتو تنها  خودیب-

 هیآرزوش بود تو  مهیکنه!!!حل یکنم ازم پرستتتار یتو خونه زندون امرزویخداب
نشتتنوم من خودم مراقب  گهیاونوقت تو د یدرس بخون ویدانشتتگاه بر یروز

 خودم هستم تو نگران من ن اش و فق  فکرت به درست باشه.
 اما آخه ... .-ترنم
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 نمونه گفت: یباق یا گهیحرفه د یجا کهیو محکم طور یجد خاتون
 دوره هم ارهیب یکه گفتم االنم دختره خوبم بره ستته تا چا نیآخه هم یآخه ب-

 .میبخور
به آ یحرف گهید ترنم به طرف خاتون برگشتتتت و نزد و  شتت زخونه رفت،بهراد 
 :دیپرس

 رم؟یبگ گهیپرستار د هیبرات  یخوایخاتون م-
 با اخم زل زد به بهراد گفت: خاتون

رام ب یخوایخونه نگه داشتتتم اونوقت تو م نیبهونه تو ا نیدخترو به ا نیمن ا-
 ؟یاریپرستار ب

 کرد: حیحرفش را تصح بهراد
بده ا ارمیرو ب یکی نهینهامنظورم ا- جام  کارتونو ان  یورنجیکه در ن وده ترنم 

 رسه. یترنمم راحت تر به درسش م
 کرد و گفت: یخاتون ازهم باز شد فکر یها اخم

با ا دونمینم-  یا گهیبرداشتتتت د خوامیدختره حرف بزنم نم نیواال بزار اول 
 بکنه.
شه ا بهراد سکوت ب یبا شونیگفت و با آمدن ترنم  شامو در فض ن شد   یابرقرار 

 معمول روز رد و بدل شد. یگرم کناره خاتون خوردن و حرفا
*** *** *** 

 هفتم بخش
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 رنرهایشرکت مه گهیگتشتوبهراد هرچقدربا خودش کلنجار رفت که د یروز دو
تن گرف یوبرا ارهیش نتوانستتت طاقت ب یوعترخواه اریموفو نشتتد باتماس مه

شرکت،وارده اتاق مه دیکل صم ارکهیآپارتمانش رفت   ارویهم ی مانهیشد رفتار 
غافل  مابحث اون روز به کل فراموش بشه.ا یباعث شد خاطره  شیها یشوخ

ته بود نشس اریروبه مه یصندل یدر راه است.رو روزیبزرگتر از د یبحث نکهیاز ا
 یدان که صتتبود یلاتیت ل یطراحها یکار و تماشتتا یومشتتلول گفتگو درباره 

 هریبرقرار شتتد و هر دو بهم خ نشتتونیبلند شتتد.ستتکوت ب یزنگ خوردن گوشتت
صدا شد.مه یساز دهن یشدن  شن بهراد که رو اریبلند  شاره به کاپ ل م  یبا ا

 قرار داشت گفت:
 ُکشت خودشو! نیجواب بد تونویگوش دیلطف کن-

 باال انداخت: یشونه ا بهراد
 .سیمن ن هیگوش–

 عمه مه؟ یپس گوش-
به طرف م ل کی بهراد مد  کاپشتتنش روش بود شتت یآن بخاطرش آ  رجهیکه 

سش درست بود گوش وز اون ر نکهیبعد از ا خوردیترنم بود که زنگ م یزداحد
ه ک یبود تا ضتترر یترنم شتتد دن ال فرصتتت یآش و الش شتتده  یمتوجه گوشتت

ص حانه ب صرف  ص ح موقع  از  همقدم یرسانده بود ج ران کند پس همان روز 
 دیارب یاو که تعجب از چشتتمانش م یوقت اوردیب شتتویبود گوشتت خواستتتهترنم 

بدون حرف ویگوشتت ته و  به قول  یآورده بود ازش گرف ته بود.  تشتتکر کرده و رف
 گتاشته بود. یمعروف ترنمو تو خمار

 را خواند. ید یِال س یرو ینوشته  یسخت به
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 الله.-
 به گوشش تماس برقرار شد: یس ز را فشرد و با چس اندن گوش دکمه

تار بشتت بیغ ریبه ت ی.الهینین  تیاز جوون ریخ یاله- با خو ی.الهیگرف دم 
 یپستتره َاجن  نیخودم بندازمت تو ب*غ*ل ا یدستتتام خاکت کنم...اله نیهم

ته,اله کایتازه از آمر جواب ِاس  یُمرد شتتوری...دختره بیزنش شتت یبرگشتت
زبونتو آقا  ؟نکنهیزنیحرف نم یها! چرا الل شتتد ؟یکن یم یغلط ؟چهیدینم

 منو... ... یچوندیپ ومدمیروز دانشگاه ن هی نیگربه خورده؟؟؟ب 
 زد وگفت: یل خند اریدرهم مه یبه چهره  یبا نگاه بهراد

 زنم. یم یاگه مهلت بد-
 لحظه سکوت برقرار شد: چند
 اشت اه گرفتم،من با ترنم کار داشتم. نکهیمثه ا دیب خش یلیِاوا ... خ-الله

 منه. شهیپ شیگوش-بهراد
 د؟یهست یتونم ب رسم شما ک یِا...اونوقت م-الله

 نه.-بهراد
 کلک؟ آره. یچرا؟ نکنه دوست پسرش-الله

 سکوت کرد. بهراد
له قدی... اولیا-ال ح ییزایچ هی سین یکردم ب وگالب یکه فکر م ن لده، اال ب

 ... .یآقا
 کند: ید و منتظر شد تا او خودش را معرفکر سکوت

 رو بدونم. فتونیاسم شر شهیزحمت م یب-الله
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 برگشته! کایتازه از آمر یَاجن -بهراد
 کین یآقا دییخودم گ...ف...ت...م....آخ...آخ!!!شتتما دونمیاونو که م-الله

 شماست! شیترنم پ یگوش دونستمیزاد شرمندم بخدا نم
 .رهیگم باهاتون تماس بگ یبهش م-بهراد
 ممنون. یلیخ-الله

 خداحافظ.-بهراد
کهیاز ا ق ل له حرف ن نه گوشتت یال خل ج ویبز گتاشتتتت دا  بیقطع کرد و

شت با اخم ها اریبه طرف مه یشلوارش،وقت درهمش و نگاهش که هزار  یبرگ
 حرف توش بود مواجه شد:

 ازت ب رسم؟ یسوال هی شهیم-اریمه
 جواب داد: لکسیبود ر دهیدردش را فهم اریدرهم مه یکه از اخم ها بهراد

 ب رس.-
 کنه؟ یم کاریتو چ شیترنم پ هیگوش-

 نگاه و*ح*ش*ی بهراد برگشت: دوباره
 کنه. ینم یکار-

 نگاهش کرد: یعص  اریمه
 باش. یکنم جد یخواهش م-

 م ل برداشت: یرا از رو کاپشنش
 .نمیب ینم حیتوض یبرا یلیدل-

س اریمه س نهیبلند شد و  شده  رگ گردنش متورم تیاز عص ان ستادیاش ا نهیبه 
 بود:
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 خ  قرمز بکش. هیدارم ... دور و بره ترنمو  یخواهش هیبهراد -
 :دیبهراد باال پر یابروها

 چرا اونوقت؟-
 .سیترنم از اوناش ن-

 :دیشده اش غر دیکل یدندون ها ریشد و از ز یعص ان
 کدوماش؟از -

 و گفت: رهیخودشو بگ ینتونست جلو اریمه
 .دنیخواب یب*غ*لت م کایکه تو آمر یاز همون قماش-

رد و متوقفش ک ارهیفرو ب اریرو صتتورت مه نکهیرا بلند کرد اما ق ل از ا دستتتش
شت کرد.چند نفس عم ص  ویم ش یع سته اش رو دهینگاه رنج دیک ش  به خون ن

 لب گفت: ریدوخت و ز اریبه چشمان مه
 .یاز برادرت دار یتصورات قشنگ نیهمچ دونستمینم-

 هنکیبدون ا ستتتادیآورد و به طرف در راه افتاد اما وستت  راه ا نییرا پا دستتتش
 برگرده:

 قدرمردنیا یخوام خودمو ت رئه کنم فق  بهتره بدون ینم یکه بهم زد یاز حرف-
ستم که به تن وبدنم ارزش بدمو خرج ه*و*س باز  نینکنمش اگه من آدم ا یه

 .رانیگشتم ا یبودم برنم یایباز یالش
شان از خروج بهراد را داد و مه یصدا شدن در ن سته  ش یبا نگاه اریب ه ب مانیپ

بازم خراب کرده بود نم یخال یجا خت. چرا آن  دانستتتتیبهراد چشتتم دو
شا یب یحرفها ست  ساس را زده ا شود بهراد آدم ا یم دیا ست مطمئن   نیخوا
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با شتته روزید یوقت س؟یحرفها ن با ت نیستتره بهراد   وممبحث کرده بود و اون 
 تیاز عص ان خوادیهاش م یواسه ه*ر*زگ ویوقاحت گفته بود بهراد خونه مجرد

ستیدلش م شت بهراد همچ نیشه یدندونها خوا ست ندا  نیرا خرد کند.دو
شد و االن مثه چ یآدم ش یبا صم مانیاز کرده اش پ شب میبود. ت  یراب گرفت 

ا کرد ب کپار یدیمرکز خر یکند.روبرو یبار دوم به خونه باغ برود وعترخواه
و مرتب کرد ش قهیو  دیشد کتش را پوش ادهیپ نیپولوکتش از ماش فیبرداشتن ک

 که چشمش خورد رفت. یفروش یگوش نیشد به اول دیوارده مرکز خر
که  ییهایگوشتت ونیم اره،ازیبراش ب یفروشتتنده خواستتت چند مدل گوشتت از

شنده برا ض شیفرو شون تو ش یم حیآورده بود ودرمورد شمش گو ...  یداد چ
 رونیب دیرا گرفت.پولشتتو حستتاب کرد واز مرکز خر یدور ستترمه ا یمشتتک

نم را تر یکارت و رم گوشت میست افتهیراه ب نکهیشتد و ق ل از ا نیزد،ستوار ماشت
ش رونیب شنش کرد گوش دیجد یو داخل گوش دیک  ن شدهداغو یانداخت و رو

ش یق ل ی ش ورد انداخت،ما فتاد ا ادشیبه حرکت انداخت  نویترنم رو داخل دا
با  به طرف  نیا یادآوریبه ترنم قول داده امروز دن الش برود پس  موضتتوع 

شگاه او راند.تقر شگاه به انتظار ترنم  یساعت مین  ایدان بود تا  تادهسیادم دره دان
رنم که .تدید ومدنیم رونیکه از دانشگاه ب یدخترو پسر بیاک انیباالخره او را م

با او  یرفت و ه*ر*زگاه یاش راه م یآستتوده کناره مژگان همکالستت یالیبا خ
 دیفهم.نستتتادیتابلو بود از حرکت ا یلیبهراد که خ نیماشتت دنیبا د زدیحرف م

که چند قدم از او دور شتتده بود به  انضتتربان گرفت مژگ ک ارهیچرا قل ش به 
 :دیمتعجب ترنم پرس ی افهیق دنید عقب برگشت با

 ؟؟؟یستادیوا ؟چرایترنم...ترنم خوب-
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 فرو داد و گفت: یدهانشو به سخت آب
 .امیتونم باهات ب یراستش اومدن دن الم نم یچیه...ه-

 زد وگفت: یل خند مژگان
 ؟یندار یکار رمیخودم م زمیباشه عز-

 زد وگفت: یل خند زورک ترنم
 نهاخداحافظ.-
 خداحافظ.-

دتها وگرنه تا م سین یدلش خدا را شکر کرد که مژگان مثه الله دختره فوضول در
ش ییشد.با رفتن مژگان با قدم ها یسوژه م ست به طرف ما ت بهراد حرک نیُس

شو نم چیکرد ه ص ح  یفکر شد همش از  شته با کرد بهراد قولش را به خاطر دا
 او آمده اما حاال رمیمونمو م یمنتظرش نم قهیپنا دق شترازیب گفتیبه خودش م

 بود.
سمتش م دنید با ش یترنم که به  شویشد ع ادهیپ نیآمد از ما وهاش م یباال نک

 گفت: شیگتاشت و با نگاهش به ساعت بند چرم مشک
 ؟؟؟یمدت کجا بود نیب رسم ا شهیقه،میدق 45االن شد -

 گفت: یآروم یانداخت و با صدا نییشرمنده سرش را پا ترنم
 .دیکالسم طول کش خوامیسالم،عترم-

 د:فروکش کنه لحنش آروم تر ش تشیترنم باعث شد عص ان ینیعقب نش بازم
 .نیبش-
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سوار شد  ریبه ز یپس با نگاه ندیمج ور بودجلو بنش نیکوپه بودن ماش بخاطره
صدا ساکت بودن وتنها  س یهردو  ش یقیمو سکوت ما ست یم نویبودکه   شک

خونه باغ شتتدن بهراد  یشتتهر خارج شتتدنو وارد جاده  یازشتتلوغ نکهیبعد از ا
گرفت  منبه طرف تر دیکش رونیب ویگوش یداش وردو باز کرد و از داخلش جع ه 

 گفت: رهینگاهشو از جاده بگ نکهیبدون ا
 .ریبگ-

 تو چشمانش پر از سوال بود جع ه را گرفت: کهیدرحال
 بازش کن.-بهراد

رش ست یگوشتت دنیبازش کرد با د یبهش انداخت وبعد از مکث ینگاه گنگ ترم
رد ک ینگاهشتتو از جاده گرفته بود و نگاهش م یلحظه ا یرا بلند کرد.بهراد برا

 آب دهانش را به زحمت فروخورد و آروم گفت:
 کنم؟ کارشیچ-
 به جاده انداخت و دوباره نگاهش را به ترنم س رد: ینگاه مین

 .خوردیبدرد نم گهیداغون بود د شید یِال س هیمال توا،ق ل-
 من ... . یول-

 :دیحرفش را بر بهراد
 ج رانش کنه. دیبا زنهیخسارت م کهینداره،کس یول-

سرش را پا منظورش شد و صورتش گلگون  ص ح بود ترنم   نییبه اتفاق اونروز 
 کیکه آهنگ فابر یگوشتت یبزند صتتدا یبخواد حرف نکهیانداخت اما ق ل از ا

ورد وبه آ رونیاز داخل جع ه اش ب ویبود بلند شد.با اکراه گوش کسونیار یسون
حواستتش  تبه بهراد انداخ ینگاه میشتتد.ن رهیخ ومدیشتتماره اش که آشتتنا م
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اس به گوشش تم یاتصالو فشرد و با چس ودن گوش یمعطوف جاده بود.دکمه 
 برقرار شد:

 الو.-
 ؟یترنم خودت نمیاول بگو ب -الله
 آره خودمم.سالم الله -ترنم
 وگفت: دیکش یپشت خ  نفس آسوده ا الله

 کجاس؟ یَاجن  رغضبیخداروشکر اون م-
 ؟یک-ترنم
 گفت: یبا مسخرگ الله

زاده  کیمنظورم ن ویک یگم آ یکوکب خانم زن غضتتفر ستتوُپر محله مونو م-
 بود؟ یچ کشیاسمه کوچ

 یل ش جاخوش کرده بودانم یگوشتته  یبه بهراد انداخت پوزخند ینگاه مین
 تونست جلوش صح ت کند:

 ؟یرفت یکدوم گور ی... آها وهوی-الله
 لب گفت: ریخودشو نگرفت و ز یجلو گهید ترنم

 ؟یریخفه خون بگ یتون ینم قهیسرم رفت دو دق یزن یزهرمار چقدر زر م-
سر-الله ش نمیبگو ب  عینه! زود تند  ست ا تیگو سک یابونیغول ب نید  اهیچل 

 کرد؟ یم کاریآس وپاس چ یسوخته 
 ؟یجا ننداخت ویزیچ-ترنم
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ستتره ستتر با پ رهیدختره خ نمیتو ذهنم بود گمشتتو بگو ب  نایاوووم فعال هم-الله
 یختیداره ر یفوقوالده قشنگ یصدا یول هیچ کشیاسم کوچ دونمیمردم که نم
 روهم آره؟

 الله.-ترنم
 .یگمانگفت یکووووفت مگه دروغ م-الله
 :کند گفت یم شیچیسوال پ نجوریتا حرف نزند الله هم دانستیکه م ترنم

 .کنمیالله جان من فردا دانشگاه باهات صح ت م-
 !؟؟یدیدل و قلوه م ینکنه االن کنارت نشسته دار هیچ-الله

 :دیکش یاومد پف یداشت کفرش از خزع الت الله باال م گهید
 خداحافظ. میزن یفردا باهم حرف م-

 .نمیب  ستایکوجا وا یهووووو-الله
ن بود مطمئ کهیالله نکرد و تماسو قطع کرد در حال یلایج غیبه ج یتوجه ترنم

خاموش کرد.به  ویگوشتت دارهیو دستتت از ستترش برنم رهیگیالله بازم تماس م
 گفت: دیکه کش یقیطرف بهراد برگشت و بعداز نفس عم

 هاتون حساب کنم.پولشو با دیبا یآقا بهراد از لطفتون ممنونم ول-
 اخم کرد: بهراد

 .سین یزیمن چ یپوال برا نیالزم نکرده ا-
 ود:ب زاریبهش ترحم بشه ب نکهیحرف بهراد حرصش گرفت از ا نیبا ا ترنم

 کنم. یاما من صدقه ق ول نم-
بودن بهراد با زدن بوق غالم را مطلع ساخت  دهیدره باغ رس یروبرو گهید حاال

 و جواب ترنم را داد:



wWw.Roman4u.iR  142 

 

 من بهت صدقه ندادم.-
 مقاومت کرد: ترنم

 تونم روش بزارم. ینم یا گهیاسمه د نیاما من جز ا-
گاه ن کهیداخل باغ متوقف کرد وکامل به طرف ترنم برگشتتت در حال نویماشتت

 :گفت یتفاوت یلحن بچشمان ترنم در گردش بود با  نیو*ح*ش*ی اش ب
 هست؟؟؟ یکنم،حرفیاز حقوقت کم م-

 جواب داد: رهیدستگ دنیزد و با کش یا روزمندانهیل خند پ ترنم
 نه!-
 تشکر ق ل از بستن درب دوال شد: یشد اما برا ادهیپ نیماش از
 دن الم ممنونم. نیاومد نکهیاز ا-

 دگانشیجواب بهراد نشد و داخل خونه شد.نگاه بهراد تا محو شدن از د منتظر
 نیکه همش منتظر کوچکتر گهیاو برعکس دختران د دید یم نکهیبا او بود از ا

شونن حت هیتوجه و هد شده بود  نیاز بابت ا یاز طرف مقابل ضوع ناراحت  مو
 لب زمزمه کرد: ریزد و ز یخیل خند 

 نداره. دارینازش خر دونهیکنه نم یکله شو واسه من ناز م یدختره -
 رفتن به آپارتمان خودش وارد لشویجمع کردن وسا تیشد وبا ن ادهیپ نیماش از

مشتتلول بود  یرکرستتیخونه شتتد.قدم به داخل گتاشتتت خاتون ط و معمول ز
 و گفت: دینشست و صورتشو ب*و*س کشینزد

 .هیوقته خداحافظ گهیخاتونم د-
 از بلض گفت: یلرزون یخاتون نمناک شد و با صدا نچشما
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 ؟؟؟یکنارم باش یآخره عمر یخوای؟نمیریم یبازم دار-
 زد: یل خند دلگرم کننده ا بهراد

جا زمیخاتون عز- که  راحترم  ینطوریخودم ا یخونه  رمیفق  م رمینم ییمن 
 بهتون سر بزنم. امویهر روز ب دمیقول م

 حرفا از بهراد بلضش را رها کرد: نیا دنیشن با
س- شماها ک سرم منکه جز  سال ب ویشازده پ ربه س هیماه بره  ادیندارم فرامرز که 

 زنه...من فق  دلم به شما دوتا خوشه. ینم رشیمادره پ
 :دیخاتون را به آ*غ*و*ش کش بهراد

 چنده!!! لویمن فدات بشم خودم نوکرتم فرامرزخان ک یاله-
کرد  شیعت حرف زدن وکار کردن رو مخ خاتون باالخره راضتتستتا میاز ن بعد

 لشیجمع کرد و داخل اتوم  لشویبزاره به آپارتمانش بره.از داخل اتاق ترنم وسا
او را مشتتلول خوندن  یکنه اما وقت یداد برگشتتت تا با خاتون خداحافظ یجا

ش زخونه رفت ترنم رو دینماز ملرب د سته و  یصندل یبه آ ش سر بهن ش ظاهر 
 کتاب بود: یرو
 به خاتون باشه. یحواست حساب رمیمن دارم م-

 عیکتاب جدا کرد نگاهش با چشتتمان بهراد گره خورد ستتر یرا از رو ستترش
 گفت: یصندل یو درحال بلند شدن از رو دینگاهشو دزد

 حتمًا.-
 شلوارش فرو برد: بیدستشو داخل ج هی

اومد هر زمان از  شیواسه خاتون پ یکردم هر مشکل ویس تیشمارمو تو گوش-
 .ریروز باهام تماس بگ
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 تکون داد: شیحرفا دییتا یبه نشونه  یسر ترنم
 چشم.-

*** *** *** 
 یبود همش فکرو ذکرش رو دهیازش نفهم یچیاز کتاب جدا کرد ه ستترشتتو

س نکهیبا ا دیچرخ یبهراد م شحال بود اما ح ش ته قل  یبه ظاهر از رفتن او خو
شرد از بس که به اتفاقات ا یرا م ملزش  از گهیچند روز فکر کرده بود که د نیف

درس خوندن  یگتشت وبه بهانه  یشد.دو ساعت از رفتن بهراد م یدود بلند م
کار ها  ما تن تاقش اومده بود ا نداده درس خوندن  یبه ا تا اون موقع انجام  که 

ونفس آه  دتخت نشست.موهاشو پشت گوشش فرستا یبود.با بستن کتابش رو
ت و با بخار گرفته برگشتت یکالفه بود.به ستتمت پنجره  لیدل یب دیکشتت یگونه ا

 یبه چراغ ها هشتتوو پاکش کرد،نگا دیروش کشتت یدستتتش اشتتکال نامفهوم
 لب زمزمه کرد: ریدوخت و ز یپشت اطیح یشکل و رنگ یح اب

 من چه مرگم شده؟؟؟؟-
هراد ب ی افهیهرلحظه ق برداشتتت با نگاه کردن بهش لشتتویموبا دیآه کشتت بازم

شمش م یجلو شتریب س نیآمد او اول یچ کرده  شریغافلگ نکاریبود که با ا یک
ورتش ص یبه پهنا ینداشت ل خند گرم یتوقع وچشم داشت چیه کهیبود درحال

ش شدگو ست اما زود محو  ش وتو  بره اطیداد به ح حیپرت کرد و ترج یکنار وین
 از ذهنش دور کند. االتویقدم بزنه تا فکر وخ یزیسرد پائ یاون هوا

*** *** *** 
 هشتم بخش
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شلول حل  سخت سئله ها یکیم ضیر یاز م سرو کله  یا  ادیالله پ یبود که 
صدا باهمه ازدختر  کهیشد.درحال سرو  شروع کرده بود با  از همون اول کالس 

 و فیترنم رفت ک یطرف صتتندل ،بهیگرفته تا پستتر به ستتالم وحوال پرستت
با  و دیکوب شیکنار یخال یصتتندل یکالستتورشتتو محکم کناره گوش ترنم رو

 گفت: یبلند یصدا
 جونم. یسالاااااام تر-

 باز بود رفت: ششیبه الله که ن یبلند کردو چشم غره ا سرشو
 ؟؟؟یبود یچند روز کدوم گور نیسالمو مرض ا-

رو تو  یآدامس موز اطیبا احت کهیولو شتتد،درحال شیکنار یصتتندل یرو الله
 کرد که م ادا رژش خراب بشه گفت: یدهنش فرو م

 جنوب. میبابام فوت کرده رفته بود یباشم؟شوهر عمه  یخواستیگمشوکجا م-
 و برنزه اش کرد: ظیغل شیبه آرا یاشاره ا ترنم

 پیت یچند روز خوب بهت ستتاخته!!!حستتاب نیا نکهیمثه ا یامرزه،ولیخداب-
 .یزد

 شل شد: ششیدوباره ن الله
 کهیییییییییییداشتن ت ییچه پسرا امرزیاون خداب ی فهیطا یدونینم یتر یوووو-

صب  شگالا تازشم  یشنویم یچ هی گمیم یچ هیالم مهندس  کشیخوووووو
 دکتر... شیکیاون 
 تاسف تکون داد: یبه نشونه  یسر ترنم

 !؟؟یکرد یم رکایچ یرفته بود یمجلس ختماعروس یرفته بود نکهیمثه ا-
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دم دانشتتگاه  ادیخوشتتگلش قراره امروز ب دونهیداره؟حاال  یواااا چه ربط-الله
 .شینیب یدن الم خودت م

 گفت: یزیبا لحن تمسخر آم ترنم
 خوش حالت.-

صال ستیالله را نم یسرخوش نیا لیدل ا شمش دن ال  یدختر دا که هر روز چ
 گاه همسرش باشد؟؟؟؟ هیتک یروز توانستیپسر بود چگونه م هی

ادن گوش د یداد به جا حیاز ذهنش دور کنه ترج الویتکون داد تا فکروخ سرشو
را که چند روز روش زوم کرده بود حل کند پس  یبه غزع الت الله مستتئله ا

باره بدون توجه به چرت وپرت ها داشتتتت با آب و تاب  یکه الله ستتع ییدو
بود که  هتنگتش هید.هنوز چند ثانانداخت و مشلول ش نییکند سرشو پا فیتعر

 معترضش بلند شد: یشد و صدا دهیخودکارش توس  الله کش
 زنم. یکنما دارم حرف م یبا توام ِگل لگد نم یهو-

 :دیکش رونیالله ب دهیدستان کش نیخودکارشو از ب ترنم
 .کنمیمسئله رو حل م نیتو حرف بزن منم ا-

 تمرکز ندارم. شهینم-الله
 یمستتئله رو حل کنم بدجور نیا دیبعد حتمًا با یبزارش برا شتتهینماگه -ترنم

 رفته رو مخم.
شد -الله ضدحال  سالمت یبار به حرفام گوش کن هیَاه ...  شو  ینا  ستت عا دو

 شده!!!
 زد: یشده نگاهش کرد و پوزخند معنادار زیبا چشمان ر ترنم
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 ؟؟؟یواقعن-
که آثار خنده در  یدر حال انداخت و نییپا یستتاختگ یستترشتتو با خجالت الله
 مشهود بود جواب داد: شیصدا

 بزرگترا بللللللللللللله. یبا اجازه -
 چند روزه؟؟؟ نیا یرفت یگتاشت یبله و بال!!!نک ت کدوم گور-

 اعتراض مژگان بود که تازه وارده کالس شده بود: یصدا
 نمیتو از عشتتو آتشتت یالاقل برا نیبشتت نجایا ایب ایجون!ب یموژ ییاوا تو-ِالله
 .سیآدم ن نکهیکنم ا فیتعر

 بهش رفت: یچشم غره ا ترنم
 خوره. یبه درد گوش کردن نم شهیبار عاشو م هی یکه هفته ا یعشقه کس-

د گردون یبرم ضیروشتتو با غ کهیبه ترنم انداخت و در حال ینگاه دلخور الله
 طرف مژگان گفت:

 حسود!!!-
 زیر یبه طرف ترنم برگشت و با چشمان عیافتاده باشه سر یزیچ ادهیانگار  بعد

 شده ومشکوک گفت:
 ؟ها؟؟؟کرد؟؟ یم کاریاون پسره چ شهیاونروز پ تیگوش نمیبگو ب  یراست-

 :دیبهراد زهرخند زد پرس یادآوریبا  ترنم
 جوجه شده؟؟؟ هیچ-
 .نمیکن ب  فیآره زود باش تعر-
 دیستتانستتور مختصتترومف یواقف بودن به اخالق فوضتتول الله به کمک کم با

 کرد: فیتعر



wWw.Roman4u.iR  148 

 

سم ن ود وقت یچیه- شتم بهت اس م یفق  حوا ش دادمیدا ستم اف میگو تاد از د
رفت ازم گ دشیشد.آقا بهراد د کهیَشست ت یبود گوش کیسرام نمین،زمیرو زم

 .نیب ره درستش کنه...هم
 زد: یترنم ل خند کش دار یتوجه به حرفا یب الله

 کاش خودشم مثه اسمش خوشگل بود،ترنم دلم آب شد. یجوووونم اسم ا-
 و در دل گفت: دیبا خودش خند ترنم

 خودش از اسمش صدبرابر خوشگل تره.(( ینیب  یی))کجا
شو ب -ترنم سم  نمیدرد گم سر م هیتا ا  زونیآب از لب و لوچه اش آو یشنو یپ

 دن الت خوش باش. ادیکه قراره ب یشما برو با همون شهیم
 ؟؟؟یازش ندار یزیچ یعکس یگمشو االن بهرادجونم رو بورسه،تر-الله
 زد: یل خند متمسخر ترنم

 .همیانداختم تو گوش یادگاریبره باهاش عکس  نکهیچرا اتفاقًا ق ل از ا-
 .نمیکو کوش ب -الله

ما ق ل ا دیکش رونیب شویترنم وگوش یمانتو بیاجازه دست کرد داخل ج بدون
ش دنیدن ال عکس بگرده با د نکهیاز ا س یگو شماش از  یلم ستش بود چ که د

 زد: رونیحدقه ب
 ...نکهی...انکهیا-

 به خودش گرفته بود: یو زل زد به ترنم نگاهش رنگ مشکوک برگشت
 کو؟؟؟ تیق ل یگوش-
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  شیوداخل ج دیکشتت ونریانگشتتتان الله ب نیاز ب ویو گوشتت دیکشتت یپف ترنم
 برگردوند:

 داغون شده بود انداختمش دور.-
 ترنم اشاره کرد: بیبا چشم به ج الله

 کجا اومده؟؟؟ ه؟ازیچ یگوش نیپس ا-
 شد: یشاک ترنم

 .دمیخر گهید یکیخوب رفتم  یپرس یچقدر سوال م گهیَاه...الله بس کن د-
لب گفت،اخالق ترنم را خوب  ریز یبه ترنم انداخت وآهان ینگاه ناباور الله

س به با خ ر،پ گهیهمد یاز زندگ  ایباهم بودن و تقر رستتتانیدونستتت.از دب یم
 ایولخرج نیکه ترنم با وجود در خدمت بودن خاتون آدم ا دانستتتتیم یخوب

ستاد دسین شونیب یحرف گهی.با آمدن ا شد و در عو ن د هر دو بلن ضرد وبدل ن
 هیمانده بود و الله از اول کالس  یکالس باق انیتا پا یقی.دقاستتتادنیشتتدن و ا

 زیبود.ترنم ن یمژگان در حال وراج رگوشیاستتتاد ز یبدون توجه به تتکرها زیر
الله  یداشتتت تمام حواستتش را معطوف کالس کند اما حرفها یستتع نکهیبا ا

شده بود ب شته بود و باعث  نتونه اونو از و افتهیبهراد ب ادهی اریختا یروش اثر گتا
ش رونیذهنش ب سته ن ا سو دیکنه.با گفتن خ ست و داخ یاز  شو ب ستاد جزو ل ا

شتتد رو به الله که  یبلند م شیصتتندل یاز رو کهیاش انداخت،در حال فیک
 مژگان برنداشته بود کرد: یبرا شیها یهنوز دست از وراج

 خداحافظ. رمیمن م گهیخوب د-
ه واگه واژگون بش شیبود صندل کینزد کهیبلند شد طور شیمثل برق ازجا الله

 :افتادیاتفاق م نیمژگان نگرفته بودشو ا
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 .هج*ی*گ*ر یلیخ شینیب  دیدن الم با ادیاالن شهرام م ستایکجا؟؟؟وا-
 به ساعت اشاره کرد: ترنم

 برسم خونه. یکیق ل از تار دیبا شهیم رمیشرمنده الله د-
 کرد: زونیل اشو آو الله

 ؟؟؟ینر شهیحاال ن-
 نه!خاتون تنهاس.-ترنم
 :دیکوب نیپاشو رو زم هی الله

 اس؟؟؟ کارهیآه از دست تو ترنم پس بهرادجون چ-
 شونه اش جابه جا کرد و با مرتب کردن مقنعه اش جواب داد: یرو فشویک
 خودش. یرفت خونه  شبیست،دین گهید-

 :دیزده پرس رتیح الله
 مگه خونه داره؟؟؟-

 گفت: عیکه داده بود شد سر یکه متوجه سوت ترنم
 .میزود بدو بر ینشونم بد یخوایاگه م شهیم رمیالله داره د-

 حرف ترنم گفت: یدر ادامه  مژگان
ست م- ش دیمنم با گهیترنم را شم االن  شیتا ق ل از  هاره تا ربع به چ هیخونه با

 .رشدهید کیتراف نیبرم برسم با ا
 یبه طرف خارج از کالس م کهیا گرفت و درحالر شتتتانیدستتته هر دو الله

 کشاندشونو گفت:
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له تو رو ال دیرستته بگ ینوبت منم م رمیگ یم ن،حالتونویگمشتت نیجفتتون بر-
 اونوقت منم بلدم واسه تون ناز کنم. نشیعشقم اومده دن الم ب  ایخدا ب

 و قدم هاشو منظم کرد: دیکش رونیدستشو از دست الله ب ترنم
 ازت بخوام. یزیچ نینفر عمرًا همچ هیمن -

 کرد: ویحرفش را تصد مژگان
 !نطوریمنم هم-

 نارک کرد: یپشت چشم الله
 دلتون بخواد!!! میلیچرا؟؟؟خ-

 کرد: یزیر یخنده  ترنم
خه ق ل از ا- کهیآ له م یکستت ن با ک نه خودت  واستتته  یای یازت خواهش ک

 .یفوضول
 اشاره کرد: شیو به روبرو دیکوب شیبه پهلو یسلقمه ا الله

 شد. تیعشقم رو دیفعال دهانتونو ب ند-
بودن،ترنم که هم خستته بود هم  دهیدانشتگاه رست یدرب خروج کینزد  ایتقر

 یدابا صتت نکهیگشتتت تا ا یالله م چوندنیپ یبرا یحوصتتله دن ال فرصتتت یب
شان ا یسالم سه  سره جوان هیزودتر از بق ستادن،اللهیهر  شو یاز پ و نکه جلو

 :دیگرفته بود پرس
 .دییبفرما-

 زد و گفت: ینیداشت.ل خند نمک یس زه ا یکه قد متوس  و چهره  پسر
خواستتتم چند لحظه از وقت خانم  یراستتتش م یفرهاد دیهستتتم ام یفرهاد-

 .رمیاحسان ورو بگ
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 دوخت و گفت: یکرد وبه فرهاد زیچشماشو ر ترنم
 امرتون.-

 تنها باهاتون صح ت کنم؟ شهیم-یفرهاد
به چهره  یکه قل ًا راضتت ترنم له خ ین ود  ندان مژگان و ال شتتتد دلش  رهیخ

 ل از ق ثانهیخ  یبا ل خند شانیجورکنن اما هر دو یاون دوتا بهانه ا خواستیم
شده  شانیتنها ادیترنم به خودش ب نکهیا شتن.ترنم که حاال تو عمل انجام  گتا

شمان یدیقرار گرفته بود به طرف ام صله روبروش ا اب ریبه ز یکه با چ  ستادهیفا
شت و در حال شت لحنش محکم و در ع یسع کهیبود برگ شک  نیدا حال خ

 باشه گفت:
 .یفرهاد یشنوم آقا یم-

 بلند کرد وبه چشمان ترنم س رد: نینگاهش را از زم یفرهاد
 .سین یمناس  یجا نجای؟اییجا یشاپ یکاف هی میبر شهیم-

 زد: یل خند سرد ترنم
 دیتر حرفتونو بزن عیهرچه ستتر دیندارم لطف کن یادیمتاستتفم من وقت ز-

 شم. یممنون م
 :دیبه پشت گردنش کش یدست یفرهاد

 .میصح ت کن نیتو ماش دیایخوب ... خوب الاقل ب-
ض نکهیا با و  ستهیوا هیکنجکاو بق ینگاه ها ریبخواد ز نکهین ود اما از ا یقل ًا را

 حرف بزنه بهتر بود: یدیبا ام
 عجله دارم. قهیباشه فق  ده دق-
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 زد: یبخش تیل خند رضا یفرهاد
 .دیبه موقع برس دمیممنونم قول م-

سمت از خ یسر ترنم سرش به آن  شت   یرهادف  لیکه اتوم ابونیتکون داد وپ
ه نام او را ب ییبشتته صتتدا نیبخواد ستتوار ماشتت نکهیپارک بود رفتند اما ق ل از ا

 خواند:
 ترنم ... ترنم ... .-
شت با د به شان م ابونیاز اونطرف خ ارکهیمه دنیعقب برگ  خند آمد ل یبه طرف
س یزد امال خندش با فکر ی شد.فکره ا دیکه به ذهنش ر  ییالنکنه ب نکهیمحو 

شد پس در حال ش یوجود فرهاد کهیسره خاتون آمده با ود س رده ب یرا به فرامو
 :دیبود رساند و هراسون پرس شکانینزد  ایکه حاال تقر اریا به مهخودش ر

 شده؟؟؟ شیزیخاتون چ اریسالم آقا مه-
سالمش را در حال اریمه سش به چهره  کهیجواب  بود داد  یگرفته فرهاد یحوا

 و گفت:
 ؟یرفت یم ییجا یداشت نکهیسالم،نه خاتون خوبه!!!مثه ا-

 یدبود اشاره کرد،ترنم تازه وجود فرها ستادهیکه پشت سره ترنم ا یبه پسر بعد
 گفت: دیچرخ یبه طرفش م یبا شرمندگ کهیرا بخاطر آوردودرحال

 .گهیوقت د هی یبمونه برا یفرهاد یشرمنده آقا-
 تا رفتن ارینشتتستتتو رفت.مه نیلب گفت و داخل ماشتت ریز یباشتته ا یفرهاد
 :دیم پرسسکوت کرده بود با رفتن او برگشت و رو به ترن یفرهاد

 ؟یاز بهراد خ ر دار-
 متعجب شده جواب داد: ترنم
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 خ ر داشته باشم؟ دینه!!!چرا با-
 کالفه دستشو داخل موهاش فرو کرد: اریمه
 باغ؟ ومدین روزیمگه د-
 جمع کردن و رفتن. لشونویچرا اومدن اما وسا-

 :دیاز جا پر اریمه
 کجا؟-
 خودشون. یکه به خاتون گفتن رفتن خونه  نجوریا دونمینم ویمن دق-

 :دیکش ینفس آسوده ا اریمه
شد از د المیخ- ش روزیراحت  شه گفتم ب شیگو ست امیخامو سم. را  یاز تو ب ر

 پسره؟؟؟ نیبا ا یرفت یم ییجا
 تفاوت شونه باال انداخت: یب ترنم

 .نیتو ماش مینیباهام حرف بزنه گفت بش خواستینه م-
 ش؟یشناسیم-
 .هیینه به اون صورت ترم باال-
 برسونمت. ای...بآهان–

 .دیسر بزن هیآقا بهراد  یبهتره به خونه  شم،شماهمیممنون مزاحمتون نم-
 .یندار یباشه به خاتون سالم برسون،کار-
 نه به سالمت.-

س زیترنم ن اریاز رفتن مه بعد شدن دوتا تاک سوار  ه ط و معمول خودش را ب یبا 
شد  شیمطمئن از سالمت بودن خاتون وخوردن داروها یاند.وقتخونه باغ رس
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شام پخت و کناره خاتون با  یسع سرگرم کنه. شو  کرد بدون تفکر به بهراد خود
خاطرات روز یمعمول یحرفا بازم موقع خواب همش  ما  که بهراد تو یخورد.ا

 رفت. یچشمانش رژه م یاتاقش بود جلو
*** *** *** 

سرپا ا باالخره ساعتها  فت رو به گ شهیم  ایکاره آپارتمانش تقر ستادنیبعد از 
با کمک دوتا کارگر زن و  وکهیلیکه گرفته بود وستتتا یکارگر مرد هیاتمام بود.

 دیو تا آخره وقت مشتتلول خر شتتبی.تمام ددیکرده بود چ هیداشتتت ته اجیاحت
به  یلیوستتا ونهاستت اب خونه و ستتفارش دادنشتتون کرده بود.اما هنوز وستت  خ

 که سفارش داده بود. یخچالیگازو  دنیو او چشم انتظار رس خوردیچشم م
خورد  که به چشمش یفروشگاه چوب نیزده بود به اول رونیاز باغ ب نکهیاز ا بعد

سرو یچوب سیسرو نیرفت . بهتر سفارش داد. شمش گرفت  اق ات سیکه چ
و  زمطالعهیش مانتخاب کرد و با ستتفار یکاربن یوآب دیاز ستتف یقیخوابشتتو تلف

 درسآکرد. لیتکم دشتتویکه نظرش را جلب کرده بود خر یکوچک یکتابخونه 
ش سوار ما ساب کرد. شو داد با آبربانکش نقدن ح ش نیآپارتمان گاه شد و به فرو

 رفت و ... . یریو تصو یصوت
نگاه  دیکشتت یم گاریستت کهینشتتستتته بود و در حال ونیزیتلو کینزد یم ل یرو

به مزاغش  ادیز نکهیبه خونه انداخت کارگر ها هنوز مشتتلول بودن با ا یاجمال
 کهنیا الیِاف ِاف به خ یبود.با بلند شتتدن صتتدا یچیاما بهتر از ه ومدیخوش ن

ق ل  به حالت دوبارهاز کارگرها خواست درو باز کنه. یکیاز  دهیسفارشاتش رس
پا بند  یرو یداد و چشماشو بست از خستگ هیم ل تک یبرگشت سرشو به پشت

 تختش ولو شود. یو رو ردیبگ یدوش آب گرم شدیم ین ود،ک



wWw.Roman4u.iR  156 

 

 سالم.-
شو به مه اریمه یصدا دنیشن با شو از هم باز کرد نگاه دلخور شما د س ر اریچ

 باشه: شهیکرد لحنش مثه هم یاما سع
 .نورایسالم،از ا-

 به اطرافش انداخت: ینگاه اریمه
 ؟؟؟یبا عجله؟چرا بهم خ ر نداد نقدریچرا ا-
 خاموش کرد و بلند شد: گارشویس
از کارو  خواستتتمیمزاحم خاتون شتتدماخودم دستتت به کار شتتدم نم یادیز-

 .یافتیب یزندگ
 بهراد قرار داد: یشونه  یشد دستشو رو کشینزد اریمه
 .میتو باهم تعارف ندار ه؟؟؟منویحرفا چ نیا-
 ارویبهراد جواب مه دادیبارها را م دنیاز کارگران که خ ر رستت یکی یصتتدا با

شب در حال  اینداد وبه طرف در رفت.تقر  یار مک شیپا به پا اریمه کهیتا آخر 
که قرار بود  شیزهایموند خرده ر یکرد کار آشتت زخونه هم تموم شتتتد وتنها م

 کند. هیبعدًا ته اریمه
وآن طرف ُاپن قرار  نطرفیکه ا یبلند هیپا یها یصتتندل یرو گهیهمد یروبرو

شون که مه شلول خوردن غتا سکوت م سته بودن و در ش شت ن سفارش  اریدا
بود که بهراد اصتتال دوستتت نداشتت  نشتتونیب ینیداده بود بودن.ستتکوت ستتنگ
شه اما برعکس مه سته ب  مآخر و در ارهیدر تالش بود بهراد رو به حرف ب اریشک

شم ریکنه.ز یازش عترخواه سر یچ سش را به بهرادکه با  شلول  ریز یحوا م
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شهود بود  یخوردن غتاش بود داد.با وجود ناراحت صورتش م بهرادکه کامال از 
از نوشتتابه اش  یستتخت بود عتاب وجدان داشتتت جرعه ا شیغتاخوردن برا

 کرد: یو لقمه اش را به زور نوشابه فرو داد،تک سرفه ا دینوش
 دفتر؟ یایفردا م-

 جواب داد: یبشقابش بلند کنه با لحن سرد یرا از رو سرش نکهیا بدون
 رسم. یسرم شلوغه نم-

 :دیدست از خوردن کش اریمه
 بهت اون حرفارو بزنم، فق  ... . روزید خواستمیبهراد راستش من...من نم-

چشتتمانش  نتیز یبهراد ستترش را بلند کرد نگاهش دلخور بود و اخم باالخره
 یسکوت کرد و نگاهش رنگ ریباهاش چشم تو چشم شد ناگز اریمه یبود.وقت

 زد: یخیگرفتابهراد ل خند  یاز شرمندگ
 ؟یفق  چ-
کارم اشتتت اه بود واقعا بخاطره چرت وپرتام  دونمیکنم،م یبهراد خواهش م-

ش خوامیازت م خوامیازت عترم صال نفهم یمنو ب خ چطور اون حرفا رو  دمیا
 زدم.
 رها کرد: شیقاشقش را داخل ظرف غتا بهراد

 .یزد یم دیحرف دلت بود با ستیمهم ن-
سته بود  شیصندل یاز رو اریمه ش شد و به طرف بهراد که اونطرف ُاپن ن بلند 

 بلض دار شد: شیپهن بهراد گره کرد،صدا یشونه ها یرفت دستش را رو
 ب خش.تو رو خدا منو  مونمیداداش غل  کردم به روح مامان قسم پش-
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و تنگ در آ*غ*و*ش گرفت و  اریمه یبلند شتتد و بدون حرف یصتتندل یرو از
 لب زمزمه کرد: ریز
 .یداداش گلم-

کاناپه ولو شدن،بهراد نگاهش به  یکناره بهراد موند و هر دو رو اریشب مه اون
ه گوشتت ارمیکرد.مه یپس فردا شتتب فکر م یخاموش بود و به مهمون ونیزیتلو
در بودا یمشتتلول باز لشیبود و با موبا دهیبهراد دراز کشتت کینزد یا گهید ی

 :دیهمون حال پرس
 ؟یایم یبهراد جمعه شب با ک-

 برداشت و جواب داد: شیشانیپ یرا از رو دستش
 .یچکیبا ه-

 م ل نشست: یو رو دیکش یدست از باز اریمه
 چرا؟!؟-

 :دیکش یپف بهراد
 خوشه. دلت ارمیب ریبرگشتم پارتنر از کجا گ سیچرا نداره،من هنوز دو هفته ن-

 :دیچونه اش کش ریز یدست اریمه
 ه؟یچ نایُاوووم ... نظرت راجب شم-

 بهراد در هم شد: یها اخم
 گفتم نه! یداد شنهادیبار پ هیار،یاسمشو ن-

 متفکر نگاه کرد: بازم
 چطوره؟ نینوش-
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 .شناسمینم-
 .نهینوش کشیگم،اسمه کوچ یرو م یزدانی-

 فکر کرد و بعد ابروهاشو باال انداخت: یکم بهراد
 نه!-

 زد: یزیآم طنتیش ل خند
 ساناز؟-
 بهراد جمع شد: ی افهیق

 .میحرفشم نزن من از دست اون فرار-
 چشمانش برق زد: یفکر دنیزد و با رس یقهقه ا اریمه
 .تایآز دمیفهم-
 ه؟یک تایآز-
 دختِرعمو فرهاد.-
 رانه؟یمگه ا-
 برگشته. شهیم یکسالیآره -
 شده. یچه شکل دونمینم دمشیهفت ساله ند-
 خوشگل شدها بزار عکسشو نشونت بدم.-

 ابروشو باال داد: یتا هی بهراد
 ؟یمگه دار-

 کرد جواب داد: یرو رو م ریز شویکه گوش یدر حال اریمه
 .بود تاهمیشمال عشو و حال آز میرفت میآره،تابستون با بچه ها جمع شد-
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مرگ  یرانندگ یبراثر ستتانحه  شیفرهاد بود که ده ستتال پ اشیدختره عمو تایآز
ا ب اریشتتد.مه سیانگل یراه لیادامه تحصتت یبرا تایشتتد،دو ستتال بعد آز یملز

 زد: یعکس ل خند شاد افتنی
 .نیب  ایکردم ب داشیآهان پ-

 رفت.نظر گ ریبه لب حرکات او را ز یرو به دست بهراد س رد و با ل خند یگوش
 شییطال یبود و موها ستتتادهیا ایکه لب در یکرد وبه دختر زیرا ر چشتتمانش

به ا باد  بود،چشتتتم  نیتوستتت   مده  به ر*ق*ص در آ طرف  طرف و آن 
سف صورتش  س ز و  شمانش   دل رانه یسرخش را ل خند ید،ل هایدوخت.چ

 رهیخ به عکس یکل نکهیبعد از ا کیو بار دهیبود. اندامش کشتت دهیبخشتت نتیز
 ویکرد گوشتت یکه منتظر نگاهش م اریزد و رو به مه یزیآم قتشتتد ل خند مواف

 گرفت:
 خوبه.-

 گرفت: ویبرد وگوش شیرو پ دستش
 ق وله؟-

 چشمانش گتاشت: یدوباره دستش را رو بهراد
 .نمشیب  ادیبرم کت شلوار بخرم ب خوامینه هنوزافردا قرار بزار م-
 دم. یبه چشم االن بهش ِاس م یا-

 برگشت: اریرا برداشت و به طرف مه دستش
 ؟یشمارشو دار-
 آره.-
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باره  یاآمد اما هنوز بر یی ایدختره ز تایبه حالت ق ل برگشتتتت از نظرش آز دو
 قضاوت زود بود.

*** *** *** 
 نهم بخش

ش یمانده  ته سرک سو فیک کهیو در حال دیقهوه اش را   یرا از رو چشییپول و 
 د:شد سره قرار آمده بود کر یم یربع هی  ایکه تقر تایداشت روبه آز یبرم زیم
 .میبر-

که  شیچونه اش گتاشت و با اشاره به بستن ریدستش را ز تایبلند شد آز خودش
 تنها دوقاشو ازش خورده بود گفت:

 تموم نکردم. مویبهراد من هنوز بستن-
 زیحستتاب کردن پول مرفت،بعد از  شتتخوانیزد و به طرف پ یکم رنگ پوزخند

 گفت: تایکه نشسته بودن برگشت و رو به آز یزیم کیدوباره نزد
 بخور وقت ندارم. تویزود بستن رونمیمن ب-
 دوشش مرتب کرد: یرو فشویبلند شد ک زیدلخور از پشت م تایآز
 .خورمینم شهیزحمت م-

صدا رونیشاپ ب یاز بهراد از کاف زودتر را  جوابش نینچنیبهراد را که ا یزد و 
 :دیداد شن

 .یخود دان-
 نیملرور بود اما حاال از ا یطرفدار مردا شتتهیهم نکهیگرفته بود با ا حرصتتش

  اً یرتق یشتتاپ با جوان یغرور بهراد کفرش باال آمده بود.از بدو ورودش به کاف
س شهیم شده بود.که حت مایگفت خوش   یاو خودش را معرف یوقت یرو به رو 
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روبه روش اشتتاره کرده بود که  یبلند نشتتده و تنها به صتتندل شیکرده بود به پا
 بهراد او را به خود آورد: ی.صداندیبنش

 ؟یستیسرپا وا نجایا نجوریهم یخوایم-
 تادهسیا یملازه ا نیتریو یکرد روبرو یبه خودش آمد و اطرافش را بررس تایآز

رف !به طگرید یشب زنونه بود اما فکرش جا یبود و به ظاهر چشمش به ل اسا
سرش پا ستانشییبهراد که   نیمز یشلوارش بود و با پاش رو بیدرون ج ن،د

 کرد و گفت: یضرب گرفته بود برگشت.سرفه ا
 ل اس انتخاب کنم. هیبهتره منم واسه فردا شب -

 ملازه اشاره کرد: یو به دره ورود دیکش رونیب  شیدستش را از داخل ج بهراد
 .دییبفرما-
.اندک ردکیل اسها رو نگاه م یکی یکیپشت سرش، زیداخل رفت و بهراد ن تایآز

شت آز یزمان ست ل اس به طرف اتاق پرو رفت بهراد همان  تایکه گت با چند د
شا م یبود و با نگاه ستادهیدر ا یجلو سها رو تما شک ل ا کرد.از نظرش  یخ

آثار  که ییصتتدا او ب ستتتادیا زیم یجلو یآمده بود وقت یدختره خون گرم تایآز
 خنده درش مشهود بود گفت:

 خودم. زهیعز یسالم بر پسرعمو-
بود با شال  هدیبلند پوش یصورت دیسف یبهش کرده بود.مانتو ینگاه خشک بهراد

 ییخودنما شینداشتتت تنها رژ ستترخ آب یادیز شیطرح دار به همون رنگ،آرا
 کرد. یم
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 یجربه ات نکهیآمد.با ا رونیاز فکر ب یی ایز یکاربن یشتتتب آب راهنیپ دنید با
ه ک تایآز یخانمها نداشت اما چشمش بدجور اون ل اسو گرفت. صدا دیتوخر

 :دیبود شن دهیکش رونیسرشو از داخل اتاق پرو ب
 .ایبهراد ب-

 آهسته به طرف اتاق پرو رفت: ییاز ل اس گرفت وبا قدمها نگاهشو
 ه؟یچ-
 درب را کامل باز کرد: حیمل یبا ل خند تایآز
 چطوره؟-

 بود انداخت،در آخر تایکه تو تن آز یبه ل استت یروح کوتاه یخشتتک و ب نگاه
س یهم رو شمانش ثابت کرد.ل ا ش تایکه آز یچ  قهیبا رنگ، ییمویبود ل دهیپو

 یتا باال زیخورد.قدش ن یم شیشتتونه ها یرو فیدکلته که تنها دو بند ظر یا
 بود: یجد شهیخشک و مثل هم.لحنش دیرس یم شیزانوها

 خوبه.-
 دمغ نگاهش کرد و گفت: تایآز
 .دمیتو ند یذوق یبابت نظرت،پسر به ب یمرس-

کمر  یپشت ل اسش مشخر شد.پشت ل اس از باال یزد تازه باز یچرخ بعد
ز کرد و موهاشو با  سیکل تایشد،آز یبهم متصل م یفیظر یباز بود و با بندها

.موهاش تا ختیآن روز فر کرده بود دورش ر یکه برارنگش را  ییطال یموها
 ترگشتتبه طرف بهراد ب یپوشتتوند.وقت یل استتو نم یستترشتتونه هاش بود و باز

 اش نشسته بود. یشانیپ یرو فیظر یاخم
 بازه؟ یادیپشت ل است ز یکن یفکر نم-بهراد
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سرش را برگردوندو از داخل آ نیبا ا تایآز شت کمرش نگاه کرد از  نهیحرف  به پ
 نداشت و تازه قشنگ هم بود: ینظرش مشکل

 .سیبرام مهم ن دمیپوش یتو مهمون نمینه به نظرم قشنگه من ل اسه باز تر از ا-
 شد گفت: یازش دور م کهیروشو گرفت و در حال بهراد

 .یخود دان-
 یاق پرو رو مکه دره ات یلب در حال ریشد و ز یحرف بهراد عص ان نیبا ا تایآز

 بست غرغر کرد:
ستم نظر  ادی یا گهیحرفه د یخود دان یَاه ... خود دان- صال نخوا نگرفته بزنه ا

 .یبد
طرفش  به ستتتادهیا یکه گوشتته ا دیاومد بهراد را د رونیاز اتاق پرو ب تایآز یوقت

ضور آز س خیدوباره م تایرفت.بهراد بدون توجه به ح شمش را گرف یل ا ته که چ
 کردیاه مکه نگ یشده به طرف یبهراد محودختر نکهیا الیبا خ تایبود شده بود آز
 خند زد شد ل یرنگ یکاربن یآب راهنیپ یمتوجه نگاه بهراد رو یبرگشت اما وقت

 و گفت:
 اس. دهیپوش یادیفق  ز هیل اسه قشنگ-

ه االن تا ب شبیت ازددوخ تاینگاهشو از ل اس گرفت و به چشمان س ز آز بهراد
برگشتتت.ل خند  شعوض شتتده بود.بازم نگاه و*ح*ش*ی تاینظرش راجب آز

توجه به چشتتم غره بهراد  یمچ بهرادو گرفته پر رنگ تر شتتتد ب نکهیاز ا تایآز
سهارو رو شو براش آم شخوانیپ یل ا سه تا ست  شنده خوا شت و از فرو  دهاگتا
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ونه بهراد شونه به ش تایبرن آز رونیاز ملازه ب نکهیل اس ق ل از ا دیکنه.بعد از خر
 گفت: یو با لحن شوخ ستادیا

 رو پرو کنم؟ هیل اس آب یدوست دار-
 یگفت،جور یرفت و)نه(محکم رونینگاهش کنه از ملازه ب نکهیبدون ا بهراد
 تاینزد.مشتتلول برانداز کت و شتتلوار ها بود که باالخره آز یحرف گهید تایکه آز

 :زبون باز کرد
 شده. رمیرم د یم گهیپسرعمو من د-

 گفت: یتفاوت ینگاهش کرد وبا لحن ب الیخیب بهراد
 باشها برسونمت!-
 گفت: دادیم شیکه نشون از دلخور یباال آورد با لحن چشوییسو نازیآ

 .یدارم خوش گتشت با نیماش-
 همون لحظه بودکه حس دیکش یقینفس عم نازیرا خشک داد،با رفتن آ جوابش

 ... ... . دهیرو شن ییآشنا یکرد صدا
 را به ل انش آورد. یاراده ا یاو ل خند ب یآشنا یبرگشت چهره  یوقت

*** *** *** 
 ؟یرآوردیالله به خدا حوصله ندارم توام وقت گ-

 باال انداخت: یشونه ا الله
 یقولشتتو ازت گرفته بودم خودت گفت شیماه پ کینداره از  یربط چیبه من ه-

 تونم تنها برم. یمنم االن نم امیباهات م
 :دیبه صورتش کش یم*س*تاصل دست ترنم
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شتتهروز بود شتتهره بود کدوم  ارویکنم؟اون  کاری... من از دستتت تو چ یوا-
 اد؟یبود اون چرا باهات نم یشعوریب

 بست گفت: یهاشو م یبند کتون کهیبهش رفت و در حال یچشم غره ا الله
مًا عز- مًا شتتهرام جون،ستتو ته،دو مه  ته  سیدلم تهران ن زهیاواًل شتتهره ع رف

 رامسر،چهارمًا...
 وس  حرفش: دیپر ترنم

تونم  یت نماز سه ساع شتریباهات فق  ب امیب ند دهنتو م گهیباشه باشه بسه د-
 خاتون. شیبرگردم پ دیبمونم با

 گفت: نشیماش ریبا زدن دزدگ زد و یا روزمندانهیل خند پ الله
 عشو و حال. یبه سو شیپس پ-

سالن ورزش یبدن تیص ح ترب اونروز شتن و رفته بودن  شدن از تم ابعدیدا وم 
 هیدتولده داداشش ه یشد که همراهش بره تا بتونه برا چشیکالسشون الله پاپ

 مونیشپ یماه ق ل قولشو به الله داده بود اما حاال مثه چ کیاز  نکهیبخره با ا یا
 و داد.ط یبس که لفطش م بودبره ناراحت  دیبا الله خر نکهیاز ا شتتهیبود هم

رنم ت یکه صدا یکه تونست بلند کرده بود جور یض   و تا حد یمعمول صدا
 ض طو کم کرد: ی.آخر سر ترنم صدادیشن یزند نم یرا که صداش م

 .وونهیه ه سرم رفت دَاه ه ه -
 ؟؟؟یضدحال چرا کمش کرد-الله
 .دمیخوب نخواب شبیکنه د یسرم درد م الیخیالله ب-ترنم
 باز چرا؟نکنه بازم عشقم اومده بود اونجا؟– الله
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 و کامل به طرف الله برگشت: دیابرو درهم کش ترنم
 ه؟؟یعشقت ک-

 الله نقش بست: یل ا یرو یزیآم طنتیش ل خند
 .گه،بهرادمیدعشقم -

 چرا صداش باال رفت: دینفهم
 هاتو ندارم. یور یزهرمار بزن کنار من حوصله در-

که سرعتش را  یترنم چشم دوخت و در حال یعص ان یمتعجب به چهره  الله
 گفت: یمونیآورد با لحن پش یم نییپا یکم

 .دینگفتماب خش یزیباشه بابا آروم باش منکه چ-
شو به بسکوت کرد و از پ ترنم ستیدوخت خودش هم نم رونینجره نگاه  دان

ست؟ تموم د دهیاز حرف الله رنج لیدل یچرا ب سته بو شبیا ص ح نتون د و تا 
و  فتادایبهراد م ادهی لیدل یپهلو به اون پهلو شتتتده بود.ب نیاز ا نقدریبخوابهاا

که  یژبه پاستتا دنشتتونیگرفت.با رستت یچشتتمانش جان م یچهره اش جلو
 هر دو نیرا باز کند،با پارک کردن ماشتت شیکرد اخم ها یمدنظره الله بود ستتع

 :به طرفش رفت یشدن الله در حال زدن قفل فرمون بود که ترنم با نادم ادهیپ
 الله!-

 شد: ادهیپ الله
 جانم.-

 شد: فشیانداخت و مشلول ور رفتن به بند ک نییسرشو پا ترنم
 که داد زدم. دیب خش-

 زد: یل خند پهن الله



wWw.Roman4u.iR  168 

 

 .شهیم ریکه داره د میبر ایب الیخیگلم ب هیحرفا چ نیا-
شک یلحظه نگاهش به ب همون ش یرنگ یام ِو م سره ما شت   الله پارک نیکه پ

 نهیممکنه ماشتت نکهیا الیل انش محو شتتد.با خ یشتتده بود افتاد و ل خند از رو
 الله او را به خود آورد: یبهراد باشه ضربان قل ش باال رفت.صدا

 تو؟ یی... ترنم کجا یتر-
 به صورت الله انداخت: یو نگاه گنگ برگشت

 ؟یبله ... صدام کرد-
 داخل. دیبر ینم فیساعت خواب خانم تشر-

ست به ورود س س سع یبا د شاره کردا ساژ ا ند را متفرق ک االتشیکرد خ یپا
که  ند دور  پاستتتاژ شتتتد.چ له وارده  بهراد از ذهنش محو  الیزدن خهمراه ال

نظرشتتونو جلب نکرد،به ط قه دوم که مختر ل اس و  یزیاول چ یشتتد.ط قه 
لمه بودن که الله سق یملازه ا یها نیتریکفش بود رفتن مشلول برانداز کردن و

 بهش زد: یا
 تو نخمونه. یچه ج*ی*گ*ر نیب  یوووو-

 :دینشد پرس رشیدستگ یزیچ یکرد وقت یاطرافشو بررس یجیبا گ ترنم
 تو؟ یگ یم یچ-

حواله اش کرد و با اشتتاره به پشتتت ستترش  یزداچشتتمک یضتتیل خند عر الله
 گفت:

 بره. یَکفت م شینیتابلوا پشت سرمونه ب  سیه-
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بار ترنم گاه ستتترزنش  له شتتتده بود ن جه حرف ال تازه متو بهش  یکه 
 شونه اش جابه جا کرد: یرو فششویانداخت.ک

 ؟یشینم الیخیب نجاهمیواقعا که الله ا-
که به  ییتوجه به الله که تموم توجه ش به پشت سرشون بود به طرف پله ها یب

زاره پله ب نیاول یپاشتتو رو نکهیرفت راه افتاد،اما ق ل از ا یطرف ط قه دوم م
 کرد: خکوبشیم ییآشنا یصدا

 ترنم.-
*** *** *** 

ه که کنارش بود مشتتلول یو با دختر ستتتادهیا یملازه ا یترنم که روبرو دنید با
ست.نگاهش ناخوداگاه رو یاراده ا یصح ِت ل خند ب ش ابت او ث یبه ل انش ن

ا ترنم برگشتتته و ب ینگاهش تابلوستتت که ب*غ*ل دستتت نقدریا دیماند.نفهم
 یاهکوت زماننگاهش کرد. رهیکنه. بازم توجه نشون نداد و خ یل خند نگاهش م

پله  نیولا یپا رو نکهیپله ها راه افتاد اما ق ل از ا نگتشتتته بود که ترنم به طرف
صدا  شتن چند قدم بلند خودش را به او رساند و  گاه با بردا بگتاره بهراد ناخودآ

 زد:
 ترنم.-
شت ا شیگوش ها به شنه  یرو ستادیاعتماد ندا  نگاهش که به دیپا چرخ یپا

 زحمت آب بهستتتاده،یحس کرد قل ش از حرکت ا یلحظه ا یبهراد افتاد برا
 :دیکرد؟؟؟در دلش نال یدهانش را قورت داد بهراد آنجا چه م

 ؟یکن یم یچه غلط نجایکنه؟بگه ا خمینکنه بخواد توب -
 داشت باهاش اومدم. دیکم خر هیگم دوستم  یخوب ... خوب ... م-



wWw.Roman4u.iR  170 

 

 دوستت به تو چه؟؟؟ گهیاونوقت نم-
شت،وقت هیافکار در کمتر از چند ثان نیا تمام  یده ش خینگاه م یاز ذهنش گت

که لرزشتتش به  ییانداخت و با صتتدا ریستترش را ز دیخودش د یبهراد را رو
 لب گفت: ریوضوح مشخر بود ز

 سالم.-
 زد: یموکشفانه نگاهش کرد و ل خند کج بهراد

 ؟یسالم،خوب کیعل-
شما ی گوشه سرشو آروم آروم بلند کرد اما به چ شو به دندون گرفت  هراد ب یل 

 نگاه نکرد:
 ممنون.-

 وس : دیبگه الله پر یزیبهراد چ نکهیاز ا ق ل
 باشن؟ یبه به چشمم روشن آقا ک-

شم غره ا ترنم صورتش رفت که الله توجه یخجالت زده از رفتاره الله چ  یبه 
با چهره  به دهن بهراد  ینکرد و برگشتتتت طرفه بهراد  نب چشتتم  جا به  حو 

 زد و گفت: شیبرو یدوخت.بهراد پوزخند
 ؟یشما کالنتر-

 نازک کرد و دستشو به کمرش زد: یپشت چشم الله
 ها. هیما نیتو هم یچ هیآره -

 کرد: یگر یانجیم ترنم
 زاد هستن. کین یآقا شونیالله بس کن ا-
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 هکیدر حال ریمتح یانگشتتت اشتتاره شتتو به طرف بهراد گرفت وبا چهره ا الله
 :دیش پرزبونش را نداشت از دهان اریاخت

 ار؟یمه-
ست ه یل ش را به دندون گرفتانم ترنم  رهیزبان الله را بگ یجوره جلو چیتوان

پا یجواب نکهیق ل از ا تا بحث  به او را  ابدی انیبه الله دهد  بهراد خودش جوا
 داد:

 بهراد. رینخ-
باز  انوسیزد و دهانش قد اق رونیحرف چشتتمان الله از حدقه ب نیا دنیشتتن با

 که االن روبروش یترنمو با کس یتونست حرفا یشد مخش هنگ کرده بود نم
سرتا پا رهیبده نگاه خ ویبود تط  که  یناباور کرد و با نییبهراد باال و پا یشو از 

 :تمخاط ش ترنم بود گف کهیزد درحال یدر کالمش موج م
 !؟!یگ ینه ... دروغ م-

 گفت: یبازوشو گرفت و با شرمندگ ترنم
 .میما بر گهیالله بهتره د-

سرد در حال بهراد ستاش داخل ج کهیهمونطور خون شلوارش بود نگاهش  بید
 ترنم ثابت کرد: یصورت سرخ شده  یرا رو

 خواستم حاله خاتونو ازت ب رسم. یم-
 زد باز از نگاه کردن به چشمان او فرار کرد: یل خند پر استرس ترنم

 .دنشید ادیبعدازظهر م ویخوبه،دکتر صد-
 باال انداخت: ییابرو وینام صد دنیبا شن بهراد

 خونه باغ ؟ یگرد یبرم یک-
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ساعتش انداخت با د ینگاه ترنم س دنیبه  شون از ر هر ظ دنیعقربه هاش که ن
 ل شو گاز گرفت و گفت: دادیم
 شده. رمید یلیاالن خ نیهم-

 درهم الله دوخت: یبه اخم ها نگاهشو
 برم خاتون تنهاس. دیباالله جان شرمنده ام -

شو از ب یشونه ا الله ستان ترنم آزاد کرداگونه  نیباال انداخت و بازو رنمو ت ید
 گوشش گفت: ریکه ز دیب*و*س یدرحال

 خته؟یر یکجاش کچله ب نیدارم برات ُت ل، ا-
 کرد و جوابشو داد: یزیر یخنده  ترنم

 تا بعد. شیحاال فعال بمون تو خمار-
 از الله رو کرد به بهراد و گفت: یخداحافظ با
 تنها بزارم. ادیخاتونو ز دیشده ن ا رمیمنم بهتره برم د گهیخوب د-

 کرد: ریبود غافلگ دهیصورتش للز ینگاه ترنم را که رو یبا زرنگ بهراد
 کنه. یفرستادم در ن وده تو ازش پرستار ویکینگران خاتون ن اش ص ح -

 :دیپرس ریمتح ترنم
 نگفت؟ یزیخاتون به من چپس چرا -
 چون خ ر نداشت.-

 با اشاره به اونطرف گفت: س س
 رسونمت خونه باغ. یانجام بدم خودم م دمویمن خر میبر ایب-

 کرد: یدست شیبزنه بهراد پ یحرف ایترنم بخواد تعارف کنه  نکهیاز ا ق ل
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 به خاتون سر بزنم. امیب خوامیست،میالزم به تعارف کردن ن-
 کی یآهسته با فاصله  ییلب گفتابا قدم ها ریتکون داد و )باشه(ز یسر ترنم

 یاز فروشنده ها که پسره جوان یکیشد. کیقدم از بهراد پشت سرش وارده بوت
 رها کرده بود به طرفشون اومد: دهیشونه اش اتو کش یکه رو یبلند یبا موها

 تونم کمکتون کنم. یم-
به کت وشتتلوارها انداخت و رو به پستتره جوان ستتفارش کت  ینگاه بهراد

شلوار سر یرا که م یو ست داد و او رفت، ترنم با  شلول باز ریز یخوا  با یم
 سرش احساس کرد: یرا رو یا هیبود که سا فشیبندک

 ؟یندار اجیاحت یزیتو چ-بهراد
 :ماند یبه پوزخند م شتریزد که ب یخیسرش را بلند کرد و ل خند  ترنم

 نه!-
تاق پرو د با به طرف ا نده و رفتن  ده ز نشتتونیب یحرف گهیبرگشتتتت فروشتت

 پولشو به طرف ترنم گرفت: فیو ک چیینشد،سو
 نگه دار. نارویا-

همراه  شویپول چرم مشک فیبرد و ک شینگاه کردن به چشمان او دست پ بدون
شده اش را آزاد ک چییسو د.از رگرفت.با رفتن بهراد داخل اتاق پرو نفس ح س 

 کیدحد نز نیتا ا یپستتر چیکناره بهراد باشتتد معتب بود تا به حال به ه نکهیا
صدا شال گردنش بود که  شلول ور رفتن با بند  شده بود م شنده ین  همون فرو

 :دیجوونو شن
 زنونه اس. یقسمت مخصوص ل اسا ؟اونیخواینم یزیشما چ یخانم-

 لب زمزمه کرد: ریز ترنم
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 نه ممنون.-
 :دیشن یتر کینزد یپسرک را از فاصله  یصدا

 ؟یدوست دخترش-
 پسر دوخت و جوابشو نداد. یایح ینگاه اخم آلودشو به چشمان ب ترنم
 ؟یالبد خواهرش یزنش باش خورهیبهت نم-پسر

و  هم فشرد یآمد ل هاشو رو یپسرک وراج باال م یداشت کفرش از حرفا گهید
صله گرفت و تقر یچند قدم سرک فا همزمان با .ستادیاتاق پرو ا کینزد  ایاز پ

و در  دهیترنم که اخم هاشتتو کشتت دنیاومد با د رونیبهراد از اتاق ب نکارشیا
صله  شنده که با  ستادهیازش ا یکینزد یفا سره فرو شو به طرف پ شکوک نگاه م

به تعر رونیب مده بود و شتتروع  به طرفش او مدنش  ازش کرده  دیو تمج فیآ
 بوداسوق داد.

از مشتتلول براند نهیآ یمتوجه بهراد که جلو یودش فرو رفته بود حتدر خ ترنم
که  ییکردن خودش درون کت وشتتلوار بود نشتتتد.با خودش در جدال حرفا

بد بوده که او به خودش اجازه داده بود  نقدریا  شیت یعنیپستترک بهش زده بود.
ص ان نیبهش توه ست خودش ع  یراب ازپس اند یبود که چرا به جا یکند از د

خاتون مهمان  یدر خونه  نکهیا یادآوریکند اما با  ینم یولخرج یودش کمخ
به خود  ی ندهیآ یاستتتت و مج وره اس برا ند در دل  نداز ک نامعلومش پس ا

قدر ب ند زد.چ مادرش حل یکس بود ا یپوزخ قل  تا  مهیکاش الا نده بود  ز
شد اما حاال چه؟؟؟ب ی ندهیاز بابت آ الشیخ صش راحت با شخ  دنیفهم انام

ست دهد  یماریب ست که نکند خاتون را از د العالج خاتون دائم تنش در لرز ا
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ه ک یحواستتشتتو معطوف ل استت نکهیا یکس شتتود. بهراد به جا یواقعا ب گهیو د
ش شم ریبود بکند ز دهیپو  یدر خودش مچاله م شتریترنم را که هرلحظه ب یچ

تاق پرو خ ر دیکاو یشتتتد م ه نیاز ا یق ل از رفتنش داخل ا ما اخم  ا ن ود ا
لوس پسره  یبه خودش گرفت و چهره  یحاال؟؟؟؟ بازم نگاهش رنگ مشکوک

که  ییداشت دائم از ل اسها یپسرک سع نکهیکرد.با ا یجوان فروشنده را بررس
 یگرید زهیچ دیخز یترنم م یرو یواشکیکند اما نگاهش که  فیتنش بود تعر

سع یم شد به داخل اتا یکرد ب یگفت  سها قتفاوت با شت تا ل ا را  شیپرو برگ
 کند. ضیتعو

 ؟یباهاش دار یباالخره چه نس ت ی؟نگفتیجوجو چرا ساکت-
سرک دوباره رو یصدا شم  یپ شو بلند کرد نگاهش پر از خ سر ملزش رفت،
 شد:

 ؟یخفه ش شهیم-
نازکشو باال انداخت و با  یپسرک ابروها د،یلرز یتا حد تیاز عص ان صداش

 ل خند گفت:
 .شهینچ نم-

شد و تو  یبخواد حرف نکهیاز ا ق ل ضرب باز  ش هیبزنه در اتاق پرو با  م بهم چ
پستترک توستت  بهراد گرفته و پاره شتتد.زبون ترنم قفل شتتده بود و با  ی قهیزدن 

گفت چشتتم دوخته بود توان حرکت  یم یزیپستتر چ رگوشیترس به بهراد که ز
د و به طرف ش دهیدستش توس  بهراد کش ابهیدر تشویموقع نکهینداشت ق ل از ا

به خودش اومد که بهراد  یبهراد بود وقت یصتتندوق رفتن هنوز تو شتتوک دعوا
 زدن. رونیپول ل اسو حساب کرد و از ملازه ب



wWw.Roman4u.iR  176 

 

*** *** *** 
 ستادیاز حرکت ا دیصح ت شن یبود که صدا راهنشیپ یبستن دکمه ها درحال

چطور  دیهمون پستتره وراج بود نفهم یبود صتتدا دهیو گوش کرد درستتت شتتن
ستترو  جادیانداخت و رو ستتره پستتر خراب شتتد،بدون ا رونیخودشتتو از اتاق ب

 دهیجر خوردنش شتتن یکه صتتتدا یشتتو محکم گرفت جور قهی ییصتتتدا
هم فشرد و در  یدورگه شده بود دندون هاشو رو تیعص ان زبهراد ا یشد.صدا

 :دیرنشه غ ادیبه فر لیت د شیداشت صدا یسع کهیحال
 ها؟ یبچه قرط یمگه ُمفتش-

احب صتت نکهیکرد از ا یزبونش بند اومده بود با ترس به اطراف نگاه م پستترک
 هراس داشت: ندیکارش آن صحنه را ب 

 .یکرد یم یخوب بل ل زبون یتو که االن داشت ؟یالل شد-بهراد
 آب دهانشو به زحمت فرو خورد: پسرک

گه خوردم...تو رو- قا غل  کردم... کارم م آ حب   ادیخدا ولم کن االن صتتتا
 کنه. یاخراجم م

 شو محکم تر از ق ل فشرد: قهی بهراد
 کنه. یبراش کار م یچه اشلال نهیب  ادینه بزار ب-
 .دی... شما ب خش دمیکردم... نفهم یادیکنم آقا غل  ز یخواهش م-
شه زم یشو ول کرد جور قهیضرب  با سرک نق شد،به طرف ترنم که  نیکه پ
 کرد برگشت و با حرص مچ دستشو گرفت. یت نگاهش مما
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سته بهراد رو با شاره د ستش تازه موقع یف شویمچ د رد تا درک کرده بود.تقال ک ت
بکشه اما موفو نشد از درد چشمانش پر از اشک  رونیدستشو از دسته بهراد ب

ده پر شتت تشیبخزند ظرف رونیشتتد و هر لحظه ممکن بود قطرات اشتتکش به ب
 یرو اگاهشتتعله ور بود وحرصتتش را ناخود تشیعصتت ان شیبود.بهراد هنوز آت

ستان ظر به  و ستادیترنم از حرکت ا یترنم درآورده بود ، با ول خوردن ها فید
 لرز به تن ترنم انداخت: کهیطرفش برگشت نگاهش و*ح*ش*ی بود جور

 چته؟-
ص ان یصدا شد ب یع شکهوا پلک بزنه و قط یبهراد باعث  شه  یره ا  یاز گو

 لب گفت: ریل شو گاز گرفت و ز یسرک بکشه،گوشه  رونیچشمش ب
 دستم درد گرفت.-
شتتد خاموش شتتد اخم  ختهیآتش خشتتم بهراد ر یرو یحرف انگار آب نیا با

سمان نگاهش آفتاب اهیس یمثه ابرها شیها د کم ل خن یشد حت یکنار رفت و آ
تاد. دوباره راه اف یگوشه ل ش نشست دست ترنم را آزاد کرد و بدون حرف یرنگ

اد بهر شتتتانانگ یرا مهار کرد و پشتتت ستتره بهراد راه افتاد.جا شیترنم اشتتکها
خودش  یداشتتت به رو یکرد اما ستتع یدستتتش قرمز شتتده بود و درد م یرو

لازه ا ی.روبرواوردین مده بود ا تایکه همراه آز یهمون م تادنیآ ظاهر  ستت به 
شو به و صم یداد نم نیترینگاه شروع کند از ت ست از کجا  که  یناگهان میدون

ما نم  ریکند ز ستتتکیر خواهدیچرا دلش م دانستتتتیگرفته بود مطمئن ن ود ا
مچ دست قرمز شده اش متوقف بود سوق داد  یترنم را که نگاهش رو یچشم

 اونطور محکم دستشو گرفته بود خودش را لعنت کرد: نکهیاز ا
 کنه؟ یدرد م-
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 بهراد آروم سرشو بلند کرد و نگاهشو از دستش گرفت: یصدا با
 نه.-

 فت:مقدمه گ یکرد غرورشو کنار بگتاره،پس ب یو سع دیکش ییپرصدا نفس
 .هیپدرم به افتخاره برگشت من مهمون یالیفرداشب و-
 داد: نه،ادامهیحرفاشو بهتر ب  ریطرف ترنم برگشت و زل زد به چشمانش تا تاث به
 .یازت دعوت کنم فرداشب همراهم باش خوامیم-

را نداشتتت متعجب زده چشتتم به او  یدرخواستتت نیهمچ دنیکه توقع شتتن ترنم
 چطور حرف از دهانش خارج شد: دیدوخت.نفهم

 چرا من؟-
شو ستانش را داخل ج نگاه شمان ترنم گرفت و د شلوارش فرو برد و  بیاز چ

 :ستاداگفتیصاف ا
 و بگو.فق  نظرت یکنینم داشیچون پ یبگرد لیدن ال دل سیتو نه ! الزم نچرا -

شو به ن ینیل خند غمگ ترنم شت و نگاه شت برگ رخ  میزد خجالت را کنار گتا
 بهراد دوخت:

 نرفتم. یمهمون نینظرم!!!! من تا به حال همچ-
 .یپس ق ول کرد-

شمان شده رو چ سرد بهراد ثابت ماند اما او توجه یترنم گرد   یصورت خون
 ملازه اشاره کرد: نیتریداخل و ینشون نداد و با دست به ل اس

 ه؟ینظرت چ-
 گفت: عیسر رهیتو عمل انجام شده قرار بگ نکهیاز ترس ا ترنم
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 آقا بهراد ... من ...-
 رهیترنم خ یچرخوند و به چشتتمان گرد شتتده  داستترشتتویحرفش دو وستت 

 حال محکم بود: نیشد.لحنش آرام و در ع
 .یند یاالن بگو بهراد که فردا شب سوت نیبهراد از هم-

 و با حرص گفت: دیکش یپف ترنم
 فکر کنم. دیکنم من با یزاد خواهش م کین یآقا-

 فت:کشوندشو گ یکه به داخل ملازه م یگرفتو در حال فشویهوا بند ک یب بهراد
 .خوادیدن نمفکر کر دنیل اس خر هی-

 شد گفت: یم دهیدن ال بهراد کش ریناگز کهیدرحال
 اما من منظورم ل اس ن ود.-

به حرفاش نکرد از فروشتتنده خواستتت تا چند دستتت ل اس  یبهراد توجه بازم
 .ارهیترنم ب زیشب به سا

 که با کفش یحرکت بهراد دستتتانشتتو ب*غ*ل گرفت وبا حرص در حال نیا با
بود  شهیتر از هم لکسیشده شو به او که ر زیضرب گرفته بود نگاه ر نیزم یرو

تا او متوجه ستتنگ نقدریدوخت ا به طرفش  ینینگاهش کرد  نگاهش شتتتد و 
 برگشت:

 ؟یبگ یخوایم یزیچ-
 بود: ریدلگ ستاد،لحنشیاش برداشت و صاف ا نهیس یاز رو دستاشو

 بله. نیاگه اجازه بد-
 گرفت: یتفاوت یاز ب یبهراد را رنگ نگاه

 شنوم. یم-
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 دیدزد یبهراد م رهینگاهش را از چشتتمان خ کهیو در حال دیکشتت یقیعم نفس
 گفت:

شم اما به من اجازه نداد نیشما ازم دعوت کرد- شب همراهتون با  نیکه فردا 
 نه! ایکنم  یبگم ق ول م

ه ب شتتد ستته تا ل اس کشتتونیبزنه فروشتتنده نزد یبهراد بخواد حرف نکهیاز ا ق ل
 طرف ترنم گرفت:

 .دیپرو کن دییبفرما-
نداشت فرداشب همراه بهراد باشد  میبه فروشنده نکرد چون تصم یتوجه ترنم
ن ترنم قصتتد گرفت دیگفتا بهراد که د یبه او م یستتیبدون رودروا نرایا دیو با

فروشنده ندارد خودش آنها را گرفت و  یل اسها را از دست تو هوا خشک شده 
د اگه ن و حرفا نینداشت اصال آدم ا دنیناز کش یکرد.حوصله  یتشکر خشک

به دختر ما االن مج ور بود،رو  یم یهمراه شتتنهادیپ یمج ور ن ود عمرًا  داد ا
 کرد به ترنم:

 برو ب وش. ایب-
 نکرد و در عوض گفت: یتوجه ترنم

 زاد. کین یآقا نیجواب منو نداد-
فرستتتاد رنگ نگاه  رونیشتتد نفستتش را با حرص ب یم یداشتتت عصتت ان گهید

 و*ح*ش*ی اش برگشته بود زل زد تو صورت ترنم و با تحکم گفت:
 زنم . یم ویبار حرف هی-

 به اتاق پرو کرد و ادامه داد: اشاره
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 برو ب وش. ایب-
ر مج و ریجلوه کند اما ناگز فیبهراد ضتتع یخواستتت جلو یدلش نم نکهیا با

سها رو از د سکوت راه رهیست بهراد بگشد ل ا شه.با رفتن  یو در  اتاق پرو ب
ه نظرش را جلب کرده بود ب یلیافتاد خ یترنم دوباره نگاهش به همون ل اس آب

 بود برگشت: یاز فروشنده ها که دختره جوان یکیطرف 
 خانم پرو کنن. دیب ر ویاون ل اسه آب دیلطف کن -

 که بهرادگفته بود کرد: یبه ل اس یاشاره ا فروشنده
 ن؟یا-
 بله.-
بارم شده  هیل اسها ن ود اما دوست داشت حداقل  دنیبه پوش یقل ًا راض نکهیا با

ش  شه امتحان کنداباا یل اس  شت ب و شو دا سر نیکه آرزو  یمه هادک عیفکر 
نگ تر از و قش  اتریهرکدوم ز دیل اسهارو پوش یکی یکیمانتوشو از هم باز کرد،

درصتتدم که شتتده  کی ود.اگر قرار بیباز و ل*خ*ت شتتانیودن اما تمامب یگرید
ول در مشتل دیپوشت یل اس م نگونهیا دیمختل  برود ن ا یهمراه بهراد به مهمون

وپشتتت بندش  دیدر را شتتن یکه پرو کرده بود که صتتدا یل استت نیآوردن آخر
 بلند شد: یزنانه ا فیلط یصدا

 ب وش. نمیا ایب یخانم-
 اهنریپ دنیزد و با د یباز کرد،دختره پشتتت در ل خند یدرو به آروم ی گوشتته

او  یبه ستترتا پا زشتتویآم نیکه هنوز تن ترنم بود نگاه تحستت یرنگ ییآل الو
 انداخت:

 ... ادیچقدر بهت م-
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 زد و ادامه داد: یچه سراغش آمده بوداچشمک یفراموش کرد برا انگار
 .ادیبزار شوهرتو صدا کنم ب-
به خودش ب نکهیق ل از ا و باتلفن  ادیترنم  که در حال مکالمه  به طرف بهراد 

شاره کرد همراهش برود. بهراد در حال شلول  کهیهمراهش بود رفت و ا هنوز م
د در اتاق کامال باز شتت یبود به طرف اتاق پرو رفت،وقت انیستتروکله زدن با پو

 دیترنم چرخ یو ستتاکت شتتد.نگاهش از ستترتا پا ستتتادیاز حرکت ا شیل ها
معصوم و دخترانه ترنم درون آن ل اس  یاز ل انش گتشت،چهره  یل خند محو

صل به پشتت ل اس و فیاش را دوبند ظر قهیچست ون وبلند که تنها  ییآل الو
ش یم صدادادینشان م طونیکرد  صدا انیپو ی.  شت خ   د ز یم شیرا که از پ

 :دیشن ینم
ردددددددددددددبتتهتتراد ... بتتهتترااااااااااااااااااااااا-  یتتی؟؟؟کتتجتتایاد متتُ

 پسر؟الوووووووو!!!!!
س وانهیقل ش د ترنم شده بود  دیکوب یاش م نهیوار بر  شک وبد طعم  دهنش خ
شده بود خجالت م یاونجور جلو نکهیاز ا ش یبهراد ظاهر  ه لحظ نکهیبا ا دیک
 یسمتتا ق یانداخته بود وتونسته بود کم شونشیپر یموها یآخر شالشو رو ی

س شونه ها نهیاز  ض یو  شاند اما بازم را گاه ن نکهیا ود،حسن  یبرهنه اش را ب و
را رنگ  برد.نگاه بهراد یرا برانداز کند ت ش قل ش را باال م شیبهراد از ستترتا پا

ون چ یدختر یمردان رو فینگاه کث نکهیازا یلحظه ا یگرفت اما برا نیتحستت
ش شیم یکه گره ا ییشد و با ابروها مانیاو بخزد پ که  افتاده بود رو به ترنم انان

 شالش را محکم نگه داشته بود کرد: یوگوشه  نییسرش پا
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 امتحان کن. ویکی نیخوره ا یبه درد فرداشب نم یخوبه،ول-
 یلوبه او بندازد از ج یگرینگاه د نکهیاز دست فروشنده گرفت و بدون ا ل اسو

شت به آن  صد ندا صال ق در کنار رفت.بازم اجازه اعتراض به ترنم نداده بودااو ا
ه باز ب وشتتد.فروشتتند نینچنیا یبرود چه برستته به آن که بخواهد ل استت یمهمان

شها سانت یکف شنه هفت  درو  و او با گرفتنش ترا به طرفش گرف یسرمه ا یپا
ست شده اش را آزاد کرد. د ست.با رفتن بهراد نفس ح س  اش  نهیس یش را روب

ش به آرام دیکوب یاش م نهیوار بر ستت وانهیکرد قل ش را که د یگتاشتتت و ستتع
خارج  از تنش یبود ل اس را به سخت یدعوت کند.لرزش انگشتانش مهار نشدن

بدنش  دیبا پوست سف یکاربن یآب رنگرنگ را به تنش کرد. یکرد و آن ل اس آب
ضاد ز شت،ز یی ایت ش نیدر ع  ایدا ست دهیحال پو آرنا  کیبلند تا نزد یها نیآ

شت که به طرز ز شت قهیشده بود، یسنگ دوز یی ایدا سنگ دوز یاش خ  یو 
از  یتنگ بود و چاک نییاز باال تا پا دادیاش را نشان م نهیس یشده بود و قفسه 

ل اس را  یی ایآمد،قدش با آن کفشها بلند تر شده بودو ز یم شیتا رون پا نییپا
د که به در خور یتقه ا یل اس شتتده بود که صتتدا یی ایکرد.محو ز یدوبرابر م

 :دیشن
 بله.-
 :دیبهراد را شن یبرخالف تصورش صدا ن اریا

 چطور بود؟-
 کرد صداش نلرزه: یل ش را به دندون گرفت،سع ی گوشه

 خ...خوبه.-
 کار دارم. ییعجله کن جا کمی-



wWw.Roman4u.iR  184 

 

شه سر یآروم ی با سو تعو عیگفت و  ش اومد  ونریاز اتاق پرو که بکرد، ضیل ا
سها د ساب کردن ل ا شلول ح ستیدلش م نکهیا د،بایبهراد و م  رفت یم خوا

 زدن باهاش حرف بزنه. رونیاز ملازه ب یداد وقت حیگرفت اما ترج یوجلوشو م
که  رفتیوبا خودش کلنجار م داشتیاومدن کناره بهراد قدم برم رونیملازه ب از

با خودش در  دیخر شیبرا نکهیچگونه او را از ا کرده بود مواخته کند . هنوز 
 ستادنیبهراد که ا نیماش یزدن، روبرو رونیاز پاساژ ب یک دیجدال بود که نفهم

شده بود و حدس زده بود  رکالله پا نیکه پشت ماش ینیتازه متوجه همون ماش
شد. ل خند کم رنگ دیشا شد  سه بهراد با صدا یرو یوا ست که با  ش  یل انش ن

 حو شد:بهراد م
 سوار شو. یستادیچرا وا-

عقب گتاشتتت و خودش پشتتت فرمون  یصتتندل یرو دهارویخر لونینا بهراد
ست.ترنم درحال ش سرش پا یسکوت کرده بود کناره او جا کهین بود  نییگرفت 

دوستتت  چوقتیبهراد ضتتعف نشتتون داده بود ناراحت بود ه یجلو نکهیاز ا
س شت ک سوز شهیبهش ترحم کند هم یندا آمد.لب  یبدش م گرانید یاز دل

کرد حرفش را به زبان آورد اما با زنگ خوردن  یهم فشتترد وستتع یرا رو شیها
 بهراد و مکالمه اش مسکوت ماند: یگوش
 الو.-بهراد

 دلم هزار راه رفت؟!؟ یکنه پسر!!!چرا قطع کرد کاریخدا بگم چ-انیپو
ش یها اخم ست دهیبهراد تو هم ک سرکه فرمان را گرفته  یشد با د نده د عیبود 

 عوض کرد و جواب داد:
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 کار داشتم.-
اهاش ب نیبشتت اروی نیا ِش یامرزو برو پ نیگفتماهم یبهت چ یدیفهم-انیپو

فت ر نجای!خستتته ام کرد بس که زنگ زد اهیحرفه حستتابش چ نیمتاکره کن ب 
 رو اعصابم.

 آروم گفت: بهراد
 باشه.-
 ؟یشمارشو دار-
 نه.-
 کن. ادداشتی-
 تونم پشت فرمونم. ینم-
 .سهیبنو یبگ سین شتیپ یکس-

 پوزخند زد: بهراد
 چرا اتفاقًا.-
 :دیبا خنده پرس انیپو
 کلک؟؟؟ هیک-

 و توقف کرد: دیلحظه به چراغ قرمز رس همون
 کنم. ویبگو س-

 هنوز ُپر از خنده بود: انیپو یصدا
 تونن؟؟؟ یشد؟خانمم دستشون بنده نم یچ-

 :دیغر یساختگ یتیبا عص ان بهراد
 زهرمار.-
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 درست صح ت کن. تییخر با دا یخااااااااک تو سرت پسره -
 .انیبگو پو-
 ؟یچته تو باز سگ شد-
 حوصله ندارم.-
 . 0912.... سیستابنوین یدیجد زهیچ نکهیا-

 گفت: انیزد،پو شیاز گفتن شماره که بهراد داخل گوش بعد
 .ششیحتمًا برو پ-
 باشه.-
 اونجا ساعت چنده؟االن -

 انداخت: نیبه ساعت ماش یکوتاه نگاه
 ظهر.12:45-
کن شن ه ص ح اول وقت  یشده سع رید ششیپ یامروز بر خوادیولش کن نم-
 .یسر بهش بزن هی

 باشه.-
گم رفت ب ادمی ینکن...آخ آخ راست تیوپوچ اذ چیخودتو سره ه نقدریا-انیپو

 برات تنگ شده. یلیرسونه دلش خ یِسلنا سالم م
 .یندار یکار-
تو  کردن یم میقلب تقستت یوقت دونمی،نمیاحستتاستت یقربونت بشتتم که خدا-

 .رغضبیم یبود یکدوم گور
 :دیغر بهراد
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 .انیپو-
 کرد: یبلند یخنده  انیپو
 هم سالم برسون. تیباشه بابا برو به ب*غ*ل دست-
 خداحافظ.-
 .یبا با-

واست تا با او صح ت کند.اما تا خ افتی یقطع کرد وترنم فرصت ویگوش باالخره
 یهااز آهنگ یکیبرد وضتت   را روشتتن کرد  شیزبون باز کند بهراد دستتتش را پ

که نوا یب گتاشتتتت و  انویوپ الونیو یکالم مح وبش  بود وآرامش بخش را
 یشتتتکرد.بازم فرصتتت حرف ازش گرفته شتتد و ُبغ کرده به پ ادیصتتداشتتو ز

 داد. هیتک شیصندل
*** *** *** 

 دهم بخش
شوم یاز خوردن نهار رو بعد شمان دهیمنزل خاتون لم نهیم ل کناره   یبودوبا چ

سته به اتفاقات امروز فکر م س کرد،بایب ستن ک ش شم یحس ن شو از کنارش چ ا
 کنارش نشسته بود: اریهم باز کرد وسرشو برگردوند.مه

 ؟یدیرو د تایداشم چه خ را ؟ آز-
 تو جاش جابه جا شد: یوکم دیکش یپف بهراد

 آره.-
 ه؟ینظرت چ-
 .دیرس یبه نظر نم یدختره بد-
 فردا ش و بهش بگم؟-
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شو برگردوند همون لحظه نگاهش با ترنم  اریجواب مه نکهیاز ا ق ل سر رو بده 
گاهشو ن عیآمد گره خورد.اما ترنم سر یم رونیبه دست از آش زخونه ب ینیکه س

 زیم یبهراد رو ارویمه یرا روبرو ینیبازم ضتتربان قل ش باال رفته بود ستت دیدزد
 کرد: قفشخاتون متو یقرار داد خواست به اتاقش بره که صدا

 .نیبش ایدخترم ب-
که رو به خاتون  بافتن  دهیلم اریبهراد و مه کینزد یم ل یطرف  و مشتتلول 

 بود برگشت: یبافتن
 رم ظرفا رو بشورم. یم-

 صورتش جابه جا کرد: یرو نکشویع خاتون
 .نیبش ایشوره تو ب یخانم م نبیز خوادینم-
 یراب اریچهل ساله که به سفارش بهرادامه  اً یتقر یخانم همسره غالم زن نبیز

به امور خانه آورده بود و قرار بود دوتا اتاق ته باغ که به عنوان ان ار  یدگیرستت
ختصاص داده شود تا در هر ساعت و به او و غالم ا زیشد تم یازش استفاده م

 از ش انه روز از خاتون مراق ت کند.
بود  نهار یخانم مشلول شستن ظرفها نبیبه آش زخونه انداخت ز ینگاه ترنم

نگاه برگرفت وبا اکراه رفتو کناره خاتون نشست و مشلول ور رفتن با انگشتانش 
 شد: دهیکنار گوش بهراد شن اریمه یشد،صدا

 بگم؟ تایبه آز ینگفت-
 جوابش را داد: یبه ترنم انداخت و با لحن محکم ینگاه مین بهراد

 نه!-
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 گرد شد: اریمه چشمان
 واقعًا ؟!؟-
 آره.-
 ؟یایم ینه پس جمعه شب با ک تایاگه آز-

ستینم شن اریمه دون شب قراره با ترنم بره چه عکس العمل نکهیا دنیبا   یفردا 
 خاتون او را از جواب دادن نجات داد: ی!صدادهیاز خودش نشون م

 ؟یشازده چته مادر چرا ساکت-
 و گفت: دیکش یآه سرد بهراد

 گرفتن. یفرداشب برام مهمون نیفرامرز خان و شه-
 وس  حرفش: دیپر اریمه
 منظورش باباس.-

شم غره ا بهراد سر اریبه روش رفت که با ل خند مه یچ شد.خاتون  از  یروبرو 
 ن داد:تاسف تکو یرو
شو ن نیا- ست از ا سیمردآدم ب شته خودش کم  شیع نی!هنوز د ونوشش برندا

 شما دوتا رو هم مثل خودش کنه. خوادیبود م
 :دیبه وضوح شن اریمه کهیکرد به طور یلب زمزمه ا ریز بهراد

 خدانکنه من مثه اون بشم.-
 بلند کرد: یصداشو کم س س

 .دیشما هم از طرف من دعوت-
 زد: یرمق یصورتش برداشت و ل خند ب یرا از رو نکشیع خاتون

 پامو اونجا نزارم . گهیاومدم قسم خوردم د رونیکه از اون عمارت ب یاز روز -
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ا نشتتستتت.بهراد ب شیگتشتتته بلض به گلو یادآوریخاتون کدر شتتد و با  نگاه
 گفت: یدهنده ا یلحن دلدار

 شماس خاتون. یاونجا خونه -
 دمادر،منیمن نابود شد شما بر یُمرد اون عمارتم واسه ساالر  کهیروز سین-

 فرامرز کجا؟!؟ یها یکجا و مهمون رزنیندارم منه پ ویشلوغ یحوصله 
 بهراد زد: یبه پهلو یهوا سقلمه ا یبه ذهنش ب یفکر دنیبا رس اریمه
 .دمیبهراد فهم یوااااااااااااا-

 کرد و در جواب خاتون گفت: ارینثار ل خند شاد مه یغره ا چشم
ست ندار- سرار نم دیاگه دو شو تحمل  الیو دیستیکنم مج ور ن یمنم ا و آدما
 .دیکن

ششیکه در تالش بود حرفش را به او بزنداز اریمه یصدا ه رو مخ بود نگا رگو
 دوخت: اریاز خاتون گرفت و به مه

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یرینم-
 ت:نثارش کرد و با آب و تاب گف یچشمک اریمه
 باشه. یهمراهت ک دمیفهم-

 زد: یخی ل خند
 بس بود الزم نکرده. یداد شنهادیکه پ ییممنون همونا یلیخ-
شو بزنه از رو نکهیق ل از ا اریتوجه به مه یب ش یاجازه بده حرف د و به م ل بلند 

 زینگوآن عطر دل ا دیکش یقیمشامش را ُپر کرد نفس عم زیپائ یرفت.بو اطیح
ستاد به نرده تک شیها هیرا به ر شمانش رو یداد ذهنش خال هیفر  هم یشداچ
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ان درخت ونیآواز پرندگان و وزش باد م یصتتدا دیشتتن یکه م ییافتاد تنها صتتدا
 نشیدلنش یبا صدا شانشیپر یموها ونیم مینس یباز زیبودوحس رخوت انگ

 را زمزمه کرد: ییلب آوا ریز
 خواهم ساخت یقیقا -

 انداخت به آب خواهم
 بیخاک غر نیخواهم شد از ا دور
 عشو ی شهیکه در ب ستین یکس چیدر آن ه که

 کند داریرا ب قهرمانان
 یاز تور ته ویقا
 دیمروار یدل از آرزو و

 خواهم راند همچنان
 ..........ایها دل خواهم بست نه به در یبه آب نه

 (اهای....پشت دری)سهراب س هر
 ستتتادیاز حرکت ا شیشتتد ل ها یم کشیکه نزد ییقدمها یصتتدا دنیشتتن با

 یآروم یوبا صتتدا ستتتادیکنارش ا دیرستت کشیآروم نزد اریوستتکوت کرد.مه
 گفت:

ست ندارم رفتاره بق یمن فق  م - درم باعثه آزاره تنها برا هیخوام کمکت کنم دو
 بشه.
 فرستاد: رونیرا ب شیپر صدا نفس

 ه؟یک ینفره بعد یبدون یخوا ینم-اریمه
 گفت. یلب )نه(محکم ریچشمانش بسته بودن ز هنوز
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شه هر جور خودت م- شب آماده  یدونیبا ش یَکنه  هی یپس،فردا  باش  دهیتر
 شده. رمیرم د یم گهیبشهامن د زونتیآو

به ن یپوزخند چشتتم  اریرخ مه میزد و باالخره چشتتمانشتتو از هم باز کرد و
 دوخت:

 کجا؟-
 انداخت: شیبه ساعت مچ یکوتاه ارنگاهیمه
صلر ال،یو- ست ب یا ست تنهاس نم چارهیزنگ زد ازم کمک خوا تونه به  ید

 کنه. یدگیسفارشات ملکه رس یهمه 
 برد و ادامه داد: شیدستش را پ س س

 بود. یبه ک شنهادمیگم پ ینه اما من بهت م یگفت نکهیبا ا-
 فشرد و با اخم روبهش گفت: یبه گرم ارویدست معلو مه بهراد

 نکرده. الزم-
 باال رفت: یبه طرز بامزه ا اریمه یابروها

 تونم حرفمو تو دلم نگه دارم. ینم خورهینم سیمن عدس تو دهنم خ-
 :دیغر
 .اریمه-

 اطیرا به طرف ح وانیا یکه پله ها یباز در حال یشتتیزد و با ن یارچشتتمکیمه
 رفت گفت: یم نییپا
 .هیخوب سیبه نظرم ترنم ک-
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 دهد شتتنهادیترنم را پ اریمه کردیفکرش را نم چیخشتتک شتتد ه اریحرف مه با
با بحث ند روز پ یمخصتتوصتتتًا  جا شیکه چ جب  یدر مورده او داشتتتن  تع

ضا شت.ل خند ر ش تیدا صدا یل ها یبخ  یدبلن یبهراد را از هم باز کرد و با 
 بود گفت: دهیرس نشیماش کینزد  اً یکه حاال تقر اریروبه مه

 .هیبه نظره منم عال-
هراد و باز ب شین دنیسرخ شده از خنده به طرفش برگشت،با د یبا چهره  اریمه

 ریزد ز یبلند ینتونستتت خودشتتو کنترل کنه وبا صتتدا گهیبرق چشتتمانش د
 خنده:

 مرررررررررررررض.-
 کینزد دیخند یحستتاب یبهراد نداشتتت وقت یبه چشتتم غره و غرغرها یتوجه

 ی، نگاهشو باال گرفت و به بهراد که روبود رفت ستادهیکه بهراد ا یینرده ها جا
 بود گفت: ستادهیچند پله ا یارتفاع یبا فاصله  وانیا

 ؟یحاال شد عال یکرد یو ُچس م سیف شیپ قهیخوبه واال تا دو دق-
 که مخصوصه خودش بود گفت: یگرفت و با غرور یا افهیق بهراد

 .یکنیدعوتش م یزنیباهاش حرف م یریحرف ن اشه خودت م-
 به خودش کرد و صورتش جمع شد و گفت: یاشاره ا اریمه
به من چه!خوش گترون- واستتته  شیمنت کشتت یواستتته جنابعال شیمن؟!؟ 

 من....برو بابا.
 .اریمه-
 ؟یزار یم هیدنده خودت گمشو برو بهش بگو چرا از من ما هیزقنه بور...غده -

 اخم کرد: بهراد
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 .خوادیولش کن نم-
 کرد: یسرخوش یخنده  اریمه
 کنم اما نه واسه تو واسه پارتنِر خودم. یرم ازش دعوت م یباشه م-

سه بهراد درآورد و پله ها یزبون ستگ وانیا یوا ست د  رهیرا باال رفت.اما تا خوا
 شد و به عقب برگشت: دهیل اسش توس  بهراد کش نیدروباز کند آست

 کجا؟؟؟- بهراد
 باشد: یکرد جد یخنده اش را به زور جمع و جور کرد سع اریمه
 .گهیترنم د ِش یپ-

 بهراد تو هم رفت: یها سگرمه
 .گهیکس د چینه با ه ادیفردا شب با من م اترنمیغل  کرد-
 ؟یمطمئن نقدریاز کجا ا-
 شد: رهیخ اریچشمان مه به
 که دعوتش کردم ق ول کرد. ییاز اونجا-

 گرد شد: اریمه چشمان
 ؟یک-
 باغ. میایب نکهیق ل از ا-
 کجا؟-
همون جا ازش دعوت کردم اونم  دمشیقرار داشتتتم د تایکه با آز یتو پاستتاژ-

 ق ول کرد.
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ندل یکی یتموم شتتتدن حرفش رفتو رو با  وانیا یرو یچوب یها یاز صتت
 گفت: ارینشست،مه

 ؟یبهش گفت یبه من بگ نکهیبدون ا یُتخس یلیخ-
 سکوت بود. جوابش

 ؟یچوندیپ یچطور تارویآز-
 :دیکش یقیعم نفس

رد ک یخداحافظ ومدهیازش خوشتتم ن دین ود خودش فهم چوندنیبه پ اجیاحت-
 رفت.

 به خودش گرفت: یمشکوک یو نگاهش رنگ ستادیروبروش ا اریمه
 ؟یداد شنهادینکنه از ترنم خوشت اومده که بهش پ-
ا پ یدیق یبرگشتتت با ب شو*ح*ش*ی ومد،نگاهیخوشتتش ن اریطرز نگاه مه از
 پا انداخت: یرو
 ؟یجوابمو نداد-اریمه

 دوخت: اریبه چشمان مه نگاهشو
تا ا دمیم حیترج- به مزاجت خوش  یبخوام جواب نکهیستتکوت کنم  که  بدم 
 .ستین

 :دیکش یپوف صدا دار اریمه
خودم مطمئن بودم نه تو  شیچون پ کردمیم یبهراد من داشتتتم شتتوخ نیب  -

ما االن...ب  یکن یق ول م چه ترنم  خوامینم نینه ترنم ا چه تو  نت کنم. مع
ست دار یتا با هر ک تیآزاد ش دیکه دو شم دیبا  بهراد و ترنم یاما....اما تو دادا

 کنه. تشیاذ یکس خوادیمونه دسته من امانته دلم ... دلم نم یمثه خواهرم م
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 واژگون بشه،چشمانش یبود صندل کید شد که نزدبلن یصندل یاز رو نیهمچ
سه  شده بود قف از  اش ینیب یشد و پره ها یم نییاش باال و پا نهیس یسرخ 

 بود: ادیفر هیشک ش  یب شیباز وبسته.صدا تیعص ان
 بزنه؟من؟ آره؟ بیخواد بهش آس یم یک-

 کرد او را به آرامش دعوت کند: یسع اریمه
 گم ... ینگفتم فق  م یزیچ برادره من آروم باشامنکه-
 نگتاشت حرفش تمام شود:-
 کنم؟ یم تشیمن اذ یکن یجوابه منو بده تو فکر م-

 لب گفت: ریانداخت و ز نییشرمنده سرش را پا اریمه
 نه.-
 گفته اون دسته تو امانته ها؟ یک-

 سرشو بلند کرد: اریمه
 کنم. تشیکس نگفته من خودم خواستم حما چیه-

آورد وچشمان به خون نشسته اش  نییبرداشتاصداشو پا اریبه طرف مه یقدم
 کرد: زیرا ر

 طون؟آره؟یو من پسره ش یلم ریاونوقت تو پسره پ-
 انینشتتستتت وستترش را م یصتتندل یشتتد.رو مونیاز حرفاش پشتت اریمه بازم

 آمد: یم رونیانگار از چاه ب شیدستانش پنهان نمود،صدا
 یستتتین یباور کنم اون خوادیباورت کنم دلم م خوادیچم شتتده دلم م دونمینم-

 .گهیم نیکه شه

http://www.roman4u.ir/


 197 شب برهنه

 منفجر شد: نیاسم شه دنیبا شن بهراد
قدریا یعنی- تاث هیکه حرف  یاراده ا یب ن عا برات  ریَاجوزه روت  بتاره؟واق

 متاسفم.
دستتتانش جدا کرد،چشتتمانش قرمز بود وبرق اشتتک به  نیستترشتتو از ب اریمه

 :دیصداش از بلض لرزکرد. یم ییوضوح درش خودنما
فق  هجده  یوقت یشتتتد یم نیهم یمن بود یارادم...تو هم اگه جا یآره ب-

ختر، به د هیازم جدا کرد چرا؟بخاطره  یکسم که تو بود نیزتریسالم بود بابا عز
سم ا شدم خکایامر یرفت یقراره درس بخون نکهیا ش ایلی...تنها  د تنها همدمم 

 امیداشتتتم ب زهخالصتته شتتد تو آخره هفته ها که اجا میخاتون.تموم دلخوشتت
که  دمیشتتن یوکناره گوش بابا م نیشتته یکه گتشتتت زمزمه ها ی.مدتنجایا
 یکیگفت پسره  یم یالواط یپ یگفت رفت یتو رو از چشمش بندازه،م خوادیم

 نکهیا ا.بدهیوس  دخترا د سکویتو د لیشب م*س*ت و پات هیاز دوستاش تورو 
تونستتتم  ینم اشتتناخته بودمت ام یهمش باهات در تماس بودم وتا حدود

 فیثمرد زن باز وک هیبرادرم  نکهیتفاوت باشتتم از ا یب نیشتته ینستت ت به حرفا
 یبش سرخورده یباهات کرد حقم داشت مایکه س یال ته با کار ومدیباشه بدم م

 نهایتموم ازدم  یباهات حرف م ی...اما وقتیونوش غرق کن شیو خودتو تو ع
دوباره  نیشه یبرگشت یکردم.دوست نداشتم باور کنم اما از وقت یرو فراموش م

خراب کنه باورکن دستتته  تمویخواد ذهن یشتتروع کرده حاال بلند تر از ق لام
 بره تا بشناسمت. یزمان م ستیخودم ن
شکاش رو یبود و اجازه داده بود ب نییپا سرش  ه،بازیگونه هاش بر یخجالت ا

س سرشو بلند کرد.د یبهراد رو یت گرم و مردونه حس د  یخ ر گهیشونه اش 
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را که به او گتشتتته  ییو و*ح*ش*ی ن ود بازم غم وغصتته ها یاغیاز اون نگاه 
سمان شت نگاهش پنهان کرد حاال آ از  ییابود که رگه ه شیصاف روبر یبود پ

 کرد: یم ییرنجش درش خودنما
 وندم.سره جاش ننش نویشه نایمنه که زودتر از ا رهیس،تقصیتو ن ریتقص نایا-

 بهش انداخت: ینگاه هراسون اریمه
 .وفتی...با بابا در نالیخینه بهراد ب-

 ل ش جاخوش کرد: یگوشه  یزهرخند
 ندارم طرف حسابم زن بابامه. یمن به فرامرزخان کار-

*** *** *** 
 ازدهمی بخش

 کرد: یکه قرار بود بره فکر م یبود و به مهمون ستادهیدوش ا ریز
اشتته ن  یی...از اونایهرک یباشتته و هرک یمثه پارت ه؟نکنهیچجور مهمون یعنی-

از دوستتت پستتراش رفته،اگه بخوان به زور بهم  یکیبا  یدوبار گفتیکه الله م
 ؟یمواد بدن چ

 .نیساده اس هم یمهمون هیه؟یتوووووو مواد چ یهست ینه بابا...چقدر توهم-
بد خ یم فیخاتون اونطور ازش تعر یستتتاده اس وقتآره - نه پس ال  یلیک

 .یوا ی...اارهیسرم ب ییخفنهانکنه بهراد بخواد بال
 نیهمه دختر تو ا نیا اریدختر!واس پستتره مردم حرف در ن الیخینچ نچ...ب-

 کس و کار! یسراغه تو ب ادیشهر هست آدم قحطه ب
 کس وکاره بزار ازش استفادمو بکنم. یدختره ب گهیم گهید نیهم-
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 کجا وتو کجا؟ یپسره خفن نیچند؟؟؟ همچ ییلویبابا اعتماد به نفس ک-
 یکه چه عرض کنم ب یلیفق  فق ...رنگ چشتتتاش خ سیاصتتالنم خفن ن-

 خوشگله...اونم فق  رنگ چشاش. تینها
 ِا...فق  چشاش؟!؟-
 .موهاشم باحاله یهم داره راست یقشنگ لهیخوب...فقِ  فق  چشاش نه!است-
 !!!تو رو خدا تعارف نکن بگو.یچ گهید-
 شد نرم. یَاه...غل  کردم دست از سرم بردارکاش م-
 .شیبخور دیپاته با ینخوا یآش کشک خالس بخوا یبر یفعال که مج ور-
 گمیم زنمیبهش زنگ م رمیاالن م نیهم سین نجوریاصتتال ا رررررررررینخ-

 وس سالم. امیتونم ب ینم
ساعت د-  یحرفو م نیا دیدن الت بر ادیقراره ب گهیآره جون خودت حاال که دو
 !یزن
 .زمیتو سرم بر یپس من چه خاک-
 خاک کاهو.-
 دست از سرم بردار. ینظر بد خوادی...گمشو نمیواقعا مرس-
عد .باورنیدوش چند بار سرشو تکون داد تا افکار مزاحم به ذهنش هجوم ن ریز
ساب نکهیز اا ست حوله را دورش پ یح ش  از حمام اطیو با احت دیچیخودش را 
 یدره حمام بخوره صتتدا یجلو یپاش به رو فرشتت نکهیآمد اما ق ل از ا رونیب

 کرد: خکوبشیم انیرا
 .یباشه خانم تیعاف-
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باره نکهیق ل از ا دید شیرا در چند قدم انیرا که بلند کرد را ستترش  بخواد دو
 را گرفت: شیبازو انیداخل حمام بره دست را

 کجا؟-
 تن پوشش را گرفت: یحوله  یدست آزادش ل ه  با
 ولم کن.-
سرتا پا یکرد و با نگاه یطانیش یخنده  انیرا ستش را آزاد کرد.با آ شیبه  زاد د

در را  کهیخودش را داخل اتاقش پرت کرد و در حال یشتتدن دستتتش مثه ماه
ُسر خورد و رو یقفل م شت در  صدا شیزانوها یکرد پ ست. ش را از  انیرا ین

 :دیاون طرف شن
سه ام ناز کن.د یخانم- س یدیکمتر وا ستر دمه ق کیمن به تو کمتر از  یکه د

تونم قول بدم که  یباهات ندارم اما نم یطاقچه باال نزار.فعال کار نقدریپس ا
 بشه. یبعدا قراره چ

شت کرد،م*ر*ت*ی*ک*ه  یرا با حرص رو شیل ها ستانش را م شرد ود هم ف
 هی دیکرد.با یم شینشتتون داده بود و تهد شتتویواقع یع*و*ض*ی باالخره رو

داد.نگاهش با ساعت  یضعف نشون م شیجلو دیگرفت ن ا یروز حالش را م
سر یبود تالق کینزد 4به   اً یکه تقر وارید یرو سع عیکردا شد و  با  کرد یبلند 
هم طول  یلیذهنش را معطوف آماده شدنش که خ شیکردن لحظات پ شموفرا

ند.روبرو دیکشتت یم تاقش نشتتستتتت ک ی نهیآ یک را  شتتشیلوازم آرا فیا
بود،کرم پودر زد و روش  دهینو خر یشیآرا لیبرداشت،حاال خوب بود تازه وسا

که پهن وکمدیمال کیپنک هاشتتو  مداد قهوه ا ی...ابرو ته  یکوتاه بود  ستتوخ
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زد خ  چشتتم نازک و  یو مشتتک رهیت یآب ی هیستتا شیپلک ها ت...پشتتدیکشتت
حالت  شیمژه ها ملیبود،با وجود ر ملی...حاال نوبت ردیکشتت ینامحستتوستت

چشمانش را  یکه رنگ قهوه ا دیداخل چشمانش کش یدار و پرتر شد.سرمه ا
ماس نشتتتان م ثل ال نه دادیم ها یاش را رو یگل ه ی.رژگو نه  اش  یگو

 شیزد و با دستتتمال کمرنگش کرد و دستتت از آرا ی هرژ گلرا  شینشتتاند.ل ها
 نیوقت تا به ا چیانداخت ه نهیدر آ دشیجد ی.نگاه به چهره دیکردنش کشتت

زد و مشتتلول درستتتت  نهیبه خودش درون آ ینکرده بود ل خند  شیاندازه آرا
صم یکردن موها شد،ت شت آنها را باال میمواجش  جمع کند  ریسرش با گ یدا
 سیلیباب ختیر یصتتورتش م یکه به حالت کا رو را شیموها یو گوشتته ا

 بکشد و فر کند.
ه حاال ب دیبود ل استتشتتو پوشتت یخانم که زن مهربون و خونگرم نبیکمک ز با

نگاه کرد.حس  نهیتا آستتمون با ترنم ق ل فرق داشتتت درون آ نیخودش که زم
د و باش شیاهایرو یرا کناره شاهزاده  یرا داشت که قرار بود ساعات ییندرالیس

 :دیکش یشد...آه یمثل ق ل م زیق ل از ساعت دوازده همه چ
 دختر. یماشاال هزار ماشاال چقدر خوشگل شد-خانم نبیز

 زد: ینیل خند غمگ ترنم
 .یمرس-
 و گفت: دیزده شده بود دستش را کش جانیترنم ه دنیخانم که از د نبیز
 به خانم نشونت بدم. میبر ایب-

 ل خند زد : ترنم
 .امیخانم دستمو ول کن خودم م نبیباشه ز-
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تاق ب یب نبیز به حرف ترنم او را از ا پت دیکشتت رونیتوجه  به طرف   ییاریو 
 یراه م یپاشنه بلندش به سخت یبا کفش ها کهیکشانداترنم لگان لگان در حال

شو کم یرفت گوشه  س ش یل ا ش نبیدن ال ز دیباال ک د وغر ش یم دهیخانم ک
 زد: یم
 .نیخورم زم یدستمو ول کن االن م امیخانم بخدا خودم دارم م نبیبابا ز-

 نشه. دهیاعتراض ترنم شن یشد صدا یخانم باعث م نبیز یصدا
 چقدر قشنگ شده ... دینیترنمو ب  دیایخانم خانم جون ب-
ود واژگون شتت نیزم یبود رو کیبهش خورد و نزد نباترنمیز یتوقف ناگهان با

 م ل خودشو نگه داشت وبا غرغر گفت: یکه با گرفتن دسته 
 خانم. نبیچته ز-
 .نیسالم آقا خوش آمد-
 یمثل برق گرفته ها ستترش را بلندکرد،نگاهش رو نبیآقا از دهان ز دنیشتتن با

زمان و مکان  یلحظه ا یاومده بود؟برا یچشتمان خندان بهراد متوقف شتد.ک
شد تمام لحظ شش  ستر شیه هافرامو شمان خاک شد تو چ صه  بهراد و  یخال

 یمانده بود وقت ریجاخوش کرده بود مات ومتح یل ش که ل خند کج یگوشتته 
.انگار دینگاهش را از چشتتمان بهراد گرفت که او را مشتتلول برانداز کردنش د

 کت و شلوارتنگ ینگاهشو رو ستادهیا شیروبرو یفراموشش شد با چه وضع
با  یرنگ وکراواتش مشک یسرمه ا راهنشیبراق بهراد دوخت.پ یبه رنگ مشک

 اتونخ یشده بود.هنوز غرق او بود که صدا بی.چقدر خوشتیخطوط سرمه ا
 بود: دهیطول کش قهیدق کیکمتر از  نهایتمام ا دیاو را به خود آورداشا
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 .یشده ماشاال مثل ماه شد  ایبه به دخترم چقدر ز -خاتون
سرش را پا یبه رو یخجول ل خند ست  نییصورت خاتون زد و  انداخت،از د

 یا مپا و آن پ نیآنجا نگه داشته،ا تیبود که او را با آن وضع یخانم شاک نبیز
 بزند که خاتون به کمکش شتافت: میکرد که چطور از آنجا ج

 .شهیم رتونید یآماده ش یدخترم بهتره بر-
شکر آم ل خند ش یزیت صورت خاتون پا سرعت دیبه  ه با وجود ک یو مثه برق با 

تاق  ناه برد.پشتتتت در ا تاقش پ به ا نداشتتتت  ها از خودش ستتراغ  آن کفش 
را  شیهال  یاراده ا یاش گتاشت ل خند ب نهیس یقفسه  یرا رو ستادودستشیا

 فتنرتا در هنگام کنار  دیل استتش پوشتت ریز یپوشتتاند. جوراب ستتاق بلند کلفت
سش پاها شود.به طرف م شیل ا شخر ن شک یانتوم  رنگش رفت و یبلند م

 دهیبه استترار الله خر شیرا که چند ماه پ یرنگ یمشتتک یدستتت فیتنش کرد،ک
رد هم به سر ک یمشک ریدرونش گتاشتاشال حر شویبود دست گرفت و گوش

از  نهیآخر به خودش درون آ یکرد و با نگاه یخودش خال یعطرخنکش را رو
 خارج شد. اقات

*** *** *** 
 قهیو آنها را ط و معمول پشت سرش جمع کرد، دیبلندش کش یبه موها یدست

خال ی با  تب کرد و  تاق ب یکتش را مر مد.مه رونیکردن ادکلنش از ا از  اریآ
و به موهاش کهیدر حال شیمهمون ییکتشو درآورده بود با همون ل اسها یخستگ

شن کرده بود رو یطرز بامزه ا شده بود و خرناس م یف ش یم ل ولو  اد بهر دیک
 و آروم صداش زد: ستادیسرش ا یباال

 .دارشویب اری...مهاریمه-
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 باز کرد: مهیچشمانش را ن یبا خواب آلودگ اریمه
 هوم.-
 نخواب ل اسات چروک شد. گهیدن ال ترنم بلند شو د رمیمن دارم م-
 .شمیباشه پا م-

سو فی،ک ستادیصاف ا بهراد ش چییپول و شت و در حال شویو گو به  کهیبردا
 رفت بلند گفت: یطرف در م

 .یبخواب یریمن رفتم نگ-
سر دیدوباره خواب اریمه سرشو تکون داد،بهراد  تکون داد واز در خارج  یو تنها 

 شد.
ش داخل سته بود ودرحال نیما ش ض   را باال برده بود وآهنگ ز کهین  یی ایولوم 

ا داخل باغ ر نیراند.ماشتت یشتتهر م یبا ستترعت به طرف حومه  دادیرا گوش م
صدا ادهیپارک کرد وپ  یورود م یخاتون که اجازه  یشد.چند تقه به در زد و با 

شد،خاتون رو در حال تاب خوردن بود  شیگهواره ا یصندل یداد داخل خونه 
شمانش.بهرادکه حال  یبهراد برا دنیبا د شک مهمان چ شد و ا لحظه محوش 

 پنجه پاش نشست و یخاتون رو یبه طرفش رفت.روبرو دیملتهب خاتون را د
خاتون  یشتتده  دیستتف یموها ی.دستتتش را رودیاو را تنگ در آ*غ*و*ش کشتت

 لب نجوا کرد: ریو ز دیکش
 چرا؟؟؟ هیخاتونم گر-

 بلض دار شد: شیپوشاند و صدا یخاتون را ل خند دردآلود یل ها
 شازده. یشد هشیساالرم افتادماچقدر ش  ادهی-
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 یگونه ها یرا که رو ییرا از خودش جدا کرد و با دستتتانش اشتتکها خاتون
 بود زدود: یخاتون جار

 کنه. هیمادره خوبم گر نمین  گهید-
 زد: یگرم ل خند

 باشه خاتونم.-
شمان خاتون خ یسر خاتون ضش را فرو خورد.به چ ا شد و ب رهیتکون داد وبل

 گفت: یلحن جد
 ب رم. یترنمو امشب با خودم به مهمون رمیخاتون اومدم ازتون اجازه بگ-

 از هم گشود: یخاتون را ل خند گرم یل ها
 .یب ر یخوایبله بله...دختره منو کجا م-

 خاتون طنز آلود بود که باعث شد بهراد بخنده و بگه: لحن
 .نیهم ادیهمراهم ب خوامیندارم فق  م شیبخدا کار-

 گفت: ینازک کرد و با لحن معنادار یپشت چشمک خاتون
 !نیهم-

 خنده اش را کنترل کرد: بهراد
 آره بخدا،به جون خودم بهش دست ... نه نه دستو که ... .-
 داد: رییکه خاتون بهش رفت حرفش را بازم تل یچشم غره ا با
 کنم. یم تیرعا یباهاش حساب ویشرع یاصال خاتونم فاصله -

 :دیپرس یبه غ لب انداخت و با لحن پر صالبت یباد خاتون
 ستم؟یمنکه اونجا ن یگ یاز کجا بدونم راست م-

 گفت: یبرد و با لحن محکم و جد شیدستش را پ بهراد
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 .دمیقول مردونه م-
 زد: یچشمک خاتون

بد خوادیحاال نم- کال  هیاگه  یقول قول  ماس کوچولو بود از نظره من اشتت ت
 نداره.

 حرف خاتون گرد شد: نیبهراد با ا چشمان
 جااااااااان!!!-

 کرد و دست بهراد را گرفت وفشرد: یالک یسرفه  خاتون
 امتحانت کنم. خواستمیاااام م-

 ابروهاشو باال انداخت: بهراد
 .نطوریکه ا-
 یم ل یخانم وترنم بهراد ازجاش بلند شتتد و رو نبیز یآمدن ستترو صتتدا با

ت ترنم ثاب یخانم وترنم نگاهش رو نبیوارد شدن زخاتون نشست،با  کینزد
رنگ حاال تن ترنم بود.موهاشتتوکا به حالت فر  یکاربن یماند.همان ل اس آب

صورتش را کاو ختهیصورتش ر یرو حالتش گنگ بود  دیبود.نگاهش جز جز 
 یدوچشتتم قهوه ا دید یم کهیزیتنها چ دیشتتن یرا نم شتتانیحرفا یصتتدا یحت

شرمگ شه  یکرد ل خند کج ینگاهش م نانهیرنگ بود که   ل ش جا خوش یگو
خورد چاک  یکه ترنم م یل اس ثابت کرد با هر تکون یکرد چشتتمانش را رو

ه چقدر ب دی.نفهمدیخز یم رونیخوش تراشتتش ب یرفت و پاها یل اس کنار م
ز انداخت ا نییشتتده بود که با رفتنش نگاهش را گرفت و ستترش را پا رهیاو خ

 یهمراهش است ل خندش پررنگ تر شد و سرش را برااو امشب  نکهیتصور ا
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 زهیاز چ تیصتتح ت با خاتون بلند کرد اما نگاه و ل خند معنادار خاتون حکا
 داشت. یگرید
 کردن. یو هر دو از خاتون خداحافظ ستادیآمدن ترنم ا با

*** *** *** 
 دوازدهم بخش

 نیدر از ب یکدام ستتع چیحکم فرما بود که ه نیدرون ماشتت نیستتنگ یستتکوت
شتتدابهراد تو فکر بود  یم دهیآروم ضتت   شتتن یبردنش نداشتتتن تنها صتتدا

ستینم شده چه پ یقراره تو مهمون دون خانم  نیشه د؟ازیآ شیکه براش گرفته 
 چیکرد ه یم دیبا کاریکرد چ یرا دعوت م ماین ود. اگر ستت دیبع یزیچ چیه

ستینم دلش شمش به او که در حقش  خوا سالها چ شت  ظلم کرده بعداز گت
 کرد انگار دلش یم یرا ستتتون ستترش کرده و آروم رانندگ افتد،دستتتشیبود ب

را نشان  7شده بود و ساعت  کیتار  ایبرسد،هوا تقر انیجاده به پا خواستینم
 مایبود که ستت یمهم م شیبرا دیکرد کمتر به امشتتب فکر کندن ا یداداستتعیم

نداشت  دنیلرز یبرا یلیدر قل ش کشته بود پس دل شینه !او را سالها پ ایباشد 
 یمحکم م دیبا دیلرز یدستتت ودلش م دیاز ستتنگ بود ن ا یکه کوه یبهراد

ا به فرستاده شد و او ر شیها هیترنم به ر میعطر مال دیکه کش یقیماند.نفس عم
ش س یکه ب یکناره دختر نیزمان حال و داخل ما صه ها  یندرالیش اهت به  ق

ستتمت راستتت برگرداند ترنم نگاهش از  نهینگاه به آ یش را به هوان ود برد.ستتر
او در  هنکیدر فکر استتتت و بهراد غافل از ا زیبود معلوم بود او ن رونیپنجره به ب

غا غا ییدلش غو پاس...غو با  ییبه  پاکرده بود،ترنم  گاه او آنرا بر که آتش ن
از آن  زیچ چیکه ه یاز بودن در مهمان یطرف زخودش درجدال وکشمکش بود ا
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 یچون بهراد را همراه یمرد نکهیهم از ا یهراس داشتتت واز طرف دانستتتینم
نکند به بهراد که چون سنگ سخت  نکهیکرد خوشحال بود و از همه بدتر ا یم

 بم ومردانه بهراد او را متوجه خود کرد: یاست دل بسته باشد.صدا
 ینگران یجا گهید یها یمهمون یمثه تموم هیمهمون هینگرانه امشتتب ن اش -

 نداره.
ها ترنم ند رو یدر جواب حرف جاخوش کرد،اوحت یبهراد زهرخ  کی یل ش 

سد به مهمان یمهمان سرش را به طرف  کین یساده نرفته بود چه بر زاد بزرگا
 رخش چشم دوخت: میبهراد برگرداند و به ن

نم ک یم ییان احستتتاس تنها  هیهمه برام غر نکهیفق  از ا ستتتمیمن نگران ن-
 .نیمه

هرچند کوتاه نگاهش را از جاده گرفت وبه چشتتمان ترنم که تو  یلحظه ا یبرا
 شد و گفت: رهیخ دیدرخش یچون ستاره م نیماش یکیتار
 من کنارتم. یستیتنها ن-

 ترنم گتشت و ردلیخنک از ز یحرف بهراد باد نیشد.با ا رهیبه جاده خ دوباره
 شیرا به رگ ها یبخش بهراد آرامشتت نانیدردلش زد ، لحن ونگاه اطم یل خند

شد با خ ویتزر ش الیکرده بود که باعث  سرش را به  هد وبه د هیتک شهیراحت 
درب بزرگ  یروبرو نیگوش فرا دهد.با توقف ماشتت یقیکالم موستت یب ینوا

شتتود و گ شیدر را برا ریقل ش ناآرام شتتدابهراد دو تا بوق زد تا عز یرنگ دیستتف
 ت:داده بود گف نییرا نصفه پا شهیو بهش که شکرد ر یم یمیتعظ کهیدرحال

 .رهیگ ی...خانم همش سراغتونو منیآقا بهراد باالخره اومد-
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 :دیپرس ریعز یتوجه به حرفا یب بهراد
 اومدن؟ ایک-

 انداخت و جواب داد: الیبه و ینگاه زیعز
 همه اومدن ومنتظر شمان.  ایتقر-

 یبه حرکت انداخت،گوشتته  نویکه داد ماشتت یگاز شیتکون داد وبا ن یستتر
 د.را پارک کر نیکرد وماش دایپ نشیماش یبرا یپارک یجا الیبزرگ و اطیح

ستانش  ترنم سته بود نگاه نامطمئنش را روانه  خید هراد صورت بهراد کرد ب یب
سنگ شتارنگ ترس نگاهش  ینیکه  ساس کرده بود به طرفش برگ نگاه او را اح

شناخت ل خند دلگرم کننده ا ش یرا  صورتش پا صدا دیبه   نانیمکه اط ییو با 
 گفت: دیبار یازش م

 نرو. یینترس فق  از کنارم جا-
را  رهیبود به زور دستگ یشدالرزش دستانش مهار نشدن ادهیدرو باز کرد و پ بعد

از  یبهش دهد در توستت  بهراد باز شتتد وفکر یحرکت نکهیگرفت اما ق ل از ا
 ذهن بهراد گتشت:

که درو براش باز کردم....(و در دل به خودش و کارش پوزخند  هیدختر نی)اول
 زد.

ش ترنم سترس از ما سرد بود لرزش نامحسوس ادهیپ نیبا ا را  اندامش یشد هوا 
سها سب ن ود اما چاره ا نیا یبرا شیلرزاند ل ا شت نم یهوا منا ست یندا  تون

 رلنتارکیهم نداشتتت.اخت ییب وشتتد پالتو شتترتیمانتو و ل اس ستتو نیا یرو
شت کرده بود تا از لر شو م ستان شت د شونضربان قلب نا آرامش را ندا ش  ز

نترل ک نیاز ا شتتتریتوانستتت خودش را ب یبود نم رممکنیکند اما غ یریجلوگ
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هراد را ب یشده بود ازدست خودش کالفه بود صدا فیضع نقدریا نکهیکند،از ا
 :دیشن یکینزد یاز فاصله 

 ؟یافتیراه ب یخواینم-
 یبلند کرد و آب دهنشتتو به زحمت فرو خوردااز نگاهش عجز وناتوان ستترشتتو

تا  برد شیبود.دستتتش را پ دهیفهم یضتتعف را به خوب نیو بهراد ا ختیر یم
سرمازده  ست  ست گ ید شمان ب ردیترنم را به د ش یاما ق لش به چ م قرارش چ

 دوخت:
 حالت خوبه؟-

 ردیبهراد دستتتش را بگ تخواستتیدلش نم نکهیگفت با ا یلب آره آروم ریز ترنم
امشب ناتوان شده است؟دست گرم بهراد که دستان  نقدریچرا ا دانستیاما نم

وجودشتتو ُپر کرد  یوآرامش بخشتت زیزده اش را دربرگرفت حس رخوت انگ خی
و با د هرکرد، ینم یتیگرفت و ترنم شتتکا یبودکه او دستتتش را م یبار نیدوم

رن داخل ب نکهیاما ق ل از ا دنیرس الیو یآروم راه افتادن تا به در ورود ییقدمها
 نجوا کرد: رگوششیبهراد ز

 .یازش بترس یکه بخوا هیزیمسخره تر از چ یمهمون نیآروم باش...ا-
شدن در موج با صورتش خورد،نفهم یباز  صدا به  سر و   یچرا ول دیاز گرما و

 هیتک هشتونست ب یاالن م کهیبه بهراد چس اند انگار تنها کس شتریخودش را ب
ض چیه یاز بهراد که ب بیکند او بود!و عج شت حت یاعترا  یاو را کناره خود دا

 یفرا م ووجودشتت یو ناشتتناخته ا بیعج یحستت یتیحس بد نارضتتا یبه جا
حرکت ترنم دستتتش را محکم تر بفشتتارد و  نیگرفت که باعث شتتد در برابر ا
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سره جوان یدرب ورود یشود.جلو الیهمگام با او وارده و  نوییوپا قهیبا جل یپ
 بود به طرف ترنم آمد و گفت: ستادهیا

 به من. نی...ل استونو بدنیخوش آمد-
دلش  چیداشتتت با همون مانتو وشتتال باشتتد ه میستتتاد،تصتتمیصتتاف ا ترنم

گوشش  کیبهراد را نزد یحجاب باشدا صدا ینامحرمان ب یجلو خواستینم
 :دیشن
 .اریمانتو شالتو در ب یچرا معطل-

 نگاهش را به چشمان بهراد دوخت: برگشتو
 راحت ترم. ینطوریا-

شلول درآوردن بارون یاخم بهراد ست ترنم را رها کرد وم کت  یکه رو یکرد،د
 بود شد: دهیوشلوارش پوش

 .یشیم تیاذ شتریب ینجوریا یبهتره بدون یخودته ول لیم-
چه بسا  یکوتاه ورنگ ورنگ یکه ل اسها یزنان دنیمسر بود اما با د نکهیبا ا ترنم

مانتوشتتو باز کرد و آنرا از  یباز تر از ل اس او به تن دارن دستتت برد ودکمه ها
د و سرش حفظ کر یبرخالف تصور بهراد شالش را رو ید،ولیکش رونیتنش ب
در ستتکوت شتتاهد  د.بهرادیمشتتخر بود کشتت یاش که تا حد نهیستت یآنرا رو
 چکدامیدر ه زیادرش انداخت...پروانه نم ادیاو را  نکارشیترنم بود ا یکارها

 یی ایو ز یموقر نیدر ع شتتتهیهم شتتتدیحجاب نم یفرامرز ب یها یاز مهمان
 به خود آمد که ترنم گفت: یو محج ه بود ...وقت دهیپوش

 .میبر-
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که  یترنم هر دو وارده ستتتالن بزرگ فیبهراد ومانتو و ک یدادن بارون لیتحو با
صوص مهمان صندل یمخ سالن  شدن،دور تا دور   یکه پارچه ها ییها یبود 

 یرو یداده پوشتتانده بود،ارکس ستتمت چپ گوشتته ا نتشتتانیز یدرنگیستتف
شلول هنرنما ییسکو شت و چهار پنا نفر م  یمعدود یبودن،عده  ییقرار دا

س  پ سر و ص ستیاز دخترو پ شده بود در  یرنگ یکه با نورها یر*ق* منور 
 فت:گ کرفونیخواننده ارکس که بلند پشت م یابودن.با صد یکوبیحال پا

 به افتخار آقا بهراد.-
را شروع  ییو ارکس آهنگ شاد وپر سروصدا دیسرها به طرف بهراد چرخ تمام

 کهینگاه ها درحال آب شتتدن استتت،جور نیذره ب ریکرد.ترنم احستتاس کرد ز
 .نگاه دلگرمدیبهراد را چستت  یکنترلش را از دستتت داد و با دستتت آزادش بازو

ستهرا باز و شیو آروم پلک ها دیصورتش للز یبهراد بازم رو یکننده  ردو ک ب
گرفت  یکتش را م ی قهی گرشیبا دست د کهیدوباره دستش را گرفت و در حال

شروع به راه رفتن کرد در حال شانه  سالم و عل کهیآقا من ا که ر ییآنها کیجواب 
ون شده بود که تنها سر تک یثل عروسک.ترنم مدادیبودن را م ستادهیبا ورودش ا

خورد.بعد از  یشتتود تکان م رجازش خا یصتتدا نکهیبدون ا شیداد ول ها یم
س یشتریب مهیبا ن  ایتقر نکهیا سالم واحوال ر ه طرف کردن بهراد ب یاز مهمانها 
از  اریو همراهش نشتتستتته بود رفت،مه اریکه مه یچهار نفره  یو صتتندل زیم

شنا شیجا شد وبا ل خند آ نگاهش از ترنم به بهراد در حال  کهیدر حال ییبلند 
 گردش بود گفت:

 امشب. یسالم بر ستاره ها-
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 .دمیسالم ... فرامرز خانو ند-بهراد
 از سالن کرد: یا گهیبه طرفه د یبا چشم اشاره ا اریمه
 کنه. یم یبا رفقاش پوکرباز-

 نگاهش را به ترنم دوخت وگفت: اریزدامه یپوزخند بهراد
 ؟یگله خودم چطور یاحوال آبج-

 نگاهش کرد: نانهیشرمگ ترنم
 .اریخوبم آقا مه-

س اریمه ستش را  ییمایبه طرف همراهش که دخترجوان وخوش  شت،د بود برگ
بلند شتتود بعد شتتروع به  یصتتندل یبه طرفش دراز کرد و کمکش کرد تا از رو

 معارفه کرد:
 از دوستانم. یکیخانم  نینوش-
 اشاره به ترنم و بهراد: با
 .یشناس یبهراد داداشمو که م-

 دستشو به طرف بهراد دراز کرد: نینوش
 خوشحالم. دنتونیاز د-

 زد و دستشو فشرد: یخیل خند  بهراد
 .یزدانیخانم  نیخوش آمد-

 ترنم خانم خواهره گله من. شونمیا-اریمه
ش ش نینو ستش را ب شیل گونه اش را به نمازد که چا ینیریل خند  شت،د ه گتا

 طرف ترنم گرفت:
 خوش ختم.-
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و تو دستان  دیکش رونیبهراد ب یانگشتان قفل شده  نیدستش را از ب ریناگز ترنم
 گتاشت و گفت: نینوش ی دهیوکش فیظر

 .نطوریمنم هم-
 تعارف کرد: اریمه
 .دینیبش دییبفرما-

با فاصتتله  یخال یصتتندل یوترنم هر دو رو بهراد ازهم  یکینزد یکناره هم 
 هیمکه معلوم بود دختره خونگر نیبودن نوش شانیروبرو اریو مه نینشستن،نوش

 رو به بهراد گفت:
 .دیدار یی ایزاد خواهر ز کین یآقا-
لب بهراد نقش  یرو یخی رخنده،ل خندیزد ز یپق اریمه نیحرف نوشتت نیا از

سرش را بلندکرده بود و منتظر بود ب  ست وتنها ترنم بود که  شت اه  ایندآیب بهراد ا
 یزی!که ال ته دور از ذهن بود که بخواهد چریخ ایکند  یم حیرا تصتتح نینوشتت

 یدج یلیجمع کرد و خ او ماتش ر خیاما برخالف تصور او بهراد ل خند دیبگو
 گفت: نیرو به نوش

 دوست دخترمه. ستین ترنم خواهرم-
ت اما نشسته بود برگش لکسیر یلیترنم گرد شد و به طرف بهراد که خ چشمان

 .دیبه او بگو یزیهرچه کرد نتونست چ
 که معلوم بود قانع نشده گفت: نینوش

 ؟؟؟یبهش گفت آبج اریپس چرا مه-
 به صورت ترنم زد: یل خند برادرانه ا اریمه
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 .یآبج گمیبهش م نیدوستش دارم واس هم یلیخ یخواهر یچون من جا-
سکوت یآهان نینوش سکوت کرد،با  شونیکه ب یگفت و  شدو ارک ن س آنرا برقرار 

 یبررستت یترنم فرصتتت کرد.چشتتم بچرخاند واطراف را حستتاب شتتکستتتیم
شمانش م یکند.مهمون صوراتش بود.ا دید یکه االن با چ  یخ ر نجایخالف ت

که صتتتددرصتتد  یدنینوشتت ینیبودن که ستت ییاز مواد ن ود اما گارستتون ها
کناره گوشتتش  یگرم یکردن با برخورد نفستتها یم ستتروم*ش*ر*و*ب بود 

 :دیگوشش شن ریبهراد را ز یسرش را چرخاند صدا
 گردم. یمن االن برم-

شت م اریتکون داد وبهراد همراه مه یسر ترنم شد با رفتن بهراد و  زیاز پ بلند 
 دوباره به طرفش برگشت: نیانوش اریمه
 ن اشه. یب رسم چندسالته ال ته اگه فوضول شهیم-

 ل خند زد: ترنم
 . ستیتو ب رمیکنم،دارم م یخواهش م-

 چونه اش گتاشت: ریدستشو ز نینوش
 ؟یمتولده چه ماه-
  هشتیارد-

 پر رنگ شد: نینوش ل خند
 چندم؟-
 .شمیش-
و  ستیب یعنیازت بزرگترم اونم سه سال  و دوم اما ستیال ته ب  هشمیمنم ارد-

 ؟ییسه سالمه...دانشجو
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 آره.-
 ترم چند؟-
 دو.-
 ؟یچه رشته ا-
 .یمعمار-
سه فوق م سانسیمن ل- سه دارم ال ته دارم وا سه زب هیخونم. یزبان فران ان موس

تو  ارمیهداره با م یسیزبان انگل یکردم ال ته با کمک عموم که دکترا سیهم تاس
 چند وقته با بهراد یعمومه راستتت کهیاز دوستتتان نزد یکیشتترکتش آشتتنا شتتدم 

 ؟یدوست
ه ک یداشتتت به او دهد،با اعتماد به نفستت یدرمونده نگاهش کرد چه جواب ترنم
 داشت گفت: شیابیدر باز یسع

 .سین یادیمدت ز-
 ن؟یکجا آشنا شد-

 :دیدر دلش نال ترنم
 فوضوله از پشت بسته( یختر دسته هرچد نیصد رحمت به الله ا یوا ی)ا

 ستادیا زشانیکناره م یگشت که خدمه ا یم نینوش یبرا یجواب مناس  دن ال
 پرت نیحواس نوشتت نکهیاز ا دواریرو تعارف کرد ام یدنینوشتت یحاو ینیوستت

با  نیکه روبروش قرارگرفته بود چشتم دوخت، برعکس او نوشت ینیشتود به ست
 هک.در جدال بود دیازش نوشتت یبرداشتتت و جرعه ا ینیشتتام ا وانیل یلکستتیر

 یحاو یالسیدراز شد و گ یاز ا*ل*ک*ل باشد که دست یممکنه خال کیکدام 
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 نکهیشتت اهت به آل الو ن ود به طرفش گرفت.ق ل از ا یکه ب یقرمز رنگ عیما
و  کرد یتالق یستترش را بلند کردانگاهش با دو چشتتم مشتتک ردیرا بگ وانیل

 شد: دهیبود که شن نینوش یصدا
 ماهان. یباالخره اومد-

اهشو نگ نکهیزد و بدون ا یداشته باشه ل خند یسال یس خوردیجوان که م مرده
 را داد: نیجواب نوش ردیترنم بگ ریاز چشمان متح

 .یمنو درست صدا کن ینگرفت ادیتو آخر -
 به ترنم کرد: یاشاره ا س س

 ؟یکن یخانمو معرف یخواینم-
 ل خند زنان گفت: نینوش

 من. دهیترنم خانم هستن دوست جد شونیال ته ... ال ته،ا-
 قرار زیم یترنم رو یرا جلو السیزد ،گ یل خند مردونه ا ستادیصاف ا ماهان

 داد ودستش را به طرفش دراز کرد:
 جان. نینوش یهستم عمو یزدانیماهان -

 به احترامش خواست بلند شه که ماهان مانع شد: ترنم
 .دییبفرما دیکنم شرمنده نکن یخواهش م-

 توجه به دست ماهان خشک گفت: یب ترنم
 .یزدانی یخوش ختم آقا-

 اریمه دنیاما با رس ندیبکشد و بنش شیترنم را پ یکنار یخواست صندل ماهان
 :یو بهراد شروع کرد به احوال پرس

 تو پسر؟ ییخان گل کجا اریبه...مه-
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 :دید و ماهان را گرم در آ*غ*و*ش کشجلو اوم مانهیصم اریمه
 .یایامشب ب یرسیذره شده بود فکر کردم نم هیماهان دلم واسه ات  یچطور-

 رد کنم. زمویدعوت دوست عز شهیمگه م-ماهان
 بهراد گتاشت: یشونه  یدست رو اریمه
 برادر بزرگم بهراد.-

 برد: شیدستش را پ ماهان
 .دمیشن ادیز اریاوه خوش ختم جناب وصفتونو از مه-

 متواضعانه دستش را فشرد: بهراد
 .نیخوش آمد نطوریمنم هم-

 ممنون.-ماهان
 .نیبش ستیماهان جان سرپا نا دییبفرما-اریمه

ش کیماهان بخواد نزد نکهیخودش ق ل از ا و شن هیکنار یصندل نهیترنم بن  نویو
که هنوز رو صتتورت ترنم در  یبا نگاه ریو تعارف کرداماهان ناگز دیکشتت شیپ

ش س یجا نیگردش بود کناره نو سره  یگرفت.با قرار گرفتن بهراد کنارش نف از 
سودگ ش یآ ست برد وگ دیک شده بود د شک وبدطعم   یدنینوش السیدهنش خ

ش از یل انش برد وجرعه ا کیبرداشتتته بود برداشتتت نزد شیرو که ماهان برا
ش صورتش را ج دینو شد  سش باعث  خواد ب نکهیمع کند ق ل از اطعم تلخ و گ

ست بهراد جلو گرید یجرعه ا شد د ستش  السیصورتش آمد و گ یبنو را از د
 ریرنم متحت دینفس سرکش هیبزند خودش آنرا  یحرف نکهیو بدون ا دیکش رونیب
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صورت بهراد که ه شم دوخت و  ومدهیدرش بوجود ن یرییتل چیمانده به  بود چ
 که تنها او بشنودگفت: یطور

 .خوردمیداشتم م نکهیامثل -
کهیبدون ا بهراد با ا ن ند  گاهش ک کهین با خوردن م*ش*ر*و*ب  ن عده اش  م

 آب یحاو یوانیشد ل یکه ازکنارشان رد م یخدمه ا ینیدرآتش بود از داخل س
لب  ریو ز دیپرتقال برداشتتت و به طرف ترنم گرفت،ترنم ابروهاشتتو درهم کشتت

 گفت:
 .خورمینم-
شت کمرش به خودش لرز با ست بهراد با پ ساس برخورد د شو به  دیاح سر و

صورت ترنم آورد  کیطرف بهراد چرخوند،چهره اش خونسرد بود صورتشو نزد
 گوشش زمزمه کرد: ریو ز

 بخور. نویا خوردیاون م*ش*ر*و*ب بود به درد تو نم-
دستتتاش که  یبهراد که به پوستتت گردنش خورد داغ شتتد،گرما ینفستتها ُهرم

که باهاش داشتتت باعث شتتد  یکینزد یپشتتت کمرش نشتتستتته بود وفاصتتله 
رد شربت را به طرفش ب وانیانداختابهراد ل ریصورتش گلگون شود سرش را ز

 ل ان او نگه داشت و گفت: کیو خودش نزد
 بخور.-

 تونم. یخودم م- ترنم
 احساس کرد. یرا بهراد به خوب شیمحسوس صدا لرزش

 .یاز دست خودم بخور دیبا -بهراد
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ه تا ک یبهراد را بفهمد و درک کند بهراد یرفتارها نیا لیتوانستتت دل ینم چیه
در  یالینکند خ نکهی! از اکردیباهاش مثه ستتنگ بود حاال چه نرم رفتار م روزید

شد بدون ا شته با صله گرفت یرو یکنترل نکهیسر دا شه فا شته با و  رفتارش دا
 نیخورداا یظاهر جرعه ا هو خودش ب دیکش رونیاد باز دستان بهر وانویل عیسر

شمان دونفر چون ماهان که از وقت ش یرفتارش از چ ود گرفته ب یجا نیکناره نو
ازآنها کناره همستتره  زیچند م یکه با فاصتتله  مایبه او چشتتم دوخته بود و ستت

 .ل انش نشست یکه رو یمسنش نشسته بود دور نماند و ل خند بدجنسانه ا
فرامرز خان رفته  یبا مهمانها یسالم و احوال پرس یبرا اریبهراد همراه مه یوقت

ن ود رو به بهراد  هیاز کنا یکه خال یاز جلوشتتون درآمده وبا لحن نیبودن شتته
 گفته بود:

 گشت. یدن اله تو م یدید مارویبهراد جان س-
بود  هکناره ترنم برگشتتت یبهراد که پوزخند ونگاه خصتتمانه اش بود،وقت وجواب

 یازشان کناره مرد چاق وسن دار زیچند م یکه با فاصله  یتازه متوجه زن جوان
خند نگاه او و ل  یعشو اولش!وقت ماین ود جز س ینشسته بود شد،اون زن کس

ستش را یرو یکنترل نکهیبود بدون ا دهیدل رانه اش را د شد د شته با  خودش دا
با او دارد  یکینزد یرابطه  کرد نشتتان دهد که یدوره کمره ترنم انداخت و ستتع

شده بود خودش را  صله گرفتن ترنم از او تازه بخودش آورده بود و باعث  اما فا
 یزن فیطجنس ل ریاس افتدیبار تو دام ب نیدوم یبوده برا کیسرزنش کندکه نزد

ست و  گرید شمانش را ب سهاشود.چ ش یقیعم ینف س دیبا دیک ضور  را  امیح
 نینچیکه او را ا یتوانستتت حضتتور زن یتوانستتت!نم یگرفت اما نم یم دهیناد
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س ردیبگ دهیساخته بود ناد یاغینابود کرده وازش  س یح شت ح  یکه االن دا
کرده و لوند  شیآرا یمثل تنفر،چهره  یبود حستت شیتر از عشتتو جوان ویعم
 دخوریماند حالش از جنس او بهم م یم جرکنندهمنز یوانیچون ح شیبرا مایس
بود  ستادهیسرشان ا یکه باال یکس ی هیه پول فروخته بود.ساکه عشو را ب ییاو

 آنها را متوجه خود کرد:
 گتره؟ یبداخالق خودم خوش م یسالم بر پسرعمو-

قرار داده و کنارش  زشتتانیکناره م یکه حاال صتتندل تایدر جواب آز یخی ل خند
 نشسته بود زد:

 .گترهیم-
 زد: یطونیترنم ثابت کرد و ل خند ش ینگاه کنجکاوش را رو تایآز
 ؟یتنها اومد-

شمان بود به چ زیم یزد و با گرفتن دستان سرد ترنم که رو یل خند خاص بهراد
 زل زد و جواب داد: تایآز
 نه با عشقم اومدم.-

نگفت درعوض نگاهشتتو به ترنم که ستترش  یزیاماچ دیباال پر تایآز یابروها
 یستتاختگ یدوخت و با ل خند دیشتتیاندیبهراد م یبودو دردل به حرفا نییپا

 برد: شیدستش را پ
 .تامیخوش ختم من آز-

ستش را از ب ترنم شده  نیسرش را باال گرفت ود شتان قفل   رونیبهراد ب یانگ
 زد: یس رد ول خند گرم تایو به دستان آز دیکش

 ترنم.-
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از بهراد  ردینگاه برگ نکهیکه تن ترنم بود شتتد و بدون ا یتازه متوجه ل استت تایآز
 :دیپرس

 ؟یخواست یپس ل اسو واسه ترنم م-
 بلند شد: شیصندل یاز رو تایبه سوالش نداد آز یجواب بهراد

 رم. یم گهیمن د-
نکرد و تنها ترنم جوابش را داد و او رفت،ترنم نگاهش را به  یبازم توجه بهراد

 یست؟صدایده بود چکه ز یاز حرف تایدانست منظوره آز یدوخت نم ینقطه ا
 یشتتتد ترنم حواستتش را جمع اطرافش کرد،ارکس آهنگ دهیخواننده که شتتن

شت م شروع به نواختن کرد و پ صوص بهراد را  ستاز بهراد د کرفونیمخ  رخوا
ه ک نیدرهم به شتته یی. بهراد با اخم هاونددیکرد که به جمع ر*ق*صتتندگان ب 

م سره اوست چش ریتمامًا ز نهایبود وکامال معلوم بود ا ستادهیخواننده ا کینزد
 شیروبرو یرا عقب هل داد وبلند شتتد همان لحظه دختر شیدوخت.صتتندل

را شناخت،ساناز  اولحظه به او انداخت  کینگاهش را تنها  یظاهر شد که وقت
 روبهش گفت: یبود و با طناز شیدختره شهال روبرو

 ؟یدیافتخار م زمیسالم عز-
 خواستیدوخت دلش نم نینگاهش را به زم هم حس تنفر به دلش چنگ زد باز

ه دکلت یستتاناز که تنها ل استت انیعر مهیزدن بدن ن دینگاهش را به گ*ن*ا*ه د
ته بود و پستتت یوکوتاه مشتتک به نم شیها یبلند یرنگ آنرا در برگرف  شیارا 

ته بود ب تدیگتاشتت قاداف با اعت ما برا ی. هرچند آدم  خودش و نگاهش  ین ود ا
 ارزش قائل بود.
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 نه!-
 با حرف بهراد جا خورد ول اشو جمع کرد: ساناز

 چرا؟!؟-
ساناز بود  بازم شت و روبه ترنم که نگاهش به  بهراد نگاهش نکرد در عوض برگ

 گفت:
 .میبر*ق*ص میبر زمیعز-

که در کالمش با بهراد داشت به مرز انفجار  یتیمیساناز و صم دنیکه با د ترنم
رو داشتتت که هر  یاز جاش بلند شتتد حس کودکبهراد  شتتنهادیبود با پ دهیرستت

 .در دل با خودش زمزمه کرد:رندیلحظه ممکن بود عروسکش را از او بگ
 صاحب شه. یشاهزاده مو کس زارمیباشم نم ندرالیاگه قراره فق  امشب س-

را باز  شیشگیدستان مردونه بهراد گتاشت اعتماد به نفس هم نیرا که ب دستش
ها افتی قدم  گاه  ونزیم ییبا  ناز ون قدم برداشتتتت و ازکناره ستتتا کناره بهراد 

شتن تا به پ صمانه اش گت س ستیخ صندگان ر بارش  نیاول نکهیبا ا دنیر*ق*
ص یبود دونفره م سع دیر*ق* شت طور یاما   یزیبروررفتار کند که مانع آ یدا

بهراد  یبود.درستتت روبرو دهیها ر*ق*ص دونفره د لمینشتتود هرچه بود تو ف
 یشتتونه  یدهد دستتت چ ش را رو یاو به خودش حرکت نکهیو ق ل از ا ستتتادیا

ست بهراد قرار داد،ل خند گرم ست د یل ها یرو یرا ست ود ش رنم ت گریبهراد ن
شار آروم ستش ف س یرا درون د شد و هر دو  یقیداد مو که به  ینگاه درنواخته 

به تکون خوردن کردن،چراغ ها  گریکدیچشتتمان  دوخته شتتتده بود شتتروع 
 ماند: یوش شد و تنها چند چراغ قرمز رنگ باقخام

 ... ... انویپ
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 مووووی، زندگ یستیکه ن تو
 ززَززَززَززم زی، بر  ی ی ی یک یپا ریز

 ه ه ه هه رهیدلم بم یک واسه
 ززززمیعز یستیتو ن یوقت

 زمونه نیسرده ِ ا دسِت 
 مو از تو جدا کرررررررررد دستاااا

 ما اااا ، چه ها کررررررررد یو حسرت ، با دال یدور هیباز
 موندگاااااره ه ه هه شهیوجودم ا تا هم ی ی ی یتو تو عشِو 
 نهیآرزوم هم همه

 دوباره ه ه ه ه هه هه نمتیب  که
 ه ه ه ه هه هه ارهیتوووو داره آروم ، منو از پاااااا در م ِی دور

 هههه  تارهیذره ذره ، تو وجودم پا م یریپ رنگه
 هه هه تارهیم پا

چطور تو نگاه بهراد غرق شتتد،فشتتاره دستتت بهراد پشتتت  دیهم نفهم خودش
 تیواقع نیاستتتت در ع ییایو رو ستتتتیفهماند که خواب ن یکمرش بهش م

شتتد و بهراد  یمحو م دیرستت یبهش م یماند که وقت یم یهمانند ستتراب شیبرا
از اون  یاثر یگریگشتتود د یفردا چشتتمانش را م یبود که وقت یهمان ستتراب

 . ودکنارش ن
 نداااارم یدور طاقِت 

 بمووون کنااارم اااایب تو
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 ه ه ه قدم توووو هیَارزون
 داااااار و ندااارم ی همه

 ترانه هه هه نیقشنگتر یا
 تو بودن ، آاااا رزومه ه ه ه با
 وجوووودم ی مهیتو ن یا
 تو عمر من ، حرومه هه یب

 موندگااااره شهیوجودم ، تا هم یتو ُتوووووو عشِو 
 دوباره ه ه هه هه نمتیکه ب  نهیآرزوم هم همه
 ه ه ه هه هه ارهیتو داره آروم ، منو از پا درم یدور

 ه ه ه تارهیذره ذره ، ُتو وجودم پا م یریپ رنگ
 ه ه ه رهیعشقمو از تو بگ ییکه جدا تارمینم

 مونم یبه راهه تو م چشم
 ه ه ه ه.... هه..... هه..... هه رررهرید گهیامااا د نگو

 ه ه ررررررهید گهید
 ....آه....آه....آه.....آه.....آآآآآآآه....آه.....آه.....آه

 (یع اس امکیاز س یستی)آهنگ تو که ن
س انیپا با ست زدن و ج دنیر ش غیآهنگ همه د شویک شمان  دن،نگاه که از چ

صمانه  رتش صو کهیزد و در حال یافتاد پوزخند مایس یترنم گرفت به نگاه خ
 فت:گ دیرا شن شیتنها او صدا کهیلب طور ریکرد ز یصورت ترنم م کیرا نزد

 ترنم منو ب خش.-
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ت شدن صور کیمات نگاهش کرد چرا رفتاره بهراد دائم در نوسان بود،نزد ترنم
عد داغ یلحظه ا یبهراد را برا با ل ها یحس کرد و ب که  د برخور شیل انش را 
 ترنم یل ها یرو که بهراد رو یکوتاه یبرداشتتته شتتد،ب*و*ستته  عیکرد وستتر

شته بود تن هردو شان  یبرق انیرا داغ کرد،انگار جر شانیکا صلبه ود شده ب و
را بهش  یحستت نیهمچ یکرد کام گرفتن از دختر یوقت فکرش را هم نم چیه

 فرق داشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شیاو بود که برا دیمنتقل کند اما شا
ه بود شد دهیچیپ فشینح یدست بهراد دوره شونه ها کهیمسخ شده درحال ترنم

شه ا سالن تقر گرید یبه گو صندل  ایاز  شت  ستن که ن یخلوت بود رفتن پ ش
 دستانش نیگتاشت و سرش را ب زیم یبهراد در خودش فرو رفت آرنجش را رو

 ردهونفس کم آ کردیبلندش فرو برد.حس م یرا داخل موها شیگرفتاپنجه ها
کارش حتم داشت هم تصوره ترنم را  نیاست چرا کنترلش را از دست داد؟با ا

کهیاز خود خراب کرده هم ا چه م اریمه ن فت جواب یهر هد  شیبرا یگ نخوا
شت.برا ستانش ب نیسرش را از ب یلحظه ا یدا ش رونید به  میو م*س*تق دیک

د ح آنکرده تا  کیختر چه داشت که او را تحرد نیصورت ترنم چشم دوخت.ا
به او هربار که م شیپ کم رنگ و کم  دشید یرود چرا حس تنفرش نستت ت 

 شد؟!؟!؟ یرنگ تر م
 شیرها شیپ یبود خاطرات چند لحظه  رهیخ یزیبه روم رهیت یبا نگاه ترنم

به گوش او  یمحکم یلیکرد که چرا ستت یکرد همش خودش را لعنت م ینم
مگر نه آنکه با ق ول کردن دعوت  سیدانستتت چرا ته دلش راضتت ینزده اما نم

مه چ یبهراد پِ  مال زیه به تنش  کاریا دیبود پس ن ا دهیرا  ظور من بهبهراد را  ن
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تار برا نگونهیبود ا کایآمر یکرد او بزرگ شتتتده  یبرداشتتتت م !  یعاد شیرف
شک یچرا ول دینفهم شه  یقطره ا سب اجازه از گو شمش  یمزاحم بدون ک چ
از  یهماو س افتدیگتاشت اتفاق ب یم دیکرد.ن ا سیشد و گونه اش را خ ریسراز

 دید ینم خودشرا در  یمرد نینداشت حو داشتن همچ یدر زندگ شیآزروها
ست  یشتد اما چرا نم یم زاریجنس خشتن ب نیاز ا شتهیمثل هم دیپس با توان

 یزده  خینگاه  یتو ستترما گاهیچرا نگاهش گاه و بنستت ت به او خودار باشتتد 
جز او بود محال بود اجازه دهد  یا گهیشتتتد چرا؟!؟!؟هرکس د یبهراد حل م

شتش به او بخورد تا ا یحت ستش را  نکهیانگ صد وبا او بر* ردیبگبخواهد د ق*
ما بهراد راحتر از چ  زیدر آ*غ*و*ش ن یکرد او را حت یکه فکرش را م یزیا

ش سد.دوباره خاطره  یحت کهیبود طور دهیک به خود اجازه داده بود او را بب*و*
شک شیبرا شیبهراد با ل ها یبرخورده کوتاه ل ها شد قطره ا شد و باعث   یزنده 

لند نگاه بهراد شد سرش را ب ینیسنگمتوجه  یشود وقت ریاز چشمش سراز گرید
شتتناخته نا یکرد هنوز صتتورتش گلگون و ستترخ شتتده بود،نگاهش را که حستت

 بهراد دوخت. یزد به چشمان خاکستر یدرونش موج م
 یکه رو یرد قطرات اشتتک یرنگ چشتتمان ترنم شتتد حت نیخون یرگها متوجه

جا خوش کرده بودابرا نه اش  نا شیگو خت بود مع که در  یستت گاه ترنم را  ن
ستیسکوت بهش زل زده بود درک کند.خودش م شت اه بوده ن ا دان  دیکارش ا

شت اما نفهم یچون او م یردخت میقدم به حر شد کنترلش را از  دیگتا چطور 
 دیدر قل ش نداردو شتتا ییثابت کند جا مایبه ستت خواستتتیم دیداد شتتا تدستت

راه را انتخاب  نیوجود داشتتت و او آن لحظه بدتر یگرید دیوبا دیهزاران شتتا
سع س شهیکرد همان بهراد هم یکرده بود!دوباره  شد    شیاز داخل ج یگاریبا
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که شده  رهرطو دیفرستاد،با رونیب ینیرا از ب ظشیبرداشت و روشن کرد دود غل
کارش را توج  یگتاشتتتت ترنم در ذهنش از او مرد یم دیکرد ن ا یم حیبود 

سازد. با همون لحن شت یاز غرورش به جا یآثار  اً یکه تقر یبله*و*س ب در  دا
 چشمان ترنم در گردش بود گفت: ین ین نینگاهش ب کهیحال

شت اه بود خ دونمیترنم م- شتم از حد خودم  یلیکارم ا شت اهامن اجازه ندا هم ا
 بگتارم ازت... . متیفراتر برم و پا تو حر

 یود ولبار ب نیگفت با آن که اول یم دیبا دیکش شیدستش را داخل موها کالفه
 گفت: یم دیبا
 .خوامیمعترت م-

شده اش را آزاد کرد و پک نفس س ویعم یح س  ش گارشیاز  یاباالخره بر دیک
جمله را به کار ن رده  نیوقت ا چیکرده بود ه یمعترت خواه یبار ازکستت نیاول

 :دیزد و در دلش نال یکرد.ترنم زهرخند یخودش را ت رئه م دیبود اما حاال با
به  مدونیکه م یرو تو قل م روشتتن کرد یشتتیواقعا کارت اشتتت اه بود چون آت-

 و خاکسترم کنه. رهیبگ خاموش شدن قراره شعله یجا
صفه داخل پ گارشیس دیسکوت ترنم را د یوقت ست شیرا همان طور ن که  ید

صندل شیروبر شت  شده بود  یبود خاموش کرد و از پ شد.حاال او تنها  بلند 
س  جمع شانیکه م یتیو ساس خفگ ان ست از آن  یکرد دلش م یم یاح خوا

 یمهمان نیکرد تا ا یتحمل م دینداشتتت با یاما راه زدیمکان خفقان آور بگر
 یاهبا نگ افتیازش ن یرستتد.با چشتتم دن ال بهراد گشتتت اما اثر انیپا ییتاگ

س شد که حس کرد ک شتانش  شلول ور رفتن با انگ  سرش یباال یدرمانده م
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ورتش را ص ظیغل یشیبرگشت نگاهش به زن جوان س زه رو که آرا یوقت ستادهیا
 یلبود ل استتش خرد کیو اندامش بارکردا قدش متوستت   یپوشتتانده بود تالق

دست از کندوکاو زن برداشت متوجه شد  یباز و بدن نما،وقت یا قهیبلند اما با 
 امدیباشتد از طرز نگاه زن اصتاًل خوشتش ن یمشتلول برانداز کردنش م زیاو ن

کرد.باالخره بعد از  یزد ناراحتش م یچشتتمانش موج م ین یکه در ن یا نهیک
 کش دار زن زبان باز کرد: ییها هیگتشت ثان

 ؟یدیخوب قاپشو دزد-
 :دیباال انداخت و پرس ییابرو ترنم

 شم. یمتوجه منظورت نم-
برد جمع صح ت کند مخصوصًا  یکه مفرد به کارش م ینداشت با کس عادت

 هم جنسان خودش.
 ندازه؟ ینگاه هم بهم نم میباهاش که ن یکرد کاریخودتو به اون راه نزن چ-زن

داد  حیزد ترج یا روزمندانهیل خند پ ستتتیکه تازه گرفت منظوره زن به ک ترنم
 کند: یتمام حرص و غم امش ش را سره او خال

 .یالبد ارزِش نگاه کردن ندار-
 د:ش لیبه طرفش ما یترنم نشست کم یو روبرو دیکش شیرا پ یصندل زن

 م؟آره؟یگفته بهت من ک-
 گفت: یظاهر یاش جمع کرد و با خونسرد نهیس یدستانشو رو ترنم

 که بخواد در موردش باهام حرف بزنه. یباش یکنم آدم مهم یفکر نم-
 هم فشرد: یدندونهاشو با حرص رو زن
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ته من ک- هت نگف مه ب بدون میدختره احمو،معلو  نیوآخر نیمن اول یبهتره 
 .مایعشو بهرادم س

 یکرده بود برا یمعرف مایا ستتحرفا از دهان آن زن که خودش ر نیا دنیشتتن با
درون دستتت چ ش به  مایستت یخورد اما با خوردن برق حلقه  یتکان یلحظه ا

که جا خورده است پس  دادینشون م دیکرد خودش را ن ازد ن ا یچشمانش سع
 گفت: مایس یعص  یزد و روبه چهره  یل خند حرص درآر

 .ین ود یگفتم که آدمه مهم-
 و بلند شد: دیکوب زیم یبا دست محکم رو مایس
 مثل توا. یختیر یبهراد همون دختره ب اقتیل-

 بخواد از اونجا بره ترنم جوابشو داد: نکهیاز ا ق ل
 ن اشه. فیآدماس که مثه ظاهرشون کث رتیمهم س-

 تو هم شیاخم ها ماینگفت واز کنارش رفت با رفتن ستت یزیچ گرید مایستت
 :دیلب نال ریگتاشت و ز زیم یشد و سرش را رو دهیکش

 .شهیشب مسخره تموم م نیا یک ایخدا-
 .دیکن یتموم شدنشو م یباشه که آرزو یخسته کننده ا یفکر نکنم مهمون-

 یاش را به پشتتت هینشتتستتته بود.تک شیروبرو قاً یرا بلند کرد ماهان دق ستترش
نزند حوصله  یداد حرف حیسر مرتب کرد ترج یاش داد و شالش را رو یصندل

 چون ماهان را نداشت:  هیغر یصح ت کردن با مرد ی
کردم دوستتت دختره بهراد  یتصتتور نم چیه دمتیورودم که د یلحظه -ماهان

 چون شما داشته باشه. یدوست دختر خورهینم یمرد نی! اصال به همچیباش
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 در خورد کردن یسع یبه نحو یهرکس نکهیشدااز ا شتردرهمیترنم ب یها اخم
سته  شت خ سغرورش دا شمان  ماهان دوخت  اهیشده بود نگاه کدرش را به چ

 نداشت. شیبرا یاما جواب
ب دواریام نمیبهرادو ب  نکهیاعتراف کنم ق ل از ا دیبا-ماهان اهات بودم بتونم 

 آشنا بشم. شتریب
 گفت: یو با لحن نه چندان دوستانه ا ختیحرصش را در کالمش ر ترنم

شما بهم نم کنمیفکر نم- شم پس  خورهیحاال که به قول  ست دختره بهراد با دو
 محترم. یآقا ستمیدرخوره شما هم ن

هقه زد ق یحساب یکرداوقت یترنم را جر شتریسرداد که ب یبلند یخنده  ماهان
 گفت:

صور نم- شت کن نطوریکردم منظورمو ا یت  یبود به مرد نی!منظوره من ادیبردا
 یتیخانم باشتتخصتت خورهیکرده نم یزندگ رانیاز ا چون بهراد که ستتالها خارج

 .نیاس همراهش باشه هم دهیپوش نیچن نیچون شما که ا
بود  فتهایرفته اش باز لیاعتماد به نفس تحل یبا حرف ماهان تا حدود نکهیا با

ستیاما نم شون دادن ا خوا ض نکهیبا ن ست او را به ادامه  یاز حرف ماهان را ا
اما با  نهیبحث دعوت کند.ستترش را به اطراف چرخاند تا بلکه بتونه بهراد رو ب 

صله  یدختر دنید شلول دل ستادهیازش ا یکینزد یکه کناره بهراد با فا  ی رو م
ست اخم ها شیبرا شد و ل ها ریناگز شیا شرد و در دل  یرا رو شیدرهم  هم ف
 :دینال
 .دیسوء استفاده کن دیفق  بلد دیهمتون مثل هم-
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نگ زد،صتتتدا دینفهم به گلوش چ هان و شتتن یچرا بلض  ما دلش  دیما ا
 نشون بده. یبهش توجه خواستینم

 گرمه. یبهرادخان سرشون حساب نکهیمثه ا-ماهان
شش ن چیکالم ماهان ه شین از شت و نگاهش  ریز نکهیاز ا امد،یخو نظرش دا

ر اما چطو دیبود نفهم یکرده بود عصتت ان بیبود تعق دهیبهراد ماستت یرا که رو
شت م یوقت ه به ماهان ک یتوجه نکهیشدو بدون ا زبلندیبه خودش اومدکه ازپ

سالن رفت و از  یا گهیکند به طرف د زدیصداش م ها آدرس  مهاز خد یکیاز 
شت سیسرو س یبهدا سدیرو پر ش ختانه ک شو ی.خو ست واو به  ن ود ییداخل د
ش یراحت شد. شده از آب را به  نکهیباز کرد اما ق ل از ا آب را ریوارد  شت پر  م

شد نگاهش از آ صال تکون نخورده  یرو شیبه آرا نهیصورتش ب ا صورتش که ا
 لب نجوا کرد: ریبود انداخت و ز

 اومدم. نجایآدم ه*و*س باز تا ا هیچقدر احمقم که بخاطره -
 زد و زمزمه کرد: یکه به ل انش افتاد زهرخند نگاهش

 .ادیبدم مازت -
 ریکرد وعوض صورتش دستها و ز یگرفت مشتش را از آب خال نهیاز آ نگاهشو

بود  آروم تر شده کیموز یاومد نوا رونیب ییاز دستشو یرا شست.وقت شیگلو
ست به طرف همون م سرو غتا بودن اول خوا شلول  ش یزیو م  اریومه نیکه نو

شد  مانیپش هنارشون نشستماهان حتما ک نکهیا یادآورینشسته بودن بره اما با 
به طرف همون م فت و رو کیکه نزد یدنج زیو  ندل یپنجره بود ر  یصتت
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وب کرد احساساتش را سرک یفرستاد و سع رونینشست.نگاهشو از پنجره به ب
 کند.

*** *** *** 
فه ها ایبود و دائم  کال خل مو  یم گاریبا حرص ستت ایبود  شیدستتتش دا

نارش بره و ک نکهیشد اما حس ا یترنم ثابت م یگاه رو ی.نگاهش گاه و بدیکش
 ی.صتتدادادیانجام م دیرا داشتتت که ن ا ینداشتتت عتاب وجدان کار نهیبنشتت

 رهوحضتت نکهین ود تا ا شیاما اصتتال ًمتوجه حرفها دیشتتن یم کشیرا نزد اریمه
برداشتتتن تا به طرفش برن اما  یقدم شیرا کناره ترنم احستتاس کرد پاها مایستت

ش س  راه پ شاهد ستادیا یم دیرفت با یم دین ا ستادیشد وا مانیو  واز دور 
س ستیشد نم یوترنم م مایجدال  س یچرا ول دان شت ترنم حال  ست دا  مایدو

ص رییتلاما از  دیشن ینم شانیاز حرفا زیچ چیه نکهیبا ا ردیرا بگ ورت حالت 
لحظات  مایزد بهش فهماند که ستت یم شیکه ترنم به رو ییو ل خندا مایستت

ل انش را پوشتتاند که از  یگتراند ل خند ناخونده ا یرا کناره ترنم نم یخوشتت
 دور نماند. اریچشمان مه

 تو؟ یکجا یاوهو-اریمه
 ل خندش را جمع کند جواب داد: ای ردینگاهش را از آنها بگ نکهیبدون ا بهراد

 !نجایهم-
 زد: یزیل خند تمسخرآم اریمه
 بازت معلومه. شهیاز نگاهت ون یینجایآره کامال مشخصه ا-

ظ صتتورتش حف یاز کناره ترنم ل خندش را رو ماینداد تا رفتن ستت یجواب بهراد
صورتش محو  یکرد اما با آمدن ناگهان سرعت از  ماهان کناره ترنم ل خندش به 
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ستیدلش م یلیُپر کرد.برعکس اون موقع خ ظیغل یرا اخم شیشد و جا  خوا
شد حت شده بود  رنمت یماهان رو ی رهینگاه خ یتوجه هم م زیسره م یآنجا با

ه داد تا خودش را ب شیبه قدم ها ی... ستترعتگتاشتتتیاو را با ترنم تنها م دین ا
 ظاهر شد: شیآنها برساند اما از شانس مزخرفش ساناز جلو زیم
 چقدر دن الت گشتم. یدونیتو پسر م ییکجا-
*ت کرده و تو حال م*س یلحن وحرکات ستتتاناز کامال معلوم بود حستتتاب از

ه با دستش ساناز را ک رهینگاهشو از ترنم وماهان بگ نکهیا ستابدونیخودش ن
 ولو کرده بود تو ب*غ*لش کنار زد:  ایخودش را تقر

 برم. دیساناز برو اونور با-
ستتاناز در  دنیفرامرز از جلوشتتون درآمد وبا د ن اریبازم از شتتانس بدش ا اما

باز  یشیکنارش بود و با ن زین نیزد،شه یبخش تیآ*غ*و*ش بهراد ل خند رضا
سرانه  س ک  س یساناز نگاه م یبه حرکات  ود ب دهیکردابهراد به حد انفجار ر

 نحالیبا ا امارا به آتش بکشتتد  الیوهرلحظه امکان داشتتت فوران کند وتمام و
ر فرامرز محکم ت یبا عشوه دستش را دوره بازو نیکرد خونسرد باشد،شه یسع

 کرد و گفت:
 تا بچه ها راحت باشن. میبهتره بر زمیعز-

ز هنو نینگاه شه کهیرا داد و هر دو در حال نیجواب شه یبا ل خند سرد فرامرز
شدن. بهراد با حرص دندانها یرو ساناز بود ازآنجا دور  هم  یرا رو شیبهراد و

 :دیساناز غر رگوشیفشرد و ز
 خودم پرتت کنم؟ ایکنار  یشیگم م-
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شن ساناز سرش پر یحرفا م*س*ت نیا دنیکه با   یواش را از ر هیبود تک دهیاز 
 دنیبهراد برداشتتتت وخودشتتوجمع وجور کردابهراد نگاهش را چرخ داد با د

خال یزیم حاال  هان بود قل ش در ستت یکه  ما  ختیفرو ر نهیاز وجود ترنم و
سوق داد با د نینگاهش را به ا س  تا یماهان که همراه آز دنیطرف وآن طرف  و

سوده خاطر آزاد کرد اما  شده اش را آ درحاله ر*ق*ص بود نفس محب*و*س 
ترنم باز قل ش به تنگ وتاب افتاد و نگاهش را چرخاند با اعالم کردن  افتنیبا ن

شلوغ هایخوراک لیطو زیبه طرف م همانهایشام آماده اس و تعارف م نکهیا  یو 
صل  دایسالن پ شد.درمونده و م*س*تا سخت   یرا روانه  هشنگاکردن ترنم 

 و در حال بگو بخند بود کرد و آروم گفت: ستادهیا نایس کیکه نزد اریمه
 .اریمه-

 دینگرانش را د یچهره  ید،وقتیبهراد به طرفش چرخ یصتتدا دنیبا شتتن اریمه
 دو قدم بلند برداشت را خودشو به بهراد رساند:

 شده؟ یچ-
 کالفه دستشو داخل موهاش فرو برد: بهراد

 کجاس؟ دونمیزده نم  شیترنم...غ-
شماتت بار اریمه شد و نگاه  صورت بهراد انداخت اما ترج ینگران  اد د حیبه 
کردن به دعوا وجروبحث  یکه در مورده ترنم بحث م ینگه چون هر بار یزیچ

شت که پ دیدنا از سالن افتاد ترنم را د یکه به گوشه ا اریشد.نگاه مه یختم م
 زد: یآسوده ا نددوختهال خ رونیشسته و نگاهشو به بپنجره ن کینزد یزیم
 اونهاش.-
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 یاز خوشتتحال ینگاهش رنگ دیبه ترنم رستت یدن ال کرد وقت اروینگاه مه بهراد
از انواع  یبزرگ غتا رفت بشتتقاب بزرگ زیبه طرف م اریتوجه به مه یگرفت و ب

 شد. یترنم راه زیبه طرف م یدنینوش یوانیغتا ها پر کرد وبا ل
 ینشست و ظرف غتا را روبرو زیهنوز متوجه حضورش نشده بود پشت م ترنم

 او را متوجه حضور خود کند گفت: نکهیا یترنم قرار داد و برا
 بخور.-
 یعنیآمده بود که او متوجه نشتتده بود؟؟؟ یطرف صتتدا برگشتتت بهراد ک به

ع اکه ُپر بود از انو شیافکارش بود؟؟؟نگاهش به بشتتقاب روبرو نقدرغرقیا
 یخوردن در خودش نم یبرا ییرنگ ورنگ گره خورد اشتتتها یواقستتام غتاها

 گفت: یلیم یپس با ب دید
 .دیشما بخور ستمیگرسنه ن-

جدا کرد به طرف  یوتکه ا چهیکرد چنگال را داخل ماه یاخم مصتتنوع بهراد
 گفت: یدهان ترنم برد و با لحن محک

 بخور.-
 و*ح*ش*ی بهراد دوخت و گفت:نگاه سرکشش را به چشمان  ترنم

 .ستمیگفتم که گرسنه ن-
 ل ان ترنم گتاشت: یچنگال را برو  ایرا جلوتر برد و تقر دستش

 دهنتو باز کن.-
 شد: شتریب شیدست بهراد را پس بزند اما او مانع شد واخم ها خواست

 ترنم لا نکن بخور.-

http://www.roman4u.ir/


 237 شب برهنه

شک برق زد اما جلو ترنم شمانش از ا ششیر یبلض دار نگاهش کرد چ را  ز
با اکراه کم هانش را  هانش برد و تقر یگرفت د به د  اً  یباز کرد و گوشتتتت را 

 همراه بلضش قورت داد.بهراد چنگال را به دستان ترنم س رد وگفت: دهیینجو
 غتاتو تموم کن یو من خالص شتت یمهمون نیزودتر از شتتر ا یخوایاگه م-
 .میبر

 وردایخودش ن یکرد به رو یُپرکرده بود اما ستتع یاز دلخور یبهراد را رنگ نگاه
ضرافت خاص رهیداد وخ یصندل یشو به پشت هیتک  شد به ترنم و حرکاتش که 

خورد اما اصتتاًل اشتتتها نداشتتت  یکم شیخودش را داشتتت آرام آرام از غتا
که ز حاال  گاه بهراد بود ه نیذره ب ریمخصتتوصتتتًا   نییپا شیواز گل زیچ چین

 :دیمقدمه پرس ی.بهراد برفتینم
 گفت؟یم یبهت چ مایس-

 تفاوت جواب داد: یب یبه چشمانش زل زد وبا لحن میم*س*تق ترنم
 مختو زدم. یبدونه چطور خواستیم-

 :دیبهراد باال رفت و پرس یابروها
 گه؟ید-
 .گهیعشقت اونه نه کِس د نیو آخر نیکرد...گفت اول دمیتهد-

 لب زمزمه کرد: ریبهراد درهم شد و ز یها سگرمه
 ع*و*ض*ی. ی کهیزن-

 ینکند هر چه بود به گتشتتته  یکنجکاو هیقضتت نیداد در مورده ا حیترج ترنم
 شد: یبهراد مربوط م

 گفت؟ یم یپسره ماهان چ نیا-بهراد
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 زد و در دلش گفت: یل خند کم رنگ ترنم
 بوده تا الس زدنش با اون دختره. نجایمعلومه تمام مدت حواسش ا -

 را خورد و در جواب بهراد گفت: ل خندش
مثل شتتما چطور منو به عنوان دوستتت  یاومده بود که آدم شیبراش ستتوال پ-

 دخترش انتخاب کرده.
 که معلوم بود متوجه منظوره ترنم نشده بود گفت: بهراد

 .میمگه من چطور-
ساناز که یپوزخند زد ونگاه ترنم شلول دل ر یکم به  س یاونطرف تر م ره از پ
 بود انداخت گفت: یجوان

 .دونمینم-
س یرد نگاهش را دن ال کرد وقت بهراد ساناز ر ترنم  افتاد پس شیتازه دوزار دیبه 

و  شیزخم زبان ون لیدل دنیبوده بهراد با فهم دهیستتاناز را د یدل ر یصتتحنه 
 زد و گفت: یزیآم طنتیترنم ل خند ش یها هیکنا

 ؟یگفت یتو چ-
 گرفت: یاز دلخور یل خند بهراد رنگ دنینگاهش با د ترنم

 من؟مگه مهمه؟-
 شد: یحرف را زد بهراد نگاه وکالمش جد نیچطور ا دینفهم

 سوالو با سوال جواب نده.-
نگ زد حرفا یبلض لعنت نیا بازم ود ب دهیکه د ییزهایو چ هیبق یبه دلش چ
 :ستادیبلند شد وا زیداد از پشت م یچشمش بود وآزارش م یجلو

http://www.roman4u.ir/


 239 شب برهنه

 .میبر شهیم-
لرزش را احساس کرد و بدون زدن  نیوبهراد به وضوح ا دیاز بلض لرز صداش

ر اونطرف ت یرا که کم اریمه کهیاز جاش بلند شد.همگام با ترنم در حال یحرف
 داد گفت: یبود مخاطب قرار م ستادهیا

 .رمیمن دارم م اریمه-
 افتاد: ترنم یبهراد و گرفته  یبرگشت نگاهش به صورت جد به طرفشان اریمه
 کجا؟-

 بهانه آورد: بهراد
 .شهیخاتون نگران م روقتهید-

 اش کرد: یبه ساعت مچ ینگاه اریمه
 د؟یبر دیخوایکجا م هیتازه اول مهمون یول-

 در هم فرو رفت: بیبهراد عج یها اخم
ندارم از بق گهیترنم خستتته اس منم د-  یکن م یهم خداحافظ هیحوصتتله 
 .نمتیب
 کن. یرانندگ اطیباشه با احت –

شو تکون داد،ترنم خداحافظ بهراد کرد و همراه بهراد که  اریبا مه یکوتاه یسر
س نییسرش پا شت و جلو یتوجه یبود وبه ک شت قدم بردا س یندا  دنیدر ر

سر سها یهمان پ سر شانیکه ل ا بهراد  ینترنم و بارو فیمانتو ک عیرا گرفته بود 
ش شان داد.بهراد بدون پو ست ر شد ترنم د درخارجپالتوش از  دنیرو آورد و به د

ش شدیبه دن الش از در خارج م کهیحال شو پو سع دیمانتو  یو در همون حالت 
 ادیو ز زیر یبودو مشتتلول بستتتن دکمه ها نییداشتتت به بهراد برستته.ستترش پا
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رفت که  نییهوا آنها را روبه پا یسالنه سالنه و ب دیمانتوش بود.به پله ها که رس
 یکرد و ستتکندر ریل استتش گ نییپاکفشتتش به  یک دینفهم یلحظه ا یبرا

 یخورد،از ترس چشتتمانش را بستتتت و منتظر بود هر آن کمرش با صتتفحه 
سنگ ست یپله ها برخورد کند اما به جا یسخت و شدو یآن د  تودورش حلقه 
مشتتامش را پر کرد و ق ل از  گاریستت یهمراه تلخ ییعطرآشتتنا یهوا گرفتش بو

 چشم باز کند در دلش زمزمه کرد: نکهیا
 بهراد.-

شمانش شود با د چ صله  دنیرا که از هم گ  یبرا کینزد یصورت بهراد از فا
شد و خاطره  یلحظه ا شش  س یزمان ومکان فرامو بهرا را بخاطر  دنیب*و*

 او ثابت شد. یل اها یناخوداگاه روآورد و نگاهش 
 هر آن دیشن یرا م نیزم یترنم با سنگ ها یبرخورد کفش ها یکه صدا بهراد

 یرا آهسته کرد به محض آنکه صدا شیقدم ها دادیخوردنش را م نیاحتمال زم
نه  یترنم متوقف شتتتد رو یپا به  دیپا چرخ یپاشتت و او را در هوا گرفت و 

مانده بود.به وضتتوح  رهیرو صتتورت ترنم خ. نگاهش به دیآ*غ*و*شتتش کشتت
ساس م ربانض شمانش  شیکرد موها یقلب او را اح شدن چ کنار رفته با باز 

 یپوشاند.برخورد نفسها زدیبرق م شیکه رنگ قهوه ا یقاب صورتش را چشمان
به تنش انداخت.نگاهش را که  یفیلرزش خف شیرگلویهراستتون وداغ ترنم با ز

شت اه نکهیق ل از ا دید شیل ها خیم از خود  یکند او را با حرکت یبخواد دوباره ا
 حرکت بهراد ترنم نی.با ااستتتادیخودش ب یپا یجدا کرد و کمکش کرد تا رو
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مد وموقع به خودش آ فتیرا در تشیتازه  پا ا گاهش  نییستترش  بود و ن
 ترنم را گرفت و آروم گفت: یبرد وبازور شیخجول،بهراد دستش را پ

 بزار کمکت کنم .-
 نیدرون ماشتت یآمد بازم مستتخ رفتاره بهراد شتتدوقت نییبهراد از پله ها پا همراه

 یرا به دسته فراموش زیکرد همه چ یهم فشرد و سع ینشست چشمانش را رو
س ارد اما ا شن نیب شت.با  شدن در و برخورد  یصدا دنیامکان ندا سته  باز وب

 شهیرا به ش سرشاو سوار شده درهمون حال  دیبهراد فهم گاروعطریتلخ س یبو
ستیداد دلش نم هیتک شب خارج  خوا شود اتفاقات ام شم  شم تو چ با بهراد چ

ه ترنم که ب ینگاه میرا نداشت.بهراد ن گرید یاتفاق شیگنجا گریاز توانش بود د
 ریآمد.مس رونیروشن کرد و از پارک ب نویچشمانش را بسته بود انداخت و ماش

تا طوالن تا دره بزرگ ح ینستت  با زدن بوقیپ اطیرا  باز ک زیعز یمود و  رد و درو
 داد با سرعت راند. نیبه ماش یبردگاز رونیرا ب نیماش
را لمس نکرده  یمرد چیکه تا به حال دستتت ه یغرق افکارش بود دختر ترنم

 یبگتارد حاال کناره مرد شیاجازه نداده بود پافراتر از حد خو چکسیبودوبه ه
افتاد  یاتفاق ها ک نیه فکر فرو رفتااگرفت.ب یدستتتش را م یبود که به راحت

شا رشیمتوجه تاث زیخودش ن یکه حت شد؟ دم بهراد ق کهیاولاز همون روزه  دین
خاتون گتاشتتته بود.از همون شتتب اول برخوردشتتون تو آشتت زخونه  یبه خونه 

ذهنش  انشیبعد یها ن ار،برخوردیاول یوآ*غ*و*ش گرفتن ترنم توس  بهراد برا
د بهش که بهرا یقیموس یا خسته وکالفه کرده بود صداکشش نداشت او ر گرید

 اد:د نیرون فرستاد ودل به ماشیولوم داده بود بلند شد ترنم را از افکارش ب
 باد یمنو داده به دستا چشات
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 بخواد ؟؟؟؟ یعشقتو از ک دلم
 ادیرا نم یتو با دلم ، به سادگ دله

 ، دِل من درو رو همه بست نیب 
 به جز تو نشست ؟ یدلم ک تو

 هووووس یگ یم یعاشقتم تو به عاشق آخه
 ه*و*س تو رو داره دلم همش

 چاره نداره دلم وونتهید
 تو دلو بسته دوباره دلم به

 کاره دلم عشقتو
 زنهینفسم تو رو داد م نفس
 زنهیصدات م نهیس هیُتو  نفس

 مثل جوابه منه نگاهتو
 خوابه منه هه هه هه ریتع 
 خوابه منه هه هه ریتع 

شا یصدا ست خودش هم نم یبه دلش م بیعج ییپا ش شا ین ست  از  دیدان
شلو زیبه ترنم انداخت او ن ینگاه میآهنگ را اتنخاب کرده بود؟ن نیعمد ا ل م

ن فرمو یستت رد وبا آهنگ رو ابانیبود نگاهش را به خ یقیگوش دادن به موستت
 ضرب گرفت:

 هه هه هه هیعاشق رهیدرگ گهید دلم
 هه هه هیقلِب تو آخه ک هی ُتو
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 هیکیما دو تا دلمون  یگ یبهم نم که
 سربه سره دل ِ من گهید نزاااار

 در به دره دِل من اگه
 تو دِل غافل من گهیتوا... د یجا یول

 ه*و*س تو رو داره دلم آره
 چاره نداره دلم ووونتهید

 تو دلو بسته دوباره دلم به
 کارِه دلم عشقتو

 زنهینفسم تو رو داد م نفس
 زنه یصدات م نهیس هیتو  نفس

 مثل جوابه منه نگاهتو
 خوابه منه هه هه رهیتع 

 : نفس( ییپاشا ی)مرتض
*** *** *** 

 زدهمیس بخش
تو  بیکه برقش عج یبه طرف ترنم برگشتتتت با نگاه ن،بهرادیتوقف ماشتت با

 زد رو بهش گفت: یچشم م
 .یکردممنون که دعوتمو ق ول -

 به روبرو چشم دوخته بود گفت: کهینگاه برگرفت و در حال ترنم
 کنم. یخواهش م-

 :دیکش یینفس ُپرصدا بهراد
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 خوام. یبازم بابت رفتارم ازت عترم-
 ب گفت:ل ریشد ز یم ادهیپ نیاز ماش کهیو درحال دیکش شیرا پ رهیدستگ ترنم

 .سیمهم ن-
را تا داخل رفتن ترنم ومحو شتتدنش به او دوخت.ترنم به داخل رفت  نگاهش

پت تا آباژور داخل  به  ییرایچراغ ها خاموش بود تنها دو  روشتتن بود نگاهش 
س ست مثل  ساعت دوازده همه چ ندرالیساعت افتاد در به حالت اول  زیسره 

اقش تبهراد رفته استتت به ا نکهیا الیو به خ دیکشتت یبرگشتتته بود.نفس آه مانند
تختش دراز بکشتتته  یرو نکهیکرد اما ق ل از ا ضیرا تعو شیرفت و ل استتها

زخونه وارده آشتت  یبخورد اما وقت یآب وانیگرفت به آشتت زخونه برود و ل میتصتتم
 فی... بهرادصندوق عق و باز کرد واز داخلش ک دیشد از پشت پنجره بهراد را د

رد ستت یتنش ستتوز هوا زکت ا دنیکشتت رونی.با بدیکشتت رونیرنگشتتو ب یمشتتک
ش شالق ک ش کراوات ینکرد گره  یوبه لرزه انداخت اما او توجه دیبدنش را به 

ل کرد و به طرف تاب دونفره ا  اهیستت فیبود رفت.ک اطیح یکه گوشتته  یرا شتتُ
خت صتتتدا ندا به حرکت ا تاب را  گتاشتتتت. نارش  قژقژ گوش  یرنگش را ک

شد،معلوم بود خ شش بلند  ست روغن کار یلیخرا شده.با پاها یوقت ا  شین
مک چش شیبراقش به رو اههیس لنیرا باز کرد و فیمانع از حرکت تاب شد ک

هش ب یتلفن اریکه مه یوقت بود ستتراغش نرفته بود درستتت از روز یلیزد.خ
که تا صتت ح در خلوتش اشتتک  یالعالج خاتون را داده بود روز یضتتیخ ره مر

ساز زده بود از اونروز به بعد زندگ ختهیر دون ب شهیهم یکرده و برا لرا و شیو
شدن با واقع شته بود.با  تیتوجه به روبه رو  شب تلخ ق یادآوریها برگ طره اون 
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گونه اش راه  یرو نکهیو ق ل از ا دیخز رونیچشتتمش به ب یاز گوشتته  یاشتتک
داشت  مانیبهش ا شهیبودکه هم یبا پشت دست آنرا زدود.خاتون تنها کس ابدی

ضاوتش نم ش رونیرا ب لنیوکردا یو ناعادالنه ق ار چ ش قر یشونه  یرو دیک
د را به خاطرآور یداد آرشه را به دست راستش گرفت،چشمانش را بست قطعه ا

اره ساز بند دلش پ یها میس یشدن آرشه برو دهیو شروع کرد به نواختن با کش
 از آهنگ انتخاب شادمهر... یپاره شد.قطعه 

به امروز جلو شیدکنواخت تک تک لحظات کو یکه م یبا آهنگ همراه  یتا 
صدا شعرها یخنده ها یچشمانش رژه رفت.  شیکه برا ییمادرش داخل باغ، 

 ینویفرامرز،برخوردش با کام نیماش یها کیالست غیج یکرد.صدا یزمزمه م
ش یکه از روبرو م شدن پروانه از ما ش رون،برخوردیبه ب نیآمد...پرت  با  ینیما

و داد فرامرز و ستتکوت تلخ اوکه  اریمه ی هیگر یجون پروانه ،صتتدا مهیبدن ن
ارون رگ ار ب ریش،زیصتتدایب یشتت انه  یها هیتنها همانند روح نظاره گر بوداگر

 یمامان گفتن ها یخلوارها خاک مدفون شتتد.صتتدا ریپروانه ز فیجستتم نح
 یق ر. صدا اهیشدن به سنگ س رهیفرامرز و باز هم سکوت و خ یها ار،زجهیمه

شد و دونه ه شروع به بار یارعد وبرق بلند  س س تند   ندیبارون آروم آروم و 
نواخت اونقدر نواخت تا  یکردن،اما او هنوز درون خودش مچاله شتتده بود وم

شونه ها سازو َارشه ن گرید شیحس کرد  شتن  ستانشیقادر به نگه دا از  ستن،د
را بستتت و به  چشتتمانشستتازش خاموش شتتد، یو صتتدا ستتتادیحرکت باز ا

رنگش  اهیستت فیبارون گوش فرا داد. ستتتازش را به داخل ک ی ایز یستتنفون
اومد  رونیب تاب ریآفتاب گ ریبرگرداند و با بستن دربش از نظر پنهانش کرد.از ز

همراه  با باران شیبسته سرش را به طرف آسمان بلند کرد،اشکها یو با چشمان
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 نیریشتت یایُمردن پروانه انگار از دن باتلخ و کوتاه بود! شیشتتدن چقدر کودک
پرت شده بود.سرش را از آسمان  ییتنها کیتلخ وتار یایجدا و به دن شیکودک

زد  یتلخ ل خند کیپشت پنجره تار یش ح دنیشد با د رهیگرفت و به روبرو خ
 یافتاد او دل نداشتتتت از ستتنگ بود محکم وپرغرور با نگاه یاتفاق م دین ا

خاطره گر  ینا یگریته بود.دباران دلش آرام گرف ریاش ز هیو*ح*ش*ی ... ب
سالنه خودش را به  ِف ی.کدید یدر خود نم ستادنیا سالنه  شتو  سازش را بردا

خودش بازگردد.تمام  ینداشتتت امشتتب به خونه  میداخل خونه رستتاند.تصتتم
شتتده اش قطره قطره آب  سیخ یموها یاز باران بودن.از رو سیخ شیل استتها

انداخت.خودش  یگوشه ا نیزم یرا همان جا رو زش.داخل رفت سادیچک یم
 هنریحرکت کراواتشتتو از گردنش درآورد و پ کیرستتاند با  نهیشتتوم کیرا نزد

 ینارو ک دیکشتت رونیبود از تنش ب دهیپوشتت رشیکه از ز یجتبش را همراه رکاب
ش برهنه ا یتنه  میبا ن یقال یبرخورد ُپرزها دیدراز کشتت نیزم یپرت کرد. رو

سرش قرار داد و به پهلو  ریداشت،دستش را زاما توان بلند شدن ن دادیآزارش م
به شتتعله هادیخواب آتش  ی.بدنش ستترد بودو لرز داشتتتت،نگاه خمارش را 

ما خت.گر صتتورت ستتردش را نوازش  نهیشتتوم شیل*ذ*ت بخش آت یدو
 وجودش را ُپر کند. یلحظه ا یخواب برا یکرد.چشمانش را بست تا گرما

*** *** *** 
به او شتتد و  رهیاشتتراف داشتتت خ اطیپشتتت پنجره به آشتت زخونه که به ح از

شت اندک زمان ینظر گرفت،رو ریحرکاتش را ز سته بود. بعد از گت ش  یتاب ن
شتتانه گتاشتتت و  یآنرا رو یآورد.وقت رونیرنگش ب اهیستت فیاز داخل ک یلنیو
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ُنت ها به نواختن کرد حس غمناک تک تک   شینوا بیغر یش،آوایشتتروع 
 ینواخت که ناخوداگاه اشتتک برپهنا یستتوزناک م نقدریرنم را لرزاند.اقلب ت

باران یصتتورت دخترجوان جا خوش کرد.صتتتدا که از نم نم  یرعد و برق و
دست  نهاینواخت.همه ا یبهراد م زیغم انگ یشروع کرده بود همراه نوا دنیبار

اد و ستیرا مسخ شده همان جا پشت پنجره با یدر دست هم دادن تا ترنم ساعات
 امش ش بود تماشا کند. یاینوازنده را که شاهزاده رو نیمرد غمگ

شت و ز باالخره ساز زدن بردا ست از  شد ریبهراد د سمان  دیرگ ار  باران رو به آ
ستی.نمستادیا ست و چرا  رانیو نینچیکه او را ا ستیا یچه غم دان ساخته ا

 است؟ یاغیو خوشرنگش آنطور و*ح*ش*ی و   ایچشمان ز
 یناله ها ریز یاغیمتوجه نشد آن دو چشمان  یغرق بهراد شده بودکه حت آنقدر

خودش را از نظر بهراد  عیمتوجه شد سر یشده اند.وقت شیآسمان محو تماشا
 یدلهزار بود پشت صن یضربان قل ش رو کهیدر حال دیپنهان کردو پرده را کش

 داخل آش زخونه نشست و دستانش را ستون سرش کرد. یخور زنهاریم
صدا یصدا شده بود  شدن در او را به خود آورد،بهراد وارده خانه  سته   یباز و ب

 رونیاز آشتت زخونه ب خواستتتیدلش م د،یمتوقف شتتد شتتن یرا تا وقت شیقدمها
ما جرات رو با ا ییرو ایبرود ا ما  نداشتتتت.ا با نیبا او را  تاقش  دیحال  به ا

داشت  به تن یا دهیانداخت بلوز وشلوار پوش شیبه ل اسها ینگاه گشتیبرم
را  شیقدم ها افتیاما او را ن دیکشتت ینداشتتت از آشتت زخونه ستترک یاما روستتر

آهستتته برداشتتت و از آشتت زخونه خارج شتتد تازه اونموقع بود متوجه بهراد که 
به طرفش  نیزم یرو نهیشتتوم یروبرو له شتتتده بود شتتتد  چا در خودش م

 نییپا و االمنظمش و ب ینفسها یکم نشست.صدا یبا فاصله ا کشیرفت.نزد
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سه  سرخش دوخت و دیشن یاش را م نهیس یرفتن قف صورت  .نگاهش را به 
 لب زمزمه کرد: ریز
 سرخ شده؟ نقدریچرا ا-
نه؟ چشمانش را بست و  ایکند  یم یکاره درست ایمانده بود که آ یسر دو راه بر

بهراد گتاشتتت. تموم  یشتتانیپ یدستتت لرزانش را رو ویعم ینفستت دنیبا کشتت
سوخت،نگاهش رنگ  یسوزاند بهراد از تب م یسوزنده ا یوجودش را گرما

ش ینگران ستش را عقب ک صد ریو ناگز دیگرفت د ست با دکتر   ستما ویخوا
شده  ویکه دست بهراد بود س شیق ل یافتاد شمارش داخل گوش ادشیکه  ردیبگ

ست.حت صم اریمه یشماره  یا شت.ت ت خودش تب او را گرف میرا بخاطر ندا
تش سر کرد و با پتو و بالش برگشت.دس یبه طرف اتاق رفت روسر اوردیب نییپا

بالش  یبلند کرد و رو نیزم یستتر بهراد گتاشتتت و ستترش را از رو ریرا آرام ز
هرچند کوتاه چشتتمان ملتهب بهراد از هم باز شتتد و به  یلحظه ا یقرار داد.برا

 یبا دستتتمال آورد و رو یترنم دوخته شتتد و دوباره روهم افتاد.ظرف آب ولرم
ش هیبود که به ثان ادیبدنش اونقدر ز یاش قرار داد.گرما یشانیپ ستمال  دینک د

ست داد.چند یسیخ ستمالمرت ه  نیخود را از د شت اما  یرو د صورتش گتا
شود باهنوز ت سل   ست تا به خودش م شمانش را ب  دی ش همچنان باال بود،چ

سال پ کی.افتی یم یا گهیراه حل د شد شیآن  سرما خوردن و تب  را  دشیو 
 یرو ریبه او،گتاشتتتن خاک شتت ریبه خاطر آورد. خاتون با خوراندن خاک شتت

 وخودش را به آش زخونه رساند از دیرپ شیآورده بود.از جا نییبدنش ت ش را پا
 یبهراد را صاف م دیرا برداشت و مشلول شد.با ریظرف خاکش نتیداخل کاب
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لب با خودش زمزمه  ری.زدیبود او را طاق باز خوابان یکرد،با هزار جون کندن
 کرد:

 ل*خ*ت کنه. نویا خواستیم یوگرنه ک سیتنش ن رهنیحاال خوبه پ-
 خودش و گفت: یشانیپ یزد رو یکیحرف خودش خنده اش گرفت ا  از
 !ایح یب-

ستمال ش یشکمش پهن کرد و مقدار یرا رو ینم دار د  ختیروش ر یریخاک
شو یم نییت ش زودتر پا ینطوریا شلول پا شو داخل هیآمد. دوباره م  شد.پاها

ستمال خ شت د  کیاش قرار داد.حدود  یشانیپ یرا رو سیلگن آب ولرم گتا
 ی.دستتتمال رواوردیب نییموفو شتتد ت ش را پا نکهیستتاعت مشتتلول بود تا ا

با جمع کردن وستتتا مششتتک فه  لشیرا برداشتتتت و   شیرو ینازک یمال
 ی.صدابه آش زخونه رفت لی.حالش بهتر از ق ل شده بود با برداشتن وسادیکش

شد اما بهراد تکان یزنگ خوردن گوش  وینخورد.خوابش آنقدر عم یبهراد بلند 
ش شد ترنم به طرف گو فت م ل افتاده بود ر یکه رو لشیموبا یبود که متوجه ن

شت اما با د نکهیبا ا صد جواب دادن ندا سم مه دنیق  تلفن یصفحه  یرو اریا
 برداشت و جواب داد:

 الو.-
 :دیبا شک پرس اریمه
 الو شما؟-

 آب دهانش را قورت داد: ترنم
 .اریسالم آقا مه-
 ترنم؟ ییتو-
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 بله.-
 بهراد کجاس؟-

 ل شو به دندون گرفت و گفت: یگوشه  ترنم
 ...نجاسیا-
 بده بهش. ویگوش-
 خوابه.-

 :دیکش ادیفر  اً یتقر اریمه
 د؟یی...شما االن کجا؟؟؟شمیچ-
 خاتون. شیخونه باغ پ-

 :دیرا شن اریمه ینفس آسوده  یصدا
 بهراد چرا برنگشت خونه اش؟-

 دهد: یچه جواب دانستیشد نم م*س*تاصل
 تب و لرز کرده. ستیحالشون خوب نراستش راستش -
 اونکه حالش خوب بود.-
 بارون موندن. ریآره ز-
 .یندار یاونجا فق  حواست بهش باشه کار امیباشه باشه من االن دارم م-
 نه .-
 خداحافظ.-

*** *** *** 
 شده بود وارده خونه شد: سیاز بارون خ شیموها کهیدر حال اریمه
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 سالم.-
 بهراد بود بلند شد و جواب داد: کیکه نزد یکاناپه ا یاز رو ترنم

 .نیسالم خوش آمد-
 پالتو و شال گردنش را در آورد: اریمه
 ...بهراد کجاس؟یمرس-

ش نهیشوم یبطرف بهراد که روبرو ترنم سه وجود م  لیبود و به دل دهیدراز ک له 
 دور مانده بود اشاره کرد : اریمه دیاز د ینفره ا

 .دنیدراز کش نهیشوم کینزد ستیب نحالشون خو-
 دنیبهراد رستتتاند،با د کیخودش را نزد دیترنم را نشتتن یحرفها گرید اریمه

مردانه اش  یشد.دسته بهراد را درون دست ها نیاش غمگ دهیصورت رنگ پر
 زد: شیگرفت و صدا

 بهرادجان...داداش...بهراد.-
شد و نگاه ب یلحظه ا یخمار بهراد برا چشمان  یبه چهره  یفروغ یاز هم باز 

 لب نجوا کرد: ریانداخت.ل انش خشک شده بودن ز ارینگران مه
 .خوامیآب م-

 بود برگشت و گفت: ستادهیدورتر ا یبه طرف ترنم که کم اریمه
 .یاریآب براش ب وانیل هی شهیم-

را به دسته  انویآب برگشت،ل وانیتکون داد و به آش زخونه رفت و با ل یسر ترنم
 داد. اریمه
 .نیبهراد بلند شو بش-اریمه
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باعث شتتد ناله اش  شیبه خودش داد اما درد استتتخون ها یتکان حالیب بهراد
صورتش را جمع کند.به زحمت خودش را کم شود و  ش یبلند   رای.مهدیباال ک

 شیبا درد گلو خوردیکه م یکرد.هر قلپ آب کیرا به ل ان خشتتکش نزد وانیل
خراب بهراد را  تیکه وضتتع اریستتوخت.مه یم بیعج شیرفت گلو یم نییپا
شک خانوادگ دید ست برا شانیبا پز به  بهراد دنید یتماس گرفت و ازش خوا

ا کناره بهراد انداخت و او ر یتشتتک اری.تا آمدن دکتر ترنم با کمک مهدیایآنجا ب
ل دت ق باال رفته بود اما به شتت یآن خواباندن ...دوباره حرارت بدنش کم یرو

 ن ود.
بود با زدن دوتا آم ول و وصتتل کردن  یکه مرد مستتن وجاافتاده ا رزادیشتت دکتر

فرو  یقیرستتاند و باعث شتتد به خواب عم یستترم حال بهراد را به حالت نرمال
 رود.

*** *** *** 
صتت ح بود که چشتتمانش را از هم باز کرد،بدنش  میهفت ون یکاینزد ستتاعت

گردنش گرفته بود.با دستتت شتتروع به ماستتاژ دادن  یخشتتک شتتده ومهره ها
ن از استتتخو یخ ر گهیحالش بهتر شتتده بود ود دیکشتت یا ازهیگردنش کرد خم

هم بهتر از ق ل بود.مالفه را دور خودش  شیگلو تین ود وضتتع شتتبید یدردا
 رفت. رونیشستن دست و صورتش ب یو از خونه برا چاندیپ

به آرام در خاتون را  تاق  حال یا با تزربستتتت، به موقع  ویش بهتر شتتتده بود 
از  ییصتتداها دنینشتتده بود. با شتتن میمثه آن روز حالش وخ گرید شیداروها
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 یبهراد که پشتتت به او روبرو دنیآشتت زخونه کنجکاو به آن طرف راه افتاد،با د
 لب زمزمه کرد: ریو نگاهش کرد و ز ستادیو مشلوِل متفکر ا ستادهیسماور ا

 کنه؟ یم کاریچ نجایا نیا-
 درست کنه. یچا خوادیم-

بود؟برگشتتت و با ل خند  دهیرا شتتن شیگرد شتتد،بهراد چطور صتتدا چشتتمانش
ر خودش فک شیشد.ترنم پ رهیکرد خ یزده نگاهش م رتیبه ترنم که ح یمحو
 کرد:

 داره!!! یزیت یچه گوشها-
بود اما حاال بهراد !!!  دهیخودش بزور شتتن یآهستتته گفته بود که حت یاونقدر

 خودش را جمع و جور کرد و گفت:
 .کنمیحاضر م د،منیشما زحمت نکش-

بده به طرف ستتماور رفت.بهراد خودش  ویزدن حرف یبهش اجازه  نکهیاز ا ق ل
کرد و   ایچل نهیستت یداد، دستتتانش را رو نتیاش را به کاب هیو تک دیرا کنار کشتت

ضله ا یبازوها سماور آب ر نهیس یاش را رو یع شت،داخل  و  ختیاش گتا
 یچشتم ریصت حانه شتد.ز زیروشتن کرد و بعد مشتلول آماده کردن م رشتویز

 معلوم بود حالش نطورکهیحواسش به بهراد که هنوز در حال نگاه کردنش بود. ا
به طرف  دیرا که چ زین ود.م ش شید یضیاز مر یخ ر گهیبهتر شده ود یحساب

و  تنگ یبود برگشتت،اصتاًل حواستش به رکاب ستتادهیبهراد که هنوز همان جا ا
سر دهیکه پوش یدیسف شت خ ستدو دیدزد عیبود ن ود،نگاهش را  اش  هریندا

فرق  شیبود برا زاریشود ب رهیجنس مخالفش خ کلیبه ه نکهیاز ا شهیشود،هم
 هنکیکاًل از ا یبود که نگاهت را نگه دار نیزن مهم ا ای یکرد که مرد باشتت ینم
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 آمد.با دست اشاره یالف با نگاه کردن اعتماد به نفس بده بدش مبه جنس مخ
 و گفت: زیکرد به م

 .دییبفرما-
تا  دیشتتک یم شیرا پ یصتتندل کهیبرداشتتت و درحال نتیشتتو از کاب هیتک بهراد

 گفت: یروبه ترنم با لحن خشک دیبنش
 خودتم بخور. نیبش-

 بهراد دلش در فرار بود گفت: یکه از نگاه ها ترنم
 به خاتون سر بزم. رمیفعال اشتها ندارم م -

 و بدون توجه به حرف ترنم گفت: دیکش رونیرا ب شیکنار یصندل
 .نیبش-

 ریستترش را ز انهیوجود داشتتت باعث شتتد ترنم مطع شیکه در صتتدا یتحکم
.با نشستن ترنم بهراد بلند شد و رفت سمت سماور دوتا فنجون ندیبندازد و بنش

ترنم گتاشتتت  یرا برا یگریخودش ود یبرا کشتتویوبرگشتتت  ختیر یچا
 غتا نرویمواقع ب شتتتریهم ب کایبود امر زاریتنها غتا بخورد ب نکهیاز ا شتتهیهم

 .شدیاندیب شییتا کمتر به تنها خوردیم
با ا یم نییپا شیمثه ستتنگ از گلو خوردیکه م یلقمه ا هر  بهراد نکهیرفت 
ند با ژستتت مخصتتوص نگاهش ک نکهینشتتستتته بود و بدون ا لکسیر یلیخ

ش یم یخودش چا ز او ا شیاز پ شیب شبی.اما با بخاطر آوردن اتفاقات ددینو
 .دیکشیخجالت م
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د تلخ ختم شتت یفنجون چا هی ر،یکه صتت حانه اش به دوتا لقمه نون وپن بهراد
شت هیتک س یصندل یشو به پ شن کرد،نگاهش م یگاریداد و  شده پنج خیرو ره 

ترنم بلند شتته دستتتش را به  نکهیزنگ ِاف ِاف بلند شتتد ق ل از ا یبود که صتتدا
 :ستادینشونه منع کردن تکان داد و ا

 ص حانتو بخور. نیبش-
ست، یصندل یشده بود دوباره رو زیخ میکه ن ترنم ش  شیقلپ از چا هیاش ن
 لب زمزمه کرد: ریو ز دینوش

 کشه!؟ یم گاریص ِح کله سحر س رهیمینم-
ها یادآوری با بان  حیبهراد ترج زیت یگوشتت به ز ند وفکرش را  داد ستتکوت ک
ازم نشتتستتت.ب شیبرگشتتت دوباره ستترجا یا هی.بهراد بعد از گتشتتت ثاناوردین

گ زده بود که زن یرا نس ت به کس شیاز نگاه ترنم کنجکاو نکهیساکت بود با ا
به  دید یم باره  ها بود،دو مل  باز نکرد منتظر عکس الع بان  ما ز لتا ق ل  حا

س ست و  ش صدا قهیرا پک زد.درکمتر از دو دق گارشین شد و   یدره خانه باز 
 بلند شد: ویصد انیرا
 سالم ... ترنم خانم ... ترنم.-

 دیرد،نفهمبهش ک یبلند شه بهراد نگاه تند زیترنم بخواد از پشت م نکهیاز ا ق ل
ساب برد و از جا  را نداد انیجواب را یتکان نخورد.حت شیچرا از نگاه بهراد ح

 چشمان ترنم بود،صداشو بلند کرد: خیهنوز نگاهش م
 آش زخونه. دیاریب فیدکتر تشر-

صورت بهراد رو نگاه شد.را انیرا یترنم از  هراد ترنم و ب دنیکه با د انیمتوقف 
صًا رکاب زیسره م صو شکش زده بود.کم کم  یص حانه و مخ بهراد همان جا خ
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آشتتکارا جاخوش کرد که  یخشتتم شیاش از حالت ُبهت در آمد و جا افهیق
 الیخیب خواستتتیرا م نیباعث ستترخ شتتدن صتتورتش شتتده بود.بهراد که هم

 گفت: ینگاهش را به او دوخت و با لحن خشک
 دکتر. ریص ح بخ-

گاه جدا شتتتد و رو انیرا نیخشتتمگ ن صتتورت بهراد  یاز صتتورت ترنم 
 :امدیم نرویانگار از چاه ب شید،صدایللز

 زاد اومدم به خاتون سر بزنم. کین یآقا ریص ح بخ-
سمت ترنم،با ا یکام گارشیس از را  انیرا نکارشیگرفت و دودش را فوت کرد 
 کرد: یعص  شتریب

 خاتون اتاقشه.-
شد بدون زدن  یم دهیشن شیشدن دندان ها دهییسا یکه به وضوح صدا انیرا

به  گرید یحرف به اتاق خاتون رفت.بهراد که  از آشتت زخونه فاصتتله گرفت و 
ش چانه اش بود ونگاه رینظر گرفت.دستش ز ریبود ترنم را ز دهیمقصودش رس

 جالب آمد!!!پس شیل ش برا یبود،پوزخند گوشتته  رهیخ ینامعلوم یبه نقطه 
 زد یدکتر خنک شده بود.ل خند کج یعص  ی افهیق دنیمعلوم بود دل ترنم از د

را داخل  شییچا وانیبلند شتتد،ل زیبه عقب از پشتتت م یو با ُهل دادن صتتندل
 گتاشت و گفت: نگیس
 ممنون.-

ستش سمت بهراد و با لحن معنادار د شت  شت و برگ ه ک یرا از چانه اش بردا
 بود گفت: شیمنظور بهراد ازکارها دنیاز فهم یحاک
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 نوش جان.-
 یه چهر یادآوریصتتدا شتتد،با  یب یبه خنده  لیرفتن بهراد پوزخندش ت د با

 خنک شده بود. یدلش حساب انیرا یعص ان
*** *** 

همراه با خشتتمش  انیرا یبود و به حرکات عصتت  ستتتادهیتخت ا کینزد بهراد
ص ان یتوجه م شت اهًا ز کیبود که نزد یکرد،اونقدر ع سرنگ را ا پوست  ریبود 

خند نظر داشت ل  ریرا ز ویصد انیخاتون فرو کند،بهراد که تک تک حرکات را
ستیزد. نم یکج ص ان نیاو را تا ا نکهیچرا از ا دان شحال  دید یم یحد ع خو

 :دیاش جدا کرد و پرس نهیس یاست دستانش را از رو
 حالش چطور؟-
 بود: دایبه طرفش برگشت،هنوز آثار خشم در چهره اش هو انیرا
 گرده. یبرم یداروهاش کم کم به حالت عاد ویبهتره...با تزر-

سا کهیدرحال بعد شک فیرا داخل ک لشیو ساز یپز ضافه  یم یاش جا کرد ا
 کرد:

 .دمیانجام م نکاروی،من خودم ا رنیدارو بگ دیتا چهار روز با-
 لب گفت: ریو ز دیبهراد باال پر یکه تموم شد ابروها حرفش

 .میدر خدمت-
با رفتن  یاز خاتون و بهراد خداحافظ یا گهیبدون حرفه د انیرا کرد و رفت. 
 یدرونش موج م یکه نگران یکناره تخت خانون زانو زد و با نگاه ان،بهرادیرا

 :دیزد پرس
 ؟یخاتونم بهتر-
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 زد: یل خند دردآلود خاتون
 .دهیهنوز وقتش نرس شهینم میزیآره شازده پسرم نگران ن اش فعال چ-
 نگاهش کرد: یبهراد توهم رفت،با دلخور یحرف خاتون سگرمه ها نیا با
 م؟یخاتون داشت-
ماشتتاال هردوتون مرد  رمیبم دیبا یروز هیغصتته نخور پستترم مرگ حقهامنم -

از بابت شتتما دوتا راحته.فق  دل  المی!خارینه مه ینه تو بچه ا گهی!دنیشتتتد
به در شتتته،م خوامیدخترم نم نینگرون ا باره در  هواشتتو  خوامیبعد ازمرگم دو

 ی رخانوادهیدختر استت نیبا مرگم ا خوامیمم نممن آفتاب لِب بو یداشتتته باشتت
 بشه. شیپدر

 یشبخ نانیمردانه اش گرفت وبا زدن ل خند اطم یدستها انیخاتون را م دست
 رو بهش گفت:

ست حیصح شهینم تونیزیشما چ- سره مون ه سالم باال  هم  ترنم د،بابتیو 
 راحت مثه خ....خاتونم رو چشمم جا داره. التیخ

و حرفش را عوض کرد.  دیچرا زبونش نچرخ دیبگه خواهرم اما نفهم خواستتت
 ینادارد،ل خندمعیشدن حرف بهراد را فهم دهیبر یبود و به راحت یزیخاتون زنه ت

 زد:
 استراحت کنم. خوامیبرو م گهیخوب د-

 بلند شد: شیاز جا بهراد
 چشم خاتونم.-

*** *** *** 
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نه دکتر صتتتد رونیاتاق خاتون که ب از باره در ذهنش  دیرا د ویآمد  نه ترنم دو
ست.نفهم سگرمه ها دیصح تها آن روز آن دو نقش ب گاه  درهم  شیچرا ناخودآ

صدا ص یقدم ها یرفت  شن یشخ ست به طرفش  نکهیا الیبه خ دیرا  ترنم ا
 یتر شد و با لحن ظیغل شیخانم اخم ها نبیز دنیبرگشت اما با د

خانم که هنوز متوجه اش  نبیروبه ز دیرستت یبه نظر م یعصتت  یتا حدود که
 بود گفت: یرینشده و مشلول گردگ

 ترنم کجا رفت؟-
 باال و گفت: دیپر شیبهراد از جا یصدا دنیخانم با شن نبیز
 ن؟یاومد یآقا ک دییِاوا ... شما-

 هم فشرد: یو دندونهاشو رو دیکش یصدا دار پوف
 سوالمو جواب بده.-
ام من انج دیهست بگ یکار دمش،اگهیشدم ند داریب یآقا من از وقت دونمینم-
 .دمیم

قدمها یتوجه بهراد با  ند از خونه ب یینکرد و  که داخل ح رونیبل قدم   اطیزد 
 شیستترجا یلحظه ا یخفه توجه اش را جلب کرد.برا ییگتاشتتتازمزمه ها

دم ق امد،یم یدرب ورود کیباغ نزد ییو گوش کرد صدا از قسمت انتها ستادیا
که  برنداشتتته بود شتتتریتنها چند قدم ب کهیرا به آنطرف کا کرد بطور شیها

صدا ست  شخ یزن یتون رد ک زیدهد که در حال جروبحث بود.گوش ت ریرا ت
صدا شناختیصدا رو م نیآره ا سر و  کهیترنم بود درحال یصدا  مراقب بود 

ه ک ییجا کیو خودش را نزد دیسرعت بخش شینکند به قدم ها جادیا ییصدا
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صو شتش به بهراد بود و تنها ت ساند،او پ صد ریترنم بود ر ه مخاطب ک ویدکتر 
 شد. یم دهیترنم بود د

بار بزنم؟ هیمن -ترنم ند نه!د دیگفت ک اریحرفو چ هر روز  چرا گهیمنم گفتم 
 نجا؟یا دییایم

 بلند شد: انیرا یصدا
از اونطرف  یزن یپس متو منو  امیحرفات کنار ب نیبا ا تونمیترنم من نم نیب -
 دراریلیم دیکم دارم؟ها!!!حتما با یرو هم!من چ یختیپستتره ر نیبا ا نمیب یم

 ...آره؟یباشم تا تو بهم توجه نشون بد
 زد وادامه داد: یزیتمسخرآم ل خند

سه ا- شوه م نیوا سره ع ص حانهیریم یباهاش مهمون یزیریپ  شب یخوریم ا
نارشتت حال م یک که م یدیو بهش  به من  قت   میمر یشتتیم یرستت یاونو

 .یپاک یمقدس...الهه 
فا اونم از زبون را دنیشتتن با عا برا ویصتتتد انیاون حر  نیستتنگ شیکه واق

ود ب دهیاو از کجا فهم ختیر یم شیآت یشتتد از نگاهش گلوله  یبود،عصتت ان
داشت  یخانم گفته بود اصال به او چه ربط نبیز دیرفته شا یکه با بهراد مهمان

 و گفت: انیکرد.زل زد تو صورت را یدخالت م شیکه در کارها
 حرِف دهنتو بفهم.-

ادامه  انیمرتعش روبه را ییو با صدا دیخشک شده اش کش یل ها یرو زبونشو
 داد:
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خوره من جنازمم رو دوش  یکه عقلشون به چشمشونه بهم م ییحالم از آدما-
 .زارمیتو نم

 کیزدن یو بازوهاشو تو دست گرفت و از فاصله  برداشت زیبه طرفش خ انیرا
 زل زد تو صورتش ، برخورد نفسهاش به صورت ترنم متشنجش کرد:

 ... ادهینازت واسه من ز نکهیمثل ا یول یص ر کردم رامم بش یلیخ-انیرا
جاخوش  ویعم یل ان ترنم متوقف کرد،درون نگاهش ه*و*ستت یرا رو نگاهش

 کرده بود:
 ش خودم رامت کنم.پس مج ورم به رو-

نه چندان  یفاصتتله  نکهیصتتورت ترنم برد اما ق ل از ا کیرا نزد صتتورتش
 بهراد بلند شد: یعص ان یب ره صدا نیرا از ب شانیطوالن

 ؟یباش یسِگ ک-
شد به طرف صدا برگشتابا  زونیدستانش شل شد وکنار بدنش آو ناخوداگاه

 لب گفت: ریو ز دیبهراد ابروهاشو در هم کش دنید
 .یشگیمزاحمه هم-
 توجه به حضور بهراد ترنم را مخاطب قرار داد: یب

 ینم ادمیکنم  یفراموش م دمویکه امروز د یزی،چیبهتره رو حرفام فکر کن-
 .یدیپسره خواب نیب*غ*ل ا شبیمونه که د

 به جلو برداشتتت رگ یقدم ردیخودش را بگ یجلو توانستتتینم گریکه د بهراد
تو کل باغ  شیکه صتتدا دیغر نیمتورم شتتده بود، همچ تیگردنش از عصتت ان

 :دیچیپ
 ؟یزد یچه زر-
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که با خودش عهد کرده بود ترنم را مال  یو در حال دیچهره در هم کشتت ویصتتد
 به طرف بهراد برداشت روبهش گفت: یخودش کند.قدم

 .یدیهمون که شن-
 ال انداختن ابروهاش گفت:زد و با با یپوزخند بهراد

 ه؟ینجوریِا... ا-
شت به آن دو زل زده  ستادهیبه ترنم که هنوز همون جا ا ینگاه مین بود و با وح

 بود انداخت وگفت:
 ترنم تو برو داخل.-

 گفت: یبرگشت وبه بهراد چشم دوخت و با لحن بد ضیبا غ ویصد
 ؟یمگه تو ُمفتش نمی یب-

 یدندون ها نیشمرده شمرده از ب دیدندونهاش کش یشد،زبونشو رو یعص ان
 :دیشده اش غر دیبهم کل

کن ...  هیتسو اریفردا برو شرکته مه نمتیب یدور و برا م نیکه ا هیآخر یدفعه -
 .یِهر
 تمام گفت: ییبا پرو انیرا
 .یتحملم کن یخونه اس مج ور نیترنم تو ا یتا وقت-
 داره؟ یترنم با تو چه سنم نمیب -
 قراره زنم بشه.-
بهراد گردنش را به طرف ترنم چرخاند نگاهش آتشفشان بود  انیحرف را نیا با

 :دیهم فشرد وپرس یدندونهاشو رو

http://www.roman4u.ir/


 263 شب برهنه

 آره؟-
از نگاهش جوابش را  نکهیدرمونده و هراستتون ترنم به چشتتمانش افتاد با ا نگاه

سر حیاما ترج خواندیم شنود.در ک صدا یداد از زبانش ب شن یاز زمان   دهیترنم 
 شد:

 .زارمینه...گفتم که جنازمم رو دوشت نم-
 گهیاز ل ان بهراد گتشتت د یحرف ترنم،ل خند هرچند کم رنگ و کوتاه نیا با

نگتاشت بهراد نتوانست خودش راکنترل کند به طرف  انیرا یرا برا یحرف یجا
 یانمیستت واریمحکم گرفت با ضتترب کوبوندش به د قشتتویبرد و  ورشی انیرا
 کرد که تو نعره بهراد گم شد: یفیخف یشان،ناله  کیزدن

ناتو تو تا دندو یاریاستتمشتتو ب گهیباره د کی...فق  گهیباره د کی هیفق  کاف-
 شد؟ فهمیدهنت خورد کنم،ش

 گفت: یخفه ا یبا صدا انیرا
 ؟یکارشینداره اصال تو چ یبه تو ربط-

 زد: یپوزخند بهراد
صاحاب اخت- صاًل  شمیهمه کارش ا تو ب*غ*لم بوده  شبید یگیمگه نم ار

من تو ب*غ*لم  یبا نوازشتتا شتتبیکنم د یحاال مطمئنت م یها؟شتتک داشتتت
و  دونم یام َدم َپرش ن لک وگرنه من م گهید رونیخوابش برد حاالهم گمشتتو ب

 تو!
رفت و در را پشت سرش بست.به  یا گهیبدون حرفه د انیاش را ول کرد را قهی

 :دیپرس یه بود برگشت و با نگرانطرف ترنم که ُکپ کرد
 حالت خوبه؟-
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بهراد را هضتتم کند  یتوانستتت حرفها یجوره نم چیاز ُبهت خارج شتتد،ه ترنم
شده بود آش نخورده و دهن سوخته.نگاه دلخورش را به چشمان بهراد که حاال 

 ن ود دوخت و زمزمه کرد: یخ ر ششیاز خشم چند لحظه پ
 ؟یزد دیینه...چرا رو حرفاش ُمهر تا-

 :دیلرز یبه وضوح م شیکرده بود و صدا بلض
 کنه؟!؟ یدر موردم م یحاال چه فکر-

 دوباره به چشمان بهراد برگشت،فاصله اش را با ترنم کم کرد: خشم
 برات مهمه؟ یلیخ-

 :دیاش نال هیگر انیراه افتاد و م شیها اشک
نم- مه!  نه خودش،فکرش مه مه! نظره حت خوامیآره....مه نفرم  هی یاز 

 کنه. یدر موردم م ییحاال اون چه فکرا امیع*و*ض*ی به نظر ب
.عقب گرد کرد دیلرز یم فشینح یبه هو هو شتتد شتتانه ها لیاش ت د هیگر

برداشتتت و بازوشتتو گرفت  زیبهراد فرار کند که بهراد خ یخواستتت از نگاه ها
 م*س*ت د و محکم شد: شهیلحنش مثه هم

 تالیبهتره خ یدکتره مزخرف خودتو عتاب بد هی اتیبخاطره ذهن خوامینم -
 .یازشرش خالص شد گهیراحت باشه که د

شمان شد چرا ته دلش از حما یسرخش رو چ بهراد  تیصورت بهراد متوقف 
داشتتت که  یمرد چ نیناراحت ن ود؟ا دادیبود؟چرا اونجورکه نشتتون م یراضتت

به شتتکا یدر برابرش مستتکوت م نگونهیا لب  ند و  د،چرا کر یباز نم تیما
صتتورت بهراد  یتک تک اعضتتتا یگرفت.نگاهش رو یمقابلش موضتتع نم
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سش را نمدیچرخ ست ه ینم دیفهم ی.ح  یرا درون ملزش حالج زیچ چیتوان
شد  یشد چه؟!؟او کجا و بهراد کجا؟درست مثه قصه ها م یکند.اگر عاشو م

داشتتت  تیقصتته ن ود واقع یممکن ن ود زندگ تیدر واقع یشتتاهزاده و گدا ول
 تلخ . یتیواقع
چشمان بهراد  خیصورتش احساس کرد نگاهش م یانگشتان بهراد را رو یداغ

که آنگونه مللوبش شد و بدون  دیدخترک چه د یدرون نگاه قهوه ا دیشد.نفهم
را از  شیبرده و اشک ها شیرفتارش داشته باشد دستش را پ یرو یکنترل نکهیا

د بزن یحرفستترخش زدوده بود.ترنم هرچه تقال کرد نتوانستتت  یگونه ها یرو
بازو با نگاهش از بهراد خواستتتت  را  یکینزد نیرا رها کند.طاقت ا شیفق  

شت اگر اتفاق د صلهیگر یم دیشد چه؟!؟ با یتکرار م شبیندا  یم خت،فا
نداشتتت عاشتتو شتتود.عشتتو  یشتتد حق یوابستتته م دیکرد ن ا یگرفت،فرار م

شق سش خدا بود ن ود.وقت او که یبرا یوعا ست شیبازو یتنها َک صار د ان از ح
 بنیتوجه به ز یخودش را به خونه رساند و ب یمردانه بهراد رها شد مثه پرنده ا

صدا شه ا نیزم یزد به اتاقش رفت و رو یم شیخانم که  ش یگو  ی.بدیدراز ک
شک ها لیدل شک ها دیشا افتیراه  شیا شو ناخوانده اش  یبرا شیا ترس ع

 داده شود. یباز نکهیهراس داشت از ا دیبود؟شا
*** *** *** 

ام شتت ایخوردن نهار  یبرا کهیزمان ینداشتتتند حت یبرخورد گریشتتب با همد تا
رد و بدل نشتتدو تنها در  نشتتونیب یکناره هم مشتتلول غتا خوردن شتتدن حرف

ماندن بهراد  لیدل دانستتتیشتتد.ترنم نم یزده م یخاتون حرف یجواب حرفها
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او که حاال حالش خوب شتتده بود پس چرا آنجا بود و قصتتد رفتن  ستتتیچ
 .اشتند

وقت بدون فکر  چیبود ه ینمود و از دستتتت خودش عصتت ان یکالفه م بهراد
جام نم یکار با ب یرا ان حاال  ما  نده بود.ا یداد ا جا کاش  یفکرش ترنم را رن

ص ح به آپارتمانش بر م شت اما نم یهمون  ستیگ ضا  دان چرا دلش به رفتن ر
 دبو دهیاز ستترش پر دادخوابیبامداد را نشتتان م کی ین ود.ستتاعت حدودا

 نیا یسرد بودول اسش برا مود،هوایرا پ اطیزد و قدم زنان طول ح رونیازخونه ب
را به تن داشتتت  یشتتب مهمون یموقع نامناستتب،هنوز ل استتها یب یرو ادهیپ
باز گتا شیو دکمها دهیرا پوشتت راهنشیپ باال زده  شیها نیشتتته وآستتترا  را 

ودش و د وشننخ ر هیو  دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج گارشیبوداپاکت س
به  یزیدرختان حالت خوف انگ انیعر یرا در فضتتتا پراکنده کرد.شتتتاخه ها

دم و تنها بود.ق کیتار یشتت ها نیبود.اما او مرد ا دهیبخشتت اطیبزرگ ح یفضتتا
شت کل ه رفت جا اطیزنان به طرف ح صل اطیکه جدا از ح ییپ  یهابود برگ یا

 یتنها صتتدا کهرا در آن ستتکوت  یی ایز یستتنفون شیرپایزرد خشتتک شتتده ز
 دنیکه جلو رفت با د یکرده بود.کم جادیشتتکستتتت، ا یها آنرا م رکیرجیج

ستخر شده او را دوباره به طرف  یضیب یا شکل که معلوم بود تازه آبش عوض 
 برد. شیکودک نیریخاطرات ش

شنا تو هوا شهیشد هم رهیبه آب خ ولع با شو  شب واقعا  یسرد بود ول یعا ام
 یها یفکرش هم لرز به تنش انداخت.به طرف صتتندل یهوا ستترد بود وحت

 یاستتتخر رفت و نشتتستتت.نگاهش را به موج ها کیشتتده نزد دهیچ یچوب
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انداخت  یآب نقش م یرو دیوز یکه م یمیمال یمیکه بخاطره نستت یکوچک
 یصتتندل یرا رو شیپا له کرد. پاها ریرا ز گارشیدوخت،پک آخر را زد و ستت

 هم فشرد. یانداخت و چشمانش را برو شیروبرو
*** *** *** 

 رونیمستتخره اش را از ستتر ب یها الیتا فکروخ دیستترش کوب یرا رو دستتتش
ستیکرد نم یم یکند.هر کار ا از ر تا به امروز شبیاتفاقات د الیفکر و خ توان

سته بود و نگاهش م یکند رو رونیسرش ب ش  بود.همان لحظه وارید خیتخت ن
 :گفتلب  ریپا او را از جا پراند،ز ریخرش خرش خرد شدن برگها ز یصدا

 وقته شب خواب نما شده؟ نیغالم ا-
ما کهیا یادآوریبا  ا به مهمون نبیغالم و ز ن  یرفتن و بر نم یخانم امشتت و 

 لب زمزمه کرد: ریو ز دیگردن،به خودش لرز
 نکنه دزد اومده باشه؟-
ستتت خود را به پنجره  ییقدم ها با  نشتته دهید کهیاتاقش رستتاند به طور یستتُ

استتتخر  کینزد یصتتندل یبهراد که رفت و رو دنیخودش را پنهان کرد،با د
 لب با خود گفت: ریز دیکش یاز سره آسودگ ینشست نفس

 شه. یم شیزیچ هیپسره امشب  نیا-
ستش صو ریرا ز د شت و به ت شم دوخت و با  ریچانه گتا ش ح مانند آن مرد چ

 خودش فکر کرد:
 منه. ییعاشقش بشم...آخرش فق  شکست و تنها دینه،ن ا-

 فرستاد: رونیآه مانندش را ب نفس
 شد... یکاش م یا-
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خودش  شیدوستتت نداشتتت پ دیحرفش را در دل نگه داشتتت و نزد شتتا یباق
سرد زم*س*تان  یپنجره را باز کرد اما با خوردن سوز هوا یاعتراف کند.گوشه 

دکمه باز بهراد دوخت. با  راهنیآنرا بستتت،نگاهش را به پ عیکرد وستتر یلرز
 خودش گفت:

 فکر. یب یرفته پسره  ادشی ش وید نکهیسرما نخوره،مثل ا-
ش دینفهم سب پو ش یرو یژاکت بافت دیچطور ل اس منا  شلوارکشد،یتاپش پو

ش شال بافت یلوارگرمکنرو با  ش شانشیپر یموها یرو یعوض کرد و  ت و گتا
چندبار  اطیح یکیآمد.بخاطره تار رونیاز خونه ب یمستتافرت یبا برداشتتتن پتو

 دششده بود خو یبخورد به هر جون کندن نیبود زم کیخورد و نزد یسکندر
به ح ندل یکه بهراد رو ییجا یپشتتت اطیرا  ته بود  یچوب یصتت به خواب رف

خارج نشود اما  شیها ییدم ا ریاز ز ییداشت صدا یرساند،تا حد امکان سع
هراد ب کیبود.حاال نزد رممکنیغ  ایخشک شده تقر یکار با وجود برگ ها نیا

هراد از آنجا دور شود.ب عیبندازد و سر شیداشت پتو را به رو میبود تصم دهیرس
گتاشته و تو خودش مچاله شده   ایلت چلبه حا نهیس یاز سرما دستانش را رو

شد و پتو را به آروم یبود،ترنم کم ش شیبرو یبه طرفش خم   یه ااما لحظ دیک
ست و ترنم با از د دیمحکم مچ دستش را کش یستاد،دستیکه خواست صاف با

عادلش تقر تا   ایدادن ت تاد. ف دیلحظه نفهم چندتو ب*غ*ل بهراد اف  یاقچه ات
سع افتیرا در تشیبه خودش آمد و موقع یافتاده وقت شدا سرخ   یاز خجالت 

دن ب یبلند شود اما دست بهراد دوره کمرش حلقه شده بود گرما شیکرد از جا
 رهیآب دهانش را فرو داد به صورت بهراد خ یسوزاند. به سخت یبهراد تنش را م
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ته بود هرچه تقال کرد نتونستتتت خودش را از او جدا  شتتتد.چشتتمانش بستت
 بزند: شیمج ور شد صدا ریگزکند.نا

 زاد. کین یا...آقا-
 گوشش گفت: ریز  اً یرا بلند تر کرد و تقر شیتکان نخورد،صدا بهراد

 زاد...ب...آقا بهراد. کین یآقا-
 :شدیآمده کالفه م شیپ تیداشت از وضع گهیتکان نخورد،د بازم

 .یدستتو بردار شهیبهراد...م-
شمان شد به زور جلو چ ل خندش را گرفت اما آثار خنده در  یبهراد از هم باز 

 مشهود بود: شیصدا
 ؟یکنیم کاریچ نجایوقت شب ا نیتو ا شهینه نم-

ضا شیجا یب یدر دلش به خودش به مح تها ترنم سازا شیها یباز عیو   یینا
 کرد: یگفت من من

 ...هواسرده...شماهم...دمیمن...د-
 وبا بستن چشمانش تند گفت: دیکش یقیعم نفس

 حالتون بد نشه. شبیخواستم پتو بکشم روتون مثه د-
 بهراد باال رفت : یابرو یتا هی

 نکن. نکارایاز ا گهید یول یمرس-
از  کهیدر حال ستادیبلند شد و ا عیرا از دور کمره ترنم جدا کرد ترنم سر دستش

 بود گفت: دهیحرف بهراد رنج
 مونه. یم ادمی-

 به آسمون چشم دوخت: بهراد
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شب برا چیه گمیبخاطره خودت م- صف  سوز هی یوقت ن  نکن یمرد تنها دل
 چون ...
 یکیتار یرا به طرف ترنم چرخاندوتو چشتتمانش که مثه ستتتاره تو ستترش

 زد: یزیآم طنتیشد،ل خند ش رهیخ دیدرخشیم
 .افتهی، ب دیکه ن ا یممکنه اتفاق-

 گفت: ضیشد دستش را به کمرش زد و با غ یترنم عص ان نگاه
 اگه مردا ... دونمینم-

عقب گرد کرد و تا به داخل برگرده اما وستت   دادیادامه م دیرا خورد ن ا حرفش
با برداشتتته بود. زیبهراد به طرفش خ یشتتد،متوجه نشتتد ک دهیراه دستتتش کشتت

 ی نهیس به نهیس یکه به دستش آورد مج ورش کرد به طرفش برگردد وقت یفشار
 :دیوپرس دیدر هم کش شهیابروهاشو مثه هم ستادیبهراد ا

 ن؟یبگ نیخوایم یزیچ-
 در پنهان کردن ل خندش داشت اما موفو ن ود: یسع بهراد

 آره.-
 زد و ادامه داد: یطانیش ل خند

 ؟یحرفتو تموم کن شهیم-
 گفت: یبا حاضرجواب ترنم

 .رینخ-
 تخس نگاهش کرد: یپسربچه ها مثل

 کنم. یخواهش م-
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ر گفت: ترنم  مس 
 گم. ینم-

 بهراد پر رنگ تر شد: ل خند
 .یگیم-

جلو برد ترنم که متوجه  یترنم زوم شد سرش را کم یل ها یاز عمد رو نگاهش
 خودش متوجه باشد تند تند گفت: نکهیرفتاره او شده بود بدون ا رییتل
ستمیم- شما مردا،اگه مرد ن ود خوا  دیس مخالفتون رو تهدجن یچطور دیبگم 
 ن؟یکرد یم

 گرفته بود: یترنم را به خوب د،منظوریبهراد باال پر یابروها
 .ستنیمردا مثه هم ن ینکردم،فق  بهت هشدار دادم همه  دتیمن تهد-

 دلخور گفت: ترنم
آره نود ونه درصدشون دن ال ه*و*س وش*ه*و*تنافق  از مرد بودن اسمشو  -
 از همه شون متنفرم. نهیکشن واسه هم یم دکی

ته از حرفا بهراد له گرفت و د دیترنم رنج یناخواستت فاصتت  یزیچ گریازش 
سره جا شت وق ل از ا شینگفت. از تنش  شوراهنیپ ادیترنم به خودش ب نکهیبرگ

کاره بهراد ترنم به طرف  نیزد داخل استخر هم زمان با ا رجهیو ش دیکش رونیب
 زد: شیو صدا دیاستخر دو

 .یخوریم ؟سرمایبود کرد یچه کار نیبهراد ا-
شویخ یآورد نگاهش و*ح*ش*ی بود موها رونیرا از داخل آب ب سرش از  س

 صورتش کنار زد: یرو
 .شهینم میزیبخواب چ ریعادت دارم برو بگ-
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 ... یول-ترنم
 .ینکن یبرا مردا دلسوز گهیقرار شد د-

 حس کرده بود: یرا به خوب نیو ترنم ا دادیم یدلخور یبو لحنش
 .رونیب دیایاز فردا...حاال لطفًا از استخر ب-

ودش به خ یفعل مفرد به جمع ترنم چشتتمانش حالت متعج  رییکه از تل بهراد
ته بود چ فت و از استتتخر ب یزیگرف مد از رو رونینگ  یبدنش آب م یاو

طرفش  بود به دهیکشتت شیرا که رو یینگاهش کند پتو نکهیبدون ا د،ترنمیچک
 وگفت: گرفت

 .شهیحالتون بد م شبیمثه د نیستیوا ینجوریداخل ا نیبهتره زودتر بر-
 بزنه،ترنم ازش جدا شد و به داخل برگشت. یبهراد بخواد حرف نکهیاز ا ق ل
دستتت ل اس  کی دنیرفت با د نهیشتتوم کیبهراد وارده خونه شتتد نزد یوقت

م توجه ترن نیشتتد از ا یکه بخار ازش بلند م ریشتت وانیکاناپه و ل یرو یورزشتت
 زد. ینیریل خند ش

*** *** *** 
 چهاردهم بخش

شکمش جمع کرده بود چونه اش را رو یرو شو داخل  سته و پاها ش  یتخت ن
 شخر.....................بهراد. کیقرار داده و ذهنش ُپر بود از  شیزانوها

دستتت  کیداخل راهرو  یواریاز داخل کمد د عیداخل که برگشتتته بود ستتر به
سها ونیشلوارگرمکن از م صوص مه یراحت یل ا شت  اریکه مخ آنجا بود بردا

ا گتاشتتت ب نهیشتتوم کیکاناپه نزد یآنها رو رو ریشتت وانیل کیوبا گرم کردن 
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اما  ندیل اس ب  دنیخواستتتت عکس العمل بهراد را با د یدلش م یلیخ نکهیا
وبه  لفتش دهد نیاز ا شتریکه هشت ص ح داشت نگتاشت ب یکالس یادآوری

سته از فکر و رو ش یرو شیاهایاتاقش برگردد.خ  نکهیبا وجود ا دیتخت دراز ک
به خواب نداشت  لیبود اما االن اصال م دهینخواب یهم درست و حساب شبید

به ل ا یصتتورتش قرار م یبهراد جلو ریدائم تصتتو رد آو یم نشکرد و ل خند 
 یحسنشست و یترنم م به دل تشیعص ان یحت شیرفتارش،حرفا و ُخلو وخو

 یادآوریکوتاه بود چون با  یلحظات یبرا نهای.اما تمام اکردیقل ش را ُپر م نیریش
صله ها تیموقع شونیکه م ییخود و او و فا شت ما ون سانهیقرار دا شمانش  و چ

د منتظر مر شهیاو ن ود که هم هکرد.مگ یم یقرار یشد و دلش ب یاز اشک ُپر م
سازد اما اکنون چه بر سرش  دایکه او را عاشو و ش یبود منتظر کس شیاهایرو

که مثل پوتک برسرش  ییها تیداد واقع یها عتابش م تیواقع دنیآمده بود؟د
 یکه حت یدختر یدل ر یافکار مزاحم باعث شتتد صتتحنه ها نی.تمام اخوردیم

 ن اریآورد و قل ش ا ادیبهراد را به  آ*غ*و*ش)ستتاناز( در دانستتتیاستتمش را نم
ش  ایحس ز یبجا سان بود چرا  نیریو شود.چقدر حالش در نو ُپر از درد و غم 

 ذهنش را روشن کند. کیتار یتوانست نقطه ها ینم
ت و گتشتتت یمدت ردیکرد کمتر فکر کند تا خوابش گ یو ستتع دیپهلو خواب به

شمانش ن وارید یترک ها ینگاهش رو شد اما خواب به چ شک   ریناگز امدیخ
ا مطالعه کند ت یگرفت کتاب مینشتتستتت تصتتم شیادوباره بلند شتتدو ستتره ج

کتاب اشتتعار فروغ را برداشتتتت ورق زد و  رشیتحر زیم یاز رو ردیخوابش گ
که حس کرد شعرش وصف حال خودش  دیرس یتا باالخره به صفحه ا زدورق 

 شکست: شیلب خواند وسکوت اتاق را صدا ریرا دارد.پس آن را ز



wWw.Roman4u.iR  274 

 

 همچون صفحهء دِل من آسمان
 مهتاب است یجلوه ها از روشن
 زانمیاز خواب خوش گر امشب

 تو خوشتر از خوابست الیخ که
* 

 دیو*ح*ش*ی ب یها هیبر سا رهیخ
 شیخزم در سکوت در بستر خو یم

 دلخواه یدن ال نلمه ا باز
 شیدفتر خو ینهم سر بر رو یم
* 

 ر*ق*صد یصدها ترانه م تن
 میآوا فیبلور ظر در

 رنگ ایناشناس و رو یل*ذ*ت
 میدود همچو خون به رگها یم
* 
 زدخمهء دِل من ی... گوئآه

 ش گرد مه ُگتر کرده روح
 ره متروک نیدر ا یمینس ای

 َتر کرده اسیاز عطر  دامن
* 
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 ب*و*سهء تو یل م شعله  بر
 ازیگرم ن یشکوفد چو الله  یم

 ُپر نور یستاره ا المیخ در
 حالهء راز انیدرخشد م یم
* 
 کنم که مرا ی... باور نم آه
 باشد نیچن یوستنیتو پ با

 آن دو چشم شورافکن نگه
 باشد نیمن گرم ودلنش یسو

* 
 یایزان جهان رو گمانیب

 شب دهءیبر من فکنده د زهره
 شیدفتر خو یبرو سمینو یم
 «عشو ی دهیس  یا یباش جاودان»

*** *** *** 
 پانزدهم بخش
شدن برگ ها یصدا صاب  یرو شیپا ریز یزیزرد پائ یخش خش خورد  اع

نشست اما دلش  یهوا به جانش م یسرما د،سوزیکش یبهم رخته اش ناخن م
ه شد ابونیکوچه خ یآواره  شدیدست از قدم زدن بردارد ساعتها م خواستینم

تنش نمود. یوذهنش را از اتفاقات شب گتشته خال دیکش یقیعم یبود.نفسها
ستتوت وکور پارک  یبه فضتتتا ی. نگاهدیبود دستتتت ازقدم زدن کشتت ونداغ
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باغ ب یانداخت،خودش هم نم به  رونیدانستتتت چرا ازخونه  زده بود نگاهش 
د بود گره خورد ل خن دهیحاضتتر کرده و او پوشتت شیکه ترنم برا یشتتلوار گرمکن

ستیزد دلش نم یسرد شت م خوا شود اما دا ست خودش  یجتبش  شد و د
 نیخسته اش را به ماش کریپا لهش کرد.پ ریزد و ز گارشین ود.پک آخر را به س

 عقب یصتتندل یورو دیکشتت رونیگرمکنش را از تن ب موتیرستتاند وبا زدن ر
پرت کرد.پشت فرمان نشست استارت زد نگاه خسته اش با آسمان گره  نیماش

 تگشتتیبه خانه برم دی.بانمانده بود دیاز خورشتت گرید یبه طلوع یزیخورد چ
ست ش ید شن کردن چراغ وارد  نیرا خواباند و ما را به حرکت انداخت. بدون رو

تن پرت کرد. یکرد وکنار رونیرا از تن ب شیل استتها یکی یکیاتاقش شتتتد و
تخت رها کرد چشتتمانش را برهم گتاشتتت خواب مهلت  یخستتته اش را رو

صدا الیفکرو خ شمانش را ربود. شز یرا ازش گرفت وچ  شوینگ خوردن گو
 با چسب بهم وصل شده شیشدن نداشت انگار پلکها داریب واناما ت دیشن یم

قطع شد اما بعد از گتشت  یزنگ خوردن گوش یکه صدا دینکش یبودن.طول
چشمانش را از هم باز کند دستش  نکهیکوتاه دوباره شروع شد.بدون ا هیچندثان

 یدستتتش خورده بود و صتتدا کهیزیبه افتادن چ یتوجه دیکشتت یپاتخت یرا رو
سته به همانطور چشم ب رویبلند، نکرد. تماسو برقرار کرد وگوش دنششکسته ش

 پشت خ  بلند شد: انیپو یعص ان یداد ها یگوشش چس انداصدا
شد رانیا یتو بچه ...رفت رهیحناااااق بگ- شو بلن یک  یهمش م یمثه ِخرس  د 

 ؟یم*ر*ت*ی*ک*ه جواد نیا شهیپ یامروز شن ه اس مگه قرار ن ود بر
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 هکیاز گوشتتش فاصتتله داد،در حال ویباز کرد و گوشتت مهیرا ن شیچشتتم ها بهراد
س  ویگوش ساعتش ن یقرار م کریرو حالت ا بود و  9:45نگاه انداخت  زیداد به 

 بود. دهیاو تنها کمتر از پنا ساعت خواب
از اونور پدرمو درآورد تورو خدا  ینداشتتته ات جواد یبهراااااااد جاِن بچه ها-

 برو سراغش.
 شد جواب داد: یتخت بلند م یاز رو کهیو در حال دیکش یا ازهیخم بهراد

 .رمیم گهیساعت د کیباشه تا -
 ؟یخوابینم گهیمطمئن باشم د-

 برداشت: یواریتخت پرت کرد و حولشو از داخل کمد د یرو ویگوش
 مطمئن.-
س ییآخ دا- دختره خوشگل و لوند و  هی دوارمیام یر چقدر تو ماهقربونت بره پ

 .یحالشو ب ر افتهیب رتیگ یمامان
 بشنوه باال برد: انیپو نکهیا یطرف حمام راه افتاد و صداشو برا به
 .یتا سه شماره وقت دار-
 کنم؟ کاریکه چ-

 حمامو باز کرد: دره
 ... دو ... س کیایو قطع کن یدهنتو ب ند-

 و گفت: دیبلند خند انیاز گفتن سه پو ق ل
 .یبا شوریک*ث*ا*ف*ت ب-

 زد و وارده حمام شد. یل خند
*** *** *** 
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 هکیمعمول موهاشتتو از پشتتت بستتته بود.پشتتت فرمون نشتتستتته و در حال ط و
کناره گوشش بود به انتظار جواب دادن مخاط ش پشت خ  بود.بعد از  یگوش

شد پوف شلال  شماره  دیشک یخوردن چند بوق ا ش انیپو یو  به  ویراگرفت،گو
 نویبود قرار داد و ماش یکه مخصوص گوش یگتاشت و درون قاب کریحالت اس 

 به حرکت انداخت:
 َالو.-

 رمو بود: یخواب آلود و ب انیپو یصدا
 .دهیجواب نم اروی نیا انیپو-
 ؟یک-
 .یجواد-
 خوب زنگ بزن به دفترش.-
 شمارشو ندارم.-
 :دیکش ارهیخم انیپو
 .ارمیاالن برات م ستایوا-

 :دیشن انویپو یمعطل شدن پشت خ  صدا یاز کل بعد
 .سیشمارشون عوض شده آدرسشو دارم بنو نکهیج*ی*گ*ر مثه ا-
 برداشت و ق ل از نوشتن آدرس گفت: یداخل داش ورد کاغت و خودکار از
 که نداره حوصله ندارم دو ساعت االف شم. یمعطل انیپو-
 هیکارا وبق ،درموردهیکن یم یخودتو معرف شتتشیپ یری!مینه بابا چه معطل-
 .یتو که خودت استاد اپسریدیم حیبهش توض زایچ
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 ؟یندار یکار-
 نه برو گمشو.-
 عمه ات گمشه.-
 .یبا-

س ینگاه صادرات و  انیکه پو یبه آدر شرکت  ست آمده بود) داده بود کرد.در
سور خود را به ط قه مورده را  یورود یواردات افو ( پله ها سان باال رفت و با آ

و خواب  یداشتتت کستتل یبه اطرافش نشتتان نداد ستتع ینظرش رستتاند.توجه
 یشمن زیم یرا کنار بگتارد و ذهنش را متمرکز متاکره اش کند.روبرو شیآلودگ

 و گفت: ستادیا
 .ننمیرو ب  یجناب جواد خواستمیم-

 :دیبه بهراد انداخت و پرس ینگاه نکیع یاز باال یمنش
 ؟یآقا-
 زاد هستم. کین-
 ن؟یداشت یوقت ق ل-
 .ریخ-
 .رنیپت ینم یبدون وقت ق ل ویکس شونیمتاسفم ا-

 گفت: شیدستش داخل موها دنیو با کش دیکش یپوف بهراد
 از طرف شرکت )...( اومدم. دیبهشون بگ-

 تلفن گفت: یبا برداشتن گوش یمنش
 .دیکنچند لحظه ص ر -
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آمد و  رونیب زشیاز پشت م یگفت و بعد از گتاشتن گوش ییزایتلفن چ پشت
 داد: حیکرد توض یم ییراهنما تیریبهراد را به طرف اتاق مد کهیدر حال

 منتظرتون هستن. یجناب جواد دییبفرما-
ش بهراد سره من شت  ش یپ س تا بزرگ و سن و چاق یکیوارده اتاق ن  یشد.مرد م

بلند  شیاز جا عیبهراد سر دنینشسته بود که با د یبزرگ و چرم یپشت صندل
 شد.

 زاد. کین یآقا نیخوش اومد-
 ینشست.جواد زیم کینزد یصندل یبه طرفش رفت و با دادن دست رو بهراد

او را از اتاق  یبه منشتت کیاش را صتتاف کرد وبا دادن ستتفارش قهوه و ک نهیستت
 فرستاد: رونیب

ردم ک یگفته بود که قراره خواهر زاده شتتو بفرستتته اما من فکر نم زیعز انیپو-
 چون شمارو قراره مالقات کنم. یجوان برازنده ا

 زد: یخیل خند  بهراد
 .دیلطف دار-

 زد : یل خند گشاد یجواد
 ب رسم؟ یسوال هیتونم  یم-

ر ل خندش پ تیبا رضتتا یمث ت تکون داد و جواد یستترش را به نشتتونه  بهراد
 گ تر شد:رن
 د؟یدار یزاد نس ت کیشما با فرامرز ن-

 تکون داد. دییتا یبه نشونه  یسر بهراد
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 نه.دوستان م نیاز بهتر یکیفرامرز  ؟؟؟آخهیب رسم چه نس ت شهیم-یجواد
خاتمه دادن به  ین ود اما برا یآمده اصتتاًل راضتت شیاز بحث پ نکهیبا ا بهراد

 به صورتش انداخت: یو خالص شدن از شرش نگاه جد یسواالت جواد
 سره اصل مطلب. میپدرمه...حاالم بهتره بر-

زد و  یبرق م جانیجواب بهراد چشتتمانش از تعجب و ه دنیکه با شتتن یجواد
استتت تند  دهیفرامرز او را د یداخل مهمان شیتازه بخاطر آورد که چند شتتب پ

 تند گفت:
 بله بله حتمًا حو با شماس.-

 جابه جا شد و گفت: یکم شیداخل جا بهراد
تا اگه  نجامیمن ا دیکاره شتترکت هستتت ینحوه  انیدر جر یشتتما تا حدود -

 میدیرستت جهی( اگه به نتانی)پو یجالل یبود جواب بدم و از طرف آقا یستتوال
 قرارداد امضا کنم.

 زد: یاز خدا خواسته ل خند بزرگ یجواد
 کنم. یهمکار کایآمر یصادرات یشرکتها نیاز بهتر یکیباعثه افتخاره با -

 داخل اتاق شد و با قرار کیقهوه و ک یحاو ینیبا س یدر بلند شد و منش یصدا
خارج شتتتد.بهراد  یبهراد و جواد یروبرو کیقهوه و ک یدادن فنجون تاق  از ا

به جواد شیروبر یو قهوه  کینگاهش را از ظرف ک  یدوختاحت یگرفت و 
 کرد. یحالشو بد م ینیرینگاه کردن به ظرف ش

 .دیکن میقرارداد کوتاه مدت تنظ هیفعال  سین یپس از اگه مشکل -بهراد
 متعجب زده نگاهش کرد: یجواد

 چرا کوتاه مدت؟-
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 درون م ل فرو رفت: شتریپا رو پا انداخت و ب بهراد
به  یادیاومد ضرر چندان ز شیپ یاگه بعدا مشکل نکهیو ا شتریب ییآشنا یبرا-

 هر دو طرف وارد نشه.
شتتد توقع قرارداد چند ستتاله داشتتت اما  یحرف بهراد بادش خال نیبا ا یجواد

 زد. یکوتاه مدت حرف م یبهراد از قرارداد
 ه؟ینظرتون چ-بهراد
 یتصتتنع یرا پشتتت ل خند شیکرد ناراحت یاومد و ستتع رونیاز فکر ب یجواد
 کند: یمخف

 موافقم.-
 شد و با گفتن: م ل بلند یاز رو بهراد

 .نیریقرارداد که آماده شد باهام تماس بگ-
 به احترامش بلند شد: یجواد

 حتمًا.-
خم شتتتد  یکم زشیم یرو یاز جواد یدستتتت دادن و خداحافظ یبرا یوقت

س شد  یقرار گرفته بود گره خورد.باورش نم زیم یکه رو ینگاهش به قاب عک
 یبهراد رو یزده  خیکه متوجه نگاه  یکرد؟جواد یچه م یزن کناره جواد نیا

 زد و با گفتن: یعکس شده بود ل خند عاشقانه ا
 همسرمه.-

کرد خونستترد  یرا از بهت خارج کرد،نگاهش را از عکس گرفت و ستتع بهراد
نشتتستتت  نیزد.داخل ماشتت رونیاز شتترکت ب یاز جواد یباشتتد.باخداحافظ
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بود  دهیاو را ند یشتتتد.چطور ممکن بود؟چرا روز مهمان ابونیخ خینگاهش م
صو یکم شار آورد تا باالخره ت س رمردیبه ملزش ف سن کناره  ر را به خاط مایم
 یعنیبه اسمش هم شک نکرده بود  یچرا حت یخودش بود هوشنگ جواد ردآو

 کرد ؟!!؟ یرا فراموش م زیترنم شده بود که همه چ ریدرگ نقدریا
ست به ل انش فرمون را به ن یادآوری با ش ش تیترنم ل خند ن گاه ترنم رفتن به دان

 داشت. ادیچرخاند ساعت کالس امروزش را خوب به 
 انینشتتستتته بود و به ان وه دانشتتجو شیتابلو نیدانشتتگاه داخل ماشتت یروبرو

 تهافیرا که ن یکه در رفت و آمد بودن چشتتم دوخت اما تنها کستت یدخترو پستتر
 شم انتظارش بود.چ یبود همان آشنا

 نوید.ماشش مونیزنگ بزنه اما پش لشیخواست به موبا دیرس انیبه پا انتظارش
رد نکرده بودکه نگاهش  ابونویروشتتن کرد و به حرکت انداخت اما هنوز دوتا خ

 ترمز . . . یزد رو ابونیروح وس  خ یخشک شد و ب
*** *** *** 

 خانم احسان ور ... خانم احسان ور.-
ص به ترنم شخ صدا یطرف  شت با د شیکه  که با  یفرهاد دیام دنیزده بود برگ

 لب ریناخوادگاه درهم شد و ز شیاخم ها ستادهیفاصله چندقدم پشت سرش ا
 غرغر کرد:

 چه مرگشه؟ گهیپسره د نیا-
 بلند گفت: رل شیز یبرخالف غرغرها اما
 بله؟-
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 کیبرداشتت و خودشتو نزد ونیرو با چند قدم از م نشتونیب یفاصتله  یفرهاد
ساند.درحال شرمندگ یترنم ر ر گرفته بود رو به ترنم ل خند پ یکه نگاهش رنگ 

 زد وگفت: یاسترس
 سالم.-

 جوابش را داد: ضیترنم باال رفتن و با غ یابروها
 سالم. کیعل-
 ن؟یخوب هست-
 ممنون.-
که  یموضوعدر مورده اون  خواستمیخانم احسان ور اگه ممکنه م خوامیعتر م-

 باهاتون صح ت کنم و نشد ... خواستمیاونروز م
 حرفش را زد: یو باق دیکش یقیعم نفس

 االن باهاتون صح ت کنم.-
 و خشک گفت: ستادیصاف ا ترنم

 شنوم. یم-
 چشم چرخاند و اطراف را از نظرش گتراند: یفرهاد

 د؟یشاپ ق ول کن یخواهش کنم دعوته منو به کاف شهیم-
 سرد و محکم جواب داد: ترنم

 نه!-
 :دیگرد شد و با تته پته پرس یفرهاد یچشما
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با- خه چرا؟؟؟من...من  جب موضتتوع مهم دیآ هاتون صتتح ت  یرا با
 دارم. اجیکنم به کمکتون احت یکنماخواهش م

 کرد ین ود هرچه فکر م یبه ق ول کردن درخواستتت فرهاد یدلش راضتت اصتتال
اصال دوست نداشت  یکنه اما از طرف دایو پا یهمراه یبرا یلیتونست دل ینم

شه و ازش بخواد ق ول کنه تا باهاش حرف بزنه!  یهر روز فرهاد س ز ب جلوش 
 یقیباهاش صتتح ت کنه پس نفس عم دیرستت جهینت نیکه فکر کرد به ا یکم
 گفت: یو بدون نگاه کردن به چشمان منتظر فرهاد دیکش

 شاپ نه. یاما کاف امیباشه م-
 گفت: عیحرف خوشحال شده بود سر نیا دنیکه با شن یفرهاد

 کنه. ینم یبرا من فرق دیهرجا شما راحتر باش-
 زد و گفت: یزهرخند یفرهاد یدر جواب دست اچگ ترنم

 .دیس زه بعد از کالس اونجا منتظرم باش یفضا هیباالتر  ابونیدو تا خ-
 صورتشو جمع کرد: یفرهاد

 آخه چرا پارک!!!؟؟؟-
 شینظره ترنمو نستت ت به همراه یا گهیبخواد با حرفه د نکهیعد ق ل از اب اما
 کنه گفت: یمنف

فواره ها  کیتو پارک نزد 12:30من ستتتاعت  دیباشتتته باشتتته هرجور راحت-
 منتظرتون هستم.

 کهی(پشتتتش را به او کرد و به طرف کالستتش راه افتاد،در حالامیبا گفتن)م ترنم
 بود داخل کالس شد. یفرهاد یحرفا ریذهنش ملشوش و درگ

*** *** *** 
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 شانزدهم بخش
شدن از درس و کالس ک الیخ با شویخالص  شش انداخت و همراه  یرو ف دو

 الله از کالس خارج شد.
ش نیخانواده ا دونمیمن نم -الله ستش؟؟؟ واه  یم یچ دهیدختره تر شن از د ک

 ردش اوق.خو شهیبا صد من عسلم نم یافاده ا نقدریواه واه دخترم ا
 به کاره تو نداره. یکه کار چارهیاون ب یزنیدختر چقد غر م گهیبسه د -ترنم
 ؟؟؟ینویپسره  نیافتاده دن ال آس تر ینیب ینداره؟؟؟ مگه نم یاوف کار -الله

 !؟نطور؟یکه ا-
گاه از دانشتت یا گهیترنم با حرص نگاهشتتو به طرفه د ی کهیتوجه به ت یب الله

 دوخت:
 ن...ات کنن مرجا دهیتو روح ترش یشده ا زونشیدختره چطور آو نیب  نیب  -
 َاه... الله!!! -

 :دیبا حرص پوست ل شو جو الله
 گرفته! ردادویت یچطور بازو نیوجدانًا ترنم نگاه کن ... ب -

به غرغرها یب ترنم  کینزد  ایالله مقنعه اش را صتتتاف کرد,حاال تقر یتوجه 
 ن.بود دهیدرب بزرگ دانشگاه رس

 کار دارم. ییبرم جا دیمن با گهیخوب د-
 و موکشفانه نگاهش کرد: ستادیاز حرکت ا الله

 ؟؟؟؟یکجا کار دار -
 فعال خدافظ. دمیم حیحاال بعدًا بهت توض -
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 ؟یریم یچه کجا دار یعنی-
 نثارش کرد: یچشم غره ا ترنم

 برم. دیشده با رمیمن د زنمیگفتم که بعدًا حرف م-
بلند  ییکنه با برداشتن قدم ها دایپ یا گهیالله فرصت اعتراض د نکهیق ل از ا و

 یکه با فرهاد یاز دانشتگاه خارج شتد وبدون توجه به اطرافش به ستمت مکان
 قرار داشت راه افتاد.

 کینزد یمکتین یرو ی.فرهاددیبه محل مورده نظرش رستت قهیاز ده دق کمتر
 دنیشن یو خودش را برا دیکش یقینفس عم نشدیفواره ها نشسته بود. ترنم با د

شستن ترنم  یهر حرف سره جوان آنقدرغرق افکارش بود که متوجه ن آماده کرد.پ
 کنارش نشد.

 سالم.-ترنم
کان یفرهاد حال یت حدود شیصتتتدا کهیخورد و در  صتتتاف  دیلرز یم یتا 

 نشست:
 ن؟یاومد یا...سالم شما ک-

 خنده اش را فرو خورد و جواب داد: ترنم
 .نیکه متوجه حضوره من نشد نیاالنااونقدر تو فکر بود نیهم-

 زد: یل خند پر استرس یفرهاد
کهیممنون از ا- جازه داد ن هاتون صتتح ت کنم,خ نیا قت بود دن ال  یلیبا و

ن ود و نشتتد که  اریمتاستتفانه شتتانس باهام  یگشتتتم ول یم یفرصتتت نیهمچ
 بشه....

 گفت: یفرهاد یها ینیمقدمه چ ونیانداخت و م یبه ساعتش نگاه ترنم
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 ادیستتره اصتتل مطلب من ز دیراستتت بر هیخواهش کنم  شتتهیم یفرهاد یآقا-
 وقت ندارم.

 قورت داد و گفت: یآب دهنشو به سخت یفرهاد
کس در موردش صتتح ت نکردم  چیمن...من تا به االن با ه هیچ دیدونیآخه م-

 شما اعتراف کنم. شیراستش برام سخته که بخوام پ
از عرقاترنم در دلش هر لحظه منتظر  سیخ شیشتتونیستترخ بودو پ صتتورتش

داد ودوستتت نداشتتت از زبان او خارج  یاحتمالش را م % 95بود که  یزیچ
 ...........اریبار شانس با او  نیشود اما ا

تاصتتل یفرهاد گاه م*س* که من مان ترنم  به چشتت صتتورتش بود  خیش را 
را با  شیکرد.ل ها یم ییدرون چشمانش خودنما ایاز شرم وح یدوختاحاله ا

 زبانش تر کرد و با لکنت باالخره حرفش را زد:
 ازتون... خواستمیمن...من م-

 :دیکش یقیعم نفس
 نامزد دارن؟ یمیازتون سوال کنم خانم سل-
 :دیو پرس دیترنم ناخواسته باال پر یابرو یتا هی

 مژگان؟؟؟چطور؟؟؟-
 را با دستمال پاک کرد: شیشانیعرق پ یفرهاد

 .نیکنم جواب سوالمو بد یخواهش م-
 تکان داد: یسرش را به نشونه نف ترنم

 نه نداره.-
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ها ند یفرهاد یل  بدون ا یبا ل خ باز شتتتد و  کهیاز هم  ترنم  یبخواد جلو ن
 لب گفت. ریز یوخدا رو شکر دیکش یخودشو کنترل کنه نفس آسوده ا

با  یجالب بود پستتر شینظر داشتتت برا ریرا ز یبا ل خند حرکات فرهاد ترنم
د نکته اشاره نکرده بو نیبه ا حیاو چطور عاشو مژگان شده بود هرچند سر پیت

 .دادیرا لو م زیاما ظاهرش همه چ
ست -ترنم شما س یچ یبرا نیکه جواب منو بدحاال نوبت  زد مژگان نام دنیپر
 نه؟؟؟ ایداره 

 کرد ل خندش را مهار کند: یتازه به خودش آمد و سع یفرهاد
که  یپسر دنیرو داشتم اما با د شونیاز ا یراستش من...من قصد خواستگار-

ن رو بدم چو یاجازه ا نیمرت ه اومدن دن الشون نتونستم به خودم همچ نیچند
 موقع نامزد داشته باشن ومن با درخواستم بمونم تو خجالتشون. هیدادم  احتمال

 شونه اش مرتب کرد: یرا رو فشیبلند شد وک یصندل یاز رو ترنم
 شده. رمیبرم د گهیبهتره من د نیجواب سوالتونو گرفت گهیخوب د-

 :ستادیا یفرهاد
 خواهش ازتون بکنم؟ هی شهیخانمه احسان ور م-
 .دییبفرما-

 انداخت: ریبه ز یسرش را با شرمندگ یفرهاد
خوام  ید؟میصتتح ت کن یمیخواهش کنم در مورده من باخانم ستتل شتتهیم-

 ه؟یبدونم نظرشون در مورده من چ
 بگم نه. دیبا یبا عرض شرمندگ-

 سرش را بلند کرد: یفرهاد
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 نه!!!آخه چرا؟؟؟-
از طرف شتتما ازش  تونمینم یمن تونستتتم بهتون بگم دوستتتم نامزد نداره ول-

 دیکنم.در ضمن اگه واقعا قصدتون ازدواجه بهتره دست دست نکن یخواستگار
 .دیدار بیچون رق

 چهره اش درهم شد و با تکون سر گفت: یفرهاد
 .نیوقتتونو به من داد نکهیمتوجه شدم,ممنون از ا-
 کنم ,با اجازه. یخواهش م-
 جدا شد و قدم زنان از پارک خارج شد. یاز فرهاد یخداحافظ با

*** *** *** 
شمانش ا نکهیا با شت اما با ا مانیبه چ ش نحالیندا  ابانیخ یرا به گوشه ا نیما

شد،ع تیهدا شویکرد و متوقف  شت و نگاهش را به  یاز رو نک شمانش بردا چ
 لب با خودش زمزمه کرد: ریاز پارک دوخت و ز ینقطه ا

 ه؟کنیم کاریچ نجایا نیا-
ود ب ستتتادهیکه کناره ترنم ا یپستتر یرو ی یرنگ باخت و به طرز غر نگاهش

اما متوقف  رفت رهیبه طرف دستگ تیدستش باعص ان یلحظه ا یثابت شد.برا
 :دیلب غر ریفرستاد و ز رونیشد نفسش را با حرص ب

 .مایمثه س یهست یکیتو هم  دیهمتون مثل هم-
 یفیباز داشتتت خام جنس لط نکهیا د،ازیفرمون کوب یرا محکم به رو مشتتتش

 یم زاریب دیباخت با یدل م دیبود ن ا یشتتتد از دستتتت خودش عصتت ان یم
ده رها ش شیکنار یصندل یکتش که رو بیرا از داخل ج گارشیشد،پاکت س
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چقدرگتشتتت وچه  دیل ش گتاشتتت.نفهم یگوشتته  یو نخ دیکشتت رونیبود ب
کرد  دایخودش را پ ی  زمانفق دیطول کش  هیبا آن پسرغر رنمصح ت ت یساعت

 .دید یبه انتظار تاکس ابونینه چندان دور کناره خ یکه ترنم را با فاصله ا
به حرکتش  نیشتتتده بود ماشتت نیستترخ وآتشتت چشتتمانش را روشتتن کرد و

ل ش شد ضربان ق یم کیبود نزد ستادهیانداخت.هرچقدر به ترنم که به انتظارا
ص ان شدیباالتر م ش شتریب تشیوع ن ود  وعتاب وجدانش یمانیاگر ترس از پ

 میتصم دیبود رس ستادهیکه او ا ییجا کی. درست نزداوردیسره او م ییحتما بال
که ملزش را به کار  یآن میگرفت ترمزکند و همانجا مواخته اش کند اما با تصم

ترنم را متوجه خود  کهیها بطور کیالستتت غیج یانداخت با بلند کردن صتتدا
صوساخت از او  شد. ت شده  ریدور هر لحظه دورتر و  نهیترنم درون آ یمات 
شد تا ا شد و با پ نکهیدورتر  س ونبه در دنیچیاز نظرش پنهان  را  رشیاتوبان م

 خاتون کا کرد. یالیبه سمت و
*** *** *** 

ه ب ینیاز دور متوجه ماشتت یکرد ؟وقت یمانده بود بهراد آنجا چه م ریمتح هنوز
کرد که بهراد ن اشد اصال دلش  یاو شده بود در دلش خدا خدا م نیشکل ماش

و ا کهیباشد .اما حاال او بود که از عمد به طور دهید یاو را با فرهاد خواستینم
 و دور شده بود.با بلند شدن درا متوجه خود سازد از کنارش مثل برق گتشته بو

ش سدیاز جا پر ینیبوق ما شد شیکه برا ی.نگاهش را به طرف تاک ه بود متوقف 
 دیشیرا به رفتاره بهراداند ریچرخاند و با گفتن دربست سوار شد.تمام طول مس

از  هیمتوقف شتتد با حستتاب کردن کرا الیدرستتت پشتتت در و یتاکستت نکهیتا ا
 را خارج کرد و در را باز دشیشد.دستش را داخل کوله اش برد وکل ادهیپ نیماش
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ست ب نینمود.اما هم سرش ب شت  ش دنیا دکه در را پ شک نیما رنگ بهراد  یم
 یلیدل کردیحال خود را درک نم زی.خودش نختیفرو ر ک ارهیبه  نهیقل ش در س

 از حال خرابش تیداشت حکا یکه برم ینامتوازن ینداشت بترسدااما قدم ها
 .دیرس یپشت در ورود یک دیافکارش بود که نفهم رقغ نقدریداشت.ا
ت در را گشود.سکو ویعم ینفس دنیاش گتاشت وبا کش نهیس یرا رو دستش

 رد:ک یهال تالق یتمام خونه را فراگرفته بود نگاهش با ساعت بزرگ گوشه 
-4:30 

بود,کالسش دوازده تموم شده بود و تا االن  رکردهید یاالن خواب بود کل خاتون
روم آ ییجا داد و با قدم ها یرا داخل جاکفش شیخونه باشد.کفشها ستیبا یم

 به طرف اتاقش رفت. دیکاو یکه با نگاهش اطراف را به دن ال بهراد م یدر حال
 یکیو اتاق غرق تار شتتده دهیاتاقش کشتت یدر را باز کرد و داخل شتتد.پرده ها

 یقسرخ شده تال یجفت چشم خاکستر کیبرق را که زد نگاهش با  دیبود.کل
ضوح پر شده ورنگش به و سش ح س   چیازبهراد ه خوردیجام دین ا دیکرد.نف

ناره درب  دیبع یزیچ مت فرو خورد.کوله اش را ک به زح ن ود. آب دهانش را 
 .دیلب سالم کرد که تنها خودش شن ریگتاشت و ز نیزم یاتاقش رو

گاه بهراد گاهش م رهیاز آن مشتتخر ن ود خ زیچ چیکه ه یبا ن و  کردین
با خونستترد گارشیستت مانطور جلوزدیپک م یظاهر یرا  در  ی, ترنم ه

بهراد  یقیبعد از گتشت دقا نکهیتا ا خوردیبود و تکان نم ستادهیم*س*تاصل ا
 زبان باز کرد:

 کارت دارم. ایمنتظرتم زود ب یپشت اطیتو ح-
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کرد نتوانست لب به سخن باز کند فق  به زور سرش را تکان داد و  یسع هرچه
 نهیدر ستت هک اریرفتن بهراد از اتاقش قل ش به  رونیرا اعالم کرد,با ب تشیرضتتا

گرفت و با خودش زمزمه وار  یل ش را گاز کوچک یگوشتتته  ختیاش فرو ر
 گفت:

 داره؟؟؟ کاریباهام چ یعنی-
*** *** *** 

 هفدهم بخش
زانوانش  یکناره استتتخر نشتتستتت و دستتتانش را رو یریحصتت یصتتندل یرو

ستون چانه اش کردابا ا شت و  شد اما نگاه  یسع نکهیگتا سرد با شت خون دا
س نیخون ش رگایرنگش و  ص  دنیک شم درونش بود.خودش  شیع شون از خ ن

 هیا تخلبود تا اعصابش ر یزیفق  دن ال چ دانستیرانم تیعص ان نیا لیدل زین
ند.دلش م خال ادیفر خواستتتتیک ندوحرصتتش را  ما نم یبز ند ا  دانستتتتیک

 یرد ولک یم یخودش را قاط دینداشت ن ا یچگونه؟؟؟رفتاره ترنم به او ارت اط
سانش هم جن هیخودش ترنم را از بق شیگرفته بود چرا پ یدلش بدجور یاز طرف

 اقاتف هکیدارد؟ درحال بیعج یفرق هیاو با بق کردیکرده بود و تصتتور م زیمتما
 یردم دیبود؟شا شیدر زندگ یدکسیکرد!شا یخالف آنرا ثابت م یزیامروز چ

 را دوست داشت؟؟؟
 را محکم تکون داد و با خودش شروع به حرف زدن کرد: سرش

 .زارهیممکنه خودش گفت از تموم مردا ب رینه غ-
 ؟یگفت تو چرا باور کرد یزیچ هیهه...من چقد احمقم اون -
 ق ول کرد؟ یپس چرا دعوتمو به مهمون شهیتو زندگ ینه نه نه اگه کس-
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 ترنم ... دمیپسره خ ر نداشته شا دیاز کجا معلوم شا-
ش رونیبترنم او را ازحرف زدن با خودش  یقدم ها یصدا سرش راکه به دیک .

شده بود بلندکرد چشمانش از سر درد خمار و قرمز شده بود  نیاندازه کوه سنگ
 و امروز شروعش بود. ومدیداشت به سراغش م یلعنت گرنیدوباره م

بهراد با  کیبسته بود.نزد خیاز استرس دستانش  کهیخرامان خرامان درحال ترنم
صله چند قدم ا سکوت ستاد،بازمیفا دار  ترنم ِکش یکه برا یقیبهراد و دقا هم 

 گتشت.
سوال  دیگفت؟با یم دیبا یاز کجا شروع کند؟اصال چ دیدانست با ینم بهراد

انه ترنم حاضرجواب ست؟؟؟اگریکه درون پارک مالقات کرده بود ک یمرد کردیم
شتتده بود  ایماند؟؟؟بازهم گ یبه او ندارد چه از غرورش م یگفت ارت اط یم
 یبرعکس مواقع راکرد؟چ یبود که او را در مقابل ترنم خود دار م یچه حس نیا
خودش را  عیتوانستتت ستتر یشتتد نم یجنس مخالف روبرو م کیکه با  گرید

با کله  یرارادیجم وجور کند؟چرا رفتارش غ بود وتحت فرمانش ن ود؟؟؟باز 
سل یشق ست ت شود واز آنجا بگر میسرش را تکان داد نتوان  میسلت زدیعقلش 

 :دیدلخور پرس یشد وبا نگاه نشیدل غمگ فرمان
 پارک خوش گتشت؟!؟-

 یبهراد حرفش را زده و نشان داده بود که از مالقات امروز ترنم با فرهاد باالخره
 جواب دهد؟ دیچه با دانستیبا اطالع است.ترنم باز هم م*س*تاصل ماند نم

 یخال یبرا یو راه کردیم ینیاز ق ل در دلش سنگ شیب شیحاال حرفها بهرادکه
 کردن خودش باز کرده بود ادامه داد:
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 !یزن یقدم م یریبعد از دانشگاه م دونستمینم-
 هم فشرد: یرا رو شیل ها

 !ایاونم با بعض-
 را فوت کرد: نفسش

 بود نه؟ تیبدک ن ود،همکالس-
و از جاش بلند شتتدااما هنوز ُتن  دیکوب نیزم یبرو تیبا عصتت ان گارشتتویستت

 آروم بود: شیصدا
 ها؟؟؟ یزار یچند وقته باهاش تو پارک قرار م-
 اوج گرفت: شیصدا ک ارهی به
خودت دوستتت پستر  یکرد نگفت یم تتیاذ شتترفیب ویچرا اون روز که صتتد-

 ؟یدار
س رافتادهیبهراد گ یمقابل رگ ار حرفها ترنم صت پردازش و پا خ بود و ذهنش فر

سرش را پا ییگو شتا شک  نییندا شمانش را هرلحظه ا انداخته بود و تنها چ
ند از مکردیمزاحم َتر م یها قدم بل ند  با چ با ترنم  له اش را  فاصتت  انی.

َتر کرد  نشاخشکش را با زب یبود.ل ها ستادهیا شیروبرو  ایبرداشت,حاال تقر
 کرد: یسکوت ترنم کالفه اش م

 ؟یجواب بد یزبون ندار-
شه ش ی گو شک درش موج م یمانل ش را گاز گرفت و با چ سرش را  یکه ا زد 

گاه بهراد هنوز و*ح*ش*ی بود وب نگ ن ند کردار گاهش م یبل نه ن ما  یرح
چشتتمان  یرا بدون خجالت جلو شیو اشتتک ها افتیکرد,ترنم جراتش را باز

 بهراد پس زد:
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صادر کرد یرفت یطرفه به قاز کی یوقت- سه دفاع م ییجا گهید یو حکم  ن وا
 زاد. کین یمونه آقا ینم
بهراد پشتش را کرد و  یچشمان زخم یکرد و جلو دیزاد تاک کین یعمد برو از

 ازش دور شد.
شدنش از د با مجعدش  یبهراد چنگش را درون موها دنگانیرفتن ترنم و محو 

 :دیلب غر ریو ز دیآنرا به عقب کش انهفرو برد و و*ح*ش*ی
 .دیهمتون مثل هم-

*** *** *** 
کرد اصتتال حالش  یم نییمقصتتدش را بداند داخل شتتهر باال و پا نکهیا بدون

ستترش  یرو شیشتتد موها یکرد و باعث م یم تشیمستتاعد ن ود ستتردرد اذ
باز کرد و جعد موها شیکند کش دور موها ینیستتنگ  یرا رو شیقهوه ا یرا 

 دادیو پوست سرش را ماساژ م دیکش یشانه اش رها کرد چنگش را داخلش م
شماره ا شویس هر گوش یآور ادیکرد با  یافاقه نم صالاما ا شت و با  که  یبردا

گرفته بود تماس گرفت.خوشت ختانه سترش خلوت بود  اریاز مه شیچند روز پ
 ساعت بعد داد. مین یبرا یوقت

 شده بود به زور پشت فرمون دیکردن نداشت سردردش تشد یرانندگ ینا گرید
و  یرخت غروب را پهن کرده بود وشلوغنشست و راه افتاد آفتاب دردل آسمان 

 کرد. یکالفه اش م نهایبوق ماش یصداها
زنگ  زیرکی لشیموبا یگوش کهیپارک کرد و در حال نگیرا داخل پارک نشیماش

سور پرت کرد و دکمه ط قه مورد نظرش را زد و  یم سان خورد خودش را درون آ
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ا کتش خودش ر بیکه درون ج شیآستتانستتور به حرکت افتاد,باالخره به گوشتت
 منصتترفاز جواب دادن  تایآز یشتتماره  دنیانداخت با د یکرد نگاه یخفه م

برگرداند.با توقف   شیرا دوباره داخل ج یکرد و گوشتت جکیشتتد وتماس را ر
سور پ سان سته اش را برو کریآ ش یب یپاها یخ  دیو با انداختن کل دیرمقش ک

کردن چراغ ها را  رمو روشتتن یداخل قفل خودش را داخل خونه پرت کرد,حت
را  شیها اسبه اتاق خواب دونه دونه ل  دنشیدر تا رستت یهم نداشتتت از جلو

مان جلو ند,ه ها یک بدون پوشتت شیدر کفش   ییدم ا دنیرا پرت کرد و 
پرت کرد و دکمه  یو یت کیکاناپه نزد یداخل رفت.کتش را رو شیروفرشتت

با ب راهنشیپ یها تاق,دیکشتت رونیباز کرد و از تنش ب یحالیرا   حاال داخل ا
خودشو  کرد, رتپ یرا از َتن کند و گوشه ا راهنشیپ یبود با حرکت دهیخواب رس

تن دردمندش را  یداخل حمام درون اتاق انداخت وان را ُپر از آب داغ کرد.وقت
به آب گرم ستت رد حس رخوت وجودشتتو ُپر کرد ونگتاشتتت اتفاقات امروز را 

سرش از وجود موها اوردیبخاطر ب صًا حاال که  صو شده  یبلندش خال یمخ
س ک س یم یبود و حس  شمانش را ب سع تکرد. در همان حال چ  یکرد ب یو 

 را به تنش آرامش دهد. یمرز بود لحظه ا کهیتوجه به سردردش که نزد
*** *** *** 

 هجدهم بخش
 .... دیینما یریباشد لطفًا بعدًا شماره گ یمورد نظر خاموش م مشترک

 شاگرد پرت کرد و با غرغر گفت: یصندل یرا رو لشیموبا یکالفه گوش اریمه
 زده.  شیکجا غ ستیَاه معلوم ن-
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کرد فکرش را متمرکز کند,از ص ح بهراد  یفرمون گتاشت و سع یرا رو سرش
هم به منزل  یوقت دادیجواب نم زیخاموش بود وتلفن خونه اش را ن شیگوشتت

هار ب نبیخاتون زنگ زده بود ز ها راه یاطالع یخانم اظ که  ینموده بود.تن
ش سرش فکر به ذهن نیا دنیماند رفتن به آپارتمان او بود.با رس یم یباق شیبرا

 نیلعنت فرستاد.استارت زد وماش شیفرمون بلند کرد و به کم حواس یرا از رو
ست دم دره آپارتمان بهر صد رفتن به خونه بهراد به حرکت انداخت.در د ارا به ق

 زنگ خورد و جواب داد: شیبود که گوش دهیرس
 جانم.-

 :دیچیپ یپرصالبت فرامرز داخل گوش یصدا
 ار؟یمه ییکجا-
 سالم باباجانا داخل شهرم؟-
 کارت دارم. الیو ایب عیسالم سر کیعل-

 :دیپرس ینگران یبا صدا اریمه
 افتاده بابا؟ یاتفاق-
 .ییالیو گهیساعت د میهنوز نه,تا ن-

صدا یحرف اریمه نکهیاز ا ق ل شد  هدیچیپ یممتد داخل گوش یبوق ها یبزنه 
 زمزمه کند: یرا از گوشش جدا کند وبا نگران یو او را مج ورکرد گوش

 شده ؟ یچ یعنی-
گار ماشتت ان مان نویبهراد را فراموش کرد  تازه ز ختا ندا بهراد  یبه حرکت ا
س ت به او را به خاطر آورد که کل شیونگران شده بو یز محل زندگا ین د او دور 
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 خ رگرفتن از بهراد بگتر پس ریتوانستتت از خ یتوانستتت برگردد و نه م یونه م
ترنم را گرفت.بعد از خوردن  یشتتماره  دیکه به ذهنش رستت یبا فکر ریناگز
 :دیحال ترنم را پشت خ  شن یب یصدا یدر پ یبوق پ نیچند

 خان. اریسالم مه-
 ترنم؟ یسالم خوب-
 د؟یممنوناشما خوب-
 چرا صدات گرفته اس؟-

 هرچند کوتاه ترنم جوابش را داد: یاز گتشت سکوت بعد
 سرما خوردم.-

زداستترما نخورده بود  یکه گفته بود پوزخند م یخودش به دروغ کهیحال در
که از وقت تاقش ح س کرده  یبل به االن خودش را درون ا تا  ته بود  که بهراد رف

رفت وآمد  خاتون و یبه نگران یتوجه یبود حت ختهیود اشک ربودو تا توانسته ب
 اریمه یصدا دنیشنخانم پشت در اتاقشانکرده بود.با  نبیز ک اریهر ساعت 

 پشت خ  حواسش را معطوف او کرد:
 برات داشتم. یزحمت هی-

 کنم. یخواهش م-ترنم
 کنم. یکه برات اس ام اس م یآدرس نیبه ا یبر خواستمیم-اریمه

 کجاس؟ یباشه ول-ترنم
ش تونم خودم برم راست یاومده نم شیپ یکاره فور هیآپارتمان بهرادابرام -اریمه

زنم خاموشتته  یزنگ م شیهم به گوشتت یخ رم هرچ یتا حاال ازش ب روزیاز د
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شم جواب نم شم م یلیخ دهیتلفن خونه ا خونه  ینیب  یسر بزن یبر خوامینگران
 نه! ایاش هست 

ضعقلش ر نکهیا با ست مه یا  ین ود اما دلش با حرفها اریبه ق ول کردن درخوا
 قل ش به عقلش گفت: یروزیاو به شور افتاد پس با پ

 .رمیباشه م-
 روز ج ران کنم. هی شاالیممنون خواهر گلم ا-
 .دیحرفا به گردنم حو دار نیاز ا شتریکنم شما ب یخواهش م-
 شد بهم اطالع بده. یاونجا هر خ ر یدیفق  ترنم جان رس-
 باشه چشم.-
فرستتتم فق  زود خودتو برستتون اونجا  یبازم ممنون من آدرستتو االن برات م-

 شم. یم وونهیدارم د
 راحت. التونیخ-
وع موضتت یعنیکارش درستتت بود؟؟؟ ایقطع شتتدن تماس به فکر فرو رفت!آ با
فتار ر لیلتوانستتت د یشتتد نم ایمهم بوده ؟؟؟بازم گ نقدریبهراد ا یبرا روزید

همه  شیشتتدن امروزشا حرفها بی، غ روزشید رتیبهراد را درک کند غ یها
 عالمت سوال بزرگ ؟ کیشده بود  شیهمه برا

س به دیشود االن با روزیفکرکردن به اتفاقات د الیخیکرد فعال ب یسع که  یآدر
ستاد م یم شیبرا اریمه شد.ت ی.از رورفتیفر شد و آماده  مثل   شیتخت بلند 
 ستتاده به همون ییبا مانتو یلوله تفنگ یمشتتک نیستتاده بود.شتتلوار ج شتتهیهم

که  بود مدتهاشد. اهشیو مشلول صاف کردن شال س ستادیا نهیآ یرنگ.روبرو
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دلش  شترینداشتن ب یمعن گرید یرنگها شیخو گرفته بود انگار برا اهیبا رنگ س
د شتتاز اتاق خارج  فشی...با برداشتتتن کیداشتتت تا روشتتن یاهیرغ ت به ستت

 زد: یرفتن است ل خند گرم رونیکه آماده ب دنشیخاتون با د
 .میکرد ارتیبه به دختره گلم باالخره ما امروز شمارو ز-

 انداخت: نییسرش را پا یبا شرمندگ ترنم
 کم ناخوش بودم. هی دیخاتون جونم منو ب خش-

ستتره ترنم که حاال کنارش زانو زده بود  یاش را برو دهیدستتتان چروک خاتون
 : دیکش

 مادر؟ یاالن بهتر-
 آره خاتونم.-
 ؟یکجا شال وکاله کرد-
شت هم شرم دا زین قتیاما از گفتن حق دیدروغ بگو خواستیدلش نم نکهیا با

 خواست با گفتنش خاتون را نگران کند: یهم آنکه دلش نم
 هی مریخاله اش تنهاس م دنیتان درفتن شتتهرستت نایمژگان مامانش ا شیپ رمیم-

 سر بهش بزنم.
 برگرد خونه. یکیتا ق ل از تار یباشه مادر برو ول-

 زد: یقیصورت چروک خاتون نشاند و ل خند عم یبرو یا ب*و*سه
 چشم خاتون جونم.-
 به سالمت.-

*** *** *** 
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 ادهیو پ را حساب کرد هیکرا یط قه ا ستیساختمون ب یروبرو یتوقف تاکس با
 یمنته یقسمت ورود یبود چند پله  دیساختمون از سنگ مرمر سف یشد نما

کرد اما دوسه  دایرا پ 38زنگ شماره واحده  یدهایکل یاز رو مودیرو پ یبه الب
 ستتتیخونه ن رادحتما به نکهیاز ا دیجوابشتتو نداد ناام یبارکه زنگ زد کستت

که نگه ان  یمرد رهیتوستت  پ یخواستتتت راهشتتو کا کنه وبره که در ورود
 :دیمرد برداشت و پرس رهیبه طرف پ یساختمون بود باز شد.ترنم قدم

 آقا. دیخسته ن اش-
 شیبه دستتتش بود ول اس ها یرنگ اهیبزرگ ستت ی ستتهیک کهیمرد در حال رهیپ

 جواب داد: یخاک  اً یتقر
 ممنون دخترم.-

 نجاس؟یزاد ا کین یمنزل آقا-ترنم
 ترنم انداخت و جواب داد: یبه سرتاپا یقیمرد نگه ان نگاه دق رهیپ

 بله.-
 دارن؟ فیمنزل تشر نیخ ر ندار-

 کرد: نگیبه پارک یاشاره ا نگه ان
 .دمیخودشو امروز ند نگهیکه داخل پارک نشیواال ماش-

 دیشا باال برم یمن تا ط قه  دنیخواهش کنم اجازه بد شهیتشکر، فق  م-ترنم
 شن. یزنگ نم یمتوجه صدا

 کرد: یمن من نگه ان
 تونم اجازه بدم. یواال...نم-
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 بهش انداخت: ینگاه درمونده ا ترنم
 یترستتم اتفاق یحالش اصتتاًل خوب ن ود م روزیکنم بهراد د یآقا خواهش م-

 .دیصح ت کن اریبا برادرش مه نیبراش افتاده باشه اگه منو ق ول ندار
شویموبا یمانتوش گوش بیاز داخل ج س س ش رونیب ل سر دیک  یماره ش عیو

 و گرفت بوق نخورده جواب داد: اریمه
 شد؟ یترنم چ-

ب و مخاط اریبود انداخت و مه ستتتادهیبه نگه ان که منتظر ا ینگاه مین ترنم
 قرار داد:

شونم هرچ اریسالم مه- ستش من دم در س یزنگ م یخان,را جواب  یزنم ک
 .دهینم

 وادامه داد: دیکش شیپشان یرو دستشو
ا اجازه ت دیصتتح ت کن شتتونیبرم باال تماس گرفتم با ا دهیاجازه نم نگه انم -

 بدن من برم باال.
 بده بهش. ویباشه باشه گوش-
 چشم.-

 اریبه طرف نگه ان گرفتانگه ان باالخره بعد از صتتح ت کردن مه ویگوشتت
 اجازه داد ترنم به ط قه مورده نظرش بره.

 یره ط قات را دن ال مبود و با چشتتمانش شتتما ستتتادهیآستتانستتور ا داخل
 شد: دهیشن ینازک زن ی... صدا19...18...17... ... 4...3...2...1کرد...

 ط قه نوزده.-
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ه ک یدو دره بستتته ا نینگاهشتتو ب اریمه یآستتانستتور خارج شتتد ط و گفته  از
حد  شیروبرو به گردش در آورد.وا مت چ  38قرار داشتتتت   یدرب ستت

 ت سره هم آنرا نواخت.بود،دستش به سمت زنگ رفت و دوبار پش
گتشت اگر بهراد خانه ن ود پس کجا ممکن بود  یعتاب آور م شیها برا لحظه

 ار؟یخ ر و بدون اطالع دادن به مه یرفته باشد آن هم ب
*** *** *** 

چشم از هم باز کند,از  یلحظه ا یزنگ باعث شد برا یدرپ ینواختن پ یصدا
چشتتمانش  یکه رو یتخت افتاده بود.دستتتمال یهمانطور با حوله رو شتتبید

 نیسنگ یپلک ها یبه آنها شود را از رو یگتاشته بود تا مانع ورود هر نوع نور
مرت ه داخل  نیشتد,دستتش را چند زیخ میتخت ن یو متورمش برداشتت و رو

ش یموها سع دینامرت ش ک شک  یو کرد اونها رو که بعد از حمام بدحالت خ
شت م حالت یشده بودن به طرف سردرد دا شروع شیلعنت گرنیدهد هنوز   تازه 

سردرد ها  نیشد که ا یم یداد,چهارسال یشده بود و امشب اوجش را نشان م
هجوم  اماتخت بلند شتتد  یاز رو یدادن.با کرخت یهمراهش بودن و آزارش م

 یو چشمانش را محکم رو ردیدرد به ملزش باعث شد سرش را با دستانش بگ
به هز هد. خارج کرد هم فشتتتار د که شتتتده بود حوله را از تنش  فات  کا ار م

شلوارک سرو یو شت سیپاش کرد،خودش را به  ساند و آب یبهدا ست یر و  به د
 صورت پف کرده اش زد...

 نگید نگید
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آمد و خودش را به پشت در رساند  رونیب ییزنگ بود از دستشو یصدا بازهم
س نکهیوبدون توجه به ا ست چه ک شود.هجوم  یممکن ا شد آنرا گ شت در با پ

ه و متوج ردیچشتتمانش بگ ینور به خانه اش باعث شتتد دستتتش را جلو ک ارهی
 که پشت درب است نشود. یشخص

شدن در و نما با  از یترنم را ل خند یشدن بهراد داخل چهارچوب ل ها انیباز 
زمزمه کرد,بهراد هنوز متوجه اش نشتتده  یلب خداروشتتکر ریهم باز کرد و ز

 د:بو
 د؟ییبفرما-

سرتاپا ینگاه ترنم شخر بود  نطوریانداخت ا شیبه  ضعش م سر و و که از 
 نداشت. یحال مساعد

 سالم.-ترنم
 شییترنم را ملزش پردازش کند و شتتناستتا یتا صتتدا دیطول کشتت یا هیثان

ستش را از جلو شوک بودن...ترنم تو  یکند.د شت حال هردو تو  صورتش بردا
 دنیتو شوک د زیبهراد و صورت خسته اش و بهراد ن یکوتاه شده  یشوک موها

تاه هرچند کو یا هیثان یبار مانده بودا برا نیاول یترنم اونم درم دِر خانه اش برا
گاهش کرد وقت فاق د ادهی یخوب ن ها روزیات تاد ابرو گاه در هم  شیاف ناخودآ

 :دیجواب سالمش را دهد پرس نکهیبدون ا یا ردوستانهیرفت و با لحن غ
 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 یاش را از صتتورت بهراد جدا م رهینگاه خ کهیبه خودش اومد و در حال ترنم
 کرد جوابشو داد:

 نگرانتون شده بودن از من خواستن... ارخانیمه-
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 یباز شتد و پستره جواِن قد بلند والغر اندام یلحظه درب آپارتمان کنار همون
 به اطرافش توجه کند صح تش را ادامه داد: نکهیاز خانه خارج شد.ترنم بدون ا

 .نجایا امیب-
ترنم بود اما در واقع تموم حواسش معطوف  یبه ظاهر حواسش به حرفها بهراد

 یآستتانستتور با نگاهش ترنم را کند و کاو م دنیپستتره جوان بود که تا باال رستت
 درهم فرو رفت وگفت: شتریبهراد ب یکرد.اخم ها

 .میکن یتو صح ت م ایب-
 شده مانیتوهم بهراد و لحن خشکش از اومدنش پش یاخم ها دنیکه با د ترنم

 گفت: دادیم یدلخور یکه بو یبود با لحن
 .نیهم ارمیدر ب یاز نگران ارویبرم فق  اومدم تا آقامه دیبا-
س س ق  ییخودش فکرا شیکرد که بهراد پ دیتاک اریمه یعمد رو از ل از نکند.
سره رو ب یاجازه حرف نکهیا صله از پ ه بهراد دهد با گفتن خداحافظ رفت و با فا

ترنم  به طرف یشده بود قدم ی.بهراد که از رفتاره تلخ ترنم جرستادیا 37واحد 
و پستتره جوان با چشتتمان  ستتتیبرداشتتت براش مهم ن ود ل استتش مناستتب ن

ست ترنم را با حرص گرفت و در حال یمتعجب زده نگاهش م  که یکند.مچ د
 :دیشده اش غر دیبهم کل یدندون ها ریکشاند از ز یبه سمت واحدش م

 زنم. یم ک اریحرفمو -
جا خورده بود ق ل از ا ترنم مل بهراد  کهیکه از عکس الع نه از خودش  ن بتو

صدا یحرکت شدند و شان دهد داخل خانه  شن ین شدن درب را  سته  حاال  دیب
نه ا با ا.بهراد ادید یبزرگ م یخودش را وستت  خا  نکهیز راهرو گتشتتتت و 
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 ابرق را زد و خانه غرق نور شتتد.خودش ر دیکند کل یم تشینور اذ دانستتتیم
در  یم ل پرت کرد و نگاه تب دارش را به ترنم که هنوز جلو نیتر کینزد یرو

 یبود دوخت. ترنم نم اوردهیدر ن شیرا از پا شیکفشتتها یبود و حت ستتتادهیا
نه برگردد.بازم درونش جدال ب ا  ایبرود  دودل بود که داخل کارکندیداستتت چ
 کهیبهراد کس یکه شده خونه  ک ارمی یوقت بود آرزو داشت برا یلیشده بود خ

ق  ف دانستتتیرا نم لشیدل ندیشتتده بود را ب  مانشیباعث شتتکستتته شتتدن پ
 بهراد او را به خودش آورد: یکنجکاو بود.صدا

 ؟یستادیتا شب همون جا با یخوایم-
 شیرا از پا شینگاه شتتماتت بارش را به او انداخت و با آرامش کفش ها ترنم

 خواستیکرد دلش م یجاکفش گتاشت.هنوز بهراد نگاهش م یجدا کرد و رو
 لحظه لحظه وجود ترنم را در خاطرش حک کند.

اما  بزند دیبهراد خونه را د یجلو خواستیدلش نم نکهیآروم بود با ا شیها قدم
ست جلو ینم ش نیشمان کنجکاوش را که به اچ یتوان سو ک  یم دهیسو و آن 

 ی.از دره خونه که وارد مردیکرد بگ یم ییدرش خودنما نیشتتتد وبرق تحستت
س یکیکوچ یراهرو یشد شه اش چوب ل ا  یشجا کف نشییکه پا یبود که گو

شت قرار گرفته بود.کف خونه پارکت قهوه ا سمت  بزرگ ییرایسوخته،پت یدا
را به  یچرم یو زرشتتک یمشتتک یبودکه م لها یا رهیدا میچپ و به حالت ن
شتتده بودادرستتت پشتتت  دهیچ ید یِال اِ  یروبرو رهیدا میهمون صتتورت ن

 فرآنرا به ط ییکشو یقرار داشت که در یسرتا سر یقد یپنجره ها ونیزیتلو
 کرد. یبزرگ باز م  اً یتقر وونیا
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شک ینهارخور زیم ست روبرو ویرنگ یدوازده نفره م سمت  یدر ش زخونه که  آ
شت چ ست قرار دا ش زیشده بودام دهیرا ست روبرو یکیباره  ش زخونه یدر  آ

ود نداشتتت قرار گرفته ب یکاف دیجدا بود و د ییرایاز پت یکه تا حدود یقستتمت
ا*ل*ک*ل دار بود.بعد  یدنیم*ش*ر*و*ب و نوشتت یاز هرنوع بطر یال ته خال

اتاق ها که همان سمت راست داخل از  ریهمه جا را به غ شیبا نگاه کل نکهیاز ا
که  یم ل یکرد رو یبود بررستت ررستتشیقرار گرفته بود که خارج از ت ییراهرو

فاصله داشت نشست ومشلول ور رفتن  یبود و از بهراد تا حد نهیشوم کینزد
 با انگشتانش شد:

 سفارش بدم. یخوریم ینهار چ-بهراد
بود که ازش  دهیبهراد حرصتتش گرفت او را به زور به داخل کشتت یالیخ یب از

نگرانش شده بود و حاال او را  نقدریا نکهیسفارش دهد از ا یسوال کند نهار چ
مشتتخر  یضتتعف چیدر حرف زدن و رفتارش ه نکهیستترحال)از نظر ا نطوریا

 گفت: دیکه خودش به زور شن یشد و زمزمه وار طور یشاک دیدین ود(م
 کوفت.-

 گفت: طنتیاز هم گشود و با ش یبهراد را ل خند یل ها
 نوشابه. ایبا دوغ -

مه اش را شتتن بازم خاطر کم  یبود,ترنم برا دهیزمز ندم خودش را ب باره چ
کرد بدون خجالت برخورد کند اما نشستن بهراد  یلعنت فرستاد.سع شیحواس

ت نداشکرد و جرات بلند کردن سرش را  یمعتبش م شیروبرو تیبا آن وضع
: 
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قا- بد یندارم برا لیزاد م کین یآ فارش  مزاحمتون  ادیمن ز نیخودتون ستت
 .شمینم

 یمچشتت ریز کهیرا برداشتتت و با روشتتن کردنش در حال ونیزیکنترل تلو بهراد
 او بود گفت: یتمام حواسش پ

 باشه پس زحمت قهوه رو بکش.-
با حرص ک ییکه از پرو ترنم جار بود  به انف نارش کوب فشیبهراد رو  و  دیرا ک

ار بود کجا قر دهیورودش فهم یبلند شد و به طرف آش زخونه که از همون ابتدا
 زد و آهسته گفت: یضیدارد رفت.با رفتنش بهراد ل خند عر

 .دارمیخودم نگهت م شیخوردم پ روزیکه د یبه اندازه حرص-
باز م ینتیکاب نیپنجم نیا  یا کالفگبقهوه ن ود  یاز قوط یکرد وخ ر یبود که 

بهراد  یبلند یرا بست .کمرش را صاف کرد و با صدا نتیکرد ودرب کاب یپوف
 را مخاطب قرار داد:

 زاد قهوه کجاس؟ کین یآقا-
 .نگیکناره س نتیکاب-
خورد و  یا کهی یکیبه اون نزد یبهراد اون هم از فاصتتله ا یصتتدا دنیشتتن با

سدیبه عقب چرخ عیسر ست به  شم هیبه ُاپن تک نهی.بهراد د  یانداده بود و با چ
خودش را جمع وجور کرد و  عیکرد.ترنم سر یسرخ شده از فشاردرد نگاهش م

کردن  دایبرداشت اپ اقهوه ر یکه بهراد آدرسش را داده بود قوط ینتیاز داخل کاب
ر گاز قرا کینزد ینتیکاب ین ود چونکه رو یقهوه کار مشتتکل یحاو شتتتهیشتت

شت.از ا شد خجالت م یشده  رهیخ یگاه هان ریز نکهیدا ش یبهراد با و  دیک
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بزند غافل از  رونیتر قهوه را آماده کند و از آن خانه ب عیکرد هرچه سر یم یسع
 ن ود!!!! یقرار نیآنکه همچ

 یقینفس عم ینیو با برداشتتتن ستت ختیدقت قهوه را داخل دوتا فنجون ر با
 ییرای.بهراد ق ل از او به پتردیبه خودش بگ یخونسرد ی افهیکرد ق یوسع دیکش

 ریسشمرده م ییکرد لرزش دستانش را مهار کند و با قدم ها یبرگشته بود ا سع
 کند. یرا ط ییرایآش زخانه تا پت

 وزریآنقدر راحت اتفاق د نکهیزوم شتتده بود از ا نهیآتش شتتوم یبهراد رو نگاه
ا قرار بوده؟؟؟ب یآن پسرچه کس دیفهم یم دیرافراموش کرده بود ناراحت بود با

چشتتم از آتش گرفت ونگاهش را به صتتورت  دهگانشید یگرفتن ترنم جلو
توانستتت منکر آن  یکرد نم یم یگلگونومحجوب ترنم دوخت.هر چقدر ستتع

شخر دوست  دیشا نکهیبا همه کس فرق دارد حس ا شیشود که ترنم برا آن 
 یم کرد و خونش را به جوش یپسرش باشد برق خشم را در نگاهش روشن م

 بود از دستش دهد. رممکنیغ ن اریگتاشت.ا یم دیآورد ن ا
 زاد دستم خسته شد. کین یآقا-

که بصورت او زل زده ودر افکارش  ستیقیبه خودش آمد ومتوجه شد دقا بهراد
ستش را پ ست.د س یبرد وفنجون شیغوطه ورا شت.ترنم ن ینیاز داخل  با  زیبردا

که ق ال نشسته بود نشست و خودش  یهمان م ل یبرداشتن فنجان قهوه اش رو
 فنجان کرد: یبا خطوط رو یرا مشلول باز

 خاتون چطوره؟-
 بهراد سرش را بلند کرد: یصدا دنیشن با
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 خدارو شکر بهترن.-
 از غم پوشاند: ییبهراد را رگ ها نگاه

 فراموش کردم بهش سر بزنم. روزید-
هراد ب نکهیگفتن نداشتتتت تا ا یبرا یا اما حرف دیفهم یبهراد را به خوب منظور

 خودش بحث را شروع کرد:
عا عصتت ان روزید- تارم ن ودم ن ا یواق  یاونطور برخورد م دیبودم و متوجه رف

 ...خوامیازت عترم روزمینشده من بابت رفتاره د ریکردم...ال ته حاال هم د
 شد: ویبه صورت ترنم دق س س

 .یکن فیام تعرخودت بر روزوید یماجرا کنمیو ازت خواهش م-
 نگاه دست اچه اش را به صورت خونسرد بهراد دوخت وگفت: ترنم

 باشه. فشیوجود نداره که الزم به تعر ییماجرا-
 .طعم تلخ ودیستتر کشتت ک ارهیشتتد و فنجون قهوه اش را  یعصتت  شیلج از از

کرد آرام باشتتد و با  یزهرآلود قهوه باعث شتتد صتتورتش را جمع کند.بازم ستتع
 سوالش را تکرار کند: یخونسرد

 ؟؟؟یش یتو پارک چرا منکرش م دمتونیترنم من خودم د-
 ... ... ... ... ... سکوت ترنم... ... ... ... .-
 ؟؟؟یکجا باهاش آشنا شد-
 ... ... ... ...سکوت ... ... ... ... ... . -
 کنه. ی!؟ آدم عاشو که سکوت نم؟یجواب بد یخواینم-
او را عاشتتقانه دوستتت  نکهیهجوم آورد.از ا شیلض به گلوحرف بهراد ب نیا با
اش  هیکرد گر یازش ستتوال م یگریاز عشتتو د یرحم یداشتتت اما او با ب یم
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شت و از رو فشیگرفت و روبه انفجار بود.ک شد د یرا بردا  ینم رگیم ل بلند 
 یاغیو مرح یچشمان ب یخواست جلو یآنجا بماند نم نیاز ا شتریتوانست ب

 کرده بود. یروحش را زخم شی,حرفهازدیاو اشک بر
 ؟؟؟یجوابمو بد یخوا یکجا؟؟؟ نم-بهراد
سمت او روانه کند به طرف درب خروج نکهیبدون ا ترنم  راه افتاد ینگاهش را 

 گفت: دیلرز یکه از بلض م ییو با صدا
 سوالت جواب نداره.-

ستش ستگ یکه به رو د ست بازو رهید ش ش شین شت ک قب شد و به ع دهیاز پ
قرار گرفت و راهش را ستتد  شیبهراد روبرو یعضتتالن ی نهیشتتداستت دهیچرخ

 : دینمود.ترنم نگاهش را دزد
 .نجایبرو کنار ا اشت اه کردم که اومدم ا-

صله  بهراد شت وحاال تقر انیاندکش با ترنم را از م یفا گرم  ینفس ها  ایبردا
 کرد: یترنم را حس م

 .یرینم ییجا یتا جواب سواالمو ند-
 گفت: یکه م یدر حال ترنم

 بزار برم.-
ست ضا خوا ست قدرتمند  واروید نیب یکوچک خال یاز ف بهراد ع ور کند که د

 :دیچس  واریبه د کرشیپ  ایبهراد مانع اش شد و تقر
 که گفتم. نیهم-بهراد

 :دیرا گرفت و نال شیاشک ها زشیر یزور جلو به
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 ؟یخوا یاز جونم م یچ-
 کرد گفت: یسرش را بلند م کهیچانه ترنم گتاشت و در حال ریرا ز دستش

 منو نگاه کن.-
 نتوانستتت گریپرآب ترنم به چشتتمان ستترخ و ملتهب بهراد دوخته شتتد.د نگاه

شک مزاحم دیچونه اش لرز اورهیطاقت ب شت  یجار دگانشیاز د یو قطره ا گ
ه ک یاز کف داد و با ب*و*ستته ا اریاخت کهیکه دل بهراد را به لرزه در آورد بطور

 به دهترنم کاشتتت قطره اشتتکش را پارک کرد.ترنم مستتخ شتت یگونه  یبه رو
سه  یشد. داغ رهیحرکات بهراد خ ش یب*و* صورتش را به آتش ک و  دیبهراد 

رفته بود  عقب  اً یگوش ترنم برد...شال ترنم تقر کیتنش را سوزاند.سرش را نزد
سهابود ختهیر رونیمواجش ب یو موها  یگلو وگردنش م ریگرم بهراد به ز یانف

 :دیخز
 هم منو؟ هوم... یدیچرا هم خودتو عتاب م-بهراد

 ترنم چشم دوخت: نیرا بلند کرد و دوباره به چشمان شرمگ سرش
 تحملم ؟ رقابلیغ نقدیا یعنی-

 تند شده اش را منظم کند: ینفسها کردیم یساکت بود و سع ترنم
 ...یبر یتون یم هینجوریاگه ا-بهراد

 با ترنم رفتار کند: دیدانست چطور با ینم دادیم یدلخور یبو لحنش
بکنم ال ته اگه خ*ی*ا*ن*ت به دوستتت پستتره  یکار هیخوام  یاما ق لش م-

 ن اشه. زتیعز
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تاک یعمد رو از با  دیجمله اش  تا عکس العمل او را  آن پستتر  ادآوردنیکرد 
که از ندیب  ا ر شیبه اونداشتتتت ابروها یربط چیهکه  یفرهاد یادآوری.ترنم 

 :دیداد کش  اً یتقر یوبا لحن عص ان دیدرهم کش
سر ندارم اون - ست پ ستم بود م ارویمن دو ستگاره مژگان دو ستیخوا ن م خوا

 راحت شد. التی... خنیکمکش کنم هم
شدن حرفها با شاند ودر حال یبهراد را ل خند مهربون یترنم ل ها یتموم   کهیپو

 برد آروم زمزمه وار گفت: یصورت ترنم م کیصورتش را نزد
 کنم. یم نیریراحت طعم تلخ قهوه رو ش الیبا خ گهیآره د-

ما ق ل از ا ترنم جه منظورش نشتتتده بود ا کهیهنوز متو کار ن که  یبهراد  را 
زنگ خانه بلند شد و هردو را از جا پراند بهراد از  یانجام دهد صدا خواستیم

صله  ستانش را کالفه داخل موها کهیگرفت و در حالترنم فا ش یم شید به  دیک
و  دیکشتت یرا آورده پف شتتتانیکه غتا یموتور کیپ دنیرفت با د فونیطرف آ

وبرهم  باز شدن یآنرا گتاشت.صدا نییپا امیبرداشت و با گفتن االن م ویگوش
 لب گفت: ریخوردن در خانه او را از جا پراند و ز

 ترنم.-
ترنم روبرو  یخال یبه طرف راهرو برگشتتت با جا یدرستتت بود وقت حدستتش

 فرو برد و گفت: شیشد,دستانش را کالفه داخل موها
 .یبهراد گند زد یبازم خراب کرد-

*** *** *** 
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برود  خواستتتیرود فق  دلش م یکجاستتت وبه کجا م رشیمستت دانستتتینم
سور که پ کیاونقدر برود تا  سان شود.از آ که  یکیبا تنه زدن به پشد  ادهینقطه 

شت گ یوقت به آنجا برنم چیشد و ه یاز آنجا دور م دیبا دیمنتظر بهراد بود دو
 در نظر گرفته بود!!!! شیبرا ریکه تقد یاما باز هم غافل از اتفاقات

ند تند ت کهیدر حال ستتتادیا یراکه ردکرد نفس کم آورد و گوشتته ا ابانیخ چند
تاد را از اف یرا که اگر م یبهراد برگشتت واتفاق یذهنش به خانه  دیکشتینفس م

باره بب*و*ستتتش ناراحت بود با  خواستتتیبهراد م نکهینظرش گتراند.ازا دو
شقانه اما دلش نم نکهیا شت آن هم عا ستش دا ستیدو را  شقشع یپاک خوا

شت چه؟؟؟ تموم ا ستفاده دا سوء ا صد   نهایه*و*س بهراد نابود کند.اگر بهراد ق
 ید مبلند بلن شیوار برا یبود و ذهنش طوط دهیکه با چشم د بود ییها تیواقع

 گفت:
 .ستیمهم ن شیبرا زایچ نیبزرگ شده وا یدیق یو ب یبهراد تو آزاد-

 لب نجوا کرد: ریاتوب*و*س خودش را رها کرد و ز ستگاهیا یصندل یرو
 کنه و قل مو به یداغونم م نقدریتماستتش باهام ا نیکوچکتر دونهینم دیشتتا-
از  دیبا بهش فکرکنم دین ا گهیباهاش روبرو بشتتم د دین ا گهیکشتته.د یم شیآت

به  سیمن ن یگمشتتتده  ی مهیکنم اون ن رونشیقل م ب ث هیکیاون متعلو  ل م
 خودش.

سته اش  نیجمالت را چند نیا شد قلب خ مرت ه با خودش تکرار کرد و باعث 
وقت از روز  در آن ابانیخ یفشرده شود و اشک را مهمان چشمانش کند.خلوت

 یو بدون خجالت از نگاه مردم خودش را خال یکه به راحت دادیبهش جرات م
 کند.
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*** *** *** 
 نوزدهم بخش

شتها به غتاها یب سفارش داده بود خ ییا شم ترنم   نکهیشد با ا رهیکه دور از چ
 یبه خوردن نداشت رفتار ییرفت اما اصاًل اشتها یمالش م یدلش از گرسنگ

 نکارشیعتاب وجدان را به ستتراغش آورده بود.با ا یاده بود بدجورکه انجام د
او در موردش چه  ودترنم را نس ت به خودش خراب کرده بود وباعث شده ب دید

وس  آش رخانه بلند شد و به  ینهارخور زیم یصندل یکه نکند.از رو ییفکرها
ودش برهنه اش خ یتنه  مین دنیقرار گرفت با د نهیآ یروبرو یاتاقش رفت وقت

باهاش  یلعنت فرستاد تازه متوجه شد که چرا ترنم وقت شیرا به خاطر کم حواس
سرش را پا یصح ت م  یکرد.امروز به کل یو نگاهش نم اختاند یم نییکرد 

ساب نیخراب کرده بود و ا صابش را تحر یح  دیهمنف کهیکرد به طور یم کیاع
 نییشتتکستتت و پا ی یمه یصتتدا با نهیفرو آورد و آ نهیچطور مشتتتش را داخل آ

بود  انیکه بصورت شکسته وکا وکوله نما نهیخودش درون آ ری.به تصوختیر
 شد و زمزمه کرد: رهیخ
 .یلعنت یکن یخودتم درستش م یخودت خرابش کرد-

دستتتش  ویتوجه به زخم عم یو او ب دیچک یدستتتش م یخون از رو قطرات
تا خونر یدستتتمال برداشتتتت و رو آن مانع از ل اس  یزیزخمش گتاشتتتت 

 نشود. دنشیپوش
*** *** *** 
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بار یکه ب یبارون به  فه شتتروع   سیرا خ شیکرده بود وجود زخم دنیوق
 یوبرا ادستیا ابونیاست کناره خ ستادهیا ابونیکجاس وکدوم خ دانستیکرد.نم

 یم شیبه پ یها با سرعت سرسام آور نیدست بلند کرد اما ماش یگرفتن تاکس
ود جز ب دایکه از ظاهرش پ نطوریکردن و ا یم یو گل سیشتتترخیرفتن و او را ب

از دستتت بلندکردن  گریداشتتت د ینگه نم شیبرا یمزاحم کستت یها نیماشتت
به  دیشک رونیب شویرساند وگوش ابونیشدن خسته شد خودش راکناره خ سیوخ

خاط  گاه نشیم خت ه ین ندا  به دادش یبارون لعنت نین ودکه تو ا چکسیا
 هیکه بهش تن ودک چکسیه نکهیاش از ا یکس یبلضش گرفت ازب شتریبرسد.ب

ه ب یافکار منف ک ارهیه*و*س باز شتتده بود.هجوم  یعاشتتو مرد نکهیکند از ا
سرش به دوران ب شد  ضعف وجودش را ُپر کند  افتدیذهنش باعث  ساس  و اح

زده اش را نداشتتتن کم کم  خیو  سیخ کریتوان نگاه داشتتتن پ گرید شیزانوها
شتتدن  هرها کردن و با بستتت ابانیخ سیآستتفالت خ یخم شتتدن و تنه اش را رو

 .دینفهم زیچ چیه گریچشمانش د
 ریگرفت و ز یرا م دشید یبود که جلو یکیرا که باز کرد تنها تار چشتتمانش

 لب زمزمه کرد:
 من کجام؟؟؟-

 :دیبود را شنآشناتر  یگریاز هرکس د شیکه برا یگرفته ا یصدا
 .مارستانیب-

ربان قل ش ض دید یکه کنارش م یکس دنیرا به طرف صدا برگرداند با د سرش
 گرفت.

*** *** *** 
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 یشتتده بود اما دلش نم دیزد بازم ستتردردش تشتتد یدور م ابانیهدف تو خ یب
ران و او را نس ت به ترنم نگ دیبار یوقفه م یبهش کند.بارون ب یخواست توجه

نه تو ا یم که او چگو مه  نیکرد و همش در فکر آن بود  به حو بارون خود را 
با او  استخو یبرداشت دلش م شویشد؟؟؟گوش یم دایپ ینیبرساند مگر ماش

که با او داشتتت باعث شتتد  یرفتاره منزجز کننده ا یادآوریاما با  ردیتماس بگ
اشت حتم د کهیدر حال ردیخواست با او تماس بگ یم ییشود با چه رو مانیپش

اش باعث شتتده بود تمام اعتماد  دهیاو جوابش را نخواهد داد.با رفتاره نستتنج
س ت به خودش از ب  متیا مالب فیجنس لط کیبا  ودبرود چرا بلد ن  نیترنم ن

 ردیکرد نتوانستتتت خودش را مجاب کند تا با او تماس نگ یرفتار کند؟هرکار
مطلع شدن از حال او آمده بود  یگتشت ترنم آن همه راه را برا یاز حو م دین ا

 یپارک کرد و دستتتش را رو یباشتتد.پس گوشتته ا الیخیبود که او ب یرحم یب
سیندگکه به نام )ترنم ز یشماره ا ش وی(  ستدینم زیخودش ن دیکرده بود ک  ان

سوم ویس نینچنیچرا نامش را ا ست.بعد از خوردن  ئن مطم گریبوق د نیکرده ا
ض صد جواب دادنش را ندارد اما دلش را شد  یبه قطع کردن نم یشد که او ق

افکار  نیتا مج ور شتتود جوابش را بدهد در هم ردشیاونقدر بگ خواستتتتیم
 :دیچیپ یداخل گوش یا  هیغر یغوطه ور بود که صدا

 الو...-
 :دیرا درهم کش شیابروها بهراد

 بده به ترنم. ویگوش-
 :دیرا شن یمسن  اً یمرد تقر یآسان تر شد,صدا شیصدا برا ریتشخ حاال
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صال خوب ن دایپ ابونیکناره خ ویآقا من خانم- شون ستیکردم حالش ا  آوردم
 د؟یشما از اقوامشون هست مارستانیب

 ترنم افتاده بود؟ یبرا یزد چه اتفاق خی بهراد
 مارستان؟یب رسم کدوم ب شهیبله...م-
 )...( مارستانیب-
جا اون امیمن ب یرستتونم فق  تا وقت یممنون من االن خودمو م یلیبله خ بله-

 .دیباش
مورده نظرش رساند  مارستانیچطور خودش را به ب دیقطع شدن تماس نفهم با

 سرزنش کرد. ک اریدر راه خودش را بخاطره اشت اهش هزارو 
*** *** *** 

دکتر  نکهینشتتده بود با ا داریگتشتتت و او هنوز از خواب ب یم 11از  ستتاعت
ص نکهیرا از بابت ا الشیخ شکل خا راحت کرده بود اما باز نکردن  ستین یم

کناره تخت ترنم  یصتتندل یداد.برو یترنم ترس را به دلش راه م یچشتتماها
رنگ  ترباز بودن نداشت به صو یبرا یرمق گریکه د ینشسته بود و با چشمان

د بود دستش را باال آور دهید امانش را برشده بود.سردر رهیترنم خ ی دهیو رو پر
شق سوزش و درد عم شیها قهیتا  ساژ دهد اما  سرش را از  یقیرا ما شد  باعث 

آنرا  شیزیتوجه به خونر یدستش که ب ویزخم عم ادیدستش جدا کند و تازه به 
رک ستت رونیخون از گوشتته پارچه به ب یبستتته بود افتاد.رگها یبا تکه پارچه ا

تا مانع از  دیرا باال کش راهنشیپ نیکرده بود.آست نیش را خونو مچ دست دهیکش
 گرفته ترنم حواسش را از دستش به او داد: یل اسش شود.صدا یفیکث
 من کجام؟-
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 یحال یکه از ب ییداد و با صدا نتیبهراد را ز یصورت خسته  یجان یب ل خند
 گرفته بود گفت:

 .مارستانیب-
ربان قل ش ض دید یکه کنارش م یکس دنیرا به طرف صدا برگرداند با د سرش

 :دیحرف زدنش داشته باشد از دهنش پر یرو یکنترل نکهیگرفت و بدون ا
 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-
شن شیصدا نکهیا با سته و گرفته بود که خودش به زور آنرا  بود اما  دهیآنقدر آه

 ت.اس دهیحتم داشت بهراد حرفش را شن
 چرا حالت بد شد. ادیم ادتی-بهراد
 به ذهنش فشار آورد نکهیدوخت و ق ل از ا ینامعلوم ینگاهش را به نقطه  ترنم

چشمش ع ورکردن وغم را  یاز جلو هیدرعرض چند ثان لمیاتفاقات امروز مثه ف
ش صدا یو رو دیبه قل ش راه دادند.خودش راباال ک ست  ش  یراغم شیتخت ن

 آشکارا لرزاند:
 آره.-
 حومه؟ ینرفت میچرا م*س*تق-

 کرد نگاه کند گفت: یبه بهراد که نگاهش م نکهیا بدون
 .ومدین رمیگ نیماش-

 به وضوح درهم شد: شیحس کرد و اخم ها یلحنش را بهراد به خوب یسرما
 .یشد بیغ کدفعهیزدم  یمن داشتم باهات حرف م-

 گفت: یحرف اخم هاش توهم شد و با لحن بد نیا دنیبا شن ترنم
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 من اونجا ن ود. یجا-
 ابرو باال انداخت: بهراد

 چرا ؟؟؟-
که او را  یاغیزل زد تو چشتتمان بهراد،چشتتمان  میم*س*تق ن اریو ا برگشتتت

 ساخته بود: رانیو
 چونکه ...-

 :دیبگو خواستیرا خورد م حرفش
 . یاریسرم ب ییموندم معلوم ن ود چه بال یچونکه اگه م-

 دیاز گفتنش شرم داشت ومج ور شد سکوت کند، بهراد که مکث ترنم را د اما
 تکرار کرد:

 ؟یچونکه چ-
 کردگفت: یم یبا انگشتانش باز کهینگاهش را برگرفت و در حال ترنم

 .یچیه-
صله  دهیفهم یترنم را به خوب منظور شتن باهاش را  یبود وحو سر گتا سربه 

کرد  یم تشیاز حد اذ شیبکشد سر درد ب رونیزبانش ب رینداشت تا حرف از ز
 یتپش یکتش که رو بیبلند شد با دست سالمش از داخل ج یصندل یاز رو

س زونیآو یصندل شویکرده بوداپاکت  شت و نخ گار  رونیاز داخلش ب یبردا
که تخت ترنم کنارش قرار داشتتت را باز  یپنجره ا یو فندک زد،گوشتته  دیکشتت

بود تا دوباره اعتماد ترنم را  یفرستتتاد.دن ال راه رونیرا ب گارشیکرد و دود ستت
را انجام دهد؟با  نکاریدانستتت چطور ا ینستت ت به خودش جلب کند! اما نم

ش ستش را به طرف ج بیداخل ج یحس لرزش گو ا اما ب دبر  شیشلوارش د
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ست چ ش یادآوری شلوارش بود  بیرا که درون ج یگوش زخمشابا د ست  را
به  یرچشمیترنم حک شده بود.ز یگوش یزاد رو کین اریاسم مه دیکش رونیب

کرد  یگرفتن بهراد م دهیبود و تظاهر به ناد واریترنم چشتتم دوخت نگاهش به د
ض یبود چطور م رممکنیغ شیبرا نکاریا کهیدر حال ست ح س ورتوان ا که ر یک

 یم یعطرتن بهراد را بخوب یرد؟حتیبگ دهیداشتتت ناد یدوستتت م تینها یب
 شناخت.

ترنم متوجه زنگ خوردنش نشتتده بودابهراد که  یبودن گوشتت لنتیوجود ستتا با
 جواب داد: ویدهد خودش گوش یاز خود نشان نم یعکس العمل چیاو ه دید
 الو.-

 اشت اه گرفته است گفت: نکهیا الیبه خ اریمه
 اشت اه گرفتم. نکهیمثل ا خوامیعترم-

و  دیمجعد و تازه کوتاه شتتده اش کشتت یدستتت ستتالمش را داخل موها بهراد
 گفت:

 .اریبگو مه-
 بهراد !!! ییِا...تو -اریمه

 فرستادن دود گفت: رونیگرفت و همراه با ب گاریاز س یکام
 کارتو بگو.-

 :دیترنم تماس گرفته پرس یکه انگار فراموش کرده بود با گوش اریمه
 تویهزار بار ُمردم و زنده شدم چرا گوش شبیتو؟ از د ییمعلومه کجا چیپسره -

 ؟یدادیخونه تم که جواب نم ؟تلفنیخاموش کرد
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 مزاحمم بشه. یکس خواستمیخوش ن ود نم ،حالمیکی یکی اریمه-بهراد
 گفت: یبا لحن دلخور اریمه
 معرفت؟ یمن ب یحت-

 تکاند: رونیپنجره ب یاز ال گارویس خاکستر
 .ادیاز دستت برنم یکار یایتوهم ب افتمیسراغم چند روز م ادیم گرنیم یوقت-

 ؟یدار گرنیپسر مگه تو م-اریمه
 :دیکش شیشونیبه پ یدست

 ساله. شیآره ش-
 گرفت: اریمه یصدا

 ؟یاالن بهتر-
 کشه تا خوب شم. یسه روز م تینه تازه اولشه نها -بهراد
 کرد توجه نشان ندهد. یخودش احساس کرد اما سع ینگاه ترنم را رو ینیسنگ

 بمونم؟ شتیپ امیب یخوایم-اریمه
 .ستمیداداشم بعدشم االن خونه ن ستیالزم ن -بهراد

 بهم زنگ یداشت ی... زود برگرد خونه استراحت کن کار یهرجور راحت-اریمه
 بزن.
 باشه.-بهراد

 ؟یندار یکار-اریمه
 نه...قربانت.-بهراد

 چاکرم خدافظ.-اریمه
 خدافظ.-بهراد



wWw.Roman4u.iR  324 

 

 کیصفحه اش  نیچشم دوخت اسکر یگوش یقطع شدن تماس به صفحه  با
 شعر بود: تیب

 تو به سر بردن اگر هست گ*ن*ا*ه الیخ با
 خ ر باش که من غرق گ*ن*ا*هم هرشب با

د بو ستادهیکه ا یبهراد جاخوش کردو در همان حالت یل ها یگوشه  یزهرخند
شت و نگاهش را غافلگ شلول  یطوالن ویکرد،ترنم که دقا ریبه طرف ترنم برگ م

شتن ناگهان شکار نگاهش  شینگاه کردن به او بود با برگ شخورد و ن کهیو   انهیا
نشتتتان  نگشتتتانشو خودش را به ظاهرستترگرم ور رفتن با ا دینگاهش را دزد

مه بهرادو مه کال ها و م کارش را حرف مام اف تازه دلپُ  اریداد.ت  لیر کرده بودا
حال دگرگون او اثرات  یفکرش را نم چیه دیفهم یبهراد را م یآشتتفتگ کرد 

 سردردش باشد نه .... .
شتتد اما با  یخودش کرده بود از خودش عصتت ان شیکه پ یمزخرف یفکرها از
 افتاد ل ش را به دندان یآمد م یکه اگر زنگ خانه به صدا در نم یاتفاق یادآوری

ت رعه کردن بهراد ستتراغ نداشتتت !هرچند بهراد  یقانع کننده برا یلیو دل دیگز
 اج ار یاز رو ب*و*سهکرد آن  یفرق م شیبود اما او برا دهیق ال او را ب*و*س
نظر داشتتتن.اما آن لحظه خانه  ریکه با چشتتم آن دو را ز یتیبود و وستت  جعم

نظرشان نداشت و تنها خودشان بودن!با قرار گرفتن دست بهراد  ریز یبهراد کس
 شیو چشمش را به طرف او که گوش دیخز رونیچشمانش از افکارش ب یجلو

اش بهراد ج یل ها یگوشتته  ینگرا به طرفش گرفته بود چرخاند، ل خند کم ر
او را  کرد انگار یبه طرف ترنم گرفته منتظر نگاهش م ویخوش کرده بوداگوشتت
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ستاره ا ینم دید یم گرید یایدن غرق شمان که مثه  شم از آن چ ست چ  یتوان
هرچند کوتاه دستتتش را  یقیبعد از گتشتتت دقا نکهیبردارد.تا ا دنیدرخشتت یم

شد او از فکر ب ردترنم به حرکت در آو دگانید یجلو  ل ،اما ق دیآ رونیو باعث 
بکند شتتروع کرد به زنگ خوردن و  یگرفتن گوشتت یبرا یترنم حرکت نکهیاز ا

سادیچیداخل اتاق پ شیصدا خارجش کرده بود و حاال  لنتی.بهراد از حالت 
سکوت اتاق را م انویپ ینوا شم هر دو یبود که  ست.چ سم  یرو شانیشک ا
 تر شد و با گفتن: ویبهراد عم دکمرنگثابت شده بودال خن اریمه
 افتاد! شیچه عجب دوزار-

بزند  یحرف نکهیبه گوشتتش چستت اند اما ق ل از ا ویوگوشتت را برقرارکرد تماس
 آن طرف خ  شروع به حرف زدن کرد: ارازیمه
 کنه؟ یم کاریترنم دست تو چ یبچه پرو گوش یاوهو-

گاز گرفت و ستتع بهراد قه اش را بگ یکرد جلو یل ش را  به  ردیقه نده  ما خ ا
 مشهود بود: شیوضوح در صدا

 کنه. ینم یکار-
 شد و پرخاش کرد: یجر اریمه
 نیا سیکشتمتادختره رو فرستادم از حالت با خ ر شه معلوم ن نمتیبهراد ب -

 کنه؟!؟ یم کاریچ اللوزیدست تِو  شیوقت شب گوش
 دنیدبلندبلند شروع کرد به خن ردویرا بگ دنشیخند ینتوانست جلو گرید بهراد

کرد جواب  یترنم که نگاهش م یمتعجب و جا خورده  یتوجه به چهره  یو ب
 را داد: اریمه
 ؟یاگه گفت-
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 ...یزهرمار رو آب بخند-اریمه
 کنترل کرد: یخنده اش را تا حد بهراد

سره  یفعال که به تو م- ساعت َفک زده مخمو خورده قطع  یخندم پ شوت دو
سه. بخدا دارم به آ ادشیکردهاحاال تازه   یک مش وتیک یافتاده زنگ بزنه ب ر

 .اریکنم مه
 و گفت: دنیشروع کرد به خند زین اریرا به خنده داد و مه شیجا تیعص ان

 بده. حیکوفت نخند توض-
 جواب داد: یقینفس عم دنیخنده اش را خورد و با کش بهراد

 .مارستانمیب-
 جمع شد: ک ارهیبه  اریمه ی خنده

 حالت خرابه؟ نقدریا یعنی,مارستانیب-
پا ینگاه مین بهراد به  نییبه ترنم که ستترش  بود و معلوم بود تموم حواستتش 

 آنهاس کرد وگفت: یحرفها
 نه من خوبم ترنمو آوردم.-

 ترنم؟چش شده؟-اریمه
با  اریدهد مه اریبه ستتوال مه یبهراد در هم رفت اما ق ل از آنکه جواب یابروها

 گفت: یلحن هراسون
 ؟یکرد کارینکنه ... بهراد چ-

سره اص عیسر شدیاندیمزخرف ب یبخواهد به فکرها اریاز آنکه مه ق ل ل رفت 
 کرد: فیرا تعر زیمطلب و همه چ
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 ربارونیز ومدهین رشیگ نیگشتتته حومه ماشتت یحرف مفت نزن, داشتتته برم-
منم زنگ زدم به  مارستتتانیبنده خدام آوردتش ب هیمونده و حالش بهم خورده 

 متوجه شدمو خودمو رسوندم. شیگوش
نه خودش را به او رستتاندهابا ورود دکتر به تازه متوجه شتتد که بهراد چگو ترنم

ا ب زیاتاقش حواستتش را از مکالمه بهراد به او داد. شتتالش را مرتب کرد.بهراد ن
 یرسرس یاست خداحافظ نهیومشلول معا ستادهیسره ترنم ا یدکترکه باال دنید

 یزیدکتر دوخت.دکتر چ هانقطع کرد و منتظر چشم به د ویکرد و گوش اریبا مه
 دستش نوشت: یداخل پوشه 

بارون امکان ستترما  ریفردا رو کامل استتتراحت کن ، بخاطره موندنت ز-دکتر
 بخور. ادیز عاتیهست ما تیخوردگ

ترنم را نوشتتته بود به طرف بهراد گرفت و  یرا که درونش داروها یا نستتخه
 گفت:

 خانمت مرخصه.-
ستش را  از حرف دکتر از خودش یعکس العمل نکهیبدون ا بهراد شان دهد د ن

 دکتر دستش را متوقف کرد: یاما صدا ردیبرد تا نسخه را بگ شیپ
 ؟یسره دستت آورد ییچه بال-

بلوزش را  یداشتتتت و تا حد یزیبه دستتتش که هنوز خونر ینگاه مین بهراد
 کرده بود اندخت : فیکث
 .سین یزیچ-

چپ چپ نگاهش کرد و  نکشیع یبود از باال یزن مستتن و جا افتاده ا دکترکه
به طرفش برداشت.دستش را که رو هوا خشک  یبدون توجه به حرف بهراد قدم
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شانده بود کنار زدا با  یشده بود گرفت و پارچه ا ستش را پو را که با آن بهراد د
 و گفتت: دیکشرا درهم  شیدست بهراد اخم ها یزیو خونر ویزخم عم دنید
 .ایدن الم ب-

دستش کالفه اش  یزیهم خونر یمقاوت نداشت و از طرف یکه حوصله  بهراد
شود ر نکهیحرف دن ال دکتر راه افتاد اما ق ل از ا یکرده بود ب وبه از اتاق خارج 

 نظاره گرش بود کرد و گفت: نیغمگ یترنم که با نگاه
 استراحت کن تا برگردم.-

ت شتتکه بخاطر دا ییفشتترد تا جا یبزنه بلض گلوشتتو م ینتونستتت حرف ترنم
کرد اما  ینم ییاز زخم دستتتش خودنما یصتت ح دستتت بهراد ستتالم بود و اثر

در  بهراد یو وقت دیدستش بلض کرده و اشک در چشمانش جوش دنیحاال با د
از  سیدادو صتورتش خ دنیبار یاجازه  شیرا پشتت سترش بستت به اشتکها

 اشک شد.
*** *** *** 

که درون  یبردن ستتکوت نیاز ب یبرا یتالشتت چکدامیدو ستتاکت بودن و ه هر
ش صدا یحکم فرما بود نم نیما سقف  زبارونیر یبرخورد دانه ها یکردنا  با 
ش کردو  یحرکت م شهیش یشدو برف پاک کن آروم آروم رو یم دهیشن نیما

ش شه  یکرد و به اطراف م یجدا م شهیقطرات بارون را از  ستاد.ترنم گو  یفر
صندل یصندل سرش را به  ده به غم ز یداده بود با نگاه هیتک شیکز کرده بود و

شلوغ ابونیخ ست و  ینم ستینگر یم یخلوت از  صد بهراد کجا ست مق دان
آرامش بود که تنها آنرا کناره بهراد تجربه  خواستیکه م یزیرود تنها چ یکجا م
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ش یقیکرد نفس عم یاش م ا او که ب ی ردونهرا از عطر تلخ وم شیها هیو ر دیک
کرد  یفکرش را هم نم یمخلوط شتتتده بود ُپر کرد.حت گاریگس ستت یبو

 کرد یدوباره اش دود شتتود و به هوا برود.تصتتور م دنیاز بهراد با د شیناراحت
سوزد دیبه بعد با نیو از ا ندیب یکه او را م ستیبار نیآخر شقش ب و  در آتش ع
 یکینزد نیبه ا یکند که فراموشتتش کند اما االن که کناره او با فاصتتله ا یستتع

 هیکرد تنها تک یرفت حس م یضتتعف م شییایمرد رو ینشتتستتته بود دلش برا
 که دارد بعد از خاتون اوست. یگاه

داشتتت به خودش  نکهیبرپا بود از ا ییبهراد آرام بودااما درونش غوغا ی چهره
سم و  یاعتراف م شرم زده بود چطور بعد از آن همه ق ست دارد  کرد ترنم را دو

تونسته ن نکهیکرده بود عاشو شده بود؟؟؟از ا ادیخدا  که در خلوتش با یسوگند
بود هم  اراحتداشتتتت هم ن یاحستتتاس دوگانه ا ستتتادیبود ستتره حرفش با

 نکهیکند از ا یتا آخر عمر تنها زندگ خواستتتتیوقت دلش نم چی...هیراضتت
فس هم ن یکس نکهیعاشقانه دوستش دارد را ن رد...از ا کهیل*ذ*ت داشتن کس

شتروع  یبرا یتیموقع نیحرف ها تا کوچکتر نیباشتد.اما با ا شییتنها یشت ها
 یگرفت و ستتع یم ضتتعآمد ناخوداگاه در برابرش مو یم شیپ شیبرا یرابطه ا

 اه خواست دوباره اشت یدلش نم ردیبگ دهیحسش را ناد ینیکرد با عقب نش یم
س شت حس و  شیبرا زیهمه چ ن اریدهد اما ا شیدوباره باز ییمایکند و فرق دا

را دوست داشت  مایس یکه زمان یتا آسمون با حال نیکه االن داشت زم یالح
شمه آو یفرق م ضوح ازش م ین ود حت زونشیکرد.ترنم با ناز وکر  ختیرگیبو

ش ختنیگر نیو ا ش یبرا ینیو عقب ن ز و ل*ذ*ت بخش بود.ا نیریبهراد چقدر 
کهیا جا ن به حر ییتا  خ   یپا رو یگتاشتتتت و وقت یدل بهراد م میقدم 
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کرد و بهراد چه  یو ستتکوت م دیکشتت ینهاد بوضتتوح عقب م یم شیقرمزها
 کرد. یماهرانه او را دعوت به زدن حرف دلش م

که صتتتدا هر ترنم هر دو را از جا  یزنگ گوشتت یدو غرق افکارشتتتان بودن 
 انداخت: شیبه گوش ینگاه میپراند.ترنم ن

 خاتون.-
  ای(تقریدهانش گتاشت و )وا یوو دستش را ر دیاسم خاتون از جا پر دنید با

ند با د یبل به طرفش برگردد و  عث شتتتد بهراد  با که  فت  چهره اش  دنیگ
 کنجکاوانه ب رسد:

 ه؟یک-
 دهانش کنار برد و با گفتن: یرا آروم از رو دستش

 خاتون.-
 را برقرار کرد: تماس

 الو...-
 :دیبه وضوح لرز شیصدا

 ؟ییمعلومه کجا چیترنم ه-
 خانم ت ش قلب را به سراغش آورد: نبینگران ز یصدا

 من...راستش...-
 :دیپرس انهیو ناش اوردیکردنش ب رید یبرا یلیکرد نتوانست دل یهرکار

 خاتون حالش خوبه؟-
 دختر؟ ییخانم حالش خوبه همش نگرانه توااکجا-خانم نبیز
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گاه ترنم که ه*ر*ز به بهراد نده اش را  ما گاه در گاه مین ین  یبهش م ین
سش کامال به او بود،دوخت.دلش م ستیانداختوحوا ا ام ردیاز اوکمک بگ خوا

خانم دوباره از پشتتت  نبیز یداداصتتدا یبازگو کردنش را نم یزبانش اجازه 
 د؟یبگو دیشد و او ندانست که چه با دهیخ  شن

به خوب ینیکه ستتنگ بهراد با آرامش ماشتت ینگاه ترنم را  به  ونیحس کرده بود 
ش یکنار شت عجز و درماندگ دیک رو به  یو توقف کرد.کامل به طرف ترنم برگ

کنه ب خواستیکه م یاز کار نانیو دستش را با اطم دیوضوح تو چشمان ترنم د
رفت و به طرفش گیبه طرفش درازکرد.ترنم که از حرکت بهراد جا خورده بودگوش

و از  ودگرفته ب ویبگه.بهراد با ژست مخصوص خودش گوش یزیاما نتونست چ
به خاتون بده و حاال هر دو منتظر بودن!چهره  ویخانم خواستتته بود گوشتت نبیز

گاه ی با ن ما بهراد  خال یترنم نگران و مضتتطرب بود ا نه  یآروم و  از هرگو
با نگاهش آرامش را  واستخ یبه چشمان ترنم چشم دوخت انگار م یاضطراب

شد چون ل خند محو ویبه وجود ترنم تزر رنم ت یل ها یرو یکند که موفو هم 
ست که قلب بهراد را ل ر صدا زینقش ب شو کردا  لرزون و نگران خاتون  یاز ع

 شد وباعث شد بهراد حواسش را جمع او کند: دهیاز پشت خ  شن
 .زمیسالم بر خاتون عز-

 سالم شازده حالت خوبه مادر؟ کیعل-خاتون
 د؟یممنون شما خوب -

شته قل م داره م ینه مادر چه خوب-خاتون ص ح رفته و هنوز برنگ تو  ادیترنم از 
 دهنم.

 منه. شهیمن قربون اون دل مهربونت بشم نگران ن اش پ یاله-
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 :دیرسپ یبا لحن مشکوک دیکش یم یاز سره آسودگ ینفس کهیدر حال خاتون
 مژگان یخونه  رهیکنه؟به من گفت م یم کاریتو چ شیراحت شتتتداپ المیخ-

 دوستش!
 زد: یطونیل خند ش بهراد

 درسته اونجا بود دلم تنگ شده بود رفتم آوردمش.-
 یزیر یحرف از دهان بهراد خشتتکش زده بود خنده  نیا دنیکه با شتتن خاتون

 گفت: نتطیق لش ن ود با ش قهیچند دق یاز نگران یخ ر گرید کهیکرد و در حال
 تا حاال؟ یبله ... بله چشمم روشن از ک-

 :دیاز ته دل خند بهراد
 مونه. یمن م شی... خواستم بگم امشب پ گهید گهید-
حرفش صتتورتش گلگون شتتده بود،خاتون  نیبه ترنم انداخت با ا ینگاه مین

 شد: یجد
 ؟یچ گهید-
 حومه. ارمشیخودم فردا م نکهیا گهید-

 گفت: امحکمیبا همون لحن جد خاتون
 نه.-

ترنم که  توجه به یاستفاده کند پس ب شیشگیهم تیکرد از در قاطع یسع بهراد
 شد و به خاتون گفت: ادهیپ نیاز ماش دیمال یاز استرس دستانش را بهم م

 ن؟یاعتماد یانقدر نس ت به من ب یعنی-
 نرم تر شد: خاتون
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 ...سین یاعتماد ینه پسرم بحث ب-
 :دیحرف خاتون پر انیو م دیکش شیبا حرص دستش را درون موها بهراد

ندار هیچ پس- ماد  گه بهم اعت جازه داد دی؟!؟ ا به  نیچرا اونشتتتب ا همراهم 
 اد؟یب یمهمون
 بود اما ... یمهمون هیکرد  یپسرم اون فرق م-خاتون

 :دیحرف خاتون را بر یعص  بهراد
 ... یکه بردمش مهمون یداشتم همون روز یبد تیمن اگه ن ؟یاما چ-
ستتکوت کرد چرا همه  ریبزنه شتترم داشتتت پس ناگز خواستتتیکه م یحرف از

س ت بهش ب سر زده بود تنها خطا ییاعتماد بودن مگر خطا ین رگش بز یازش 
ا سرش را به سمت آسمان  مایبود و دوست داشتن س شیمربوط به چند سال پ

 یقیکردن نفس عم یصورتش را نوازش م یبارون آروم رو زیبلند کرد قطرات ر
 شم دوخت ،گفت:و به روبرو چ دیکش

 وقت شب کجا ب رمش؟ نیجاده بسته اس ا-
با ترنم تماس بگ نکهیاز ا ق ل با از جاده را رفته بود ام یمیبهراد ن ردیخاتون  ا 

س یافتادن درخت دنید س  جاده و  شانده  یاز آبها یلیدر و باران که جاده را پو
 بود مج ور شده راهش را کا کند.

 مادر. نمتیب یفردا م یچیباشه...فق ...فق ...ه-خاتون
ضا یبهراد هنوز گرفته بود حت یصدا شحالش نکرد  تیر دادن خاتون هم خو

حرفها را از زبان خاتون  نیکه جاده بستتته اس تا ا گفتیکاش همون اول م یا
س شنود.خداحافظ یباق شیکه برا یتنها ک ستانش کرد,د یجون یب یمانده بود ن

رد هوا نک یردبه س یداد توجه نیاش را به ماش هیفرو بردو تک شیرا داخل موها
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س  یسیمرادنه اش ازخ راهنیپ شده اش  یبودو موها دهیبه بدنش چ تازه کوتاه 
شده بود و ازش بارون م نیینامرتب به پا شیشانیپ یرو صدیچک یخم   یدا.

ته شتتتدن در را شتتن جا دیبازو بستت ما از  که نگران  شیا کان نخورد.ترنم  ت
ش ریسرماخوردن بهراد ز شده بود از ما سمتش رفت  شده ادهیپ نیبارون  و به 

با بلند کردن ستترش م*س*تق ستتتادیا شیدرستتتت روبرو با او چشتتم  میو 
 خواستیاصاًل دلش نم نکهیبا ا دیرس یبهراد م یشانه ها ریدوخت،قدش تا ز

 :دیپرس ردیخودش را بگ یکند اما نتونست جلو یفوضول
 گفت؟ یخاتون چ-

 چشمان نگران بهراد چشم دوخت :به  میم*س*تق بهراد
 گفت ب رمت حومه.-

شه  ترنم شت ک ادیبهراد را خوب ب یل ش را به دندان گرفت حرفها یگو ه به دا
 کرد: یمن یاوست.من شیخاتون گفته بود ترنم امشب پ

 .مینشده بر ریخوب...تا د-
 را محکم گرفت و شیبرد بازو ورشیشتتد و به طرف ترنم  یجر کدفعهی بهراد

 :دیغر
 ؟ها؟یترس ینکنه تو هم از من م هیچ-

را از  یواکنشتت نیانتظار چن چیه ختیبه جا ترنم ر ک ارهیو وحشتتت به  ترس
اد بهر یطرف بهراد نداشت ,نگاه وحشت زده اش را به چشمان به خون نشسته 

 ماند گفت: یبه زمزمه م شتریکه ب ییدوخت و با صدا
 رسم؟بت دینه...چرا با-
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کرد و فاصتتله اش را با ترنم کمتراخوشتت ختانه بخاطره  زیچشتتمانش را ر بهراد
ماشتت ابونیخ دیبار یکه م یدیبارون شتتتد تک وتوک   نیخلوت بود و 

شمان چ ین ین نینگاهش ب کهیآورد و درحال نییرا پا شیصدا کرد،ُتنیع ورم
 ترنم درگردش بود گفت:

 ؟یسقف تنها باش هی ریخونه ز هیبا من تو  یترس ینم-
که چشمان بهراد را  یتینگاه عاشقش را به چشمان بهراد دوخت ، معصوم ترنم

 یترلکن نکهیبود باعث شتتتد ترنم بدون ا دایکه درش هو یدربرگرفته بود و غم
 :دیحرف زدنش داشته باشد حرف دلش را به زبان آورد و محکم بگو یرو
 ترسم. ینم-

ش را که ل ان ی,ل خند گرمدیرا بوضوح د دیکه درون چشمان بهراد درخش یبرق
از هم گشتتود.به زور خودش را کنترل کرد که او را در آ*غ*و*ش نکشتتتد و به 

دوستتتش دارد و دلش  یگریاز هروقت د شتتتریخودش نفشتتاردش،حس کرد ب
که صتت ح با  یکرد با گند یفکرش را نم چیتا ابد مال او باشتتتد.ه خواهدیم

ترنم او را به خودش  یجوابش را بدهد.صتتدا نینچنیزده استتت ترنم ا ارشترف
 آورد:

 .نیخوریسرما م دیزاد بهتره سوار ش کین یآقا-
 ترنم را رها یبود بازو دایدر لحنش هو طنتیشتت کهیکرد و در حال یفیظر اخم

 کرد و گفت:
 خانم احسان ور. دییبفرما-

به مثل بهراد گرد شتتتد فکرش را هم نم چشتتمان له  کرد بهراد  یترنم از مقاب
بهراد ستتوار شتتد به خودش اومد وستتوار شتتد.  دید یکند وقت یحرفش را تالف
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 یم یگتاشتته بود و باهاش همخون یبهراد آهنگ ن اریبازهم ستاکت بودند اما ا
 کرد.

 آ*غ*و*ش تو محتاجم به
 حِس آرامش یبرا
 با تو یزندگ یبرا
 از شوقم ُپر از خواهش ُپر
 تو محتاجم یدستا به
 یلمس خوش خت یبرا

 که یقل  نیتسک واسه
 یعادت شده سخت براش

رخ ترنم  میبه ن یکرد نگاه یلب زمزمه م ریکه تک تک کلمات را ز یدرحال
نداخت.حس م ثان کردیا ا دختر ر نیا شتتتریب شتتترویگترد ب یکه م یا هیهر 

 را بلندتر کرد. شیل خند زد و صدا دیآهنگ که رس یجا نیدوست دارد...به ا
 عاشو شد شهیکه بازم م ایرو نیا ریتو محتاجم واسه تع  یچشمها به
 ایدن یرحم یب نیُتو ا ایدن یرحم یب نیا ُتو
 ل خند تو محتاجم به

 باشه میتنها دلخوش که
  اشهیروحم به ل خند تو ز یب یایدن بزار

 شه  ایل خند تو ز به
 شه ه ه ه هه هه  ایل خند تووووو ز به
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 یپناِه هو هقم باش دیتو محتاجمو با به
 یعاشقم باش یآرزوم بوده که روز شهیهم
 یعاشقم باش یروز که

 ...حس آرامش(یلی)سامان جل
*** *** *** 

 ستمیب بخش
آفتاب به صتتورتش باعث شتتد چهره درهم بکشتتد واز  مینور م*س*تق برخورد

به یپهلو تاب اذ یپهلو راستتتش  بازم نور آف ما  رد ک یم تشیچ ش بچرخد.ا
 لب شروع کرد به غرغر کردن: ریشد و ز زیخ میتخت ن یکالفه رو

به ز- بار  به  نبیَاه...هزار  گه  تاقو جمع نکن بزار بخوابم م خانم گفتم پرده ا
 ره. یگوشش م
 یداخلشان زد و سع یکرد و چنگ تیشونه اش هدا یرو یبه گوشه ا موهاشو

خاطره برخورد  مانش را ب که هنوز چشتت حال  مان  ند.در ه کرد مرت شتتتان ک
سته بود خم میم*س*تق ش یا ازهینور آفتاب ب شمانش را مال دیک ستش .دیو چ د
 پتو را حس یکند نرم تیهدا یا گهیتا آنرا طرف د دیکشتت شیپتو یرا که رو

با باز کرد و چشتتم باز کردنش همانا و روبرو شتتدن  مهیو چشتتمانش را ن دکر
 همانا............. دیدیکه م یزیچ

دهنده اش  لیتشتتک لیکه تموم وستتا دید یرا درون اتاق نستت تًا بزرگ خودش
ه شتتده و اش شتتکستتت نهیکه آ یتوالت زیبودااز م یکاربن یو آب دیاز ستتف یقیتلف

 یشتتده بود گرفته تا پرده ها ختهیر نیزم یاش خرد شتتده و رو شتتهیوستت  شتت
شده بود .نگاهش به تخت ریپنجره گ یکه باال یریحر  دهیوابخ شیکه رو یداده 
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بود،  یبنو کار یا روزهیف یآب یبود و رو تخت دیبود افتاد خوده تخت دونفره ستتف
س زت یپتو را کامل از رو شلوار گرمکن ) ود با تنش ب ی( رنگرهیخودش کنار زد 

شد و درحال ی...از رودیسف شرتیت کرد  یرا مرتب م یرو تخت کهیتخت بلند 
 ل انش نقش بست. یرو یشب گتشته افتاد و ناخوداگاه ل خند ادهی
ترنم پرستتشتتگرانه او را  دنیآپارتمان بهراد رستت یدرستتت روبرو یوقت شتتبید

 :دیو پرس ستینگر
 نجا؟یا میچرا اومد-

د بر یم نگیداخل پارک نویماشتت کهیبهش انداخت و در حال ینگاه مین بهراد
 جوابش را داد:

 برمت خونه باغ. یفردا مجاده بسته اس -
به  تازه که استتترس و ترس  ند.فکر ا ک ارهیآن موقع بود   کهنیوجودش را لرزا

شکنجه اش م سر کند  ص ح در خانه او  شو بهراد بو نکهی.با ادادیچطور تا  د عا
 خیباشتتد و خردش کند هراس داشتتت.دستتتانش  کطرفهیعشتتقش  نکهیاما از ا

شداخل  یهوا نکهیبود با ا لرز به تنش افتاده اریاخت یکرده و ب م بود اما گر نیما
شتتد و همراهش تا  ادهیپ زیشتتد به اج ار او ن ادهیبهراد پ یبازم لرز داشتتت.وقت

آمدن آستتانستتور بودن ترنم در  نییرا که منتظر پا یآستتانستتور رفت زمان کینزد
 :دیو پرس اوردیباالخره طاقت ن نکهیذهنش دن ال جواب سوالش بود تا ا

 زاد. کین یآقا-
 بود گفت: ینامعلوم یبهراد نگاهش به نقظه  کهیدرحال

 بهراد.-
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 بله؟-
 به چشمانش زل زد: میو م*س*تق دیبه طرفش چرخ بهراد

 .یزنیصدا م لمویدائم فام ادیبه بعد بهراد صدام کن خوشم نم نیاز ا-
طر را که قرار بود به بهراد بزند بخا یکرد حرف یانداخت و سع نییسرشو پا ترنم

 :دیآمد سرش را بلند کرد و پرس ادشیتامل  یبعد از اندک یاورد،وقتیب
 خاتون ؟-

 ؟یخاتون چ-بهراد
حومه؟اما حاال که جاده بستتته اس نگران  یمگه نگفتن منو برگردون...-ترنم

 نشن.
 موفو شد. یکرد از سوم شخر استفاده نکند و تا حدود یسع یلیخ

 .یمن بمون یبهش گفتم ق ول کرد امشب خونه -بهراد
به ط قه مورده  دنیگفت،تا ستتوار شتتدن و رستت یحرف آهان نیا دنیبا شتتن ترنم

 یکیانداخت و در را بازکرد خونه غرق تار دینزد.بهرادکل یگرحرفینظرشتتتان د
روشن  یاغرقرارگرفته بود چ ییرایپت یکه گوشه  ینیبلندوتزئ هیبودوجزآباژور پا

دن آورد اما بخاطرکنار بو در یکیاز تار  ایرا زدوخونه را تقر یدین ود. بهراد کل
چراغها را  یروبرو تمام یو آپارتمانها رونیشتدن داخل خانه از ب دهیپرده ها ود

شن نکرد.کتش را از تنش ب شده  سیخ راهنیپ یکرد و تند تند دکمه ها رونیرو
شده بود.به اتاقش  یدرد م شیاش را باز کرد کتف ها کرد و گردنش رگ به رگ 

سها ست شرتیرا با ت شیرفت و ل ا شک یحلقه ا نیآ شلوار گرمکن م  یراحت یو
در  یاز اتاقش خارج شد ترنم را همان طور م*س*تاصل جلو یعوض کرد.وقت

 زد و گفت: یل خند گرم دنشیبا د دید یورود
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 .یسرما نخوردتو ل استو عوض کن تا  ای...بیستادیدر ا یچرا جلو-
گاه اتفاقات امروز صتت ح  یقدم نیشتترمگ ترنم به داخل خانه برداشتتت ناخودآ
بندازه  نییکه شتتده پا ییچشتتمش رژ رفتن و باعث شتتد ستترشتتو تا جا یجلو

ساند.تموم تنش خ نهیشوم کیخودش را نزد ستانش را بهم  سیر سرد.د بود و 
 انهو*ح*ش*یشتتتالش  ریبلندش از ز یتا خودش راگرم کند موها دیمال یم

حال به ب کهیدر ناک بودن  خاطر زم دهیخز رونینم خوردن امروزش  نیبود.ب
سته وهمه   سیکل شک سها یموهاش   شده بود وخجالت فیوکث یگل شیل ا
 یجلو هستادی.پس همانطور اندیبهراد بنش زینوو َتر وتم یم لها یرو دیکش یم

 :دیبهراد و شن یمشلول گرم کردن خودش بود که صدا نهیشوم
شونت بدم دوش بگ ایب- ستو ق ل از ا یریاتاقو ن عوض  یسرما بخور نکهیو ل ا
 .یکن

ا بند پ یرو یبه دن ال بهراد راه افتاد،از خستتتگ عانهیستتر تکان داد و مط ترنم
شد و داخلش  یجدا م نییشدن که با چهار پله از ط قه پا یین ود.وارده راهرو
 شیکی.که سه تا از درها مخصوص اتاق خواب هاو شدیم دهیچهار دره بسته د

و  را گشود درشبود.بهراد بطرف درب سمت راست رفت و  یبهداشت سیسرو
 و ستتتنیترنم توان نگر یبرق را زد اتاق غرق نور شتتد.چشتتمان خستتته  دیکل

س ش یبرر شان خودش را داخل اتاق ک شان ک شت فق  ک  د،بهرادیاتاق را ندا
 به دن ال بلوز شیان وه ل استتها انیرده بود و از مب یواریستترش را داخل کمد د

 یگل ص ح با آن ل اسهاس ات توانستیگشت او نم یترنم م یبرا یشلوار مناس 
اده و استتتف زیحوله تم افتیراکه مد نظرش بود  یزیچ یستتر کند.وقت سیوخ
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شده ا سرش را ازکمد ب اریمه یکه برا ین شت و شته بود را هم بردا  رونیکنارگتا
در  یمقر یو ب یکرد خستگ ینگاه نم ییکزکرده بودوبه جا ینم گوشه اآورد تر

سع یصورتش داد م سرپا نگه ندارد  نیاز ا شتریو ب کندکرد عجله  یزد. او را 
 تخت رو بهش گفت: یپس به طرفش رفت و با گتاشتن ل اسها رو

ستفاده کن یتون یم- شه،من  دوارمیام یاز حمام داخل اتاق ا سا اندازه ات با ل ا
 .میدرست کنم بخور یزیچ هی رمیم گهید

ه بود نگاه کرد،باالخر دهیدر رستت کیستتر بلند کرد وبه طرف بهراد که نزد ترنم
 زبانش بکار افتاد:

 ممنون...شرمنده مزاحمتون شدم.-
 و با ل خند نگاهش کرد: دیپا چرخ یپاشنه  یرو بهراد

 .یستیاصال مزاحم ن-
 کهنیخرد شتتده افتاد.خوب شتتد ق ل از ا نهیطرف در برگشتتت و نگاهش به آ به

دستتت و پا بود  ریز یها که بدجور شتتهیکند خرده شتت ییترنم را به اتاق راهنما
 کرد و از اتاق خارج شد. یجمع کرده بود.پف

کوفته دستش را دراز کرد و تنها حوله اش را برداشت  یرفتن بهراد،ترنم با بدن با
شه  یتوجه به وان بزرگ یو خودش را درون حمام انداخت.ب حمام بود  یکه گو

سرپا ریز ستیدلش م ستادیا ییدوش  و  حال یب نقدریهمان جا بخوابد ا خوا
تنش حوله  دورو به  دیچطور خودش را آب کشتت دیکرخت شتتده بود که نفهم

ه ک ییرا تن کرد.ل استتها شیرهایهمان ل اس ز یآمد.مج ور رونیو ب دیچیپ
ش زار اندازه اندازه ن ود اما تو تن نکهی.با ادیپوش زیآماده کرده بود را ن شیبهراد برا

 یبود که بخاطره کوچک شتتدنش بهراد نم یبلند نیآستتت شتترتیزد. ت یهم نم
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که دوره  یکمرش را با بند نکهیبود.با ا دبلن شیبرا یادیاما گرمکن ز دشیپوشت
بلند بود.پاچه  شیبرا یادیقستتمت کمر داشتتت کوچک کرده بود اما قدش ز

 شیمرت ه داخل موها نیشتتلوار را با دوبار تا زدن اندازه کرد. حوله را چند یها
 باز ماندن نداشت یچشمانش نا گرید ردیرا بگ شیکرد آب موها یو سع دیکش
 یحوله اش را رو رهیآب موهاشتتو بگ  ایتونستتتت تقر یوقتباز بودن. مهیو ن

ساعت از  زونیتوالت آو زیم یصندل شده  کیکرد  ضا  شته بود و نمازش ق گت
ستیاگرم م یبود حت سر خوا شت نه مانتو رو پس خودش  یبخواند نه چادر دا

و با  دیزپتو خ ریز یرا به تخت خواب دونفره و بزرگ رساند و پتو را کنار زد.وقت
چشتتمانش را برهم گتاشتتت به  دویر تن بهراد را بلععط یقینفس عم دنیکشتت

 که خواب سراغش آمد وتن خسته اش را ربود. دینکش هیثان
 یستترد بود وقت چیداخل آشتت زخونه مشتتلول درستتت کردن دوتا ستتاندو بهراد

به  نوشابه وانیگتاشت و با دوتا ل ینیها رو داخل س چیکارش تموم شد ساندو
شت در اتاق ا ضربه ا ستادیطرف اتاق خودش راه افتاد، پ ا آروم به در زد ت یو 

سازد اما جواب ضورش مطلع  شن یترنم را از ح ر از بلند ت ن اریبازهم در زد ا دین
شت نگران م یق ل اما باز هم جواب شد کم کم دا ستگ یداده ن  ریرا ز رهیشد د

ستش گرفت و آروم پا ش نیید شد نگاهش به تخت افت مهیدر ن یوقت دیک اد باز 
از  یپتو جمع شده بود و تنها صورتشو قسمت ریز فیضع یکه ترنم مثل پرنده ا

گل افتاده اش ل خند  یدش و لپ هایصورت سف دنیشد.با د یم دهیموهاش د
داشتتته و در را قفل نکرده بود ل خندش پر رنگ تر  نانیبهش اطم نکهیزد از ا

ترنم را امشتتب  نکهیا الیآمد.خ رونیکرد و از اتاق ب شتتد،برق اتاق را خاموش
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شاد سراز یکنارش دارد  سردردش را که  یکرد و باعث م یم ریرا به دلش  شد 
شت فرامو س شهنوز ادامه دا ساندو ینیکند. ش زخونه برگردوند و  ها  چیرا به آ

شت برگ ییرایغتا خوردن نداشت به پت یبرا ییقرار داد اشتها خچالیرو داخل 
 یانشیپ یانداخت و آرنجش را رو نهیشوم کیکاناپه بزرگ نزد یو خودش را رو

 گتاشت و با نگاه کردن به سقف به فکر فرو رفت.
از  لشیزنگ خوردن موبا یچشتتمانش گرم خواب شتتده بودن که صتتدا تازه

 لیستترخ و خواب آلود دن ال موبا یشتتد و با چشتتمان زیخ میخواب پراندش.ن
ود که افتاده ب یتوجه به شتتماره ا یب دید شیروبرو زیم یرو آنرا یگشتتت وقت

صدا یبرا س اند و خواب  ویاگوش یبلند زنگ گوش یقطع کردن  به گوشش چ
 جواب داد: دآلو

 بله.-
 شد: دهیاز پشت خ  شن انیو شاد پو یپر انرژ یصدا

 جون؟ ییدا یچطور زیزاد عز کیسالم بر شازده بهراد ن-
باره رو کهیبود در حال یشتتتاک انیموقع زنگ زدن پو یکه از ب بهراد  م ل یدو

 گفت: یبا لحن نه چندان دوستانه ا دیکش یدراز م
 ؟یکرد دارمیب یساعت چنده نصف ش  ینیب ینم یسالمو مرض،کور-
دارم  شتتبیخودته از د ریتقصتت روقتهید دونمیم ستتتمیکور ن تیترب یب -انیپو

م*ر*ت*ی*ک*ه مثاًل من  یدیجواب نم ای یخاموش ای رمیگ یباهات تماس م
 یحاج یبر نکهینه ا یکارمو راه بنداز یشتترکت صتتادرات نیتو رو فرستتتادم ا

 مکه. یحاج
 (اخم کرد:مای)شوهر سیجواد یادآوریبا  بهراد
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 ؟یکرد دایالشخورو از کجا پ نیکار کردنت ا نیخاک تو سرت با ا-
 بهراد؟ یتو خواب نما شد یگ یم یچ-
 ش؟یشناسیگم م یم ویم*ر*ت*ی*ک*ه جواد نیا-
سم...فدر دینه،از کجا با- شنا سال نکهیکرد مثل ا شیمعرف کیب شون ب یدو اها

 کار کرده.
ش- سته ن ا سم تر یآخه چقدر بهت بگم؟م یباز بدون فکر کار انجام داد یخ

 ن.ک اطیذره احت هیبره هوا بابا  یباباتو دود کن امرزیآخرسر مال و اموال خداب
 تو؟ یدار یجواد نیبا ا یبابا،حاال چه دشمن الیخیب-

 و کالفه گفت: دیکش یپف صدا دار بهراد
 .ماسیشوهره س-
 ؟یک-

 شد: یاز گوشش فاصله داد و شاک ویگوش بهراد
 زهرمار کر شدم.-
 شد: یجد انیپو
 ما؟یکدوم س-
 منو نابود کرده؟ یزندگ مایبه نظرت چندتا س انیپو-
 مایاستم ست یبهراد وقت دانستتیوارد شتد خوب م یدوباره از دره شتوخ انیپو
صله اش کم م دیایم سع زدیر یشود و بهم م یحو ش یپس   هانیکرد حرف را نا

 عوض کند:
 حالش چطوره؟ اریاونطرف چه خ ره؟مه یراست-
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 جواب داد: مایتوجه به منحرف شدن بحث از س یب
 ...خوبه.ستین یخ ر-
 ؟یخ ر دار یاز پر-
 نه.-
 دلش برات تنگ شده. یلیسر بهش بزن خ هی-
 .شهیم یچ نمیب -
و  اریبعد از مرگ پروانه مه یباخودت ب ر طفل ارمیمه یبر یخواستتت یهروقت-

 .دهیند
 .بخوام خوامیشرُت کم کن م گهیبرمش...خوب د یباشه اگه خواستم برم م-
خواب  یگفتیساعتا برات سره شب بود و م نیا یکه بود نطرفیا طونیش هیچ-
 کنه؟ ینکنه خانم صدات م اسیموقع واسه مامان نیا

 گفت: هیزد و با کنا یپوزخند بهراد
 اتفاقًا خسته بود زودتر از من خوابش برد.-
 :دیشوکه شده داد کش انیپو
خاکیچ- با ا نوریتو ستترت تو ا ؟؟؟؟ مهیآب   ینخورد یگه چیه یآزاد نه

 ...یاونجا دار یحاال که رفت
 خوابه. انیگمشو پو-
 .یکرد یبهراد جون عمه ات بگو شوخ-

 ل خند زد: بهراد
 کردم. ینداشته ام شوخ یبه جون عمه -
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ش نمیب  امیبهراد به جان بچه هام ب- سه خودت جوجه ک  یراه انداخت یاونجا وا
ش یحاللت نم رمویش  میتا بچه قدون شیکنم..م*ر*ت*ی*ک*ه الوات منو با 

 .یالواط یپ رانیا یرفت یقد ول کرد
 ینازک شتتده  یخودش را گرفته بود که از حرفها و صتتدا یبه زور جلو بهراد

 :افتدیبه قهقه ن انیپو
 نکن. یبخوابم مسخره باز خوامیبرو گمشو م انیپو-
 باشه برو بخواب...نه نه حالشو ب ر از طرف منم ب و...-
 ؟یگفت یچ-
 کیمثه تو ت ر یشاخ و دم یاز طرف من بهش بخاطره زدن مخ غول ب دیب خش-

 بگو.
 خداحافظ.-
 .یباشه بابا سالم برسون با با-

ش یقیکه قطع کرد نفس عم ویگوش سخره باز یشوخ شهیهم دیک  یاه یها وم
قت حس نم چیکرد ه یغمو از دلش دور م انیپو  شتتتهیدا انیکرد پو یو

سن صله  صًا با فا صو شتن پو یکم یمخ سال ازش بزرگتر  انیکه دا سه  تنها 
 ایبهراد را زود دن یستتتالگ 15بود.پروانه بخاطره زود ازدواج کردنش در ستتن 

 بود. هآورد
*** *** *** 

 یادآوریکرد و بافت .ل استتش مناستتب بود اما با  تیهدا یگوشتته ا موهاشتتو
خودش را به  عیکه داخل رختکن حمام رها کرده بود.ستتر فشیکث یل استتها
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م ن یافتاده بودو بخاطر نم داربودنش بو یگوشتته ا شیحمام رستتاند ل اس ها
ستیگرفته و نم ستشو رو توان شان د شت و کم یشانیپ یب وشد فکر کرد  یگتا

 دنیخواب یبه جا شتتبیکاش همان د یجز شتتستتتنشتتان نداشتتت ا یا چاره
سها ست تا االن دغدغه  یرا م شیل ا شد.بهتر  یش شته با  یجاب دیدل اس ندا

 ینجوریو الاقل تا ظهر خشک شود.هم دیرا بشو شیدست دست کردن ل اسها
 افکار غوطه ور بود نیخاتون نگران است.در هم دانستیکرده بود، م رید یلیخ
 یدر اتاق بلند شد و پشت سرش صدا یشست.صدا یل اسها را م یکی یکیو 

 :دیبهراد را شن
 ؟یشد داریترنم...ب-

دارد ن یروسر نکهیا یادآوریآمد,اما با  رونیو از حمام ب دیتند آب کش دستاشو
 فت:و گ ستادیتا باهاش موهاشو ب وشونه،م*س*تاصل رفت و پشت در اتاق ا

 .دارمیب-
 بهراد بلند شد: یصدا

 نهار. ایب-
 با خودش زمزمه کرد: ترنم

 نهار؟مگه ساعت چنده؟-
با  دیکناره تخت للزستتاعت  یکه با خودش زد نگاهش رو یبا حرف همزمان

 خشکش زد: دادینشان م کهیزمان دنید
-2:25 
 زمزمه کرد: دیخودش بخاطر خوش خواب بودنش خجالت کش از
 کنه؟ یم یاالن بهراد با خودش چه فکر -
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 را بهش نداد: یافکار منف یبهراد اجازه  یصدا
 .گهید ایخوابت برد ترنم ب-

شتتکمش که قاروقورش را  یافتاد و دستتتش را رو ینداشتتتن روستتر ادی دوباره
 شده جواب داد: زونیآو ییگتاشت و با ل ها دیشنو یبوضوح م

 ندارم. لیممنون من م-
 .یتو آش زخونه ا گهید قهیپنا دق ینخورد یزیچ روزمیچه؟د یعنی-بهراد

شت در تک امدیاز بهراد ن ییصدا گرید  اد و زمزمهد هیمعلوم بود رفته،کالفه به پ
 کرد:

 َاه. رونیبرم ب یحاال چطور-
 یبه حمام برگشت و شستن ل اسهارو تموم کرد خوش ختانه تراس کوچک دوباره

تاق بهراد قرار داشتتتت رخت آو داشتتتت و تونستتتت  یآپارتمان زیکه داخل ا
 کیانداخت  یکارش تموم شد به ساعت نگاه یل اسهاشو روش پهن کنه.وقت

 یگتشتتت و او هنوز لنگ روستتر یبهراد م یکرده  نیمع ی قهیربع از پنا دق
با ابود کهی. ها ک اری یبهراد برا یشتتتب مهمون ن ما پ دهیرا د شیمو  شیبود ا

دختر  نکهینداشتتتت با ا ندیرا ب  شیاو موها نکهیاز ا یخودش احستتتاس خوب
ارش ب نطوریا یمته   ایتقر ین ود اما بزرگ شدنش در خانواده ا یدیآنچنان مق

ود ب یچاره ا اهبود و دن ال ر ستتتادهیس*تاصتتل وستت  اتاق اآورده بود.دوباره م*
 دایشد هرچند پ ینم دایپ یچون بهراد روسر یپسرمجرد یمتاسفانه تو خونه 

صدا یشد جا یهم م شت! که به در خورد از جا پراندش و  یتقه ا یتعجب دا
 قل ش بگتارد. یبکشد و دستش را رو یفیخف غیباعث شد ج
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 ؟رونیب یایب یخوا یوقته تموم شده نم یلیات خ قهیترنم پنا دق-بهراد
ت که گتشتت یبهراد م یبرا یدن ال جواب دیکوب یکه هنوز قل ش از ترس م ترنم

 شد: دهیکش نییدر پا رهیدوباره صداش بلند شد وپشت بندش دستگ
 داخل. امیمن دارم م-

ه ترنم ببکنه بهراد داخل اتاق شتتده بود و نگاهش  یبخواد مخالفت نکهیاز ا ق ل
سرش پا س  اتاق ا نییکه خجالت زده  ستانش ور م ستادهیبود و و  یبود و با د

سها برا سف شیرفت دوخت.ل ا م را صورت ترن دیبزرگ بود اما خوب بود رنگ 
ا چهره اش ر بودصورتش بافته شده  ی.موهاش که گوشه دادیروشن تر نشان م

 ت:خجالت زده کند گف نیاز ا شتریترنم را ب نکهیاز ا داداق لیبچه تر نشان م
 غتا سرد شد خانم.-

خجالت زده بود که جرات بلند کردن سرش را نداشت،ذهنش قفل  نقدریا ترنم
به بهراد بدهد. بهراد که از ستتکوت ترنم نگران  یتوانستتت جواب یکرده بود نم

 یشتتد و بدون معطل کیتوجه به خجالت ترنم بهش نزد یحالش شتتده بود ب
 شتابود دستش را برد یبدنش معمول یاو گتاشت.دما یشانیپ یدستش را رو

 :دیپرس یوبه صورت سرخ ترنم چشم دوخت و با لحن آروم
 ؟یخوب-

ست حرف بازم سرشو تکون داد،بهراد که دل ینتون ل ترنم را حا نیا لیبزنه و تنها 
 :دیکرد و پرس زیچشماشو ر دیفهم ینم
 مطمئن؟-

 ان ل یگوشه  یبه زحمت آب دهانشو قورت داد و سرشو تکون داد،ل خند ترنم
 بهراد جا خوش کرد:
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 زبونتو موش خورده.-
د دستش را تر ش ضیبهراد عر دال خندیو ل ش را گز دیخجالت کش شتریب ترنم

ش که به تن ترنم افتاد از چشتتمان یفیچونه ترنم قرار داد.لرز خف ریبرد و ز شیپ
حاال تقر بازم کمترکرد  له اش را  فاصتت به رخ هم ا  ایدور نموند. تادهیرخ   ستت

اه به چشتتمانش نگ کردمج ورش  نکارشیبودناستترترنم را آروم بلند کرد و با ا
کرد.ل خند  یم ییکند.برق خجالت به وضتتوح درون چشتتمان ترنم خودنما

 یبه ل ان ترنم انداخت انگشت شستش را رو که ینگاه میبهراد جمع شد و با ن
ش نشییلب پا ش رونشیدندون ترنم ب یو از ال دیک شدیک شدت ف  یار.ل ش از 

شده بود.ن سرخ  شمان  گاهشکه با دندون بهش وارده کرده بود  را دوباره به چ
 ترنم بود زمزمه کرد: یآوا برا نیکه بهتر ییترنم دوخت و با صدا

 .ایمنتظرم ب-
ت.با رف رونیاز اتاق ب یاز صورت ترنم جدا شد و در چشم بهم زدندستشو  بعد

 یدر پ یو پ ویعم یتخت رها کرد و نفس ها یرفتن بهراد ترنم خودش را رو
 .دیکوب یاش م نهیس ی.قل ش تند تند به قفسه دیکش

شده بود  آفتاب نکهیو به آسمون چشم دوخته بود با ا ستادیا یقد یپنجره  کناره
در دوردست ها  یی ایکمان ز نیو رنگ دنیبار یبارون م زیر یاما هنوز قطره ها

س داریپد شن کرده و عم گاریشده بود.  یزد و همراه دودش آهنگ یپک م ویرو
 :خواندیگتاشته بود زمزمه وار م نیدرون ماش شبیرا د

 آ*غ*و*ش تو محتاجم به
 حِس آرامش یبرا
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 با تو ی ی ی یزندگ یبرا
 از شوقم ُپر از خواهش ُپر
 تو محتاجم یدستا به
 یلمس خوش خت یبرا

 که یقل  نیتسک واسه
 یعادت شده سخت براش

سرش ادامه نداد وگردنش را به عقب چرخانداترنم با  باحس شت  وجود ترنم پ
ل انش  یرو یی ایل خند ز کردیم شیو تماشا ستادهیاز او ا یچند قدم یفاصله 

ره ترنم س ینگاهش به شال رو یل خند بزندااما وقت زیبود که باعث شد بهراد ن
 :ت,کامل به طرفش برگشدیباال پر شیاز ابروها یکیافتاد 

 قابل خوردن ن اشن. گهیفکر کنم غتاها د-
گاهش را از ترنم گرفت و درحال یزیدرجوابش چ ترنم فت،بهراد ن ه ب کهینگ

 مزمه وار گفت:رفت ز یطرف آش زخونه م
 بود؟ یتموم هم وغمت روسر-

د بهرا کهیتر شتتد و جور ویکه متوجه حرف بهراد شتتده بود ل خندش عم ترنم
 بشنود آهسته گفت:

 !یدیچه عجب فهم-
شن بهراد ضر جواب نکهیکه ترنم بهش داده بود با ا یجواب دنیبا شوکه  شیاز حا

 نگفت. یزیاکتفا کرد و چ یشده بود اما تنها به ل خند
مشتتلول  صتتدایچهارنفره داخل آشتت زخونه نشتتستتته بودن و ب زیدو پشتتت م هر

آمدن ترنم  ریستتفارش داده بود وبخاطر د رونیخوردن نهارشتتان که بهراد از ب
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ستترد شتتده بود و ترنم دوباره گرمشتتان کرده بود،بودن.بعد از خوردن غتا ترنم 
سره جا ست و  ش شلو ابهراد ر رفت ییرایبه پت یوقت دیچ شانیظرفها را  ل ور م

 انداخت: وارید یبه ساعت رو ی.نگاهدید لنشیرفتن با و
-4:45 
 نبیگشتتت خونه باغ نگران خاتون بود ز یبرم دیشتتده بود و با رید یلیخ گهید

س ت ن ینداشت و ممکن بود در ن ود ترنم اشت اه یخانم سواد درست و حساب
 یاز رو را شیفکربه اتاق بهراد برگشت و ل اسها نیانجام دهد.با ا شیبه داروها
 یرو یکی یکیبرداشتتت هنوز نم داشتتتن وخشتتک نشتتده بودنا زیرخت آو

شان کردکه ا یبخار شک ش کیاز شتریب نکاریداخل اتاق خ  دیساعت طول ک
باال  ییابرو دنشیآمد بهراد از د رونیوحاضر آماده از اتاق ب دهیل اس پوش یوقت

 هش کرد:انداخت و پرسشگر نگا
 کجا؟-
 شونه اش مرتب کرد و گفت: یرا رو فشیک
 شده. رید یلیبرم خ گهیبا اجازه تون من د-

گتاشتتت و دستتتانش را درهم گره کرد و  شیروبرو زیم یستتازش را رو بهراد
 زل زد به ترنم: میم*س*تق

 برمت. یخودم م نیبش-
 تعارف کرد: ترنم

 .دمیبه شما زحمت نم گهیممنون د-
 نگاهش کرد و محکم گفت: یجد بهراد
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 برمت. یخودم م نیگفتم بش-
حواستتش را به بهراد  یرچشتتمیاز م لها نشتتستتت و ز یکی یرو ریناگز ترنم

دوخت که دوباره سازش را بدست گرفته و مشلول ور رفتن باهاش بود.ترنم که 
 یحرف ایب رسد  یکرد سوال یاز حد خودش کالفه بود سع شیاز ساکت بودن ب

ب شتتتریخواستتتت ب یدلش م یچرا ول دانستتتتیزند نمب ند پس  بدا  ااز بهراد 
 مقدمه گفت: یب یآن یمیتصم

 سوال ازتون ب رسم. هی شهیم-
ته از ابروهاش باال رف یکیوسرش را بلند کرد بازم  دیدست از سازش کش بهراد

 بار خودش شروع به حرف زدن کرده بود: نیاول یترنم برا نکهیاز ا دیبود شا
 شرط داره. هی یب رس ول-

 ترنم متعجب زده شد: نگاه
 ؟یشرط؟چه شرط-

 گرفت: طنتیبهراد رنگ ش نگاه
 ؟یاوک ستمیلحظه به بعد من سوم شخر ن نیاز ا نکهیا-

 نکهیا یمتوجه منظورش شتتد بجا ینگاهش کرد وقت ایگ یلحظه ا یبرا ترنم
 و محکم گفت: دیکش یقیخجالت بکشد نفس عم شهیمثل هم

 باشه ق وله.-
شت به غافلگ گهید شدنیکم کم دا س  ترنم عادت م ر  تیضار کردال خندیتو

 زد: یبخش
 .یسوالتو ب رس یتون یخوبه حاال م-

 :دیپرس یبدون معطل ترنم
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 ؟یزن یچند وقته ساز م-
ش نگاه ضوح در چشمانش درخ شک به و شد ورنگ باخت،برق ا  دیبهراد کدر 

 ند:کرد کنارش بز یو ملرورانه سع
 .یاز بچگ-
سوال د و شروع به حرف  یگریق ل از آنکه ترنم  مطرح کند ناخوداگاه خودش 

 زدن کرد:
به االن و ادیم ادمی یاز وقت- نه م لنیتا  ماهرا مادرم  زد اونم از  یبا من بوده 

ستادا نیاز بهتر یکیپدربزرگم که  شت گرفته ب ادیبوده  لنیسنتور و و یا ود،ه
 ویآالچ ریکه ز ویوقت روز چیبده ه ادیستتالم که شتتد ازش خواستتته ام به منم 

ساز م ییجا اطیح یتو ست نیاول یابرازد یکه مامانم اکثر اوقات  سازو د م بار 
اونقدر افتضتتاح زدم و صتتداش برام زمخت بودکه  رهینم ادمیگرفتم ومثال زدم 

 کهیتونم مثل مادرم بزنم در حال ینم ادامه ندادم.اشتتکم دراومده بود که چرا
بارم بود.مادرم اون لحظه بهم ل خند زد  نیزد ومن تازه اول یمادرم سالها ساز م

شت ب*غ*لم کرد  شت رو سازوو از پ ستم ا یگتا  نیشونه امو آرشه رو داد د
 نیکرد اون لحظه بهتر یم میدستتتام بود و همراه یخودشتتم رو یدفعه دستتتا

تا خوب  عمرم بود.از یلحظه  با کمک مادرم ستتتاز زدم  به بعد   ادیاون روز 
 .دیکه اون روز شوم رس نیگتشت تا ا یگرفتم پنا سال

و  افتیچشمش راه  یاز گوشه  ینتونست خودشو کنترل کنه و قطره اشک گهید
 وبلضشو قورت داد: دیکش یقیل ش خ  انداخت.نفس عم یرو

http://www.roman4u.ir/


 355 شب برهنه

 یدستتتت به ستتتازم نزدم حت گهید یبعد ازمرگ مادرم تو اون تصتتتادف لعنت-
شم نکردم.حس م صدا یکردم هر لحظه که طرفش م ینگاه  یمادرمو م یرم 

وض ع ک ارهی ریچشمم اما اون تصو یجلو ادیم  اشیصورت ز ریشنوم و تصو
شده  یم صورت له  شو به  شده م یشه وجا  گهیده...د یمادرم که پر از خون 

ن و دکترا جوابش کرد ضتتهیرخ ر داد خاتون م اریمه کهیبزنم تا روز ستتتمنتون
 دیاونشتتب تا صتت ح ستتاز زدم.بعد از مادرم خاتون همه کستتم شتتده بود و با

شتمازندگیبرم شتم و اومدم د مویگ شت فق  زیچ چیه گهیگتا  برام ارزش ندا
 .نیمونده رو کناره خاتونم باشم هم یباق یخواستم روزا یم
ه توانستتت ب یاش تلم ار شتتده بود و نم نهیستت یوقت بود رو یلیحرفا خ نیا

 دیترنم درو دل کرده است شا یچرا برا دانستیخودش هم نم یبزند حت یکس
 ها دچارش شده بود! یکه تازه گ یبخاطره حس

 یدخترک را غم یوستترش را آهستتته باال گرفت چهره  دیکشتت یآستتوده ا نفس
بود.درد کرده  سیرا خ دشیاشتتک صتتورت ستتف یپوشتتانده بود قطره ها میعظ

نداشتتتن  نیا زیچون خودش ن دیفهم یم یبهراد را بخوب درد را داشتتتت درد 
ض ست دادن پدرش که هنوزم که هنوزه بع  یادآوریش ها با  یمادرش درد از د

 ی.درک مدیلرز یو از ترس به خودش م دیپر یمرگش از خواب م ی هصتتحن
 ان یترس گر نیکرد ترس بهراد را بخاطر از دستتت دادن خاتون ترنم هم با هم

قدر ا ریگ ما چ باهم فرق داشتتتن بهراد مرد بودو خودش م نیبود ا  یدونفر 
با دیبرآ شیتوانستتتت از پس خرج زندگ کار  ما اوچ که  یکرد؟کستتیم دیا را

ش شتن فام نی. درعتندا شت انگار فام چکسیه لیدا ه همه ب شیپدر لیرا ندا
فام مادرش هم  نه بودنا فام لیخونش تشتت چه بودنش  تک ب خاطر   یلیب
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سع شت... شردن قل ش چ یافکارمنف نیکرد ا یندا ا به ر یزیکه جز آزارش و ف
اشک  یو ردها دیصورتش کش یهمراه نداشت از ذهنش دور کند.دستش را رو

سع  دنیبزند.بهرادکه با د یکرد ل خند هرچند کم رنگ و کوتاه یرا پاک کرد و 
ت و بلند م ل انداخ یترنم کالفه شتتده بود ستتازش را کنارش رو یاشتتک ها

 رفت تا ل اس ب وشد رو به ترنم گفت: یبه طرف اتاق خوابش م کهیشدادر حال
 رم آماده شم. یم-

بود،همراه  یاش هفت قهیکه  یجتب یستت ز ل*ج*ن وریشتتونه زد و پل موهاشتتو
ش شویشلوارکتان به همون رنگ پو صم د،موها شت پا میت  یوبزند پس ر نییدا

شته بود بهش یشیمدل و با ته ر نی.اختیر انهاش و*ح*ش*ی یشانیپ  که گتا
شت و زد وقت یم سو زیهمه چ یآمد.ادکلنش را بردا شتن  شد با بردا  چییمرتب 
 آمد. رونیو کاپشنش از اتاق ب نیاشم

شها ترنم ش شیکف  دنیبا دبود. ستادهیبه انتظارش ا یو کناره دره ورود دهیرا پو
بود در دلش ل خند زد و عوض شتتده  شیزدن موها نییاش با پا افهیبهراد که ق

 قربون صدقه اش رفت.
 .میبر-بهراد
خارج  ترنم مان  پارت چشتتم از او برداشتتتت و ستتر تکون داد.همراه او از آ

معطل  ی.اندکدیکشت یطول م یکم دیایبود تا باال ب 10شتدن.آستانستور ط قه 
 تخس یپسرها هیبهراد راکه چهره اش ش  یچشم ریزمان ترنم ز نیشدن درهم
صدادیکاو یشده بود م س نگید ی.با  سور نگاهش راگرفتو متوجه  دنیر سان آ

هراد با وب ستادنیمعنادار بهراد بخاطر نگاه کردنش نشد.داخل آسانسور ا ل خند
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نفر خودش را به ستترعت  هیمنتظر بستتته شتتدن دربودن که  نگیزدن دکمه پارک
سورانداخت.بهراد با د سان سا دنیداخل آ سره هم شد ا شیاخم ها هیپ  نیدرهم 

بخاطر نگاه  دیازش نفرت داشتتت شتتا لیدل یبود بهراد ب37همان پستتره واحد 
 آورد. یوخون بهراد را به جوش م دیللز یترنم م یزننده اش که رو

سرک نگاهش رو بازهم شم غره  یآنروز پ شده بود وبدون توجه به چ ترنم ثابت 
نگاه  نیمتوجه ا زیترنم خودش ن دیکاو یصتتورتش رام یبهراد تمام اجزا یها

پا حد ممکن  تا  به پستترک  نییها شتتتده وستترش را  گاهش  تا ن ته بود  ندخ ا
 دو مشت کردن دستش مشخر بو دنی.بهراد که کامال از طرز نفس کشافتدین

ست با حرکت ست روبرو یرو به انفجار ا شتش را به ترنم کرد ودر سرک به پ یپ
جمع  اش نهیس ی.دستانش را روستادیشده بود ا یکه ترنم پشتش مخف یطور

شتتدن بهراد در  یرتیحرکت وغ نیکرد وبا خشتتم به پستترک زل زد.ترنم که از ا
 نشتتانیب یریشتتد هرلحظه ترس از آن داشتتت که نکند درگ یدلش قند آب م

 مثل آسانسور!خوش ختانه یکوچک و تنگ یآن هم کجا داخل فضا ردیصورت گ
ها از آن و پستترک زودتر از ستتتادیآستتانستتور از حرکت ا یاحتمال یریق ل از درگ

لب  ریفوت کرد و ز رونیآنجا خارج شتتد.با رفتنش بهراد نفستتش را با حرص ب
 نثارش کرد: یفحش

 م*ر*ت*ی*ک*ه ع*و*ض*ی.-
نروز که آ یرا به ل ان ترنم نشتتانده بود.بهراِد االن چقدر با بهراد یل خند محو و

به منزلشتتان آمده بود فرق داشتتت.آنروز با  ویحال خاتون خراب شتتده و صتتد
از خود نشتتتان نداده بود اما  یدر برابر ترنم عکس العمل ویرفتاره صتتتد دنید

 االن؟؟؟
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*** *** *** 
 کمیو  ستیب بخش

 گتشت و یو شب را منزلش ص ح کرده بود م دهیبهراد را د کهیروز از زمان سه
دوخت اصتتاًل  شیروبرو یحوصتتله اش را به جزوها یبود .نگاه ب دهیاو را ند

 یکرد غصه اش م یبه امتحان پس فردا فکر م یاشت وقتخوندن ند یحوصله 
اونها رو  و رد.کش موهاشو باز کاوردیگرفت اصاًل نتونسته بود از درسش سردرب

کند ب یسه روز نتونسته بود خواب درست و حساب نیشونه اش رها کرد. ا یرو
او تنگ شتتتده بود و حاال بعد از  یبعد از رفتن بهراد دلش برا قهیدق 10 یحت

سه روز بگ شت   یداد.دائم باخودش در جدال بود بهانه ا یآزارش م یخ ر یت
که  یزیشتتتد...تنها چ ینم دایپ یبهانه ا چیجور کند و به او زنگ بزند اما ه

 یکه کناره بهراد بود.صتتدا ییو روزها یو خاطرات مهمون ادهیکرد  یآرومش م
 یخ ر داشتتته باشتتد ترنم نگاهش م نکهیآواز آروم بهراد که پشتتت پنجره بدون ا

شش تکرار م شده  نیچند کهیشد بطور یکند دائم توگو کلمه اش ورد زبونش 
کرد مخصوصًا حاال که از او دور  یزمزمه م یگدلتن یبود و با خودش وقت ها

که  ینور تنها الم  ریآروم آروم برف که ز زشیبود.پرده را کنار زد و از پنجره به ر
 برف نیشتتد چقدر از نظرش ا رهیبود خ انیوشتتن بود نمار یپشتتت اطیداخل ح

 و یرو ادهیکرد.ناخوداگاه دلش پ نشیآمد و ل خند را مهمان صتتورت غمگ  ایز
شال بافت نیا ریز زدنقدم  ست، ش یبرف را خوا بود  هدیکه خاتون زحمتش را ک

 نی,بلوز آستتتیابرو باد نیشتتلوارج دیکاو نهیرا درون آ د،خودشیچیبه دورش پ
اله ک یروسر یتنش بود.شال را دورش محکم کرد و به جا یا روزهیبلند نازک ف
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شت رو یبافت ش شانشیپر یموها یکه دا شها دیک شاندن گو اجازه  شیو با پو
شد تقر یرو شیداد موها شوند.ازاتاقش خارج  تمام چراغها   اً یشانه اش رها 

صدا جادیخاموش بود.بدون ا سرک در اتاق خاتون را باز کرد ییسرو ش یو   دیک
نگاهش را به  شیشتتگیط و عادت هم دید یخاتون خواب هفت پادشتتاه را م

از نفس  نمطمئ یرا شتتمرد وقت شیخاتون دوخت ونفس ها ی نهیستت یقفستته 
آستتوده در اتاق را آرام بستتته وبه  یالیزد وبا خ یمنظم خاتون شتتد ل خند یها
سوز هوا اطیح  ریلرزکرد اما آمده بود تا ز یسرد زم*س*تان یرفت.با برخورد 

به سر و صورتش عقب بکشد و داخل  ییبرف قدم بزند نه آنکه با خوردن سرما
 یاش جمع کرد و شتتروع کرد به قدم زدن برا نهیستت یبرگردد. دستتتانش را رو

شب به تنها نیا ییهوا نیبار بود تو همچ نیاول هم و شهیهم زدیقدم م ییموقع 
 اطیساعت از شب به ح نیا ییگتاشت تنها یهمراهش بود و ترس نم الیو خ

 کرد و ینم شیرها یبهراد لحظه ا الیکردخ یفرق م شی.اما امشتتتب برادیایب
چقدر  دی.نفهمدادیاو را نم ریغفکر کردن به  یحس دوستتت داشتتتنش اجازه 

ستخر خال یبه خودش اومد که روبرو یقدم زد وقت ود ب ستادهیشده از آب ا یا
 یصتتندل یحس کرد بهراد رو یلحظه ا یبرا دیشتتیاند یو به اتفاق آن شتتب م
 بود وبس... الیخ کیآن تنها  یاست ول دهیکناره استخر دراز کش

 خودش زمزمه کرد: شیپ یوبا زدن ل خند دیبه صورتش کش یدست
 ؟یکن یم کاریباهام چ ی...بهراد داردمیواقعا دارم عقلمو از دست م-

 وبلند خواند: دیکش ویعم نفس
 ام ؟ یندانم که ک من
 ام یغزل زندگ تیشاه ب ییکه تو دانمیفق  م من
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*** *** *** 
شتتدن را نداشتتت همش با  داریاما توان ب دیشتتن یم یبلند یناله ها یصتتدا

صدا ندیب یکرد دارد خواب م یخودش فکر م ضح تر  یاما  ناله ها بلندتر و وا
ساعت باال یکی دیرس یبه گوشش م  یاز چشمانش را به زحمت باز کرد و به 

تر  بلندناله ها  یبازهم صتتدا دادیصتت ح را نشتتان م 6:15طاقچه نگاه انداخت 
تا جا با  ییشتتتد  پا یخاتون مثه ستتتاعقه زده ها از رو ادآوردنیکه   نییم ل 

شتت اهت به  یکه ب ییکرد و با قدمها تیهدا یمواجش را به طرف ی.موهادیپر
خاتون پرت کرد.وقت ن ود دنیدو تاق  خل ا با  دیکل یخودش را دا برق را زد 
رد ک یکه م ییها لهچشمانش رفته بود و نا یاهیکه دهان کف کرده و س دنشید

 زد: شیو صدا دیکش یفیخف غیشد. ج یم صداتریکم کم ب
 .؟خاتوووووووووونیشد یخاتون...خاتونم چ-
ست و پا ن اریا شدت د ستینم کهیرا ُگم کرده بود طور شییبه   کاریچ دیبا دان

بود ماستتک  دهیفا یزد اما ب یبه صتتورت خاتون م یآروم یکند؟ضتتربه ها
زد  یخاتون را صتتدا م کهیدهان خاتون گتاشتتت و در حال یرا به رو ژنیاکستت

چون  دیشتتن یرا نم شیخاتون صتتدا ینفس بکشتتد اما انگار خواستتتیازش م
 یکار خاتون یتوانستتت برا ینم نکهیاز ا دانهیمتکان نخورد.ناا شیپلکها یتح

شماره  یانجام دهد از خ  تلفن شت  اورژانس را گرفتو  یکه داخل اتاق قرار دا
تر خودشتتان را  عیداد والتماس کرد هرچه ستتر حیخاتون را توضتت تیوضتتع

 برسانند.دوباره شروع کرد به صدا زدن خاتون...
 کن...خاتون...خاتون...خاتونم تو رو خدا چشاتو باز -
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 یرا گرفت.نفس ها دگانشید یاشتتک جلو یشتتدو پرده  یجار شیاشتتکها
گار ند شتتتده بودو ان ماستتتک اکستت یخاتون ک  یبهش نم یکمک ژنیبودن 

اطر بکند.با بخ دیبا کاریچ ییدانستتت تنها یکرد.م*س*تاصتتل مانده بود و نم
 بعد ازمنزلشتتان را که ته باغ بود گرفت... یشتتماره  عیخانم ستتر نبیآوردن ز

خانم از  نبیخستتته وخواب آلود ز یباالخره صتتتدا یطوالن ییاخوردن بوقه
 شد: دهیپشت خ  شن

 الو...-
 تند گفت: ترنم

 خانم به دادم برس... نبیز-
 :دیتازه از خواب پر یانگار نبیز
 شده ؟ یِاوا ترنم چ-

 :دیترنم از بلض لرز یصدا
 .دهیکنم جواب نم یصداش م یخاتون...حالش بده ...هرچ-
 اونور. مییایکنم م یجده سادات االن غالمو صدا م ای-

 گتاشت و به طرف خاتون برگشت و زمزمه کرد: ویگوش یبدون خداحافظ ترنم
 .اریخاتون جونم طاقت ب-

شن یصدا ساند  عیسر دیبهم خوردن در را که  شو به اتاقش ر شد و خود بلند 
هوا بست و شال رو سرش انداخت  یب و موهاشو دیبلوزش پوش یرو ییمانتو

 یزد م یخاتونو صتتدا م هیخانم که با گر نبیز یزد.صتتدا رونیو از اتاقش ب
 زده به طرفش رفت: هیتک واریکه به د دیراه رو غالمو د داتویشن
 آقا غالم برو دم در با اورژانس تماس گرفتم االناست که برسه.-
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 شیصدا یزیچ یادآوریسرشو تکون داد وبه طرف در راه افتاد اما ترنم با  غالم
 زد:

 آقا غالم.-
 و به طرفش برگشت،ترنم ادامه داد: ستادیا غالم

 .نیریخان تماس بگ اریبا مه-
 باشه.-

خاتون  گرید ترنم تاق  ند خودش را درون ا ماشتتتا ک تا رفتن غالم را ت ند  ما ن
 شیکامال بسته.ل ها شیشده بود و چشمها دیانداخت.رنگ صورت خاتون سف

 هیگر ی.صتتدارفتینم نییباال وپا گریاش د نهیستت یزد و قفستته  یم یبه ک ود
 تیو کاب*و*ستتش واقع ستتتیفهماند که خواب ن یخانم بهش م نبیز یها

ها پا مان جلو شیدارد... خاتون رو یستتستتتت شتتتد و ه تاق   نیزم یدر ا
به آمدن اورژانس و  دیداشتتت ام دیشتتد اما هنوز ام ینشتتستتت...باورش نم

اما  دیشن یوصح ت کردنشان با غالم را م شانیقدمها یبرگشتن خاتون...صدا
تانش و انگش دیلرز یشده بود وتوان بلند شدن نداشت.بدنش م هیتخل شیانرژ

سته  خی سفبودب شدن وب دی. دو تا مرد  طراف توجه به ا یپوش وارد اتاق خاتون 
 تیلب آ ریرا بستتته بود و ز شیدن ترنم چشتتماستتره خاتون مشتتلول شتت یباال

 ینشده باشد.صدا ریکرد خاتون زنده باشد و د یو دعا دعا م خواندیم یالکرس
 را باز کند: شیاز آن مردها باعث شد چشمها یکی

 شده؟ ینطوریا یاز ک-
 :دیلرز یم شیستاداصدایا شیپاها یبه زور بلند شد و رو واریبر د هیبا تک ترنم
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 آخره شب که بهش سر زدم حالش خوب بود. دونمینم-
به حال خراب ترنم در حال یب مرد باز م کهیتوجه  کرد  یچشتتمان خاتون را 

 :دیانداخت سوال بعد را پرس یوچراغ قوه داخلش م
 داره؟ یخاص یماریسابقه ب-

 هم فشرد و جواب داد: یخاتون ل انش را رو یماریبا به خاطر آوردن ب ترنم
 رطان دارن.بله...س-
 ه؟یدکترش ک-
 .یریدکتر جال-

برداشت و از همکارش هم خواست دست بکشد،برگشت  نهیدست از معا مرد
 نگاهش به غالم بود گفت: کهیو در حال

 ن؟یگم...شما بچه هاش یم تیبهتون تسل-
ترنم متوقف  یرحمانه از دهان مرد انگار خون در رگها یحرِف ب نیا دنیشن با

شمها دیلرز شیشد.زانوها ستش را به د یاهیس شیو چ ه گرفت و ب واریرفت د
صدا شت. سرپا نگه دا شت برا یزور خود را  شان را  یغالم را که دا س ت مرد ن

ه ک اتونخ ی دهیرنگ پر یفق  چهره  شیچشمها ی.جلودینشن دادیم حیتوض
ش یاز آن دو مرد رو یکیکه  یدیسف یمالفه  ریحاال ز  یبود م دهیصورتش ک

کردن نداشتتت انگار ستتد  هیفشتترد اما توان هو هو وگر یگلوشتتو م .بلضدید
با ورود مه یجلو یبزرگ ته بود، مانش قرارگرف به اروبهرادیچشتت تازه  تاق   به ا

شده  دهیکش نصورت خاتو یکه رو یمالفه ا یخودش آمد.چشمانش را از رو
بهراد دوخت.کناره خاتون زانو  شتتونیو پر دهیبود گرفت و به صتتورت رنگ پر

صورت خاتون  صورتش را کناره  صورت خاتون  زده بود و با کنار زدن مالفه از 
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شونه ها شته بود و لرزش  شت.حال و  شیصدا یب هیاز گر تیحکا شیگتا دا
 هیبدتر از بهراد بود او هم کنار تخت خاتون نشتتستتته و بلند بلند گر اریروز مه

صداکردیم ش هیگر ی. سان نیخانم ترنم را برا نبیز یکردنها ونیها و  د باور ر
در آن خانه وجود نداشتتت کوه  یخاتون گریاستتت.د تیو واقع ستتتیخواب ن

 نیکس شده بود.قل ش از ا یبار ب نیسوم یمحکمش را از دست داده بود و برا
ست ا دیحس لرز شک شمانش  سد چ  یمانند باران بر پهنا شیشکهاوباالخره 

شان دنیبار یصورتش م که  یشد.همان مرد یتر م دهیهرلحظه خم شیه هاو 
ست کهیو بهراد رفت و در حال اریفوت خاتون را اعالم کرده بود به طرف مه ش د

 گفت: شانیروبه هردو گتاشتیم اریمه یشونه  یرا رو
ستترد  میمنتقلش کن دیبا دیکاغتو امضتتا بزن نیا شتتهیغم آخرتون باشتته اگه م-

 خونه.
جا اریمه ند شتتتد و دستتت شیاز که خ یبل از اشتتتک بود  سیبه صتتورتش 

که مرد به ستتمتش گرفته بود دراز کرد وبا  یرا به طرف کاغت دادستتتشیکشتت
 گفتن:

 امضاء کنم. دیکجا رو با-
سته بود و ب کاغتو ش ضاء زد.بهراد در همان حال کناره خاتون ن دا ص یگرفتو ام

شک م سته بود تا جا اریمه یختاوقتیر یا  ییباهاش تماس گرفته و ازش خوا
بد یهمراهش برود قل ش گواه که  ی.وقتدادیرا م یخ ر  تاد  به شتتور اف دلش 

راند و هرچه بهراد ازش  یسرعت م نیخونه باغ و با آخر یافتاد تو جاده  اریمه
تنها  اریافتاده و خاتون حالش خوب استتت؟مه یکرد که چه اتفاق یستتوال م
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باشتتته!غالم تنها خ ر داده  افتهین ی...خداکنه اتفاق بددونمیکرد:نم یزمزمه م
خواستتته بود خودش را برستتاند اما  اریو از مه ستتتیبود خاتون حالش خوش ن

ضع دنیحاال با د ست.بهراد با  ییچه بال دیفهم یخاتون م تیو سرشان آمده ا
از  نیخون یخاتون جدا کرد و با چشمان خیسره  یسرش را از رو اریمه یصدا

 یقطره اشک دیرا دستش د یکاغت یبرادرش وقت نیاشک زل زد به صورت غمگ
شه  شمش به ب یاز گو ست  دهید یرا روز یکاغت نی.همچدیچک رونیچ بود د

مرگ مادرش و  یادآوریکرد با  یجواز فوت مادرش را امضتتتاء م یپدرش وقت
 ستادهیجا ا... ترنم هنوز همون شتریب شیاتفاق االن قل ش فشرده شد و اشکها

 یم دهیخم نینچنیاو را ا نکهیکرد از ا ینگاه م شییایبود و به شتتکستتتن مرد رو
س  ز یناراحت بود.وقت دید ستش تو ش نبیبه خود آمد که د د و ش دهیخانم ک
 :دیرا شن شیگوشش صدا ریز
 نمون. نجایا رونیب ایترنم دخترم ب-

بدون زدن ح نبیبه ز یروح ینگاه ب ترنم تاق ب یرفخانم انداخت و  نرویاز ا
شد نگاهش هنوز به دره اتاق خاتون  نبیرفت و همراه ز ش زخونه  خانم وارده آ

 صورتش گرفته شد: یآب قند روبرو وانیبود که ل
 رنگ تو صورتت نمونده. زمیبخور عز -خانم نبیز

 آمد: یانگار از ته چاه م شیصدا
 .خورمینم-
 .یستیرو پاهات وا یکه بخور بتون شهینم-

 یترنم چند ُقلب آب قند بهش خوراند.وقت یتیخودش بدون توجه به نارضا بعد
ش شیرو دیسف یکه مالفه ا یبرانکارد در حال یخاتون رو یجنازه  ده ش دهیک
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تاق ب مد.دستتتت ز رونیبود از ا ها نبیآ قدم با   زونینام ییخانم را پس زد و 
ساند.مه ییرایخودش را به پت سره جنازه  اریر شت   اطیتا ح خاتون یو بهراد پ

شه ا شدن جنازه درون آم والنس نگاه  ستادهیا یرفتن.ترنم گو شته  بود و به گتا
ه هر باغ ن ود ک نیدر ا یخاتون گریرفته بود و د شتتهیهم یکرد.خاتونش برا یم

ن ود تا  یشتود,کست داریاز خواب ب شیمیقد یویاذان راد یروز صت ح از صتدا
ن صتتورت مهربو یادآوریبا  ب افد یو بافتن ندیبنشتت یگهواره ا یصتتندل یرو

 خاتون اشک دوباره مهمان چشمانش شد.
 :دیو پرس اریاز آن دو مرد رو کرد به طرف مه یکی

 چندتا بچه داره؟-
 دورگه جوابشو داد: ییبا صدا اریمه
 پسر داره. هیفق  -
 جواز فوت رو امضاء کنه. یقانون یپزشک ادیب دیبهش بگ-
 چشم.-

هراد روبه ب اریرفتنامه رونیباغ ب اطیکشان از ح ریسوار آم والنس شد وآژ مرد
 کرد:

 ؟یبهراد خوب-
 نگفت: یزیبه صورت برادرش انداخت و چ یروح ینگاه ب بهراد

 ؟یایبا من م-اریمه
ش موتیر اریگفت.مه یجون یب یسرش را تکان داد و آره  بهراد  زد و رو نویما

 بهش گفت:
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 من برم تو و برگردم. نیاشتو م نیبرو بش-
فراموش شتتده  شیبرا زیرفت.اون لحظه همه چ نیبه طرف ماشتت عانهیمط بهراد

خشتتکش زده بود و  شی...ترنم همان طور ستترجادید یترنم را هم نم یبود حت
شک م ستینگر یبهراد م ی دهیبه قامت خم باعث  اریمه یصدا ختیر یو ا

 :ردینشسته بود برگ نیشد نگاه از بهراد که داخل ماش
 .ایترنم جان اگه حالت خوبه آماده شو با ما ب-

 سرش را تند تکان داد: ترنم
 .امیاالن م دیلحظه ص رکن هیباشه -
رون د ی.وقتدیپوشتت یمناستت  یدو خودش را به اتاقش رستتاند ول اس مشتتک با

.هرچند گرفت شتریبهراد نس ت به خودش دلش ب یتوجه ینشست از ب نیماش
 یگرید زیچ تیاست اما واقع تیاهم یب شیکرد برا یخودش تظاهر م شیبه پ

 بود.
*** *** *** 

تا نستت  تیخواند ق رستتتان را ُپر کرده بود.جمع یکه با ستتوز م یمداح یصتتدا
دوره ق رخاتون جمع شده بودنابعد از رفتن و امضاء کردن فرامرز جواز  یادیز

را به خاک س ردن.ترنم با فاصله از  رزنیپ فیدفن خاتون صادر شد وجسم نح
بود  دهیرا ند کدام چیکه تابه حال ه یبودو به افراد ستتتادهیا یگوشتته ا تیجمع

سال خاتون را نم ییلهای.فامستینگر یم سال تا  سال  یبرا یوحت دنید یکه 
 رفتن اما حاال آمده بودند. ینو هم منزلش نم

گاهش مداد ن کت وشتتلوار نوک  تاد, به همون رنگ  یراهنیو پ یبه فرامرز اف
ه به چهره اش برد ک یشد پ ینم شیدود نکیع ریوکراوات زده بود.از ز دهیپوش
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ستتالها که  نیبود.تمام ا دینه؟!؟هرچند ناراحت بودن بع ایناراحت استتت  ایآ
خاتون بود ا ناره  که م یبار نیپنجم نیترنم ک بار  نین و دومیاول دشیدیبود 

مان مده بود و ترنم خ شیپ اریآوردنو بردن بهرادومه یبرا کهیز  یلیخاتون آ
بارم  نیبار را دوستتت نداشتتت به خاطر آورد وچهارم نیکوچک بود... ستتوم

ظاهر برا یمهمون به  ار ب نیپنجم زیداده شتتتده بود و االن ن بیبهراد ترت یکه 
 بود...

شال حر یترنم به زن نگاه شده اش یموها یرو یرنگ اهیس ریکه  انداخته  ِمش 
به  یدود نکیمانند فرامرز ع زیبه تن داشتتت افتاد.او ن یفاخر یبود ول اس ها

شا شت احتمال داد  شم دا شه دیچ سش ن ینامادر نیاو  شد و حد  زیبهراد با
شه ست بود. صله  نیدر ر به ظاه ی رهبود و چه ستادهیاز فرامرز ا یکم یبه فا

الک زده اش کامال  یو ناخن ها شیبه خودش گرفته بود هرچند از آرا یناراحت
 ستادهیودخترش ا ناشهالیمشخر بود عزا داره مادرشوهرش است.کناره شه

اال از ب تینداشتتت.باالخره با کنار رفتن جمع نیکم از شتته زیبودن ظاهرآنها ن
ست چهره   اریه.کناره مندیبهراد را ب  ی هدرهم وغم گرفت یسره ق ر خاتون توان

که  فرق نیبودن،با ا دهیپوشتت یمشتتک راهنیوار و پبود هردوکت وشتتل ستتتادهیا
ها نکیع اریمه تا از دکمه  بدون کراوات و ستتته  ما بهراد   یوکراوات زده بود ا

 دایو پالک عقابش هو دیستتف یطال ریستتت ر و زنج ی نهیباز وستت راهنشیپ
 کرد. یم ییخودنما یکم رنگ شیصورتش ته ر یبود.رو

 سالم.-
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هش توجه ب ینگاهش را از صورت بهراد که بازم ب ینرم زنانه ا یصدا دنیشن با
بود دوخت و آروم جواب سالمش را  ستادهیکه کنارش ا یبود گرفت و به دختر

 یرسم یداد اما از طرز نگاهش معلوم بود نشناخته است،دخترجوان که ظاهر
شت ع یو تا حد ستش را به  شیدود نکیساده دا شت ود شمش بردا را از چ

 طرف ترنم دراز کرد:
 .گمیم تیترنم جون تسل-

 دختر را شناخته بود دستش را فشرد: یکه تازه چهره  ترنم
 جان. نیممنون نوش-

 روبهش گفت: یشد و با لحن ناراحت کیبه ترنم نزد یکم نینوش
م تا سخته.من یلیخ یکرد یم یبهم گفت با خاتون زندگ اریمه کنمیدرکت م-

 ت.رف ایکردم تابستون پارسال از دن یم یبا مادربزرگم زندگ شیدوسال پ
 آهسته گفت: ترنم

 خدارحمتشون کنه.-
 .زمیممنون عز-نینوش

که با  یکه فرستتتاده شتتد حواس آنها را به طرف افراد یصتتلوات بلند یصتتدا
حه متفرق م فات ندن  با صتتتدا زدن نوشتت یخوا توستت   نیشتتتدن جمع کرد.

رفت.ترنم بازم  اریرف مهاز ترنم کرد و به ط یکوتاه یعترخواه نیارانوشتتیمه
رفت گ یاش م دهیگشتن بهراد که ناد یبرا یرمق گهید شیتنها شده بوداچشما

د بو ستتتادهیا نیکه کناره شتته ی.اما ناخواستتته نگاهش به طرف دخترنداشتتت
 :دیشدند شن یکه داشتن از کنارش رد م یرا وقت شانیمعطوف شداصدا

 بهراد تنهاش نزار. شیبرو پ زمیساناز عز-
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را  زشتتشیر یاستتم بهراد چشتتمانش ُپر از اشتتک شتتد و به زور جلو دنیشتتن با
تا همه رفتن به طرف ق ر خاتون که حاال خلوت  ستتتادیگرفت.اونقدر همانجا ا

 شدن راه افتاد.کناره ق ر زانو زد تاج یشده وتک وتوک با خوندن فاتحه متفرق م
 دیوستتف اهیستت از خاک گتاشتتته شتتده بود و عکس یت ه ا یرو وریاز گال یگل

سمش رو یخاتون باال یها یجوان شت ا شده یپالک یسره ق ر قرار دا شته   نو
 بود...خاتون سلطانزاده...

و پنجه اش را داخل خاک فرو کرد و  دیچک نییاشتتتک ترنم آروم پا یها قطره
 لب زمزمه کرد: ریز
...من...بدون تو یراحت شتتد ی...رفتیخاتون جونم باالخره تنهام گتاشتتت-
پس جنگم. یم میضتتیبخاطره توهم که شتتده با مر یگفت یکنم؟مگه نم رکایچ
ز تو کنه؟منکه ج یم کاریترنم بدون من چ ی؟نگفتیشتتد خاتونم کجا رفت یچ

 .وندارمیکس
سوزناک و بلند که در سکوت  یبه هو هو شد،هو هق لیاش باالخره ت د هیگر

س شهی.چرا مثل همدیچیپ یق رستان م یوخلوت هد؟چرا د شین ود تا دلدار یک
 ستیدهد تنها ن نانیبهش اطم ندویبنش شیموها ین ود تا نوازشگرانه رو یدست

رده نک یکس یب ساحسا نقدریو او را دارد؟ چرا ن ود؟؟؟؟ن ود؟؟؟؟تا به حال ا
 یشتتتده بود.دلش همچون آستتمان گرفت ابر میتیوقت!حاال واقعا  چیبود ه

که زد او  یکرد.ُغرش ساعقه ا یع به ناله زارشرو زیشد.همراه دل ترنم آسمان ن
که گتشتتته بود ب رد.نرم از  یبه زمان طوالن یرا به خودش آورد و باعث شتتد پ

 وسرما ختیر شیسر و رو یبلند شد قطرات باران تازه شروع شده رو شیجا
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وز تا ستت دیژاکت بافتش را باال کشتت ی قهیزم*س*تان را به جانش انداخت. ی
رش ستت کهیآهستتته درحال ییبه بدنش نفوذ نکند.با قدمها نیاز ا شتتتریستترما ب

قرارن ود منزل خاتون برود قرار بود  یزد.کستت رونیبود از بهشتتتت زهرا ب نییپا
شوند .پس ترنم با خ یالیمهمانها و سوده از ا الیفرامرز جمع  س نکهیآ ر د یک

س ابانیکناره خ ستیخانه باغ منتظرش ن اون  ریز  ایرتق ستادیا یبه انتظار تاک
شتتد تا آخر ستتر مج ور به گرفتن  یستتاعت معطل تاکستت میبارون هرچند کم ن

س شد.داخل تاک ست  ست ذهنش به روزها یدرب ش که در انتظارش بود  ییکه ن
 یفردا بعد از امتحان به چند بنگاه برا دیآمد؟با یم سرشحاال چه بر  دیَپر کش

تاق باغ بماند  شتتتهیهم یتوانستتتت برا یزد.نم یستتر م یاجاره کردن ا خونه 
ز که توس  خاتون ا یکرد با شناخت یفروش آنجا اقدام م یفرامرزخان حتما برا

 دیفرامرز خان داشت شک نداشت که از فردا خونه باغ به فروش گتاشته شود.با
سابش را چک م رد سرا وقت ح شته  یا کرد تا بداند چقدر پس انداز کنار گتا

 است.
 یبا صتتدا دیبه حومه رستت یک دیبود که نفهم یدر ذهنش دن ال راه حل نقدریا

ود کرده ب یرا که ق ال با راننده ط یم لل فشیراننده به خودش آمد و از داخل ک
گ افتاد رن یشد.نگاهش که به در بزرگ قهوه ا ادهیپ هیو با دادن کرا دیکش رونیب
را در مشتتتش فشتترد و دو قدم  دیاشتتک در چشتتمانش حلقه زد.کل اریاخت یب

ر د دیرا داخل قفل انداخت وبا چرخش کل دیبا در را برداشتتت کلفاصتتله اش 
رد انداخت حس ک اطیکه به ح یدر را پشت سرش بست با نگاه یباز شد.وقت

 گریچقدر خانه ستتوت و کور شتتتده انگار خانه هم با مرگ خاتون مرده بود!د
شت.درختان به  روزید یصفا اطیح سرخم کرده بودن و انگار  فتهر لمایرا ندا
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که قسمت سنگ فرش شده را  یزرد یگترد.برگها یسالهاس که از مرگشان م
بود د نده  قدم زدن و درآوردن خش خش  جانیترنم ه یبرا گریپوشتتتا

کند  یخونه زندگ نیخواستتت تو ا یدلش نم گریخوردشتتدنشتتان را نداشتتت.د
 یرا به دره ورود دشبود.ستتالنه ستتالنه خو زیغم زده وغم انگ شیهمه جا برا

ند خ ر خان  نبیاز ز یرستتتا خانم وجالل ن ود معلوم بود منزل فرامرز 
ص ح  دیرفتند.کل شدن درب خانه هجوم اتفاقات  شود.با باز  انداخت و در را گ

چشتمش باعث شتد دوباره بلض کند وچند قطره اشتک از چشتمانش  یجلو
را باز  شیهاسرش جدا و گل سره مو یحوصله شالش را از رو یشود.ب ریسراز

شدت درد م سرش به  شدت گر یکرد.  شمانش از  سوخت.به  یم هیکرد و چ
تخت انداخت و نگاه دلخورش را به صفحه اش  یرا رو شیاتاقش رفت و گوش

 لب زمزمه کرد: ریدوخت وز
 زنده ام. ایُمردم  نهیزنگ نزد ب  هیمعرفت  یب-

 خودش جواب خودش را داد: بعد
 حرفاست؟ نیحواسش به ا تیموقع نیاون تو ا-

 چنگ زد: شیبلض به گلو بعد
 همون بهتر که ساناز جونش هواشو داشته باشه.-

سع سرش هنش را ذ نیاز ا شتریکرد ب یرا تکون داد تا افکارش را پراکنده کند.
هم که  یرفع خستگ یگرفت برا میمشلول نکند با برداشتن ل اس و حوله تصم

 .ردیدوش آب گرم بگ هیشده 
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سهال سع شی ا س رد  ست آب داغ  سته اش را به د کرد  یرا از تنش کند و تن خ
که ستترش آمده بود منحرف کند  ییهرچندکم ذهنش را از بال یلحظات یبرا

 یم آرومش الشیکه خ یشدن الاقل به تنها کس الیخیب یخواست برا یدلش م
 یم شیکند قل ش آت یبهش فکر م یدانستتت چرا وقت یاما نم شتتدیاندیکرد ب

گرفت  یدلش م افتادیامروزش م یتفاوت یب ادی یشود.وقت یو ُپر از درد م ردیگ
 یتیداشتتتت با واقع نکهیکرده بود.ازا یگرفتنش غرورش را زخم دهیبهراد با ناد

 رفتیم نجایاز ا شتتهیهم یبرا یناراحت بود.وقت شتتدیبهراد روبرو م دنیمثل ند
 دی.از کجا معلوم بود شتتاشتتدکب شین ود که با نگاهش او را به آت یبهراد گرید

به آمر باره  خاتون دو عد از فوت  ها دل کایب فت تن  لیبرگردد.مگر خودش نگ
 یمماندنش ن یبرا یلیدل ستتتین یبازگشتتتش خاتون استتت اما حاال که خاتون

گرفت  رشتتتیماند.حس کرد با فکر کردن به بهراد نه تنها آروم نشتتد بلکه دلش ب
زم*س*تاِن  یخودش را برا دیو با دیرستت یاز امروز خزان عشتتقش م دیشتتا

اجازه  یکرد به جا یکرد.ستتع یآماده م شییستتخت فراموش کردنو باور تنها
 یبرا یادیز یبرود.کارها رونیب دیدادن به افکار مزاحم الاقل خودش را بشتتو

تا برا یرا جمع م لشیوستتتا دیانجام دادن داشتتتت اول از همه با رفتن  یکرد 
شد.کارش  یدغدغه ا شته با و  دیچیرا که تمام کرد حوله را به دور خودش پندا

ضع با دکترصد یاز وقت دیهمان داخل حمام ل اس پوش ش ویبا اون و ده روبرو 
مام ل اس م یم اطیبود احت خل ح که  یحت دیپوشتت یکرد و همون دا حاال 

 .ستیخانه ن یمطمئن بود کس
 یم شبید ادهی ی.وقتستینگر یم رخودشیبود و به تصو ستادهیا نهیآ یروبرو

س خوابشیافتاد که چگونه عشو بهراد ب شده بود تا پا شب با ا یکرده و باعث  ز 
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ساده اش که با نگاه الشیخ ست خودش و دل  شده بود  یقدم بزند از د خام 
ص ان س نیشد.تا به ا یع س دهیسن ر شدن ک  مشیحر بهرا  یبود اجازه وارد 

سل دیفهم یخودش هم نم ینداده بود ول شمان میچگونه ت شده  یاغی چ بهراد 
د به گرفت و شروع کر نهیشود.نگاه از آ یم میتسل یاست و در مقابلش به راحت

 شیبود.ستتراغ کمد ل استتها دهیچ نهیآ یکه روبرو شتتشیجمع کردن لوازم آرا
نها ت رتختیاز ز ختیتختش ر یو رو دیکشتت رونیآنها را ب یکی یکیرفت و 
 یرا دونه دونه با چه اندوه شیو ل استتها دیکشتت رونیکه داشتتت ب یچمدون

شد.با بلض زل زد به گوشه  یخال شیشخص لیاتاق از وسا ی.وقتدیدرونش چ
شه اتاق ه ا کرد آنروز هم ب یاومده بود فراموش نم نجایبه ا کهیوقت زمان چیگو

س ار هیبلض و گر و  با بلض زیبود...االن ن آمدهپدرش به آنجا  یبعد از خاک 
ده خانه گتران نیرا درون ا ینیری.چه لحظات تلخ و شکرد یآنجا را ترک م هیگر

زد و با گتاشتتتن کارتن کتابهاش و  یخاطراتش ل خند درد آلود یادآوریبود.با 
اش وضو گرفت  ییچمدون ل اسهاش گوشه اتاق به حمام رفت و داخل روشو

 ...خواندیخاتون نماز م یبرا دیبا
ر که قرا یزیمُهر خاتون گتاشت تنها چ یبر رو یرو که گفت ب*و*سه ا سالم

 خاتون ازش شیب رد همان جا نماز بود که چند وقت پ ادگاریبود از خاتون به 
جاده او  با ستت ماز گرفت  به ن قت دستتتت  عد از مرگش هرو ته بود ب قول گرف

 گتاشت. فشیباشد...چادرش را از سرش کند وجانماز را داخل ک
از اشتتک بود به خواب  سیصتتورتش خ یپهنا کهیتخت کز کرد و در حال یرو

 رفت.
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*** *** *** 
منزل فرامرز مهمان  کهینگاه دور تا دور ستتالن را از نظر گتراند اکثر کستتان با

س یشناخت.پوزخند یبودن را نم شه ل ش جا خوش کرد مجل که فرامرز  یگو
خودشان  یش اهت داشت اال مجلس عزا همه برا یزیداده بود به هرچ لیتشک

به فرامرزخان که خودش  دیصتتتدا شتتتا یو بگفتن  یم به خاطر مثال احترام 
. تنها تفاوتش با جشن صرف نکردن دنیخند یمشلول کپ با دوستانش بودام

 م*ش*ر*و*ب بود.
و ماهان رو که به  نینوشتت یآشتتنا یتوانستتت چهره  تیان وه جمع انیاز م تنها

سرار مه س یبرا اریا سد. شنا  شیکه روبرو یچا یحاو ینیشام مانده بودن ب
خاتون  یکه مجلس عزا نیاش را از صتتورت شتته نهیقرارگرفت نگاه ُپر از ک

چشتتم  شیروبرو ینیشتتو ل اس و جواهرات شتتده بود گرفت و به ستت شیبرا
 :دیخانم را شن نبیز یبدون قند برداشت.صدا یچا یوختافنجوند
 ...رنگ به روتون نمونده.دییبخور ارمیب یزیچ هیآقا براتون -
 ندارم. لیمنه...-
شن نبیز شک وکوتاه بهراد د دنیخانم با  تا  نگفت و رفت یزیچ گریجواب خ

گاه ب یچا یباق ند.ن عارف ک ها ت مان به مه چا لشیم یها را  به فنجون   شییرا 
فرامرزخان تمام  ییخودنما یمهمان نیهرچه زودتر ا خواستتتیدوخت دلش م

 رگیو د هُپر شتتتد تشیظرف یشتتود و او به خانه اش برگردد امروز به اندازه کاف
را تلخ تلخ  ی.فنجون چاخواستتتیکشتتش نداشتتت دلش آرامش وستتکوت م

ش صاب خرابش کم دینو ا او که آن لحظه ب یزیاما تنها چ ردیآرام گ یتا بلکه اع
 :دیکش رونیاو را از فکر ب نینوش یبود آرامش بود.صدا  هیغر
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 .رمیچند لحظه وقتتون رو بگ شهیبهرادخان م خوامیعتر م-
 یلیم ینشسته بود انداخت وبا ب شیکنار یصندل یکه رو نیبه نوش ینگاه مین

 جوابش را داد:
 .دییبفرما-

 نگاهش را داخل سالن چرخ داد و گفت: نینوش
 ب رسم کجاس؟ تونمی...منمیب یترنم جون رو نم-

سرش کرده بود به  بهراد ستون  ستش را که  صندل ک ارهید گار جدا کرد ان یاز 
 یدلش شور او را زد.سع کدفعهیبود ترنم کجاست؟؟؟ دارشدهیتازه از خواب ب

به ظاهر ترنم  یندارد ناستتالمت ینشتتتان ندهد که اطالع نینوشتت یکرد جلو
ست دخترش بود و ن ا لحن  با.خودش را جمع و جور کرد و دادیم یسوت دیدو

 را داد: نیجواب نوش یمعمول
 تماال خسته شده رفته باال استراحت کنه.دور و براس،اح نیهم-

 که معلوم بود حرف بهراد را باور نکرده گفت: نینوش
 ون.رفته خونش دیگفتم شا دمشیند گهید نوریآهان...راستش از سره خاک به ا-
 دور و براس. نینه...خونه نرفته هم-

 شد گفت: یکه از کناره بهراد بلند م یزد و در حال یل خند نینوش
 باشه ممنون.-

 تکون داد و: یسر بهراد
 کنم. یخواهش م-
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شت اما وقت یل  ریز شم دن ال ترنم گ ستگ یزیچ یگفتابازم با چ شد  رشید ن
از او  یرا دور زد اما اثر ییرایکردن ترنم کل پت دایپ یم ل بلند شد و برا یاز رو

با خ به آنجا رفت وقت اطیبه ح دیشتتتا نکهیا الین ود.پس  را هم  اطیح یرفته 
را  دست راستش ستادیا ام*س*تاصل کناره نرده ه افتیخوب نگاه کرد و او را ن

 و زمزمه کرد: دیکش شیداخل موها
 .نیآب شده رفته تو زم-
 ؟یگرد یم زتیدن ال دوست دختره عز هیچ-
را  شیجوان یایکه دن یکس یشد صدا یشناخت مگر م یصدا را خوب م نیا
به خودش دهد جوابش را  یحرکت نکهیستتاخته بود فراموش کند؟بدون ا رانیو

 داد:
 .ومدهیبه تو ن شیفوضول-

د تو داد و زل ز هیپشتتتش را به نرده تک ستتتادیرفت و کنارش ا ییبا پرو مایستت
 یبهراد م یپاشتتنه بلندش قدش تا شتتانه ها یصتتورت بهرادابا وجود کفش ها

 زد و گفت: یضی.ل خند عردیرس
 قالت گتاشته رفته عشو و حال؟ زمیبگردم...عز یاله-

صدا ینگاه تند بهراد اما  را ب رد شیبهش انداخت وبا نگاهش به او فهماند که 
نگاه ستتاکت شتتود.خودش را  کیحرفها بود که بخواهد با  نیپروتر از ا مایستت

 به بهراد چس اند: شتریب
 کشم... یاشکال نداره خودم جورشو م-

 او: یبهراد گتاشت و شروع کرد به نوازش بازو یشونه  یرو دستشو
 .دمیکش یچ تیچندسال از دور نیا یدونیدلم برات تنگ شده نم یلیخ-
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و رو کردن  ریدر برابر حرفها و رفتارهاش ستتکوت کرده بود و مشتتلول ز بهراد
 بود: شیگوش نیمخاط 

 ؟ارم؟هوووومیساالرو واسه ات در ب نیتموم ا یامشب تالف یخوایم-مایس
 ند:به او چس ا شتریخودش را ب ماینشد و س دهیاز طرف بهراد شن یجواب بازم

 حال و هواتو عوض کنم عشقم؟ یشد؟دوست دار یچ-
 یشتتماره رفت و ب یدستتتش رو افتیرا که دن الش بود  یزیبهراد چ باالخره

س ضور  ش مایتوجه به ح س وند اما نوازش  ویشماره گرفت و گو شش چ به گو
 ینم مای.ستتاندازدیبود و باعث شتتد نگاهش را به طرفش ب ماروُمخشیستت یها

 یداغش ل خند  ازیکردن پ ادیز یبفهمد پس برا یزیتوانستت از چشتمانش چ
شوهپُ  شو جم کرد.نگاه بهراد رو یا رع سدیللز مایس یل ها یزد و ل ا ه ک مای, 

 کیمتوجه نگاهش شد فاصله اندکش را کمتر کرد و صورتشو به صورت او نزد
 آورد: نییرا پا شیتر... ُتن صدا

 بگو که تو هم دلت برام تنگ شده!-
 دیکش مایس یچونه  یاز هم گشود.دستش را آروم رو یبهراد را پوزخند یل ها
شو از ل ها رانهیغافگ یحرکت یو تو شرد نگاه  اجدامیس یچونه اش را محکم ف

شت زده اش زل زدابا خوردن آخر شمان وح شدن  نیکرد وبه چ شلال  بوق و ِا
ص یتماس ب صدا یشترع شن شیشدن دندانها دهییسا یشد  ضوح   یم دهیبو

 از گوشش جدا کرد.لحنش ُپر از تمسخر شد: ویشداگوش
 یدش یانگشتم بهت نخورد حاال که دستمال یاونموقع که دست نخورده بود-

 طرفت...؟ امیرغ ت کنم ب
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 زد: یم یبه سرخ تیاز عص ان چشمانش
ترنمو به صتتدتا ه*ر*زه مثه تو  یتاره مو هی که،منیاتو باز کن زنخوب گوشتت-

 یقشنگتو تو دهنت خورد نکردم گمشو ور دل شوهر ب ی.حاالم تا دندونادمینم
 .یالزم نکرده َدم َپره من ب لک رتتیغ

شتتده بود هم  ریکه هم غافلگ مایرا رها کرد.ستت مایستت یبا انزجار چونه  بعد
 که به ییخُرد،نگاه ُپر اشکش را به چشمان و*ح*ش*ی بهراد دوخت و با صدا

 کردن بلضش داشت گفت: یدر مخف یزحمت سع
 .یندار اقتیل-

را  ارشگیستت کهیبود برگشتتت,در حال ستتتادهیکه ق ال ا یدوباره به حالت بهراد
 :دیکرد غر یروشن م

 گمشو.-
شها یصدا از شدن کف ست.نفس عم دیفهم مایس یدور  ش یقیکه رفته ا  دویک

رفت.نگران بود  نشیپرت کرد و به طرف ماشتت نیزم یرا نصتتفه رو گارشیستت
 یامشتتب ستتراغ ترنم م نیهم دیکرد،با یوجواب ندادن ترنم حالش را بدتر م

شتتهر  یآن هم کجا حومه  یبه آن درندشتتت یتو خانه ا گتاشتتتیم دیرفت ن ا
 شیبرا که یسرعت نیبلند شد و با آخر شیکهایالست غیج یماند.صدا یم اتنه

 شهر راند. یامکان داشت به طرف حومه 
 یم شتتب مهیستتاعت از ن  ایدرب بزرگ خانه باغ توقف کرد تقر یروبرو یوقت

 کیهمان نزد اطیرا داخل ح نیکه داشت در را باز کرد و ماش یدیگتشت با کل
داشتتت خواب  ترنم را که حتم نیماشتت یصتتدا خواستتتیدر پارک کرد دلش نم

 یتموم چراغ ها یشتتد و نگاهش به خاموشتت ادهیپ نیکند.از ماشتت داریاستتت ب
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مام نه استتتت چطور ت خا با خودش فکر کرد.اگر ترنم  تاد و  نه اف  یخا
نکند ترنم آنجا ن وده باشتتد  نکهیلحظه از ا کیچراغهاراخاموش کرده استتت؟

در باز  دیکش نییدر را آرام پا رهیآرامش افزود. دستگ یو به سرعت قدمها دیترس
چشم را  مخانه چش یکیاو خانه باشد.از تار دیمطمئن شد که شا یشد تا حد

ستش اول دید ینم ش یرا که لمس کرد زد اما چراغ یبرق دیکل نیبا د شن ن د رو
شن کرد اما بازم خونه تار دیکل سه باز خاموش و رو به  نانیبود.با اطم کیرا دو

رکم کرد با نو یدرآورد و ستتع  شیازج شتتویاحتماالبرق رفته استتت گوشتت نکهیا
ش خاموش از آت نهیشوم توجهم یکیکند.توتار دایراهش را پ لیموبا یصفحه 

اق در ات یجلو یکیچطور خودش را تو اون تار دیشدو دلش به شور افتاد نفهم
 یم دشیاتاق مانع از د یکیتعمل در را گشود.تار یترنم رساند و بدون لحظه ا

روشتتن  یرا درستتت و حستتاب ییتوانستتت جا یهم نم لیشتتد و نورکم موبا
شد اما  ش  برخوردکردو ا پاشکند.کورمال کورمال داخل اتاق   یتوق ستادیبا 

کنارش شتد قل ش شتروع  ینورانداخت تازه متوجه چمدون بستته شتده وکارتن
ست به ا یکرد به تند تند زدن دلش نم شا نیخوا ست! ترنم رفت دیفکرکند که  ه ا

نور  یآنجا بماند خودش را به تخت رستاند اما وقت نیاز ا شتتریتوانستت ب ینم
 لیکه ازش تحل یلب با انرژ ریز دید یتخت و آنرا نامرتب و خال یانداخت رو

 رفته بود زمزمه کرد:
 ترنم.-
تخت نشست.دستانش رام*س*تاصل داخل موهاش فروکرد  یدورویکش یپف

 یوجهت یش را بخاطره بموقع شب کجاست؟ خود نیفکرکردکه ترنم ا نیوبه ا
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را  یترنم جزخاتون کس دانستیامروزش به ترنم هزار بار سرزنش کرد.خوب م
 رفته باشد! شیپدر یخانواده  شیندارد، امکان نداشت پ

صدا الشیفکروخ درون شن یزیافتادن چ یغرق بودکه   شیمثل برق ازجا دیرا
ازحد مشکوک است.نوره  شیسکوت مسخره ب نیوبلند شد حس کرد ا دیجه

ونه تو کرد تا بت زیاومد.چشماشو ر رونیشد و آروم آروم از اتاق ب الیخیب ویگوش
 داخل دارهآروم آروم  یا هی.حس کردستتارهیبگ رنظریاطرافوخوب ز یکیاون تار

 کیستروصتدا خودش را به اوبرستاند  جادیکرد بدون ا ی.ستعرهیراه م ییرایپت
صد از ا شدو قطع برق عمد ییوبال دزد آمده دیشا نکهیدر  یسره ترنم آورده با

 یُسست شد.اگر برا شیو قدم ها دیباشد دلش از ترس از دست دادن ترنم لرز
ستش م شهیهم  یکاره امروزش نم روقت خودش را بخاط چیداد چه؟ه یاز د

ه داخل ک یکرد تنها فکرش را متمرکز شخص ی.سرش را تکون داد و سعدیبخش
 شیترنم کجاستتتت!با فکر ترنم قدم ها دیفهم یم دیچرخد کند.با یخانه م

رستتاند...حاال درستتت پشتتت ستترش  هیمحکم شتتد و خودش را تند با آن ستتا
شد خ هیسا زیر یبود جثه  ستادهیا ست دورش  یلیباعث  شت د راحت از پ

ده بود را قفل کر هیاز دستانش,دست سا یکی.با ردیدهانش را بگ یبندازد و جلو
ردن توجه به تقال ک یدهنش را محکم گرفته بود و ب یدستتتش جلو یکیو با آن 

به  اطیح یبرد،فضتتا اطیرستتاند و داخل ح یاو را به طرف درب خروج هیستتا
 ریکنار برد و ز هنشد یاز رو یخاطر نور مهتاب روشتتن بود دستتتش را کم

 گوشش زمزمه کرد:
 ؟یکن یم یچه غلط نجایا-

 بلند شد او را نگران کرد: هیکه از سا ییصدا
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 کردم بخدا. ینم یکار-
 کنه...همدستات کجان؟؟؟ یمعلوم م سیاونو پل-

صدا یصدا دوباره شخر که از ُتن  سرک شیآن  سال  یمعلوم بود پ سن و کم 
 است بلند شد:

 تنهام .-
 :دیگوشش غر ریو ز چاندیو پ دیدست پسر را به پشت کش بهراد

 دروغ نگو.-
 شدن دستش بلند شد: چاندهیاز پ یداد پسر از درد ناش یصدا

 گم تنهام. ی...به جان نه نه ام راست می... آ یآ-
 فشار دستش را کمتر کرد اما ولش نکرد: بهراد

 ؟یبرقا رو تو قطع کرد-
سر شدت ترس به خودش م پ صدا دیلرز یکه از  ش اهت به گر ییبا   هیکه به 

 ن ود گفت:
 آ...آره.-

ت اما پسر از فرص دیایدر ن شیصدا گریرا دوره دهان پسر چس اند تا د دستش
شد بهراد رها ست بهراد را گاز گرفت و باعث  ستفاده کرد و د ت کند.درس شیا

ست زخم اب بهراد از تنگ و ت یبهراد را گاز گرفته بود.وقت یخورده  هیو بخ ید
د پسرک باعث ش یرزو ف زیاما جثه ر ردیدرد دستش در آمد خواست پسر را بگ

س  ح ردینتواند او را بگ  یس منفس نف کهیو در حال ستادیا اطیو او فرار کند.و
ا با ام نادوختیکرده بود و باندش را خون یزیزد نگاهش را به دستش که خونر
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ت و .دوباره به داخل برگشتتاستتتادیآنجا ب نیاز ا شتتتریترنم نتونستتت ب یادآوری
 زد: دابلند ترنم را ص یبا صدا ن اریا

 ...؟؟؟ترنمیستین ؟؟؟خونهییترنم...ترنم کجا-
 یم شیشتتد و صتتدا یفشتترده م شتتتریزد قل ش ب یهر بار که ترنم را صتتدا م با

 گرفت:
 ؟ییکجا یترنم خانم-

 یزد...نم یبود و ترنم را صتتدا م ستتتادهیا کیتار یوستت  خونه  م*س*تاصتتل
 ی....اما با صداردیمزخرف را به ذهنش بگ االتیهجوم فکروخ یتوانست جلو

شن ییقدم ها رد ک یکه حس م یکرد به طرف دایپ انیجر شیخون در رگها دیکه 
و  دیرا ند یزیچشتتمش چ یکیقدم ها از آنجاستتت برگشتتت اما تو تار یصتتدا

تر  کیصتتدا نزد ی.وقتکردیبودکه او را نگران م یوارفته ا یقدمها یفق  صتتدا
ر چند حال د یکه ب ندیرا ب  یفینح یجستتم یکیشتتد تازه توانستتت تو اون تار

صدا از گلو یقدم بلند ستاد،بهرادیا شیقدم شت به زور  شد شیبردا و  خارج 
 زمزمه کرد:

 ترنم..............-
*** *** *** 

مد او را از خواب عم یکه م یتو وتوق یصتتتدا  رونیکه غرقش بود ب یقیآ
اتاق آباژور کناره تخت را  یکیکرد تو تار یتخت نشتتستتت و ستتع ی.رودیکشتت

شن کند اما هرچه کل شد.تا جا دشیرو شن ن شرد رو خاطرش بود ق ل  کهییرا ف
تار دنیاز خواب ما االن همه جا  ته بود ا گتاشتت تاق را روشتتن  بود  کیچراغ ا

 کنار زد: موهاشو
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 کم داشته ام. نویهم یوا ینکنه برقا رفته باشه...ا-
با  کی ظه  قات یادآوریلح فا به خودش لرز یات تاده بود  خاتون دیکه اف .

 خانمم ن ودن...پس او...با خود گفت: نبین ود...جالل و ز
 کنم؟ کاریپس من تنهام...حاال چ-

شد ج یتقه ا یصدا ش یفیخف غیکه بلند  صدا از بدیو از جا پر دیک  یم ونری.
صدا شت در اتاق رساند  س یآمد خودش را از تخت جدا کرد و پ  یقدم زدن ک

 یدرب ورود ایکه آ اوردیفکر کرد تا به خاطر ب یکم دیشتتن یرا داخل خانه م
بلند شتتد  نهادشبه خاطر آورد آه از  ینه؟؟؟اما وقت ایخانه را قفل کرده استتت 

ستگ فراموش کرده بود درب خانه را قفل کند با فکر  الشیو فکروخ یبخاطر خ
خواستتت درب اتاق را قفل کند اما  دینکند دزدآمده باشتتد به خودش لرز نکهیا

ست آنرا پ یهم نم یکیدر ن ود و تو اون تار یرو دیکل سع دایتوان کرد تو  یکند.
ش یکیاون تار ش دایرا پ لشیموبا یگو ست ک ش زیم یرو دنیکند که با د  ویگو

ساس کرد و ل خند ام ریز ستش اح سه تا دکمه  یدآورید  یرو یزد.اما هرچه 
شرد ف ویرا فشرد صفحه اش روشن نشد.دکمه روشن کن گوش یگوش یصفحه 
 آه از نهادش بلند شد: دیرا د یبودن باتر یصفحه اخطار خال یرو یاما وقت

 کنم؟ کارینه...حاال چ-
 بکند.در را که دیدانست چکار با یشدو او نم یتر م کیپا هرلحظه نزد یصدا

فل م توانستتتتینم ند اگر ق ند هرچ فل ک با خ کردیق حت در را م الیدزد   یرا
 اش که از ترس نهیس یقفسه  یشد پس دستش را رو یشکست و متوجه او م
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 دایپ یکرد درستتت فکر کند و راه حل یگتاشتتت و ستتع دیپر یم نییباال وپا
 توانست پنهان شود؟؟؟؟ یکند.کجا م

کرد تو  یشتتد و ستتع دواریام یواریدرون کمد د یخال یبخاطر آوردن فضتتا با
س یکیتار سا نکهیرا بدون ا رشیم  دایند پک جادیا ییصدا لیبا برخوردش به و

خورد ل خند به ل انش نشتتستتت و  یواریکمد د رهیدستتتگ یروکند.دستتتش که 
 قژقژ یلیدرش را که خ شیدر را گشود.خداروشکر کرد سه روز پ یبدون معطل

از باز کردن در را  یناشتت یکرد روغن زده بود و االن مشتتکل ستتروصتتدا یم
جا کرد و  یواریدرون کمد د یخرت و پرت ها نینداشتتت.خودش را به زور ب

ست.قل ش د ست توا ینم کردیو هرچقدر تالش م دیکوبیوار م وانهیدرش را ب ن
تب  دکر یو ملتهب بود حس م دیلرز یخودش را آرام کند.بدنش به شتتدت م

سرش را رو شیدارد.زانوها شکمش جمع کرد و  سع یرا داخل  شت   یآن گتا
 یفضتا و یکیفکر نکند و درستتت نفس بکشتتد اما متاستتفانه تار یزیکرد به چ

 ینفس ها یشتتد نتواند درستتت نفس بکشتتد و صتتدا یبستتته کمد باعث م
ست کردن نفس ها قشیعم شکندبا خودش در کلنجار در ود ب شیسکوت را ب

ند شتتتد.ستترش را از رو زبا یکه صتتتدا تاق بل ها یشتتتدن در ا  شیزانو
 رونیازحلقش ب ییصدا نیدهانش گتاشت تا کوچکتر یجداکردودستش را رو

شد. چرخش نور چراغ قوه را دور خانه به  کتریونزد کیا نزدقدم ه ینزند.صدا
نفر ن اشد و چند نفر  کیدزد  نکهیو ترسش از ا دید یدرز کمد م یاز ال یخوب

شد ب س ییبال دیشا نکهیشد.از ا یم شتریبا شد ک یسرش آوردند و ک ه به ن ا
چون بهراد را  یکاش کوه محکم یدادش برستتد در دلش حستترت خورد که ا

شت تا از ه صدا زیچ چیکنارش دا شد. شته با سد وهراس ندا ست ینتر ه باز و ب
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را به وضوح  اطیسنگ فرش ح یرو نیماش کیو چرخش الست اطیشدن دره ح
سش ب دیشن ست اطم یشد حاال م شتریشترو بیو تر نفر  کیه ک ابدی نانیتوان

شا ستنین سرش به دوران افتاد ایدو  دیو شند. ضعف  چند نفر با ساس  و اح
بستتته استتت واز ستترما روبه ُمردن  خیکرد و حس کرد تمام بدنش  یدیشتتد

 شی...نفس هاردیرا بگ شیبهم خوردن دندانها یتوانستتتت جلو یاستتتت.نم
ستش را  شده بود د  نکاریا یبرا یکرد تا در کمد را باز کند اما جان بلندسخت 

و  داد هیکمد تک وارهیجان ب*غ*لش افتاد.ستترش را به د ینداشتتت .دستتتش ب
صدا ست  ست فق  توان شمانش را ب ت را رف رونیرا تند از اتاق ب ییقدم ها یچ

 بشنود.
 یشتتتد که به نام م ییآشتتنا یچه مدت گتشتتتت فق  متوجه صتتتدا دینفهم

از  ادیبدنش ز یرا باز کرد.اما ستترما وکرخت شیچشتتمها یخواندش به زور ال
باز کردن درکمد  یراب شیبه دستتتها یحرکت گتاشتتتتیحد معمول بود و نم

صدا ست  شخ یبدهد.تازه توان شنا را ت صدا ریآ صدا   شییایمرد رو یدهد.
د و ش دیناام دشیندارد ام تیو واقع اسیرو دیشا نکهیا الیبود...بهراد.اما با خ

ش ست تال شمانش به زحمت باز مونده  یبرا ینتوان باز کردن در کمد بکند.چ
 بهراد قطع شد با خودش زمزمه کرد: یگتشت و صدا یبود مدت

 .ادی...بهراد سراغم نمنمیب ی...دونستم ...دارم...خواب میم-
سر درآورد و جار تیموقع نیتو ا دینفهم شکش از کجا  شا یا  دنیفهم دیشد.

ها بهراد بلکه اندک  کردیم تشیکه بهراد فراموشتتش کرده اذ تیواقع نیا نه تن
خودش از خودش  دیده بودن.پس باشتتناخت هم فراموشتتش کر یم کهیکستتان

http://www.roman4u.ir/


 387 شب برهنه

در  ردنکباز  یبرا ن اریماند.تالشتتش ا یم یبه انتظار ناج دیکرد ن ا یدفاع م
 یداد و در باز شتتتد.هجوم هوا به داخل کمد باعث شتتتد نفستتها جهیکمد نت

 ینفس بکشتتد.دوباره حس کرد صتتدا یستتختش منظم شتتود و بتواند به راحت
صداش م یبهرادو م شو دلش ثابت  نکهیا ینه...براز یشنوه...که داره  به خود

 د و سالنهیکش رونیخودشو ب یو وهم.از کمد با چه زحمت الیهمش خ نایکنه ا
حال تاق در  نه از ا تار کهیستتال بازم  رونیب خوردیم واریبه درو د یکیتو  مد. او

شک ها یصدا شتن بهراد آخر تیواقع نیترنم از ا یبهراد بود وا  کلمات نیندا
 :دیبهراد را شن

 ؟ییکجا یترنم خانم-
 ینفس ها یدهد که بهراد کجاس اما صدا ریتشخ گتاشتیخانه نم یکیتار

به ستتمتش پ تا راهش را  ند... داینامتوازن اوکمکش کرد   بدنش یزدگ خیک
را ستتستتت کرده بود و حرکتش را مشتتکل دستتتش را در اطراف تکان  شیزانوها

ثل بهراد م یبرخورد نکرد.صتتتدا ییکند اما به جا دایپ هیتک یبرا یزیدادتا چ
 :دیچیپ شیدرون گوشها یناج

 ترنم..............-
سم ب نکهیق ل از ا بعد ستان قو نیحالش پخش زم یج  بهراد دورش یشود.د

شرد.عطر تلخ بهراد در آن لحظه  شد و تو هوا گرفتش و او را به خودش ف حلقه 
 یاد را متن بهر یبو و با ولع دیکشتت یبود تند نفس م اتشیمانند عطرح شیبرا

مادیبلع ته اش را از آن  خیپر حرارت تن او تن  ی. گر آرام آرام  یدگز خیبستت
 ی نهیس یبرد. سرش را برو یل*ذ*ت بخش م ییو رو به گرما دیکش یم رونیب

 .دادیضربان تند قلب بهراد را با جان و دل گوش م یداده و صدا هیبهراد تک
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ا ر نشتانیدرش کامال مشتهود بود ستکوت ب ینوازشتگر بهراد که نگران یصتدا
 شکست:

 خدا رو شکر...-
 ُمردم. یداشتم م-
 ؟یترنم کجا بود-
 ؟؟؟یسالم-

بهراد را بدهد فق  خودش  یجواب سوال ها توانستیمسخ شده بود و نم ترنم
ست برا یکرد دلش نم یتو ب*غ*ل بهراد جا م شتریرا ب تاه کو یلحظه ا یخوا

خودش را درون بهراد  خواستتتیرم ومحکم جدا شتتود.مهم از آن آ*غ*و*ش گ
 از او جدا نشود. گریحل کند تا د

خودش  توانست یترنم نرفته بود و کنارش بود خوشحال بود و نم نکهیاز ا بهراد
 لحظه نیبه ا شانیکرد هردو یرا کنترل کند و او را در آ*غ*و*ش نکشد حس م

صدا ازین و  دینش یپناه بود را م یب یشکترنم که مانند گنج ینفس ها یدارند.
شرده م صار یقل ش ف ستانش را مانند ح  یبه دور ترنم م شتریامن ب یشد.و د

 .دیچیپ
آرام نموده بود باالخره از هم  یرا تا حد شانیکه هر دو یاز گتشت لحظات بعد

تار رونیب گریکدیدل کندن و از آ*غ*و*ش   ینم چکدامیه یکیآمدن. تو اون 
ست چهره  شرا ندیرا ب  یگرید یتوان صا ترنم که بخواهد از  صو  شیپ  یو مخ

ول نکرد.به  اآمده خجالت بکشد.بهراد ترنم را از خودش جدا کرد اما دستش ر
 کشاندش و گفت: یطرف دره خروج

http://www.roman4u.ir/


 389 شب برهنه

 .میبر نجایبهتره از ا-
توقف بهراد م زین ستتادنشیو با ا ستتادیاز خانه خارج شتوند ترنم ا نکهیاز ا ق ل

 :دیپرسشگر روبهش پرسشد و با لحن 
 ؟یستادیچرا وا-

 گفت: دیبار یکه ازش خجالت م یبا لحن ترنم
 .رونیب امیب ینطوریتونم ا یل اس ب وشم...نم دیل اس...با-

ا فندکش ر کهیدستتتش را از او جدا کند در حال نکهیگفت و بدون ا یآهان بهراد
فضا را روشن کند کمکش کرد تا به اتاقش برود.خودش  یکرد تا کم یروشن م
شه ا ست ترنم را آزاد کرد و با لحن نگران ستادیا یگو اطر به خ کهیدرحال یو د

ندک م ندک نورف نگ پر یا که درو دهیتوانستتتت صتتورت ر ها نترنم   یمو
 :ندگفتیشونه اش رها شده بودن ب  یرو شانیل*خ*تش که پر

 کمکت کنم. یخوایم-
 دایتکون داد.به طرف تختش رفت و گل ستترش را پ یبه نشتتونه نف یستتر ترنم

 یداد و پشت سرش بست.بهراد تازه توانست متوجه ل اس ها یکرد.موهاشو تاب
تنش  یرنگ با شتتلوارگرمکن مشتتک یشتترت نازک نارنج ینازک او شتتود...ت

ش یبود.هرکار شلول پو ست نگاهش را از ترنم که حاال م و  ومانت دنیکرد نتوان
رو  فشتتوی.ترنم که حاال کارش تموم شتتده بود.کردیستتر کردن شتتالش بود بگ

با وجود بهراد ترسش  گهیدوشش انداخت وچمدون ل اسهاشو برداشت حاال د
باز  لیتحل یرا فراموش کرده بود و انرژ ته اش را  تهیرف هراد ب یبود روبرو اف

 و گفت: ستادیا
 .دیدوستم الله برسون یمنو تا خونه  شهیم-
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شده اش اخم ها نیا دنیشن با را درهم  شیحرف از دهان ترنم و چمدان آماده 
 پاسخ داد: یو با لحن محکم دیکش

 نه!-
 اوردیخودش ن یبود اما به رو دهیاز حرف بهراد هم جا خورده وهم رنج نکهیا با

که  یتازه از طرف بهراد بود. پس با خونسرد یمنتظر عکس العمل شهیچون هم
 بود گفت: فتهایدرونش باز

 .هیخال شیباتر میآژانس من گوش دیباشه پس زنگ بزن-
هم بود  نیرا که سنگ شیبه ترنم نداد و عوضش کارتن کتابها یجواب گهید بهراد
 بلند کرد وبا دادن فندکش به ترنم چمدونم ازش گرفت و گفت: نیزم یاز رو

 جلو. افتیب-
ه ستترما ب اطینگفت وجلوتر ازبهراد راه افتادابا ورودشتتتان به ح یزیچ گرید
جانش ر ک ارهی حاودیلرز ختویبه  کارتن  مدون را زم ی.بهراد  تابو چ  نیک

شت تا با کل شم ریخودش درخانه را قفل کند ز دیگتا سش به ترنم ک یچ ه حوا
ه ک ور یبلندمشتتک یتو خودش جمع شتتده بود.ق ل از زدن قفل به درب پالتو

 بود از تنش خارج کرد و به طرف ترنم گرفت: دهیکت وشلوارش پوش یرو
 .یلرز یم یب وش دار-
 به بهراد انداخت: یتعارف نگاه با
 .سینه،ممنون سردم ن-

پاره کردن اونم با ترنم را نداشتتت  کهیتعارف ت یط و معمول حوصتتله  بهراد
 لرزان ترنم انداخت وگفت: یشونه ها یخودش اورکت را رو
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 رفتنت معلومه.  رهیو از-
بهراد  عطر ی.بودیچیدور خودش پ شتتتریمقاومت نکرد و اورکت را ب گهید ترنم

 یرمابرد وگ نیاز ب ک ارهیتنش که هنوز درون ُاور مانده بود لرزش رابه  یو گرما
ست.بهراد بدون معطل یزیرخوت انگ ش رو قفل زد و  یدره ورود یبه جانش ن

 :تگف دیلرز ینم گهیم که د.برگشت طرف ترندیحفاظش را کش
 .میبر-

بهراد قدم  کیکه امکان داشتت نزد ییدر ستکوت همراه بهراد شتد و تاجا ترنم
بردارد وازش عقب  یرا با بهراد مستتاو شیکرد قدمها یم یوستتع داشتتتیبرم

که  ییتا جا کردیم یبود ستتع دهیموضتتوع را فهم نیا ینماند.بهرادم که به خوب
شت یتیحس حما نیتواند آرام و کوتاه قدم بردارد.از ا یم س ت به ترنم دا  که ن

رد خارج ک اطیاز ح نوینشستن و بهراد ماش نیبود.داخل ماش یخوشحال و راض
در  اورکت را از تنش کهیشتتد.ترنم در حال ادهیبستتتن در و قفل کردنش پ یو برا

 یاد چشم دوخت...مردبهر دهیپاش گتاشته بود به قامت بلند وکش یآورده و رو
و زنده ماندنش نداشتتت اما او مثل  مبه ستتال یدیکه تا ق ل از آمدنش ترنم ام

ق ل  یلحظات یاآدوریاش شتتتده بود و به نجاتش آمده بود.از  یناج شتتتهیهم
گاه درهم فرورفت.بهراد با بستتتن در  شیحالش منقلب شتتد و اخمها ناخودآ

شتتدن  دهیمانع از د نیاشتتم یکینشتتستتت و راه افتاد.تار نیداخل ماشتت عیستتر
ستیم لششدابهراد که د یصورت دگرگون ترنم م سواالت خوا  یهرچه زودتر 

به صتتورت ترنم که به  ینگاه میراکه ذهنش را به خود مشتتلول کرده ب رستتد.ن
سع سران دب یکرد به جا یروبرو بود انداخت. شدنش مثل پ ست اچه   یستانرید

 :دیکش یقیسوالش را ب رسداپس نفس عم
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 خونه باغ ؟؟؟ یبرگشت یک-
 آمد و گرفته جواب داد: رونیکه غرقش شده بود ب ییبهراد از فکرها یصدا با
 .نجایراست اومدم ا کیاز بهشت زهرا -
 فرامرزه؟ یالیمراسم و ی هیبق یمگه خ ر نداشت-
 خ ر داشتم.-
 ال؟؟؟یو یومدیپس چرا ن-

اشته حرف زدنش د یرو یکنترل نکهین ود بدون ا یآمده راض شیاز بحث پ ترنم
 باشد حرف دلش را زد :

 من ن ود. یاونجا جا-
 خورد و سرش را به طرف ترنم چرخاند: یا کهیکه ترنم زد  یحرف از
 ه؟؟؟یمنظورت چ-

ش یقیعم نفس ضش را قورت داد دلش نم دویک ستیبل اما  دیبگو یزیچ خوا
 :ردیفوران حرف دلش رابگ یتوانست جلو ینم
 بهراد من ...آقا -

 هم فشرد: یبود رو شیرو شیکه وجود داشت و پ ییها تیاز واقع دندونهاشو
 مرزایپرستتتار بودم که...که خاتون خداب کیخاتون به عنوان  یمن تو خونه -

کرد...حاال که خاتون  تیخودش حما یکرد و منو مثل بچه  یدرحقم مادر
شم.ترج ییجا یعنی.ستمیمنم...ن ستین گهید ا ق ل از ت دمیم حیرو ندارم که با
 خودم برم. رونیباشم و بندازنم ب یسربار کس نکهیا

 که ترنم زد حالش منقلب شد: ییاز حرفها بهراد
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 جراتشو داره؟؟؟ یبندازه ها؟؟؟اصال ک رونیتو رو ب خوادیم یک-
 از هم گشود: یترنم را زهرخند یل ها

 اینتو د ویچکستتیَکستتم،ه ینکنم من تنهام،ب ایچه بخوام چه نخوام،باور کنم -
محتاج خانواده  یروز هی خوامیخودمو داشتتته باشتتم نم یخودم هوا دیندارم.با

 بشم. شونمیکنن من جزو امالک شخص یکه فکر م میپدر ی
شکها ش صدایب شیا شده بود و او تال شت دلش  یبرا یروان  شان ندا َپس زدن

 شود.بهراد لحنش را آروم کرد: یحرف بزند تا خال خواستیم
خاتون قول دادم ه- به  جان من  قتیترنم  هات نزارم هم من هم مه چو  اریتن

 ؟یهست ی.نگران چمیکنیم تیوازت حما میکنارت
ها ترنم حد یاز حرف تا  بازم نم یبهراد  ما   یتوانستتتت رو یدلش گرم شتتتد ا

ازدواج  شتتانیهردو یبهراد حستتاب باز کند باالخره خواه ناخواه روز یحرفها
 شد: شتریب شیکناره بهراد باشد اشکها گرید یدختر کهیکردن از تصور روز یم

مت بر یم یبر ییجا ستی...توهم قرار نشهیجا تموم م نیبحث هم نیا-بهراد
 .زنمیبهت َسر م امیهست هم من م شتیپ اریهم مه یمون یاونجا م الیو

فرامرزخان با دعوا ومرافه رو به خاتون شکات کرده بود  کهیروز یادآوریبا  ترنم
 که چرا ترنم را نگه داشته،بلض کرد:

 الله بمونم. یمدت خونه  هی دمیم حیترج-
 گفت: دانستیرا نم لشیدل کهیکالفه از مقاومت ترنم در حال بهراد

 ؟یکن یمقاومت م نقدریترنم چرا ا-
 دوخت و آهسته گفت: جاده کیتار یرا از پنجره به فضا نگاهش

 .یبهتره علتشو ندون-
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 چرا؟؟؟بگو بدونم.-
بهراد،نگاه منتظرش را از ترنم برداشتتت و جواب  لیموبا یبلند شتتدن صتتدا با

 داد:
 .اریجانم مه-
 داداش؟ ییکجا-
 :دیکش یپف
 تو اتوبان...رفته بودم خونه باغ.-

 :دینگران پرس اریمه
 ؟یداشت کاریخونه باغ؟اونجا چ-
 داده بود انداخت: هیتک شهیبه ترنم که سرشو به ش ینگاه مین

 .ارمیرفتم ترنمو ب-
 ترنم افتاده است گفت: ادهیکه معلوم بود تازه  اریمه
 مگه خونه باغ بود؟-
به راه کنه نفهم- دوم ک دمیآره...به غالم بگو فردا بره خونه باغ،اوضتتاع برقو رو
 برقم قطع کرده. یکرده رفته دزدبودن خونه استفاده  یاز خال یشرفیب

 :دیحول شد و پرس اریمه
 خوبه؟ ؟حالشیاومده؟ترنم چ ؟دزدیچ-
 .دهیکم ترس هیخوبه...فق  -
 اصال به کل فراموشش کرده بودم.-

 گفت: یآورد و با ناراحت نییصداشو پا بهراد
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 .دمیبخش یوقت خودمو نم چیافتاد ه یم یاگه اتفاق نطوریمنم هم-
 کجاست؟االن -
 اونجا. ارمشیم شمهینگران ن اش پ-

شتتتاهد  زیپدرش با خاتون خ ر داشتتتت و خودش ن یکه خوب از دعوا اریمه
 ماجرا بود من من کرد:

 خودت. یشلوغ پلوغه ب رش خونه  نجایا گمیبهراد م زهیچ-
 :دیمشکوک پرس بهراد

 ره؟یگینفر آدم مگه چقدر جا م هی یبه اون بزرگ الیو یچ یعنی-
 ...راستش بابا....سین زایچ نی...بهراد بحث انیب -

 از فرامرز درهم فرو رفت: یبهراد با آمدن اسم یها اخم
 ار؟؟؟یمه یبابا چ-
 .شهینم یاالن پشت فرمون میزن یآروم باش بهراد داد نزن بعدًا حرف م-

 شد: یعص  بهراد
 پشتتتت سین مالتیخ یزنیباهام حرف م یستتتاعته دار مین چونیمنو ن  اریمه-

د !زویکن یچرت و پرت برام سرهم م دیفرمون تو جاده ام به جواب دادن که رس
 باش حرفتو بزن حوصله ندارم.

ابا اگه ب نجایا ادیترنم ب دی!؟فق  ن ا؟یشتت یم یباشتته...باشتته...چرا عصتت ان-
 .افتهیشر راه م نتشیب 
 ص ر کن.... قهیدق هی ؟اصالیگیم یچ نمیمثل آدم حرف بزن ب  اریمه-

رنم به ت ینگاه میو بدون ن دیکش یرا کنار نیبودناماش دهیداخل شهر رس حاال
 یجهشد.تو ادهیپ نیو سوزش چشمانش خوابش برده بود از ماش یکه از خستگ
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شتتروع به بارش کرده بود به  زیر زیکه ر یبرف ریز یزم*س*تان یبه ستتوز هوا
 گفت: اریزد و رو به مه هیتک نیماش

 شنوم. یبگو م-
 دور و برم شلوغ شده. سیالو بهراد جان االن وقتش ن-
 حرفتو بزن. سیمهم ن-
 ...فعال.میزنیخونت با هم حرف م امیم گهیدو ساعت د یکیمن  زمیعز-

شو صودش رو دنیبا حرص از نرس دندونها شن کردن  یبه مق شرد و با رو هم ف
 شد و راه افتاد. نیسوار ماش گاریس

*** *** *** 
 دهیرپ یکرد، به چهره  یل ش دود م یگوشه  یگاریکاناپه لم داده بود و س یرو

 دهیبهراد رس یشد که به خانه  یم یساعت میترنم چشم دوخته بود.ن یو ناراض
ضا شده بود.ترنم ه یها یتیبودند و نار شروع  ست ب یدلش نم چیترنم  ه خوا

ه رفتنش ب یبرو دییتا یُمهر یعنیفرامرز برود و ماندنش امشتتب آنجا  یخونه 
شد م یالیو ستیفرامرز با تواند او بهراد را مجاب کند با  یکند نم یهرکار دان
 کستتیر دادیم حیاما ترج ستتتیخ ر داشتتت رابطه اش با پدرش خوب ن نکهیا

 شیغرورش پ خواستتتیرا باور نکند دلش نم شینکند ممکن بود بهراد حرفها
د در ذهنش دن ال راه چاره چانه اش گتاشته بو ریاوخدشه دار شود.دستش را ز

رد ک یبود اما هرچقدر که فکر م رافتادهیکه درش گ یفرار از مخمصه ا یبرا یا
س یم جهیکمتر به نت سدیر شد...اگر جلو ی.ک شت که کنارش با بهراد  یرا ندا

زده باشتتد و به او نشتتان دهدکه  یحرف نکهیا یاز الله آورده بود تنها برا یحرف
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س ستیدارد بود وگرنه خودش مشش یماندن پ یرابرا یک هم  ونابیاگر توخ دان
 هدید یزیالله نخواهد داد.نه آنکه ازالله چ یبماند تن به رفتن به منزل مجرد

 شیبا رفتنش به آنجا برا دانستتتتیباشتتتد بلکه وجود برادر الله،عادل بودکه م
 یم یکرد.الله و برادرش از خانواده شان که اصفهان زندگ جادخواهدیمشکل ا

 ادتیع یبرا کهیکردن.هنوز خاطر اون روز یم یجدا شتتده وباهم زندگ ردنک
داشتتتت.از طرز حرف زدن و رفتار  ادیخورده رفته بود را به  چیپ شیالله که پا

سرانه  صوصا که نگاه درست امدهیخوشش ن چیعادل ه یس ک  او  به یبود مخ
خودش را بخاطر آمدنش ستترزنش کرده  ینداشتتت و همان چند ستتاعت کل

صم.ودب ست  شت مژگان بود.که رفتن به آنجا هم  یمیبعد از الله تنها دو که دا
سالها پ ست ن ود پدر مژگان  شد و مژگان ومادرش و تنهاخواهرش  شیدر فوت 

پدرش زندگ میمر پدر بازم ترنم نم یم یمنزل  توانستتتت آنجا برود  یکردن و 
جا به آن دادیم حیشناخت و ترج یم یمژگان را به خوب یعموها یاخالق تعص 

 .شدیندین زین
کار بودنش بهراد را آزار م یطوالن ستتتکوت داد و دلش  یترنم و غرق اف

. بحثشتتان تا ق ل از زنگ اوردیاوهام درب نیبزند تا او را از ا یحرف خواستتتیم
به مقصتتودش نرستت اریزدن مه مه داشتتتت و بهراد هنوز  با دهیادا  دیبود پس 

 :دیپرس یسواالتش را م
 ترنم.-

و به خودش آورداصتتاف نشتتستتت و با  ختیراد افکارش را بهم ربه یصتتدا
 منتظر روبه بهراد گفت: ینگاه

 بله.-
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آمده بود  رانیا یخاموش کردااز وقت شیروبرو یگاریداخل جاستت گارشتتویستت
 :گتاشتیعادت مسخره را کنار م نیا دیو با دیکش یم گاریاز حد س شیب

 ؟یدیصورت دزدو د-
 که بهش گتشته بود اخم هاش توهم شد: یلحظات یادآوریبا  ترنم

 شدم. میاومد تو اتاقم قا ی...وقتدمشینهااصال ند-
 کجا؟-
 .یواریداخل کمد د-
 فرامرز؟ یالیو یبر یخوایچرا نم یبگ یخوایهنوزم نم-

کرده و منتظر چشتتم به صتتورِت گرفته ترنم دوخت اما ترنم  زیرا ر چشتتمانش
 قصد نداشت جواب سوال او را بدهد:

 .ستمیمن اونجا راحت ن-
ش بهراد شو درهم ک ستش اخمها سوزش د ستانش را درهم قالب کردابا  و  دید

سف شو به باند  ستش که حاال تقر دهیچیپ دینگاه بود  ینخو  اً یشده دوره مچ د
 :دیدوخت و پرس

 کمکت کنم؟ یخوایچرا نم-
ست زخم یترنم رو نگاه ش ید سره جاش بن ست  شد و بلن نهیبهراد افتادانتون د 

 رفت جواب داد: یکرد م یبه طرف بهراد که متعجب زده نگاهش م کهیدر حال
 کن. دایاجاره پ یجمع وجور برا یخونه  هیبرام  یکمک کن یخوایاگر م-

شو پ یروبرو ست ست  شیاو زانو زد.د ست تا د برد و با نگاهش ازش اجازه خوا
 :ندیرا ب  شیزخم
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 حاال چرا اجاره؟-بهراد
 اطیراد رو صتتورت ترنم ثابت شتتده بودادستتتشتتو جلو برد و ترنم با احتبه نگاه

 دستشو گرفت و باندشو باز کرد:
 دارم. یقد توان مال نیچون در هم-ترنم

 دستش صورتش جمع شد: یکرده  یزیخونر یها هیبخ دنید با
 ؟یدار نیبتاد-ترنم

 مث ت سرشو تکون داد و گفت: یبه نشونه  بهراد
 .هیدستشو یراهروآره...داخل -

 از جاش بلند شد و روبه او گفت: ترنم
 دستتو بانداژ کرد. شهینم نجایبلندشو ا-

داخل راهرو رفت.در را باز کرد و  یبهداشت سیبه دن ال او تا سرو عانهیمط بهراد
کهیاز بهراد خواستتتت زودتر ق ل از ا داخل  زدیبر نیزم یخون دستتتش رو ن

 یشتتد و از داخل راهرو یبهداشتتت سیل ستتروداخ زیبرود.بعد از او خودش ن
 را هیاول یکمک ها یشتتد جع ه  یوحمام م ییبه دستتتشتتو یکه منته یکوچک

ستر نی.بتادافتی سب و گاز ا ستشو  لیو چ شت و به طرف بهراد که د شده بردا
 نیتاداش ب رهینگاه خ ریرفت.ز زدینر نیگرفته بود تا خونش زم ییداخل روشتتو

 دورتا دور لوی.گاز استتترختیستترباز کرده اش ر یها هیبخ یرو اطیرا با احت
 :دیرا شن هرادآروم ب یکارش تمام شد صدا یوچسب زد وقت دیچیدستش پ

 .یمرس-
 سرش را بلند کند: نکهیا بدون

 کنم. یخواهش م-
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 یرا که از داخل جع ه کمک ها یلیوستتا دیگفت که تنها خودش شتتن یآروم
سره جا هیاول شته بود  آمد.از خودش بخاطره توجه  رونیشت و بگتا شانیبردا

شت خجالت م یاز حد شیب ش یکه به او دا ستیدلش نم دیک خود را لو  خوا
 یولج نکهیا ی.براردیفوران احساساتش را هم بگ یتوانست جلو یبدهد اما نم

ر او که بخاط یشتتربت برا وانیل کیچشتتم بهراد ن اشتتد به آشتت زخونه رفت و 
آمد  رونیاز آش زخونه ب یشده بود آماده کرد وقت دیدستش رنگش سف یزیخونر

س یکه رو دیبهراد را د شسته و بازم  شه رفتو باال گاریهمان م ل ن ست سرش  ید
ل ان  یاز رو گارویبرد و س شیدستش را پ یبه ظاهر عص ان یو با چهره  ستادیا

 برداشت وبا غرغر گفت: رانهیبهراد غافلگ
 .یکش یم گاریس نقدریا یش یخفه نم-

 یزده  رتیح یتوجه به چهره  یخاموش کرد وب یگاریداخل جا ستت گارویستت
داد و  هوا مانده بود یآروده بود به دستش که رو شیرا که برا یشربت وانیبهراد ل
 گفت:

 بخور.-
صورت بهراد که  یم ل یو دوباره رو رفت ست و رو به  ش سته بود ن ش که ق ال ن

زد  یحاال به حالت خونسترد در آمده بود اما در چشتمانش برق تشتکر موج م
 گفت:

ستتراغ  رمی...فردا بعد از امتحانم مشتتمیخوب من فق  امشتتب مزاحمتون م-
به و داکردنیپ جب رفتن  نه...را  گهیپدرتون هم نظرمو گفتم پس د یالیخو

 ه درسته؟مون ینم یحرف
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شده بود  فیاش رد افتهیترنم که با اعتماد به نفس باز یبهراد با حرفها یابروها
 باال رفت:

 ق وله...اما فق  قسمت آخره حرفت.-
 بهراد ادامه داد: دیاز ابروهاش باال پر یکیکه متوجه منظور او نشده بود  ترنم

مان واحدآپارت هی یوقت زنم اما ! تا یفرامرز نم یاز رفتن خونه  یحرف گهیمن د-
 ...یمون یجا م نینکردم هم دایساختمون برات پ نیمناسب تو هم

 :دیحرفش دو انیم ترنم
که گفتم - نه  هیمن قه  هیجمع و جور تو  یخو نه  خوامیارزون م یمنط
دم چه ماهشو ب کی ی هیکنم تمام پس اندازمم بزارم بتونم کرا ی...فکر نمنجایا

 رهن. ایبرسه به اجاره 
 دونمین اش من خودم م زاشیچ نیا افکریشتتو بد هیمنم نگفتم قراره تو کرا-

 فعال حواستو بده به امتحانات.
 :دیپر شیحرفها انین ود دوباره م یبهراد اصال راض یکه از حرفها ترنم

 تو دردسر. یخودتو بنداز خوامیکنم من نم یآقا بهراد خواهش م-
 نگاهش کرد: میم*س*تق بهراد

 کمکت کنم دردسره؟؟؟ خوامیم نکهیدردسر؟هوم...ا کدوم-
 انداخت و ناخن هاشو داخل مشتش فرو کرد: نییپا سرشو

 ...یانجام بد نکارویبرام ا یندار فهیآره...وظ-
 بهراد آروم و مهربون شد: لحن

بدم بر ی...من نمیچرا تو...تو دوستتتت من- جازه  ها واستتته  یتونم ا تک وتن
 .یکن یشهر درندشت زندگ نیخودت تو ا
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 :دیاش از شدت بلض لرز چونه
 تیهم ندارم چون با شتتکا یتیعادت کردماشتتکا مییوقته به تنها یلیمن خ-
 .شهیعوض نم یزیچ

 دیبود با نوک انگشتتتت پس زد ن ا دهیگونه اش چک یکه رو ییاشتتکها قطره
شک م یجلو شود بهراد گرفته نگاهش کرد و با  ختیر یبهراد ا تا بهش ترحم 

 از ته دلش گفت: یلحن معنادار
 .یستیتنها ن چوقتیه یمنو دار یتا وقت-
ت به توانستت یبهراد به قل ش نشتتستتته بود اما بازم نم یحرف دو پهلو نکهیا با

کرده بود و ممکن بود  یکند بهراد ستتالها اونطرف آبها زندگ نانیاطم شیحرفها
 کرد. یم ییجایب ریخودش تع  یبرا دیمنظور باشد و او ن ا یواقعا ب شیحرفها

راحت  رینکن بلندشتتو برو تو اتاق من بگ ریخودتو درگ نقدیا گهیبستته د-بهراد
ات آماده از اتاقا رو بر یکی ارهیاتاقتو ب لیگم فردا وسا یاستراحت کن.به غالم م

 کنم. یم
وصًا کرد مخص ین ود اما بودن در کناره بهراد خوشحالش م یقل ًا راض نکهیا با

به و یحرف گهیکه ق ول کرده بود د  تیفرامرز نزند.ل خند رضتتتا یالیاز رفتن 
ش ست و از رو شیل ها یرو یبخ ش شد.بهراد با د ین ترنم  ل خند دنیم ل بلند 

و خودش جلوجلو  ترا برداش لشیل خند زد و از جاش بلند شد چمدون و وسا
سا رفت شد.و شه  لیو وارده اتاقش  اتاق قرار داد و روبه ترنم  یو چمدونو گو

 انداخته بود گفت: نییکه سرش را شرمنده پا
 .ریکوچولو من رفتم شب بخ ویرف گهیخوب د-
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سربه ز ترنم ست.  ریهمانطور  سرش ب شت  شو داد و بهراد رفت و در را پ جواب
شده بود چرخاند و ل خند زد و با باره دوم واردش  یکه برا ینگاهش را دوره اتاق

 خودش گفت:
 بهراد عاشقتم.-

 یو شتتالشتتو که هنوز تنش بود در آورد و از داخل چمدونش ل اس راحت مانتو
 دهیبهراد ل اس پوش یچه تو اتاق چه جلو نجاسیا یداد تا وقت حیبرداشت.ترج

  ایشتترت تقر یکه تنش داشتتت ت یتاپ دوبنده مشتتک یب وشتتد.پس رو یا
 وونهاشاتاق دند یبهداشت سیوبا برداشتن مسواکش داخل سرو دیپوش یگشاد

خاتون قل ش را چنگ زد و  ادیدوباره  دیتخت دراز کش یرو یمسواک کرد. وقت
 شد. یاز چشمش جار یقطره اشک

*** *** *** 
 و دوم ستیب بخش
کرد  یم نییماهواره را باال و پا یبود و با کنترل ش که ها دهیکاناپه لم یرو بهراد

 کیماه نزد نیبود هرچه به آخر ا انیاما اصتتاًل حواستتش آنجا ن ود.تو فکره پو
 لیلد یافتاد.تا حدود یبه جانش م شتتتریب انیآمدن پو یشتتدن دلشتتوره  یترم

رده با پروانه ازدواج ک یاز وقت رزدانستتت.فرام یرا م انیفرامرز و پو نیب ی نهیک
بود او را از خانواده اش جدا کرده و به تهران آورده بود پروانه اهل کاشتتان بود و 

شده بود.بهراد با ا شهیهم یبا آمدنش به تهران برا  یمن نکهیاز خانواده اش دور 
ذهنش راکم  دادیم حیکهنه رادرک کند اما ترج ی نهیک نیجوره ا چیتوانستتت ه

بود  نیا ردکیکه خوشحالش م یزیاختالفات نکند تنها چ نیا رین ود درگ هآشفت
تا  بود یو به دن ال فرصتتت مناستت  دانستتتیکه نقطه ضتتعف فرامرز را خوب م
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بدش با ا ود اما او گتاشتتته ب یبرا ییپدرش بود ته ته قل ش جا نکهیخوب بکو
را  رامرزفشتتد نتواند  یچندستتال برش گتشتتته بود باعث م نیکه تو ا یاتفاقات

استم فرامرز جدا کرد را خوب  یراکه پستوند پدر را از رو یدوستت بدارد.زمان
ان که از زب یبراو گتشته وچه حرفا و مزخرفات یتلخ یبخاطر داشت چه روزها

 م ل یاو را به خود آورد از رو لشیزنگ خوردن موبا یبود.صدا دهینشن نیشه
شت،آنرا رو یشد و با نگاهش بدن ال گوش زیخ مین سل زیم یگ  یم ل کناره یع

 یرمق یافتاده بود ل خند ب انیشماره که نام پو دنیبا د افتیبود  دهیکه دراز کش
ستیزد دلش نم صدا یرو یآثار ناراحت خوا صد ریتاث شیتن   ییابگتار پس با 

 بودنش داشت جواب داد: نییدر پا یکه سع
 خان گل سالم. انیبه...پو-
 گفت: دیبار یتعجب م شیکه از صدا انیپو
 سالم...حالت خوبه بهراد؟-

 بهراد را از هم گشود: کیبار یل ها یزهرخند
 توپ توپم.-

 مشهود بود: انیپو یآثار تعجب در صدا هنوز
 کلک؟ یکرد نگیخونه؟دوپیشده ک کت خروس م یآهان...چ-

 :دیبه ظاهر خند بهراد
 اونورتر. زیچ ی نگیاز دوپ-
شخ رانیا ی!!!رفتهینجوریِا...ا- ساخته... که  یطونیم یطونیوب آب و هوا بهت 

 ها؟؟؟ یکن ینم
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 خوره؟یمن م ی افهیحرفا اصال به ق نینه بابا منو ا-
ت جرات نداشتت یکستت یکه بود نجایگم...ا یم خورهینم افتیاتفاقًا چون به ق-

 ... یشارژ یلیباهات حرف بزنه اما حاالخ
 کرد و ادامه داد: یمکث س س

 م.گ یم تی...خ ر دارم خاتون فوت شده بهت تسلیکن اهیخواد منو س ینم-
 گفت: نیغمگ ییخاتون ل خندش جمع شد و با صدا یادآوریبا  بهراد

 ؟یممنون،از کجا خ ردار شد-
 صح ت کردم بهم گفت. یبا پر شیساعت پ کی-
 از کجا خ ر دار شده؟ وشیپر-
 بهش گفته. ایک-

 :دیمتفکر پرس بهراد
 ا؟یکدوم ک-
 یکار م انمارستیب هیتو  یبا پر ایدن رستانتانامزدشیدب یهمکالس نیزر ایک-

 .دهیاون فهم ویکنن،از طر
 نگفت. یزیبهم چ یاومده بود ول یمراسم خاکس ار-
گتریکرده خ ر دار یفکر م دیشتتتا- حال و روزش  اریمه می...ب چطوره؟؟؟

 خوبه؟
 فرو برد و زمزمه کرد: شیدستش را داخل موها بهراد

 ضربه رو ترنم خورد. نیشتریآره خوبه...همه خوبن فق  ب-
 ترنم؟-
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 شتتده لونیو ستت لونیجز خاتون نداشتتت االنم و ویپرستتتاره خاتون بود کستت-
 طفلک.

 چندسالشه؟-
 .کیو  ستیست،بیب کینزد دونمینم-
 گفت: یبا لحن طنزآلود انیپو
 اش چطوره؟خوشگله؟ افهیبگردم ق یاله-

 :دیغر یبه ظاهر عص ان یرا گرفته بود با صدا انیکه تازه منظور پو بهراد
 خودتو جمع کن صاحاب داره. یهو-
واسه من!تو رو سنَن بچه پرو  شهیم میرتیراهو چه غ نهمهیا رهیم یاوه...اوه...ک-
 ؟یزن یصاح شه تو جزشو م گهید یکی

 شد: طونیبهراد ش لحن
 !ستمیصاح ش ن یدونیاز کجا م-
 اعالم وجود کرد؟ خیکوه  دمینم؟؟؟درست شنجا-
 .ادیخسته ام خوابم م انیگمشو پو گهیخوب د-
مار یا- جا د پام نرستتته اون گه  مار م گارت درب یموز  فیک ارمیاز روز
ستتته از پشتتت ب ویجول نایدستتت آنجل دیبا یکه تو انتخاب کرد ی...دختریکن

 باشه.
 ترنم ل خند زد: یشرق  اً یبا تصور صورت تقر بهراد

سل- شت اس،تو هنوز  ست ا  سیظاهر برام مهم ن گهی،دیدونیمنو نم ی قهیحد
 مهمه. رتیس
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 .یدختره کور و کچل انتخاب کرد هی یرفت یعنیخاک تو سرت -
 ؟؟؟یگرفت تی...بل انیب ند دهنتو پو-
 یم براگفت میبه منش اآرهیچونیپ یقربون اون قدوباالت چقدر قشنگ حرفو م-

 .رهیبگ 26
 روز خوش. نمتیب یم گهیخوبها ده روزه د-
 .دارید دیبه ام-

ماس گوشتت با باره دراز  شیروبرو زیم یرو ویقطع شتتتدن ت پرت کرد و دو
 یهم فشرد تا خواب را مهمان چشمانش کند اما صدا ی.چشمانش را رودیکش

 ...و خودش را به اتاق رساند............ دیجه شیکه بلند شد از جا یلیج
*** *** *** 

ه ک ی.با وجودندیرا ب  ییتوانستتتت جا یبود ونم یکیهم همه جا غرق تار باز
سرما ستخون ها دیورز یم یدیشد یداخل خونه بود اما  نفوذ  شیو تا عمو ا

 یو تو خودش جمع شتتد.کور ستتو دیچیپ شیکرد دستتتانش را دور بازوها یم
برداشت تا خودش  یمحکم یدور به چشمش خورد قدم ها یاز فاصله ا ینور

به آن نور برستتاند اما هنوز چند قدم مانده بود تا کامل خود را به نور برستتاند  را
ش شت ک ستانش از پ شد وقت دهیکه د شته  س یو نگه دا صورت  شت با   اهیبرگ

شد و ج یمرد ش یبلند غیروبرو  سرد از جا پر سیخ یوبا بدن دیک  دیاز عرق 
بوده  تیو واقع هخواب ن ود کردیود وحس مب کی.اتاق تاردیلرز یتمام تنش م

در  کدفعهیتا نفس بکشد که  دیکش شیگلو ریآمد دستش را ز ینفسش باال نم
برق را زد و  دیکوتاه ترنم بلند شد.بهراد بالفاصله کل غیج یاتاق باز شد و صدا

 دنیشده بود و با د دیسف واریخودش را به تخت رساند.صورت ترنم مثل گچ د
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سته بود جلو ضوح لرز ردیخودش را بگ یبهراد نتون ضش و بل دیچونه اش به و
 یم نییستترباز کرد و قطرات اشتتک مانند شتت نم از چشتتمان هراستتانش به پا

شکها دنی.بهراد با ددیتیغل ست خودش را کنتر دنیترنم و لرز یا ل بدنش نتوان
ستانش را برا ست و د ش ش یکند کناره تخت ن از کرد بترنم  دنیبه آ*غ*و*ش ک

کارش ستتردرنم ظه حت آنآورد  یخودش هم از  ظه هم پ کی یلح  شیلح
را به منظور برداشتتت کند.فق   نکارشیترنم ا دیخودش تصتتور نکرد که شتتا

 بس... نیآرامش کند هم خواستیم
 یبدون تعمل خودش را داخل آ*غ*و*ش امن بهراد رها کرد او تنها کستت ترنم

 شتتدیاندیکارش ب یو غلط یبه درستتت خواستتت یداشتتت نم ایدن نیبود که در ا
 اش هیمحکم مانند بهراد ...گر یکند به کوه هیآن لحظه تک خواستتتتیفق  م

 ُپر بود. یبه هو هو شد،دلش حساب لیشدت گرفت و ت دل
تان ما دستت که رو تگریح با نرم یبهراد  تیحس امن خوردیتکون م یکمرش 

ه آرامش بخشش ک یو صدا شینفسها یکردگرمایم ریوعشو را به قل ش سراز
شت ز یسع شش بود.دلش م ریدر آرام نمودن ترنم را دا ستیگو آن لحظه  خوا

سد و او برا انیبه پا چوقتیه شوق اش بماند.اما با  شهیهم ینر ستان مع تو د
تازه شتترم و خجالت به ستتراغش  شیشتتدن هو هقش و بند آمدن اشتتکها طعق

از  یندانست.به آروم زیاج نیاز ا شتریماندن در آ*غ*و*ش بهراد را ب گریآمدود
بود با پشتتت دستتت  نییستترش پا کهیو در حال دیخز رونیآ*غ*و*ش بهراد ب

شکها شده  خیصورتش را زدود.نگاه نگران بهراد م یا م ترن یصورت گلگون 
 بکشد: رونیبزند تا او را از خجالت ب یکرد حرف ی.سعودشده ب

http://www.roman4u.ir/


 409 شب برهنه

 ؟؟؟یدیخواب د-
 یخودشتتو تو ب*غ*ل بهراد م یلیبه هر دل نکهیستترشتتو بلند کنه از ا نتونستتت

 آروم یخنده  یبود فق  سرشو تکون داد که صدا یانداخت از خودش عص ان
 بهراد بلند شد:

 ؟؟؟یدیاحتماال خواب موش ند-
 تکون داد: یترنم سرشو به عنوان نف بازم

 چون زبونتو خورده. یدیمنکه مطمئنم خواب موش د-
تازه متوجه منظور بهراد شد.سرشو باال آورد  تر شداترنم ضیل خندش عر بعد

کرد جوابش را دهد اما نتوانست  یکرد اما هرچه سع زیو چشمانش را رو به او ر
 شیبار ن ود که جلو نیاول نیا داشتتتیدستتت از ستترش برنم یخجالت لعنت

مشتتت  ا.دستتتانش ردیتوانستتت با خودش کنار آ یحجاب نداشتتت اما بازم نم
کرد و انتظار  یکرد.ط و معمول ستترد ستترد بودن.بهراد هنوز منتظر نگاهش م

 نگاه از چشمان دیاز جانب او نشن یجواب یداشت ترنم جوابش را بدهد اما وقت
تخت بلند شتتد.به طرف در راه افتاد اما ق ل از خارج شتتدن  یاو گرفت و از رو

 د:ترنم بلند ش ی فتهرگ یبرق بود صدا دیکل یدستش رو کهیاز اتاق درحال
 ؟یبرقو خاموش نکن شهیم-

شت در چشمانش برق مح ت م بهراد ش یبه طرفش برگ  چیتا به حال ه دیدرخ
 دوست نداشته بود: نینچنیکس را بعد از مادرش ا

 وجود نداره. دنیترس یبرا یزیچ یمن شیپ یتا وقت یکن بخواب یسع-
ش ته ش ویعم یدل ترنم را آرام شمانش از حرف بهراد درخ ش قل  دیُپر کرد و چ

 از هم گشوده شد و گفت: یبه ل خند شیو ل ها ستادیاز تالطم ا
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 .ریشب بخ-
 زد : ینیدر جوابش ل خند دلنش زین بهراد

 ع... ریشب بخ-
 گفت: شیشد وبه جا مانیعشقم اما پش دیبگو خواست

 صدام بزن. یدیاگه دوباره ترس-
ست خواب از  یهم بدون معطل بعد سرش ب شت  شد و در را پ از اتاق خارج 

و  یازش داشتن با وجود زندگ هیکه بق یبود.برخالف تصور ختهیچشمانش گر
شدنش در  شور باز و ب کیبزرگ  ض نیبند و بار اما تا به ا یک ربه سنش بخاطر 

ود ب هکرد ینرفته و سع یسمت دختر گریبود د ماخوردهیکه از طرف س یبد ی
ند حت رونیرا از ذهنش ب یبا غرق شتتتدن در درس وکارش فکر هردختر  یک

ستان دختر پو شه ا انیوجود همکاران خودش و دو شده بود خد  یهم باعث ن
شا جادیبه قرارش با خود ا صل لیدل دیشود .  شدنش از پو یا  بعد از انیجدا 

 گرنگ و رن یم*س*تقل همان دوست دخترها یاتمام درسش و گرفتن خونه 
شب منزل پو سا یچتر م انیبود که هر  بود  یاو بودن.هرچ شیشدن و مخل آ

شت نم ییازهایاو هم مرد بود و ن ست کناره اتاق یدا  سربه بالش بگتارد یتوان
 رسد. یو دوست دخترش به گوشش م ییمعاشقه دا یکه زمزمه ها

ش هیپا یصندل یرو ستون چانه اش  یا شهیبلند کنار بار  ستش را  ست و د ش ن
وقت  چند نیبه اتفاقات ا یکرد وقت ینم شیرها یرد.فکرو ذکر ترنم لحظه اک

سش ب یفکر م ریاخ س ت به او تحر شتریوب شتریکرد ح  نید.اولش یم کین
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صل م یدختر سش برق به تنش و به  هرا ک زیکرد.دلش هرچ یبود که با هر تما
 داشت. یکرد دوست م یم دایترنم رب  پ

حرف  یادآوریل ش نهاد اما با  یگوشتته  یرا برداشتتت و نخ گارشیستت پاکت
 در ملزش: شیترنم و تکرار شدن صدا

 ؟یدیکش گاریاز بس س یخفه نشد-
 یبرداشتتت و مچاله کرد.از رو گارویل ش نشتتستتت.ستت یرو یخستتته ا ل خند
شد و  بود رفت.ولو دهیکه ق ال روش خواب یبلند شد و به طرف کاناپه ا یصندل

ا ر شیزرد و نارنج یستتفره  دیخورشتت کهیخودش زمان یپتو رو دنیبدون کشتت
 رمشمتو یدردل آستتمان پهن کرد با هزاران فکر درهم وبرهم باالخره پلک ها

 هم افتاد وبه خواب رفت. یرو
*** *** *** 

گتشتتت زمان و خواب  شیشتتد که ستتاعت با عقربه ها داریاز خواب ب یوقت
شتیم شیرا به نما شیطوالن سگتا  شیبه بدنش داد و پتو را از رو ی.کش وقو

ه بلند کاناپ یبود.از رو دهینکشتت شیبه خاطر داشتتت پتو رو کهییکنار زد تا جا
ش سرو ی ازهیدوتا خم دنیشد وبا ک شت شیکش دار داخل  شد.دوش  یبهدا

با پ یا قهیدق ستتتتیب فت و  مام ب دنیچیگر به دورکمرش از ح له   رونیحو
سرحال  شده و رونیاز تنش ب یه خوبب ش شید یخوابیو ب روزید یاومد.خستگ

شتتده از  دهیچ زیم دنیستترحال بود. با همان حوله داخل آشتت زخونه شتتد با د
سرجا شد.ل خند رضا شیص حونه  شک  ش تیخ ست و در یبخ ش  به ل انش ن

به  نگاهش زدیبر یچا یوانیخودش ل یتا برا رفتیساز م یبه طرف چا کهیحال
 شده بود افتاد. دهیچس  نتیکاب یکه رو یکاغت
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 ...من رفتم دانشگاه.ریص ح بخ-
 گریل انش محو شتتود اگر ترنم د یچند کلمه باعث شتتتد ل خند از رو نیهم

شت چه؟؟؟با قدمها یبرنم ششیپ تند خودش را داخل اتاق خواب پرت  ییگ
سا یکرد وقت سوده ا لینگاهش به چمدون و و ش یترنم افتاد نفس آ  یرو و دیک

 دبرو ششیاز پ شهیهم ینکند ترنم برا نکهیلحظه فکر ا کی یتخت نشست.برا
ش ریقل ش ت ابدیاو را ن گریود شت همچ یم دین ا دیک  دی.باافتدیب یاتفاق نیگتا

حسش نس ت به  دنیبدست آوردن دل ترنم و فهم یبرا یراه کیهرطور شده 
تخت بلند شتتد و به طرف کمد  یمشتتوش از رو یکرد!!!با ذهن یم یخود کار

سها ست یرفت ت شیل ا س یحلقه ا نیشرت آ ش یرنگ یوگرمکن طو .به تبردا
تا  دین وشد و به دن ال ترنم نرود ن ا رونیخودش را گرفت که ل اس ب یزور جلو

م ابراز عشو کند و ترن نکهیاز ا دادیاز احساس ترنم مطمئن نشده بود وا م یوقت
به  یو نداشتن کس یناچار یاز رو نکهیا ایشود وپسش زند  رهیتو چشمانش خ

ه شده شکست نهیآ ید و روبرویرا پوش شیدرخواستش جواب مث ت دهد.ل اسها
 یبرا نهیآ هیخواستتتت  یم اریزد و از مه یزنگ م دیرا مرتب کرد با شیموها

ش زتوالتیم شت و در حال یبخرد.گو ست ک یبرا کهیتلفن خانه را بردا ردن در
گرفت و بعد از خوردن  ارویمه یرفت شتتماره  یتلخ به آشتت زخونه م یقهوه ا

 :دیچیپ یداخل گوش اریمه یچند بوق صدا
 .دییبفرما-
 سالم.-
 ؟یسالم داداش خوب-
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 هنوز به خاطر فوت خاتون گرفته بود. اریمه
 باهات حرف بزنم. دیبا نجایا ایممنون...زنگ زدم بگم امروز ب-
 افتاده؟ یاتفاق یباشه...ول-
و اندازه شتت اریبخر ب زتوالتیواستته م نهیآ هینشتتده فق ...ستترراهت  یزینه چ-

 کنم. یبرات اس م
 :دیپرس یبا لحن متعج  اریمه
 ؟؟؟یچ یبرا نهی؟؟؟ آ نهیآ-

 تنخیبا دست آزادش مشلول ر کهینداشت در حال حیتوض یکه حوصله  بهراد
 بود گفت: وانیآماده شده داخل ل یقهوه 

 .یفهم یخودت م اریب ریاش شکسته...بگ نهیآ-
 .میزن یباهم م رمیگ یم رونیاونجام،شامو از ب 7:30باشه باشه...من ساعت -

شدن زنگ آپارتمان آمد.با ل یصدا ش زخونه ب وانیبلند  د و ز رونیقهوه اش از آ
ند ریتصتتو دنیبا د مه  یترنم پشتتتت در ل خ ته دل زد و دک بازشتتو را  یاز 

 :دیاز آنطرف خ  شن ارویمه یفشرد.صدا
 ه ات.مهمون اومد واس-

 گتاشت: یترنم باز م یبود و در را برا دهیپشت در رس حاال
 نه ا ترنمه رفته بود دانشگاه.-

 آمده بود گفت: ادشیکه انگار تازه  اریمه
 دخترو فراموش کردم حالش چطوره خوبه؟ نیآخ...آخ...به کل ا-

 کاناپه ولو شد: یرو بهراد
 .نمتیب یخوبه...شب م-
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 ؟یندار یباشه داداش کار-
 .یرو فراموش نکن نهینه قربانت آ-
 مونه...فعال. یم ادمینه -
 فعال.-
قهوه رو  وانیبلند شد.ل زیبسته شدن درب آپارتمان ن یقطع شدن تماس صدا با

 یقدم ها ی.صتتدادادیتلخ بهش آرامش م یکرد عطر قهوه  کینزد شیبه ل ها
مت او عالقه و خواستتت با برگشتتتنش به ستت یو دلش نم دیشتتن یترنم را م

شت شان دهد.طعم تلخ قهوه گلو اقشیا   ایتقر مرنت یرا َتر کرد.وقت شیرا به او ن
سالم کرد.نگاهشو از روبرو گرفت و به ترنم  یآروم یبا صدا دیرس شیروبرو

ود ب ستتتادهیا ریبه ز یبه ستتر شیروبرو یمشتتک یکه با مانتو شتتلوار و مقنعه 
 دوخت:

 سالم.-
 از قهوه اش را خورد و گفت: گرید یقل 
 .ارنیبرو ل استو عوض کن زنگ بزنم نهار ب-

کرد امتحان امروز را خراب کرده  یحرف به طرف اتاقش رفت.حس م یب ترنم
 نیابرادرس بخواند و بن یبود درست وحساب رنتونستهیاخ نیبه خاطر اتفاقات ا
رس د نیداشتتت اامکان  یردحتیامتحانش بگ نیازا یخوب یمطمئن ن ود نمره 

 را ازتنش شیهاملشتتوش وارده اتاق شتتد وتند تند ل استت یبا ذهن اوردیرا نمره ن
ش رونیب شدنیو ب شبید یخوابی.بدیک شمانش را ب دار  حالیص ح زودش چ

به خوردن غتا  یلیستتاعتها بخوابد اصتتال م خواستتتیوستترخ کرده بود.دلش م
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را با  شیمنتظرش بود.ل استتها ییرایتوجه به بهراد که داخل پت ینداشتتت.پس ب
رو تخت ولو  وعوض کرد  شیزانوها ریو شتتلوارک تا ز یحلقه ا نیتاپ آستتت

سته بود که رمق ش یبرا یشد.اونقدر خ سدید یخودش نم یپتو رو دنیک رش .
 .دینفهم یزیچ گریفرو رفت و د ویعم یدر خواب دهیبه بالش نرس

*** *** *** 
 و سوم ستیب بخش

از ترنم نشتتده بود.نگاه  یگتشتتت و هنوز خ ر یردن غتاها ماز آو یستتاعت مین
گرفت و به درب بسته اتاق چشم دوخت.با  ونیزیتلو یکالفه اش را از صفحه 

صم ضربه  یآن میگرفتن ت شد و به طرف اتاق راه افتاد...دوتا  روم به در آ یبلند 
 زد:

 ترنم.-
شن یجواب یوقت اما صور ا کی دین ش نکهیلحظه با ت د نکند حالش بهم خورده با

ازم ترنم وارده اتاق بشه ب نکهیو در باز شد.ق ل از ا دیکش نییرا آروم پا رهیدستگ
تخت  یبه داخل گتاشتتت نگاهش رو یجواب موند.قدم یب یرا صتتدا زد ول

شتتده بود و به  هتخت درون خودش مچال یگوشتته  نیماند.ترنم مانند جن رهیخ
.قدم ردیه تقال کرد نتوانست نگاهش را از او بگفرو رفته بود.هرچ یقیخواب عم

 ترنم خواب بود کهییتخت درستتت جا یشتتد و گوشتته  کیبه قدم به تخت نزد
ست.موها ش سف ین صورت  اش را قاب گرفته بود  دهیو رنگ پر دیمواج ترنم 

 یونه گ یانگشتتت رو وبرد با د شینتونستتت خودش را کنترل کند دستتتش را پ
به نرم بازم در خنوازش ک یترنم را   حس دنیفهم یبرا یدن ال راه الشیرد و 

شت.خ س ت به خودش گ ستیدلش م یلیترنم ن شقش را پ خوا س شیع  یک
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اعتراف کند.اگر از بودن  اریمه شیتواند پ یچرا نم دانستتتیاعتراف کند اما نم
صم یبا ترنم معنش م س میکرد چه؟؟؟ت ازش را ر رانیبه ا انیپو دنیگرفت با ر

 یراترنم شد.ب یل ها خی.نگاهش مردیگ شیدر پ یبگتارد و راه حل انیبا او در م
س یلحظه ا شمانش جان گرفت و  یدر جلو یدر مهمان دنشیخاطر ب*و* چ

ش یدلش را برا ضعف انداخت.اما نم دنیچ ست دفعه  یدوباره آن ل ها   یتوان
فاق ات نیشانس آورد که ترنم تو جمع تو گوشش نزد اگر دوباره ا یلیاول هم خ

ه از عالقه ک کهیتا وقت دی.بادیکش یانتظارش را م یزیافتاد معلوم ن ود چه چ یم
فتن ر یتوانست جلو یکرد وگرنه نم یترنم مطمئن نشده دست از پا خطا نم ی

ز ذهن ترنم نستت ت به خودش را بدگمان تر ا شیفکر یبا ب دی.ن اردیترنم را بگ
به خوب هنوزمکرد  یم نیا نه اش را  به خاطر  یاتفاق اونروز و فرار ترنم از خا

شت.با تکون خف ستش را از رو یفیدا  یه گون یکه ترنم خورد به خودش آمد د
 گریو بلند شتد د دیکشت یقی.نفس عمدیبدنش کشت یترنم جدا کرد و پتو را رو

 دنک کیخواست با دائم زل زدنش حسش را تحر ینم نداختیبه ترنم ن ینگاه
فرو برد و با برداشتتتن  شیتواند خودش را کنترل کند.دستتتش را داخل موهاو ن

تاق ب قدم بلند از ا زد و در را پشتتتت ستترش بستتتت.کالفه شتتتده  رونیچند 
گاهش رو ها خ یبود.ن غتا ها رهیظرف  ند اصتتال اشتتت به خوردن  ییمو

شت.حت ش زخونه  یندا شت و به آ ص حانه هم نخورده بود.ظرف غتاها را بردا
ص حونه را  زیگتاشت و بعد م خچالیل شد.اول غتاها رو داخل رفت و مشلو

با کار کردن  خواستتتتیلقمه هم ازش نخورده بود جمع کرد... م کی یکه حت
 ذهنش را سرگرم کند و از فکر کردن به ترنم منحرف.
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شتتکالت تلخ  ختوهمراهیخودش ر یبرا یچا یکه تموم شتتتد فنجون کارش
په لم یرو کهیدرحال نا ماشتتتا دهیکا ظاهر مشتتلول ت به  بود  ونیزیتلو یبود 

شتتده بود که  یودیاکشتتن هال لمیچقدر گتشتتت اونقدر غرق ف دیخورد.نفهم
 گرفت ودستانش زبونیتلو یزنگ درازجا پراندش نگاهش را از صفحه  یصدا

ش سرشرا باال  ش دیک س یو ک صدا یو قو ند زنگ بل یبه تنش داد که دوباره 
.در که باز دیبه صورتش کش ی ل از باز کردنش دستشد.به طرف در راه افتاد و ق

 یبزرگ نهیآ کهیدر حال یمشتتک راهنیدرون پ اریبه ظاهرخندان مه یشتتد چهره 
 شد. انیدستش بود نما

 سالم داداش.-اریمه
 زد: اریدر جواب مه یخی ل خند

 تو. ایسالم ب-
 یبزنه به طرف اتاق راه افتاد که صدا یبهراد حرف نکهیخانه شد و ق ل از ا داخل

 بهراد متوقفش کرد:
 ترنم خوابه تو اتاق نرو.-

 و م*س*تاصل گفت: ستادیا ییرایوس  پت اریمه
 کنم. کارشیچ نویا-
 دست اشاره کرد: با
 بزارش اتاق کار.-

شت.روبرو نیهم اریمه شت ُاپنارو یکارو کرد و برگ  یها یصندل یبهراد پ
 گرفته بهراد چشم دوخت: یت و به چهره بلند نشس هیپا
 چته؟؟؟-
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 :دیکش یینفس ُپرصدا بهراد
 بهش یترنم رهن کنم.هرچ یآپارتمان برا نیخونه تو هم هی خوامیداغونم...م-

 کنه! یزندگ الینشد بره و یاسرار کردم راض
 انداخت : نییسرشو پا اریمه
 حو داره.-

 چشم دوخت: اریکرد و کنجکاوانه به صورت مه زیچشمانش را ر بهراد
 چطور؟؟؟-
تهی- ها اد نا هت گفتم آشتت باغ داد و ب یب نه  مدن دم دره خو راه  دادیترنم او

 انداختن؟
 به هم داره؟ یچه ربط نایآره...ا-
بابا بهشتتون گفته بوده ب نهیربطش ا-  مهیترنمو ب رن...بعد از فوت حل انیکه 

ق ول کنه اما بابا نگتاشتتت  یبه فرزند خوندگ ترنمو خواستتتیخانم خاتون م
نداره و بفرستتتش پ یکل گه  که ترنمو ن فه کرد خاتون دعوا مرا واده خان شیبا 

 سیبند ن ییبا جا شدستتت دی.بابام که دنکاروکنهیاما خاتون ق ول نکرد ا شیپدر
داد و هوار که برادرزادتون اومده خونه مادره من  یترنمو کل یرفت سراغ عموها

شون خود شیرو ب رن پ چارهیدختره ب نیموندگارشده.اونام که از خداشون بود ا
به ترنم  گمیم زیچ هیاومدن ستتراغش منم به کمک خاتون جلوشتتون دراومدم.

رو  هیبزرگ ترنم داد تا بق یاون موقع به عمو ونیلیم شیش کینگو...خاتون نزد
روهوا پولو زد و  اروهمیبرداره. چارهیدختره ب نیکنه دستتت از ستتره ا یاضتتهم ر
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 نیشد.ا الشیخیب شهیخاتون نم فیحر دینشد.بابام که د یام ازشون خ ر گهید
 بود تموم ماجرا...

شدن حرفها بهراد ستش را ط و عادت داخل  اریمه یکه تا تموم  ساکت بود د
 موهاش فرو کرد:

م کرد یفکرشتتم نم یپشتتت نه گفتن ترنم هستتت ول یزیچ هیدونستتتم  یم-
 دستم داد. یفرامرزخان بخواد پشتش باشه...خوب نقظه ضعف

 نگران نگاهش کرد: اریمه
 ؟یبکن یخوایم کاریچ-

صم یل ها شتنش را برا ینطوریشکفت ا مشیبهراد از ت ستدا  یمج ور ن ود دو
 کند. حیهمه توج

 .یفهم یبعدًا م-
 :شد و به گفتن الیخیزند ب یرا نم یبهراد تا نخواهد حرف دانستیکه م اریمه
 .یانجام ند یکاره اشت اه داورمیفق  ام یخود دان-

و  کیباز و بسته شدن در توجهشان را به طرف ترنم که با تون یکرد.صدا بسنده
 از اتاق خارج شده بود معطوف کرد: یرنگ رهیت یروسر

 سالم.-
 زد: یل خند مهربون اریمه
 ؟ی...خوبیسالم خواهر-

 زد و جواب داد: یکم رنگ ل خند
 .یخوبم...مرس-

 کنارش اشاره کرد : یخال یبه صندل اریمه
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 .نیبش ایب-
صندل ترنم صل مانده بود  بود  کیاز اندازه به او نزد شیب اریکناره مه یم*س*تا

بهراد او را از آن  ی. صتتتداندیاز او بنشتت کیانقدر نزد دیکشتت یو خجالت م
 :دیکش رونیخمصه بم
 ...تا غتاها رو گرم کنم.نیمن بش یجا ایب-

 :دیکوب شیشانیحرف بهراداکف دستش را به پ دنیبا شن اریمه
 .رمیشام بگ رونیرفت از ب ادمی...پاک یوا یا-

 رفت و گفت: خچالیبهراد به طرف  یصندل ینشستن رو یبه جا ترنم
مزاحم  نجایمن ا یکنم.درضتتمن آقا بهراد تا وقت یآمادشتتون م سامنیالزم ن-

 .دیریغتا بگ رونیاز ب ستیالزم ن گهیکنم د یشمام خودم براتون غتا درست م
شخر ابهراد که معلوم بود بدش نم یترنم زده بود جاده  بازم  یتمد دیایسوم 

غتاخونگ ها الیخیبخورد و ب یرا  کهیا نیشتتود.در ع رونیب یغتا  یرو ن
 استق ال کرد: عینشست سر یدوباره م شیصندل

 .هیفکره خوب-
 منم موافقم.-

 حرف را زده بود انداخت: نیکه ا اریبه مه یحینگاه سر بهراد
 چرا؟؟؟ گهیتو د-

 گرفت: یا افهیق اریمه
 !یتنها تنها بخور مویآبج یخوشمزه  یغتاها زارمیم ینکنه فکر کرد هیچ-
 اوهو...گتاشتم واسه ات.-
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 .مینیب یم حاال-
 درو برات باز کرد اونوقت بگو. یاگه کس-
 هوامو داره مگه نه ترنم! میفعال که آبج-

 که خودش را با گرم کردن غتاها سرگرم کرده بود به طرفشان برگشت: ترنم
 اجازه ورود بده نه من. دیصاحب خونه با-

 را به ترنم دوخت و در دل با خودش گفت: مشینگاه م*س*تق بهراد
 .یخونه که سهله...تو صاحب قل م شد-

 :دیکش رونیاو را از فکر ب اریمه یصدا
 نه؟!؟ یتوام هوامو ندار یعنیِا...پس -

 یچتر شتت نجایدو روز درهفته ا ینکن اجازه دار هیباشتته بابا ُننر خان گر-بهراد
 اونم به صرف شام فق .

 :دیمانند بچه ها دستانش را ب*غ*لش جمع کرد و لب برچ اریمه
 !گهید ایبگو ن کدفعهی دیخسته ن اش-

 : ختیبهم ر ارویمرتب مه یموها بهراد
 .ایب یمن و تو نداره هروقت خواست یقربون داداش...خونه -

گاه نداژ شتتتده بهراد شتتتد.تو ا اریمه ن پا دو روز هروقت  نیمعطوف دستتتت 
 توانست سوال کند: یاما االن م کردیسوال کند فراموش م خواستیم
 شده؟ یدستت چ ینگفت یراست-

 توجه به یداشتتت ب یستتع نکهیحواستتش را به ترنم دادابا ا یرچشتتمیز بهراد
دوتا برادرکارکند اما از مکث کردنش معلوم بود تمامًا حواستتش  یمکالمه ها

 زل زد: یآنجاس...نگاهش را از او گرفت و به نقطه ا
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 .دهی...برستین یزیچ-
 ؟؟؟یبا چ-
 یُاپن برداشتتت و نخ یاز رو گارشتتویکالفه شتتداپاکت ستت اریستتواالت مه از
 :دیکش رونیب

 بهراد با توام جواب منو بده.-
 و ُپک زد: گاریزد و دود س فندک

 بهراد.-
شو سید،نمیفهم یازش نم یزیچ اریبود و مه رهیبلند کرد.نگاهش ت سر  تدان

بود  کیکه نزد یبهراد دردناک استتتت.لحظه ا یاون لحظه چقدر برا یادآوری
سد و او را مانند پرنده ا س یترنم را بب*و* شمانش را  ریا ستانش کرده بود.چ د

 د:یرا شن اریمه یهم فشرد که صدا یبرو شیادآوریاز  یلحظه ا یبرا
 !!؟آره؟ نهیتو آ شینکنه کوبوند-

 و آرام شد: نیغمگ اریمه ینزد،صدا یرا از هم گشود و بازم حرف چشمانش
 ؟ها؟یکن یم ونکاراریچرا با خودت ا-

 منق ض شده بود و تنها تونست بگه: َفکش
 ن رس.-

سع دیفهم یم یکه حال خراب برادرش را بخوب اریمه شت و  ست بردا د کر ید
نشتتتد هرچند  رشیدستتتگ یزیبحث را به طرف کار بکشتتتاند...بازم ترنم چ

مال م فاق دادیاحت عد از ات تدیبود ب کیکه اونروز نزد یب ره بال را ستت نیاو ا اف
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 نینچنیتوانستتت خودش را مجاب کند که چرا ا یدستتتش آورده استتت اما نم
 کرده است.

بعد از  ارمیبهراد خورده شتتد.مه یگرفته  یشتتب شتتام در ستتکوت و چهره  آن
کرده بود و همراه بهراد به طرف درب  یاز ترنم خداحافظ کهیصرف غتا در حال

 گفت: رفتیم یخروج
ساب - ست ح ش  یحوا ست اون  شه ق ل از فوت خاتون در و که ترنم یجمع با

 .الیبرم و عیبابا ازم خواست سر یدرچه حال نهیب  ادیفرستادم ب
 آمده ادامه داد: نییپا ییکرد و با صدا یمکث

 یاز کجا ترنمو اونشتتتب مهمون دونمیبهم گفت باهات صتتح ت کنم...نم-
ناستتتا ند ییشتت حال ترنمو  به  تا با اصتتال  با که بخواد  دهیکرده چون 

ستش...نم شنا س یچه جنجال یدونیب شنا  دیراه انداخت. ازم پر از کجا باهم آ
 ترنم دوست دخترته... یکه تو گفت دهیبهش خ ر رس نکهی...مثل انیشد

ص  یمکث کرد و به چهره  دوباره شم دوخت نم یع ستیبهراد چ  گفتنش دان
 زد: یحرفش را م دیباالخره با ینه ول ایدرست است 

 ه.رو درنظر گرفت یکی...برات یتر ازدواج کن عیسر دیت بهت بگم باگف-
 شده بود و رهینقطه خ کیدستش را مشت کرده و در سکوت چشمش به  بهراد

 بود: اریمه یگوشش به حرفها
سانازو برات انتخاب  ریهست ز یهرچ-اریمه سره ملکه اس چونکه...چونکه 

 کردن.
مل بهراد داشتتتت.بهراد در آخر  اریکه مه یتصتتور برخالف از عکس الع

 زد و زمزمه کرد: یپوزخند صدا دار شیحرفها
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 .ننیمگه تو خواب ب -
 دوخت و محکم گفت: اریبه چشمان نگران مه شوو*ح*ش*ی نگاه

 یصتتح ت م یباهاش حضتتور الیو امیم گهیماهه د کیبه فرامرزخان بگو تا -
 گم. یکنم و جوابمو م

 ؟یکن ارکیچ یخوایبهراد م-
 کنن. یتونن کار ینگران ن اش...نه فرامرز نه ملکه نم-
 .رنیازت بگ یندار ویدار ینکن...نزار هرچ یات باز ندهیبهراد با آ-

سر حرص بود مه یبهراد پوزخند جواب ستیاز کجا م اریاز   از الیر هیکه  دان
و ستتالهاس بهراد  ستتتیفرامرزخان ن ییاز دارا شیبهراد و حستتاب ها یپولها

 نفر بود.......... کی ونیرا تنها مد نهایو ا خوردیحاصل دست رنا خودش را م
 .انیپو

*** *** *** 
 وچهارم ستیب بخش

شروع ترم جد ده شته بود و امروز روز اول  شگاه  دیبود و با دشیروز گت راه دان
نه  خا به  که یبهراد ختم م یرا  له و مژگان  جه تل کرد و در جواب ال  رییمتو

 کلمه گفته بود: کیشده بودن تنها  رشیمس
 خاله ام موندم. شیپ-

دوستتتانش بدانندکه  نکهیخود از ا شیوجود نداشتتتت و پ یخاله ا کهیدرحال
سر یهمخونه  س  هیجوان و غر یپ شت ک ست ندا شت دو شرم دا در  یشده 

ها حال یموردش فکر ند در  که  یزین ود.برعکس چ نطوریا کهیناجور ک
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ص ح ها شت بهراد  شب وقت زدیم رونیزود از خانه ب یانتظارش را دا  یمبر یو 
هر  نکهیستتره قولش هم نمانده بود و ترنم با ا یخواب بود.حت ترنمگشتتت که 

ماده م هار و شتتتام آ ها نیکرد او ن ود و ترنم ا یروز ن به تن ها را  ظه   یم ییلح
 گتراند.

را  زیغالم تخت و چند خورده ر که منزل بهراد ستتاکن شتتده بود یروز یفردا
ست روبرو یآورده و به همراه بهراد داخل اتاق شیبرا اتاق خواب بهراد  یکه در

 بود. دهیقرار داشت چ
 سربر بالش شیبهراد در اتاق روبرو نکهیآسوده از ا یالیحاال او هرشب با خ و
 ریترس از بودن با او ز یذره ا نکهیرساند.بدون ا یگتارد ش ها را به ص ح م یم
شد حت کی شته با  یکرد.هرچقدر که روزها از هم م یدر را قفل نم یسقف دا

 شد... یدچارش م شتریشد و ب یتر م ویگتشت حسش عم
بود و به انتظار واحد،امروز قرار بود  ستادهیواحد همراه مژگان ا ستگاهیا داخل

ت رخ داده بود متاستتفانه مد نیکه ا یبرود.ط و اتفاقات دیهمراه مژگان به خر
نتونستتته بود نظره مژگان رو نستت ت به خودش مث ت کنه و مژگان با  یفرهاد

سرعمو یجواب مث ت شب را برا شیکه به پ قرار  بله برون یمحمد داده بود فردا
 گتاشته بودن.

س با شدن و ا دنیر سوار   مورده دیکه به مرکز خر یستگاهیاتوب*و*س هر دو 
ر داشت و دائم با ترنم د یریوصف ناپت یدن... مژگان شادش ادهینظرشان بود پ

 گفت: یکرد و از کماالت او م یمورده محمد صح ت م
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باور کن  یدون یترنم بخدا نم- نداره   هیمحمد چقدر ماهه...بخدا تکه لنگه 
همه دختر منو انتخاب  نیا ونیاون م یچشتتمشتتون دن ال محمد بود ول لیفام

 .ارمیچقدر خوشحالم دارم بال در م یدون یخدا جون نم یکرد.وا
 دوستش خوشحال شده بود ل خند زد و گفت: نیبهتر یشاد دنیکه با د ترنم

 یدیوگرنه به الله اصال ام یانتخاب کرد ویآدم حساب هیخداروشکر کنم  دیبا-
 .سین

 و گفت: دیخند مژگان
سم آخرش ا یآره باور کن من م- ستگار نیتر ز ا یکی یدختره خودش بره خوا
 که عاشقشونه. ییپسرا نیا

 شه. یم دشیص کشونینگران ن اش باالخره -
 یم ویحرف ترنم را تصتتد کهیو در حال ستتتادیا یملازه ا نیتریپشتتت و مژگان

 کرد گفت:
 چطوره؟؟؟ نی...ادوارمیام-

س راهنیبه پ یقینگاه دق ترنم س یرنگ یسرمه ا یماک سمت  سنگ  اش نهیکه ق
 شده بود انداخت و متفکر گفت: یدوز

ه هستن.تو هم ک کیدرجه  لیفق  فام یگ ی...مگه نمهیمجلس یلیبه نظرم خ-
 .یندار ویکس ییخاله و دا هیعموت که پدر شوهرت و  نیاز هم ریغ هی

 .یمادرجون و پدرجونمو فراموش کرد-
 یگ ینفر ال ته با خانواده داماد که م ستتتیشتتن ب یستتره جمع م گهیخوب د-
 .ستین ادیهاش خارج از کشورن و تعدادشون ز ییدا
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ه ب نشتتوینظرشتتو جلب کرده نگاه غمگ راهنیکه کامال مشتتخر بود پ مژگان
 صورت ترنم دوخت و گفت:

 خوشم اومده ازش. یلیآخه خ-
 چونه اش گتاشت و گفت: ریانگشتشو ز ترنم

واستتته  گهید یکیبردار هم  نویاوم...خوب برو ُپروش کن اگه خوب بود هم ا-
 .میکن یفردا شب انتخاب م

 از هم گشوده شد: یمژگان به ل خند یل ها
 .میبر هیفکره خوب-

ز بود ا یفوقوالده راضتت دشیمژگان از خر کهیل اس در حال دیاز ُپرو و خر بعد
 یخرت و پرت برا دیرومشتتلول خر یچند ستتاعت  ایاومدن...تقر رونیملازه ب

شون ترنم ن شدن شدن وبا تموم  سابش مقدار زیمژگان  شد ازح ل پو یمج ور 
 یو مناس  دهیپوش یل اسها دیمنزل بهراد بود با یبرداره و چند ل اس بخره تا وقت

د و شده بو کیهوا کاماًل تار دیاز مژگان جدا شد و به خانه رس ی.وقتدیپوش یم
 از بهراد ن ود. یخ ر

*** *** *** 
 شود............. یمحترم تقاضا م نی....از مسافری(به مقصد دب455پرواز )-
 نشست........ نیهم اکنون به زم کای( از مقصد آمر323پرواز )-
 کینزد یفرستتتاد و خودش را رو رونیخونده شتتدن پرواز ها نفستتش را به ب با
د قول ب انیپو شیپ دنشیرستت ریبا د خواستتتیولو کرد. دلش نم یصتتندل نیتر

صًا حاال که او تقر صو شود مخ شت.با  یبرا ییازش آتو  ایب ست انداختن دا د
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گاهش م نیزم یرو شیپا با ن ته بود و  خل  تیان وه جمع ونیضتترب گرف دا
 گشت. یم شیفرودگاه به دن ال آشنا

شد  یصندل یل خند زد و از رو دیرا از دور د انیخندان پو یچهره  یوقت بلند 
خوش وش بود مخصوصا با آن کاله و شال  شهیمثل هم نایو به طرفش رفت.پو
ش یگردن و اورکت چرم  تیاز بهراد کوتاه تر بود اما جتاب نکهیبود.با ا دهیکه پو

شا نشیچهره اش و ل خند نمک  شد گفت یو م دادیم ناو را خاص و تو دل رو ن
ش انیپو شییبه دا اریمه ی افهیق بود تا  هیش  به پدربزرگش شتریبود بهراد ب دهیک

 .شیمادر یخانواده 
 نیبهراد غمگ یصتتورت الغر شتتده  دنیبا د انیل خند پو دنیبهم رستت یوقت

 کرد: یرا پشت ظاهر خندانش مخف شیناراحت شهیشدااما مثل هم
 جون؟ ییدا یتهرون...چطور کلهیسالااااااااااااااام بر خوش ه-

 ت:گف یو با اخم مصنوع دیکوب انیمشتش را به مشت پو بهراد
 کنه. یبه من نگاه نم گهید یکس یسالم...با وجوده جنابعال-
 به غ ل ش انداخت و ملرورانه گفت: یباد انیپو
 و هزار دردسر. یخوشگل-

 انداخت و گفت: شانیشگیط و عادت هم انیدستش را دوره گردن پو بهراد
 ب ند دهنتو بچه پرو.-
 از بهراد فاصله گرفت و گفت: یبه شوخ انیپو
به ا- مار خجالت بکش بچه،منه  کجا  گفتنت ییدا ینیب ینم ویبزرگ نیزهره 

 رفته؟
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 شد و خندان گفت: زونیآو انیدوباره از گردن پو بهراد
 گمشو...پرواز چطور بود؟-
 شل شد: انیپو شین

داشت از اونور  یج*ی*گ*ر یچه مهماندارا یدون ی...نمیعاااااااااااااااااااال-
 نیکجا لع ت یکجا و دختره غرب یالمصتتب دختره شتترق ترج*ی*گ*ر اشیآب

شون  شتم به شماره دادم فق  آدرس آپارتمانتو ندا شون  شون.به دوتا واس خود
 سر بهم بزنن. هیشدن  کاریبدم ب
 :دیو غر دیکوب انیمحکم پس گردن پو بهراد

ند- کار دتیبد دیخاک برستتره   اتیکنن هنوز دستتتت از ک*ث*ا*ف*ت 
 اونوقت جفتتون باهمو اریتا دره خونه ام ب شتتونویکی یجرات دار ،یبرنداشتتت

 کنم. یم یکی
 نشون داد: دهیچهره اش را به ظاهر ترس انیپو
 .کنمیشب تنها بخوابم دق م هیترسم...خفه بابا من  یجون م یینگو دا-

ها کهیتاستتف تکون داد و در حال یاز رو یستتر بهراد رو  انیپو یچمدون 
 گرفت گفت: یم لیتحو

 .ریجهنم...برو زن بگبه -
 ل ش را گاز گرفت: انیپو
شم نزن تو که ب- س شتریحرف م، من چقدر تنوع طل  یدونیم یا گهید یاز هر ک

 شم. یقانع نم یکیبه 
اومده بودن،بهراد چمدون ها رو داخل صتتندوق  رونیاز فرودگاه ب گهید حاال

 شد و گفت: یداد و پشت فرمون نشست. صورتش جد یجا نشیعقب ماش
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جد انیپو- هات حرف م یدارم  کارات بردار...دلم  نیزنم دستتتت از ا یبا
شت نهمهیحاال که بعد از ا خوادینم سر یوکناره من یسال برگ شه درست ب یدرد

سرم چ یدونیتو خودت خوب م ست فرامرز  یم یتو  شًا آتو د گتره پس خواه
 خان نده.

 د:ز یضیداد و ل خند عر هیتک شیصندل یبه پشت لکسیر انیپو
 . ی ی ی ی ی یاوک-

 از هم باز شد: یبهراد به خنده ا یل ها
ما یدونیک*ث*ا*ف*ت...م- بدم م یمن از آد  کهیواس من ت ادیم*س*ت 
 !یایم

 زد: یزیآم طنتیل خند ش انیپو
 حاال مونده تا رو کنمو حرصت بدم. ادهیمن ز شهیکنم نقطه ضعفات پ کاریچ-

*** *** *** 
ستها با شتن برنا د ست و از پنجره به  شیدم گتا ش زمزمه  شد و رهیخ رونییرا 

 کرد:
 بهراد کجا مونده؟ نیپس ا-

با چهره ا دیکشتت یقیعم نفس تاق خوابش راه  یو  به طرف ا ته  غم گرف
شب بدون بهراد غتا نخوره و به اتاقش که تو ا حیافتاد.ترج مدت  نیداد مثل هر

صدا ییهمدم تنها س  راه  شده بود پناه ب ره اما و داخل  دیچرخش کل یهاش 
زد،از  یاعالم ورودش به داخل خانه م یبرا شتتهیکه بهراد هم یقفل و دو تقه ا
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مت عال هیو منتظر ورود بهراد شد.اما با ورود بهراد چهره اش ش  ستادیحرکت ا
 سوال شد.

داخل خونه  دیکاو یکنجکاو که اطراف را م یپشتتت ستتره بهراد با نگاه انیپو
 بود وگفت: یشد.هنوز متوجه وجود ترنم نشده بود ومشلول بررس

 یتواس پار دهیجون م نجایرفته...بهراد ا تیی...که اونم به داقهیجونم ستتل یا-
 .....یطونیو ش

سالن ا دنید با س   شان م ستادهیترنم که متعجب و رد ک یبود و زل زل نگاه
جه به زد و بدون تو یکه ل خند پت و پهن دیشتتنک هیدهانش بستتته شتتد اما به ثان

 بلند به طرف ترنم راه افتاد و گفت: ییحضوره بهراد با قدم ها
 دارم بانو؟ ویبا ک ییافتخاره آشنا -

 قدم به عقب رفت و دستانش را درهم گره کرد وگفت: هی اریاخت یب ترنم
 من...من...-
ک اش زل زد به ت دهیترنم متوقف شد و با نگاه در یقدم کی یدر فاصله  انیپو

 صورت ترنم وگفت: یتک اجزا
دونستتتم دوستتت دخترتو  ی...بهراد نمیدختره شتترق گنیم نیگاد به ا یاوه ما-
 کلک !!! یکرد ینم نکارایاز ا یخونه اونم ش ا! اونطرف که بود یاریم

 دستش را به طرف ترنم دراز کرد و ادامه داد: س س
 لندهور و تو؟ نیا ییدا انمیشن ا من پو یال آدمها عوض مبهرح-

کرد  یبه حرکت درآورد اما هرکار انیچشتتمانو دستتت پو نینگاهش را ب ترنم
در ذهنش دن ال  یفشتتردن دستتت او دراز کند.از طرف ینتونستتت دستتتش را برا

 .گشت ینس ت به رابطه اش با بهراد م انیکردن پو هیتوج یبرا یجمله ا



wWw.Roman4u.iR  432 

 

 یانبود با چشم امدهیخوشش ن چیه انیآمده و رفتاره پو شیکه از اوضاع پ بهراد
که رو  انویبودن نداشت به طرفشان رفت و دست پو یش اهت به عص ان یکه ب

 :دیهوا خشک شده بود گرفت و غر
 شروع نکن. دهیبس کن...نرس انیپو-
 شونه هاشو باال انداخت: انیپو
سود ستیشده؟؟؟ الزم ن یمگه چ- شگلت  یکن یح ست دختره خو به دو

 .نیندارم فق  دوست دارم باهاش آشنا بشم هم یکار
 گفت: ضیهم فشرد و با غ یرا رو شیل ها بهراد

 خانم ... شونیکمتر چرت و پرت بگو ا انیپو-
 :دیبهراد پر یحرفها ونیم انیپو
ه باش یهرچ یدار ییازایبهرحال توهم ن یخواد منو مجاب کن یباشه باشه نم-
 رفته. تییرگت به خان دا هی

بدجور ترنم را خجالت زده کرده  انیپو یخنده،حرفها ریخودش بلند زد ز بعد
 یبوجود آمده فرار کنه اما نم  یاز اونجا و مح خواستتتتیدلش م نکهیبود با ا

 شده بودن. ریزنج نیزم یدونست چرا پاهاش رو
ست پو دید ینگاه کردن به ترنم را در خود نم یکه رو بهراد را محکم  انیمچ د

شاند.به اتاق یگرفت و به طرف راهرو  یاتاق ها راه افتاد و او را دن ال خودش ک
 قرار داده انینفره در آن به خاطر آمدن پو هی یکه مخصتتوص کارش بود و تخت

 وگفت: دآور نییبود برد.با بسته شدن درپشت سرش صداشو پا
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 برات نی...منکه تو ماشتتشتتتهیازت کم نم یزیچ یریخفه خون بگ قهیدو دق-
 منه. شهیدادم ترنم پ حیتوض

ش زیبه طرف م انیپو شه ک شن  ینق شروع کرد به خاموش و رو بهراد راه افتاد و 
 کردن چراغ مطالعه و گفت:

 که من متوجه نشدم؟ یگفت یک-
 و گرفت و گفت: انیدسته پو بهراد

 .می...پشت چراغ قرمز که بودزیسوخت ِکرم نر-
 زد: یطونیل خند ش انیپو
که دوتا هلو توش بودن  یب*غ*ل نی؟؟؟ اون موقع که من حواسم به ماش یک-

 بود.
 کرد و گفت: یحرف پف نیا دنیبا شن بهراد

سره  یچ- ستراحت کن منم برم گند ریدله فعاًل بگ یبگم بهت پ که  یبتمرگ ا
 کنم. یرو ماست مال یزد

 :دیشن انویپو یگرفت و درو باز کرداصدا رهیرا به دستگ دستش
 نه؟ گه؟یترنم همون عشقته د-

 رونیاز اتاق ب انیو بدون دادن جواب پو دیحرف لرز نیا دنیبهراد با شتتن قلب
ست.به پت سرش ب شت  س ییرایزد و درو پ شم چرخاند وقت دیکه ر نم را تر یچ

را  ترنم ی، صتتداو در زد ستتتادیبه طرف اتاقش راه افتاد.پشتتت دره اتاق ا دیند
 :دیشن
 بله.-

 :دیکش یقیعم نفس
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 تو؟ امیتونم ب یترنم م-
 .دییبفرما-

ستگ ش نییرو آروم پا رهید شد.ترنم رو دیک سته ب یو داخل اتاق  ش ود و تختش ن
بلند خودش را به او  ییگرفته بود.بهراد با قدم ها شیدستتتها ونیستترش را م

 یتخت نشتتستتت و با نگران یازش رو ینه چندان دور یرستتاند و تو فاصتتله 
 :دیپرس

 حالت خوبه؟-
 و با زل زدن به روبرو گفت: دیکش رونیب شیدستها ونیسرش را از م ترنم

 .کنمیفکر نم-
 حیکه زده بود لعنت فرستاد و شروع کرد به توض یو گند انیدر دلش به پو بهراد
 دادن:

 یادیز ییاآشن نوریا دیاروپاس با عقا یبزرگ شده  انیترنم ...راستش پو نیب -
شت اون عادت کرده با زن و مرد  ینداره.باور کن منظور بد طور برخورد  هیندا

 کنم. یم یکنه.من از طرفش ازت ازت عترخواه
ندم نیا عترخواه یباره چ که بهراد ملرور از ترنم  چه ن یم یبود   یرویکرد 

و  کرد یعاشتتو را نزد معشتتوق رام م نینچنیدرون عشتتو نهفته بود که ا ی یعج
 و گفت: دیداد.ترنم بغ کرده به طرف بهراد چرخ یغرورش را به باد م

 .سیاصال درست ن نجایمن واقعا متاسفم موندن من ا-
 اما ترنم با باال آوردن دستش مانع شد: دیایحرفش ب ونیخواست م بهراد
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رات دردستتر درستتت کنم بزار حرفمو بزنم دوستتت ندارم ب ینه...خواهش م-
فهمه اون موقع  یناجور کرد فردا پدرت م یدرموردمون فکرا تییکنم.االن دا

 .رمیم نجایکرد.من...من فردا از ا حیرو توج هیقض نیشه ا یجوره نم چیه
 و زمزمه کرد: ختیفرو ر ک ارهیبهراد به  قلب

 کجا؟-
 ترنم حلقه زد وبا بلض گفت: یدرون چشمان غم گرفته  اشک

 خواب گاه دادم. یشه...تقاضا یم داینفر پ هیمن  یبرا ییجا هیباالخره -
 گفت: یمحکم و جد بهراد

 .یبر نجایاز ا زارمینم-
 :دیو نال اوردیطاقت ن ترنم

 همه در موردت هزارجور فکر کنن؟ یدوست دار-
 ترنم گرفت.بلند شد و محکم گفت: ینگاهشو از چشمان ابر بهراد

 یکنن من فکرامو کردم فردا از محضتتر وقت م یم یچه فکر سیبرام مهم ن-
 کنم. یبرم عقدت م یم رمیگ
و خون در  ستتتادیحرف از دهان بهراد قلب ترنم از حرکت ا نیاومدن ا رونیب با

به بهراد که پشتتتش به طرف او بود  یو با ناباآور ستتتادیمنجمد شتتد.ا شیرگها
 شد و زمزمه کرد: رهیخ
 امکان نداره.-

شنه  یرو بهراد شمان ین یو زل زد به ن ستادیا شیو روبرو دیپا چرخ یپا ش چ
 و گفت:

 بکنم اما فرصت نشد... نکارویخواستم ا یداره،ق ل از فوت خاتون م-
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 :زدیهرطور که شده بود حرفش را م دیباالخره با دیکش یقیعم نفس
س فرامرز کشیاولش وکوچ لیداره که دل لیدوتا دل شنهادمیترنم پ- ت خاِناادو

 ستتتمیازدواج ن نیداره با دختره خواه*ر*زنش ستتاناز ازدواج کنم اما من موافو ا
کنه متنفرم...ستتتالهاس عتابم  دایبهش رب  پ کهیو هرکستت نیچون از شتته

 یاز بابام م موی یدردم که پول تو ج یب یاز اون مرفه ها یفکر کن دیدادهاشتتتا
که اونور  ...پامیکن یبگم اشتتت اه م دیاما با یخوشتتگترون یرفتم پ یگرفتمو م

ساب نییفق  دوماه آب خوش از گلوم پا دیآب رس  یتبدبخ یرفت اما بعدش ح
ش یو دربه در س نجایتا به ا دمیک سرت و د فیبا تعر خوامی.نمدمیر شته  رد گت

 که با ستتتتین نیا ینشتتونه  امخو یبگم اگه ازت کمک م خوامیفق  م ارمیب
کارمیا بدم  خوامیرستتمو مت یاز فرامرزخان م ن جام شتتتده قرارش  مل ان تو ع

ن دخالت کنه نه او میتونه تو زندگ یجوره نم چیبهش ثابت کنم ه خوامینه...م
سه د چینه ه صل لی...دلگهیک  زایچ یسر هی یتا وقت دمیم حیرو ترج یدومم و ا

 ؟یکن یبا من ازدواج م هیچ رتمشخر نشده بهت نگم...حاال نظ
به زم ترنم گاهش را  با ا نین به فکر فرو رفت. خت و  کهیدو هادیپ ن هراد ب شتتن

 هیبهراد دوستتتش نداره و نکهیا ستتکیتوانستتت ر یخرستتندش کرده بود اما نم
ما از طرف یب یزندگ نه.ا نه رو بک گترو نارش ب  یجلو شیدل لعنت یعشتتقو ک

شو م شزد م یعقل شتنش را گو ست دا  ردکیکرد و وادارش م یگرفت و بهش دو
خوب و بد  یها الیتومار فکروخ هیدر عرض چند ثانانجام بده. ستتکویر نیا

 بهراد باعث شد یرو ازش گرفت.صدا یریگ میتصم یذهنشو ُپر کرد و اجازه 
 نگاهش را به چشمان کدر او بدوزد:
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 خونه تو هیندارم بازم ستتره حرفم هستتتم  یمن استترار هیترنم اگه جوابت منف-
 کنمو... یم دایمجتمع برات پ نیهم

 حرفش اومد: ونیم ترنم
تا فکرامو بکنم ...من هم- بده  قت  به من دو روز و تونم  ینم یطور نیبهراد 

 جوابتو بدم.
 زد و چشمانش را باز و بسته کرد: یل خند گرم بهراد

 .میشام بخور میبر ایب گهیباشه...خوب د-
 انداخت: نییخجالت زده سرش را پا ترنم

 .دیندارم...غتارو آماده کردم فق  زحمتشو خودتون بکش لیممنون من م-
تاق از ا کهیدانست محکم در حال یترنم را خوب م امدنین رونیب لیکه دل بهراد

 رفت گفت: یم رونیب
 ...تو آش زخونه منتظرتم.نمتیب یاز اتاق م رونیب گهید قهیتا دو دق-

که  یا اتفاققل ًا ب نکهیبکنه و بهراد رفت...اون شتتب با ا ینتوستتنت مخالفت ترنم
کنه و تو  ینداشت اما نتونست بهرادو راض انویمقابله شدن با پو یافتاده بود رو

غتا هرچه منظر اومدن  دنیو کش زیم دنیرفت...بعد از چ رونیاتاقش بمونه و ب
ت خواب اس که دنیازش نشد.با سر زدن بهراد به اتاقش فهم یشدن خ ر انیپو

و خوشتتحال از بودن در کناره بهراد  دیکشتت وینفس عم هیکه ترنم اون شتتب 
ستن ظرفها به کمک بهراد که همچ ش  دیازش بع یکار نیشامش را خورد و با 

ن بود که ممک یا ندهیبه آ دنیشیو اند یرنگ ییها الیبود.به اتاقش رفت و با خ
 با دادن جواب مث ت به بهراد داشته باشد به خواب رفت.

*** *** *** 
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 و پنجم ستیب بخش
سته بود به تن دو شته بود و ترنم هنوز نتون  نیه تموم ابرس یدرست یا جهیروز گت

سره کالس و هنگام درس دادن استاد  یرهاش نکرده بود.حت الیدو روز فکروخ
سمت بهراد و  الشیخ ش شنهادشیپبه  ست ذهنش را  یشد و نم یم دهیک توان

ه سوم نشسته بود و ب فیمتمرکز کالس کند. امروز روزه آخر بود و کناره الله رد
که استتتاد در حال  یاز درس نازک کار یظاهر خودش را مشتتلول جزوه بردار

 دور روز و تو فکر نیاش در ا هیروح ریی.اما تلدادیدادنش بود نشتتان م حیتوضتت
ره ستت کهیالله را نستت ت به او کنجکاو و مشتتکوک کرده بود بطور شیرفتن ها
 نوشت: یکاغت کهت یو رو اوردینتوانست طاقت ب گریکالس د

 جونم چشه؟ یتر-
 انداخت یجزوه اش ستترش را بلند کرد و به الله نگاه یقرارگرفتن کاغت رو با

اغت برگرفت و به ک.نگاه دیاو را که ظاهرًا مشلول گوش دادن به استاد بود د یوقت
 نوشت: نیدستش چشم دوخت و در جواب الله چن ریز

 حالش خوبه -
 کاغتو گرفت و دوباره نوشت: الله

 چند روز اخالقت سگ شده. نی...ایخوب یغل  کرد-
 نوشت: ترنم

 عادت شدم واسه خاطره اونه. روزیتاز د
 نوشت: الله

 ... گهید ای یگیراستشو م ای هیآره جونه عمه ات منم گوشام مخمل-
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گوش الله زمزمه  رینوشتتتن نداشتتت مچاله کرد و ز یبرا ییکاغتو که جا ترنم
 کرد:

 الله اصال حوصله ندارم. الیخیتو رو خدا ب-
شر خانم سان ور )ترنم( خانم  سته کننده  فیاح زاده )الله( اگه بحث براتون خ

 .دیاز کالس باش رونیب دیتون یشده م
اما حال  خواستتتیعترش را ستتره کالس م یبار بود استتتاد نیاول نیا نکهیا با

خراب دگرگونش باعث شتتد در برابر حرف استتتاد مقاومت نکند و با برداشتتتن 
و حال به ستتمت  جونیوکستتب اجازه از استتتاد از کالس خارج شتتود.ب فشیک

 بزند... شیبه دست و رو یرفت تا آب یبهداشت سیسرو
الله که دستتتانش را  یعصتت ان یچهره  دنید آمد با رونیکه ب ییدستتتشتتو از

 کهیزد و درحال یکرد.ل خند کم رنگ یب*غ*ل گرفته بود وبا خشتتم نگاهش م
 شست گفت: یرا م شیدستها

 .رونیب یشد تو هم زد یچ-
 :دیکش یرا از هم باز کرد و پف صدادار شیدستها الله

متم استت گهیچه مرگته د ی...ترنم باورکن اگه امروز بهم نگیبخاطره جنابعال-
 .ارمی ینم

ستها بعد ستن د ش ستمال شیاز  شتن د ستها یبا بردا را  شیاز داخل کوله اش د
 خشک کرد و گفت:

 .ستین یدنیمن شن یالله بدبخت یبشنو یخوایم یچ-
 سیاز ستترو کهیبه طرفش رفت و شتتانه اش را گرفت و در حال یبا مهربان الله

 آمدن گفت: یم رونیب یبهداست
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و  کیاز همه از ج شتتتریتوکه ب ستتتمین یخوب یشتتنونده  یکنیترنم چرا فکرم-
شگاه م یبوفه  میریم یای...االنم میمن خ ر دار یپوک زندگ همه  مینیش یدان

 .ازیتا پ ریاز س یکن یم فیبرام تعر زویچ
مشتتکالت را  نیتوانستتت بار ا ینم گرینشتتستتت د یترنم زهرخند یل ها یرو

شد.با ا ییتنها ض نکهیبه دوش بک ستانش ن ود ام فیبه تعر یقل ًا را  نکهیا از ادا
ر چه کرد که ه  شیبهراد کمکش کند ترق شتتنهادهیالله بتواند درمورده پ دیشتتا

ود و تک خلوت ب  ایالله بازگو کند.بوفه تقر یبرا اتیرا با جزئ زیزودتر همه چ
سته بودن الله م ش شجوها ن رد ن ود را انتخاب ک دید یتو ادیکه ز یزیو توک دان

ش ترنم کوله ا یترنم را بشنود،وقت یمزاحم حرفها دنیدوست داشت بدون رس
ست.الله با گفتن ا شیکنار یصندل یرا رو ش شت و ن  گردمیاالن برم نکهیگتا

 .رگردهب یخوراک یرفت تا با گرفتن مقدار
س یلیالله خ یوقت شت و اونها  کیو ک رقهوهیش یحاو ینیزود با   یورو ربرگ

 گتاشت،ترنم ل خند زد و گفت: زیم
 کردم. یم فیزودتر برات تعر یمشتاق نقدریا دونستمیاگه م-

 کرد و براق شد: زیچشمانش را ر الله
سره تاخ- سررمیگ یحالتو م راتیحاال بعدًا  ص عی...االنم زود تند  سره ا ل برو 

 کن. فیمطلب و تعر
شتتد و زمان ومکان  رهیخ یصتتورتش درهم رفت و چشتتمانش به نقطه ا ترنم

 کرد: فیفراموشش شد و شروع به تعر
 برگشت.... کایشروع شد که بهراد از آمر ییاز جا هیقض-
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شت و ترنم گاه ساعتها ض یبا ل خند گاه یگت رد و با ک فیرا تعر هیبا بلض ق
شدن حرفها شت.الله او را به آ*غ*و*ش  یبرعکس توقع شیتموم  که از الله دا

ش سع شیو دلدار دیک صم شیکرد با حرفها یداد و س ت به ت که  یمیترنم را ن
 بهراد گرفته بود مصمم کند. شنهادینس ت به پ

شتتده بود که از دانشتتگاه خارج شتتدن و با اومدن برادر الله  کیتار  ایتقر هوا
به طرف ا جدا شتتتد  له  گاهیعادل ترنم از ال فت ومنتظر  ستتت اتوب*و*س ر

معطل  یساعت مین  ایهراد بود شد.تقرمنزل ب کیکه مقصدش نزد یاتوب*و*س
شد تا باالخره رس دنیرس شانس بدش اتوب*و*س حساب دیاتوب*و*س   یاز 

شت.خودش را به زور داخل جا یبرا ییشلوغ بود و جا شستن ندا کرد و از  ین
 یاتوب*و*س کمترتکانش دهد.کم یستترش گرفت تا تکون ها یباال ی لهیم

 یخال یها یاز صتتندل یکی یرو نکهیکه اتوب*و*س خلوت تر شتتد ق ل ازا
ش سرش را به طرف  ینگاه ینیسنگ ندیشده بن شد  ساس کرد و مج ور  را اح

 هایستت یمرد جوان ی رهینگاه خ دنیبچرخاند با د یا حظهل یقستتمت مردانه برا
ستتاله 37-36خورد  ینداشتتتو به چهره اش م یکه ستترو وضتتع جال  یچهره ا

به قسمت مردانه نشست.از پشت  یصندل یدرهم شد و رو شیباشد اخم ها
 یراب نکهیشده بود از ا روقتید یلیخ گهیساعت را چک کرد...د یداخل گوش

 نیتو ا دیتماس را نداشتتته استتت دلش پر از درد و غم شتتد.ن ا کیبهراد ارزش 
 یرا برا یگرید یذهن یریدرگ شیآالخون واالخون ویاوضتتتاع نابستتتامان زندگ

کرد اما مگر دستتته خودش بود...عشتتو بهراد مانند مهمان  یم جادیخودش ا
شه  یناخوانده ا صد ب یگو شت ک رونیقل ش جاخوش کرده بود و ق ه رفتن ندا

 نداشت.
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و تلخ عشتتقش او را از زمان و مکان جدا  نیریشتت یایغرق شتتدن در رو بازهم
 عیچشمانش نقش بست.سر یجلو ییآشنا ابونیبه خود آورد که خ یکرد و وقت

زنگ توقف اتوب*و*س را  شیبلند شتتد و با مرتب کردن کوله پشتتت شیجا از
 دهایپ هیفشتترد و اتوب*و*س متوقف شتتتد. به طرف راننده رفت و با دادن کرا

روبرو شدن با بهراد که حتم داشت  یو خودش را برا دیکش یقی...نفس عمدش
س نیا سره کوچه ر ست  ست آماده کرد.حاال در  دهیساعت از روز حتما خانه ا

لحظه  یاز پشت برا ییکه صدا دنیبود و بارون هم نم نم شروع کرده بود به بار
 متوقفش کرد: یا

 ؟؟؟ییبه...به...خانم خوشگله...کجا تنها-
بود  دهیکه داخل اتوب*و*س د یمرد حیکر افهیق دنیبه عقب برگشت با د یوقت

.اما مردک به راهش ادامه داد عیستتر یبا قدمها یاخم کرد و بدون دادن جواب
 پراند: ین ود و پشت سرش راه افتاد چرت و پرت م الیخیب

ص ر کن باهم اختالط  قهیعجله دو دق نیاوه...چقدرم ناز داره...حاال کجا با ا-
 .میکن

ستت ز شتتد و  شیروبر کدفعهیرفت که مردک  یتوجه راهش را م یهنوز ب ترنم
 راهش را سد کرد:

 کجا جوجو خوشگله؟-
چه راخلوت از آدم د یبه قل ش هجوم آورد وقت ک ارهیبه  ترس  ی.تودیکو

شنا رهیکوچه که تنها نورچراغ ت یکیتار سو ییبرق رو ش ییکم  بود  دهیبهش بخ

http://www.roman4u.ir/


 443 شب برهنه

سد به آدم یپرنده پر نم یحت زاد.آب دهانش را به زحمت فرو داد و  یزد چه بر
 شد گفت: یاحساس م یکه لرزشش به خوب ییبا صدا

 ب...برو کنار.-
توجه  یمرد به حرفش ب دید یکرد.وقت شتریچندش آور مرد ترسش را ب شخندین

به راهش ادامه دهد که بازم راهش توس  مردک  گریاست خواست از سمت د
 ماند: یم هیشک به گر یب شیصدا ن اریمزاحم سد شد.ا

 گفتم برو کنار ع*و*ض*ی.-
 اند و مچبه ترنم رستت عیخودش را ستتر ن اریا یول دیخند شیهم مردک برو باز

برخورد رعشتتته به تن ترنم  نیکرد.از ا ریاستت شیچنجه ها ونیدستتتت او را م
شد ضعف  ساس  شده بود.اح شک و بدطعم  ست دهنش خ ش  کردیم یدین

 یبرا یگتشت و اصال انرژ یمخصوصا حاال که دو روز از عادت ماهانه اش م
شت.ق ل از ا ختنیگر ایدفاع  ستان مرد  نکهیدرخود ندا دوباره دهان باز کند. د

سلب کرد.دهانش  یشد و امکان انجام هرگونه حرکت دهیچیدوره تنش پ را ازش 
 یاز دستان مرد رو یکیبکشد اما  غیباز کرد و خواست ج غیج دنیکش یرا برا

 اشتتتتکه د یخفه کرد.با توان کم شیرا درگلو شیدهانش قرارگرفت وصتتتدا
تا خودش را آزاد  پا زد  ما بدستتتت و  ند ا به او نم دهیفا یک  یبود...زورش 

هادیرستت ناتوان اریاخت یب شی.اشتتتک  تاد و صتتورتش را خ شیاز   سیراه اف
کرد و  یگوشتتش احستتاس م ریرا ز شیچندش آور مرد و نفس ها یکرد.صتتدا

شد متوجه شد مردک او را به داخل  دهیکش نیزم یرو شیپاها ی.وقتدیشن یم
از  سیکشتتاند.صتتورتش خ یاستتت م دیرو پشتتت درختها که خارج از د ادهیپ

شده بود هر چقدر تقال کرد و از درون ج ش غیبارون  س دهیفا یب دیک به  یبود ک
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شتتتد.با  یم یابونیمت*ج*ا*و*ز خ کی یو او حتما قربان دیرستت یدادش نم
و  دیچیرو درد در کمرش و گردنش پ ادهیپ یمانیستت واریبرخورد محکمش به د

ش ضربه رو مانشچ شدت  صدا یاز  شد. شرده  تا  شیجرخوردن مانتو یهم ف
شدن ت نییپا ش ریکه ز یشرت یوپاره  شن دهیمانتو پو ضوح  شیبود را به و  دهیدک

ست مردک را رو ساس م خیتن لرزان و  یشدن د  یکرد اما نم یزده اش را اح
 یمرد مزاحم قفل شتتده بود و نم یتوستت  پاها شیکند پاها یتوانستتت کار

 گردنش یستترش برو یبخورد.مقنعه اش از رو یتکان نیکوچکتر وانستتتتت
 یشتتکستتته شتتده بود.موها واریبرخورد ستترش با د لیبه دل  ستتشیلیافتاده و ک

 شانه اش پخش شده بودند. یمواجش رو
ها یب حالش و  دیگردنش للز یصتتورت مرد رو یاستتف ار شتتتد وقت تین

به هو هو  لیاش ت د هیگردنش کرد.گر دنیشتتروع به ب*و*ستت انهو*ح*ش*ی
شدن دهانش به جا صدایب یشده بود...هو هق س ینم ییکه با گرفته  در .دیر

صدا م ست اما نم یزد و ازش کمک م یدلش خدا را  ست چرا خدا  یخوا دان
 ینیرفت که نوره ماشتت یم نیداشتتت از ب دشیام گریشتتنود.د یرا نم شیصتتدا

 یب یلحظه ا یتوانست برا شیجار یاشک ها انیکوچه را روشن کرد و او از م
به ندیرنگ بهراد را ب  یام و مشتتک بان گرفت و خون در  ک ارهی.قل ش  ضتتر

 یه آزاد کرد و ضرب یرا به سخت شیاز پاها یکی.افتیتازه  ی.جاندیدو شیرگها
سانت یپا ساقبه  یمحکم شد چند  صله بگ یمردک زد که باعث   ردیاز ترنم فا

ستش برا صت  یلحظه ا یو د شود.ترنم همان حال از فر شته  از دهان او بردا
 ماند صدا زد: یم ادیشک به فر یکه ب ییاستفاده کرد و با صدا
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 بهراددددد...بهرا....-
ست مردک رو که سطاش دوباره د ش یو شد.بازهم تقال کرد اما  دهیدهانش ک

بدنش از تحرک و تقال کردن  لیتحل شینداشتتتت و قوا یجان گرید ته بود. رف
ستان کث ریرمو ز یو ب ستادیا شد.لحظه ها برا یمردک به باز فید  شیگرفته 

را  یزیخواستتت چ ینم دمیتوانستتت شتتا ینم گریکم و کم رنگ شتتدن و د
 ......دبفهم

*** *** *** 
 اتاق؟؟؟ نیکنا ا یاز بس نشست یبابا چته تو پسر خسته نشد-

به چهره  ابونهاینگاهش را ازخ بهراد باطن  یگرفت و  ما در  به ظاهر خندان ا
 دوخت و گفت: ارینگران مه

 برم؟ یناراحت-
سته بود رفت و کنارش ا کهییبه طرف پنجره جا اریمه ش ستانش .ستادیبهراد ن د
 پهن بهراد گتاشت و گفت: یشونه ها یرو
 و شتتمیپ یایهر روز م نکهیمن ماله توا...چرا ناراحت باشتتم از ا یتموم زندگ-

تا ک ی.ولستتتمیتنها ن هر روز از خونه  نطوریهم یخوا یم یبرادر من باالخره 
مورده  ؟ها؟؟؟دریدستتت بزار یدستتت رو ینیبشتت نجایا یایو ب رونیب یبزن

 ؟یبابا فکر کرد یحرفها
 ادامه داد: اریمتفکر...مه یبهراد سکوت بود و چهره ا جواب

و  یکن بابا عمل یبه حرفها یمج ور یچه نخوا ی؟ چه بخوا یباالخره که چ-
 .یکردن ازدواج کن دیکه کاند یبا کس

 بهراد را پوزخند پوشوند: یل ها
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 عمرًا.-
 بهراد قرار گرفت: یروبرو اریمه
با در ن یکنم لج از یبهراد داداش خواهش م- با با  فتینکن و  گه تموم و ...ا
 ها؟ یکارکنیچ یخوا یم رهیتا االن بهت داده ازت بگ کهییزایچ

 گفت: یبلند شد و با لحن محکم شیاز جا ک ارهیبه  بهراد
 تونه بکنه. ینم یکار-
 :دیرا شن اریمه یبه طرف در راه افتاد و صدا و
 بهراد.-

 به عقب برگرده با گفتن: نکهیباز کرد و بدون ا درو
 برم خونه ترنم تنهاس. دیبا-

 :دیرفت شن رونیاز اتاق ب یو وقت اریمه یصدا
 مواظب خودت باش.-

سو قطع کنه از ا یبوق ها یصدا شد تما تا  هنکیمتعدد کالفه اش کرد و باعث 
 یمونده بود حستتاب رونیبهش خ ر داده باشتته ب نکهیستتاعت ترنم بدون ا نیا

ست با موبا یبود.دلش نم یشاک ست ب  یم رهیتماس بگ لشیخوا ترنم  نهیخوا
 نه!!! ایخ ر بده  رهیگ یخودش تماس م

تا منزل پر نرایبه ا انیپو کهیروز یفردا مده بود او را  ما  یهمراه وشیآ کرد ا
هد توانست اجازه د یوجود ترنم در خانه اش نم لینتوانسته بود داخل برود.بدل

شده  دیناام انیاونروزش کاًل از پو یکنارش بماند مخصوصًا با خرابکار انیپو
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 وشیرا کناره پر یان چند روزیقرار شتتد پو یآن یمیبا تصتتم لیدل نیبود.به هم
 با ترنم روشن شود... فشیبگتراند تا بهراد تکل

 .قل ش تالطم هردیچیکه آپارتمانش درش قرار داشتتت پ یداخل کوچه ا یوقت
 یم شتیکجاس اذ سیو معلوم ن سیترنم االن خونه ن نکهیدفعه را نداشت فکر ا

برداشتتت و گتاشتتت کنا ل ش تا به امروز  گاریستت هیکرد.ستترعتشتتوکم کرد. 
شو کنترل کر سخود .فندک شتدا ازیبهش ن یلینکشه اما االن خ گاریده بود تا 

 نیاز ماشتت رونیو دودشتتو ب دیکشتت نییرو پا شتتهیروشتتن کرد شتت گارویزد و ستت
و حس کرد اسمش  دیبه گوشش رس یدختر غیج یفرستاد.همون لحظه صدا

شن شو رودیرا  ش ی.پا شت و ما ش یکنار نویترمز گتا ا . دوباره گوش کرد امدیک
ده شتت یاالتیحتما خ نکهیشتته و با فکر ا الیخیبود خواستتت بصتتدا قطع شتتده 

صدا شو ادامه بده اما  شد با حرکت یراه شد و باعث  ز ا عیسر یقل ش مانعش 
 یم دهیرو شن ادهیاز داخل پ یخفه ا یکرد.صدا زیبشه.گوشهاشو ت ادهیپ نیماش

شو به جا یشد.چند قدم بلند و ب شت و خود صدا ازش خارج  کهییصدا بردا
 ریکه ز یجون یچشتتمش به جستتم ب یوقت یکیاون تار یرستتوند.تو شتتد یم

بلند قامت به استتارت گرفته شتتده بود افتاد.نتونستتت خودش را  یچنگال مرد
که هنوز صتتورتش را  یبرد و او را از دختر ورشیکنترل کند. چنان به طرفش 

 از او گرفته یمشتتت و لگد گرفت که فرصتتت هرکار ریبود جدا کرد و ز دهیند
 شد.
شده بود ب ترنم افتاد و  نیزم یجون رو یکه حاال از چنگال مردمزاحم خالص 

و روشتتن کوچه آنچنان مردک را به  کیکه در تار شیروح به ناج یب یبا نگاه
 یداد.چشم دوخت...بدنش م یامانش نم یبار کتک گرفته بود که لحظه ا ریز
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 یرو را را داخل شتتکمش جمع کرد و ستترش شیبستتته بود. پاها خیو  دیلرز
 لرزونش قرار داد. یزانوها
 نیمال نیبه نفس نفس افتاده بود مردک را خون یحستتاب یکه از کتک کار بهراد

سم ن یگوشه ا شده  یجون دختر مهیرها کرد وبه طرف ج که در خودش جمع 
 زانو زد و گفت: شیرفت.روبرو دیلرز یبود و از ترس م

 تموم شد. یهمه چ سین یزیآروم باش...چ-
 یاز رو یآشتتنا بود.ستترش را به ستتخت شیاز حد برا شیاش ب یناج یصتتدا
ر ُشر ُش  ریز یکیتار یرنگ بهراد که تو یبلند کرد و به چشمان طوس شیزانوها

بازم جون گرفت فکر نم دنیشتتتد.با د رهیزد خ یبارون برق م د کر یاو انگار 
و با  دیباشتتد.اشتتک در چشتتمانش جوشتت دهیبه گوش او رستت ادشیفر یصتتدا

 :دین ود نال هیش اهت به گر یکه ب ییداص
 بهراد. -

فرو  اش نهیکند قل ش در ستت ییکه تازه تونستتته بود دخترک را شتتناستتا بهراد
 هقیپاره شده اش و  یمانتو ی.نگاهش از چشمان ترنم کنده شد و به روختیر

که مرد مزاحم  یکار یادآوریناف شتتکافته شتتده بود دوخت.با  یاش که تا رو
شت با او م شد و رگ گردنش ب یدا شیخ میزد.ن رونیکرد فکش منق ض  د تا ز 

تک بگ شتتتریب باد ک به  ما اثر ردیاز ق ل مردک را  رار از او ن ود معلوم بود ف یا
ا داد.ب یاجازه را بهش نم نیکرده...خواستتت به دن الش برود اما حال زار ترنم ا

ش انیبدن عر یحرکت کتش را از تنش خارج کرد و رو هی  یشتکوله پ.دیترنم ک
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ست دوره کمره ترنم انداخت و با  یشده اش را رو یخاک شش انداخت ود دو
 برد. نیبلند کرد و به طرف ماش نیزم یاو را از رو دنشیبه آ*غ*و*ش کش

.بهراد هر دیلرز یدرون آ*غ*و*ش بهراد جمع شتتده بود و م ینیمانند جن ترنم
ملز مردک  ستتتخوایشتتد و دلش م یتر م یحال ترنم عصتت ان دنیلحظه با د

با ا با آپارتمان  ینه چندان طوالن یفاصتتله  نکهیع*و*ض*ی را داغون کند.
شتند اما نم ست ترنم را با اون حال پ یندا  یرا رو اوب رد.درو باز کرد و  ادهیتوان

 یبرهنه  ا یتقر یتنه  مهیکرد بدون نگاه کردن به ن یجلو گتاشت و سع یصندل
ستن دکمه ها ست و یترنم کتش را تنش کند.با ب ش شت فرمون ن  کت رفت و پ

 .دنیرس عین ود پس سر یادیروشن کرد.تا خونه فاصله ز نویماش
از  یبه اطراف انداخت وقت ینگاه کل نگیداخل پارک نیاز پارک کردن ماشتت بعد
م و به طرف ترن دیپر نییپا نیاز آدم مطمئن شتتد از ماشتت نگیبودن پارک یخال

تارش م ما هنوز از رف بدنش کمتر شتتتده بود ا که  دیشتتتد فهم یرفت.لرزش 
شمانش هنوز بارون شت داردا چ ستان بهراد دورش حل یبود وقت یوح د ش قهد

ت بهراد باف وریپل ی قهی اریاخت یوجودشتتو فراگرفت و ب تیو امن نانیحس اطم
 او فشرد. نهیس یدستان لرزانش گرفت و سرش را رو ونیرا م

به  نیبه خودش چس وند و با قفل کردن ماش شتریحرکت ترنم او را ب نیبا ا بهراد
ها تاد.اخم  نگ  بیعج شیطرف آستتتانستتور راه اف گاهش ر درهم بود و ن

س ش ختانه ک سور ن ود و به  یو*ح*ش*ی به خودش گرفته بود.خو سان داخل آ
فت ترنم به ر یکه آستتانستتور به باال م یستتوار شتتدن تمام طول مدت یراحت

 یول دایشیاند یشده م شیناج شهیچطور مثل هم نکهیآ*غ*و*ش امن بهراد و ا
 بهراد....
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 غیج یاصتتال متوجه صتتدا ای دیرستت یم رترید یکرد که اگر کم یفکر م نیا به
از  یتا پاس اریاگر نزد مه یحت ایآمد؟؟؟ یشد آنوقت چه بر سرش م یترنم نم

خاطر همچ یشتتتب م چه؟؟؟چطور خودش را ب ند   یم یاشتتت اه بزرگ نیما
ش سئله فکر م نیبه ا شتریچه ب د؟هریبخ ص  شتریکرد ب یم  یتر م یرو ج یع

آمد با  رونیمورده نظر...از آستتانستتور ب یشتتد.با توقف آستتانستتور در ط قه 
باز کرد و  یکت بیآپارتمان که داخل ج دیبرداشتتتن کل که تن ترنم بود در را 

 رفت.داخل 
به طرف اتاق  عیسر ییکندوبا قدمها شیدر از پاها یرا همان جلو شیها کفش

ه پار یتخت خوابوند. بازهم نگاهش با ل استتها یخودش راه افتاد.ترنم را رو
صورت رنگ پر یشده  شت کرد و  یتالق انشیوگر دهیترنم و  ستش را م کرد.د

شکمش  خلاشو داشد و پاه زیخ میاز اتاق خارج شد.ترنم ن یبدون زدن حرف
 هو هقش بلند شد. یکرد و صدا دنیجمع کرد بازم بدنش شروع به لرز

شت در حال بهراد شته  هی کهیبه اتاق برگ ست ل اس که از داخل اتاق ترنم بردا د
سها رو  وانیل کیبود به همراه  ستش بود.به طرفش رفت و ل ا شربت پرتقال د

شه  یرو صدا یتخت انداخت.خودش گو ست و با  ش شم  ییتخت ن که از خ
 دورگه شده بود گفت :

 نکن. هیگر گهیتموم شد...د یترنم بسه همه چ-
 یستترخ شتتده  یجدا کرد و به چهره  شیزانوها یبا اکراه ستترش را از رو ترنم

 :دیگرفته شده بود نال هیکه از شدت گر یبهراد چشم دوخت و با صدا
 ....یدیرس یم رتریذره د هیاگه...فق  -
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 شیاشتتک ها صتتدایرا گاز گرفت و ب نشییحرفشتتو ادامه دهد لب پا نتونستتت
باره جار  یشتتربت را به طرفش گرفت و با لحن مهربون وانیشتتد.بهراد ل یدو

 گفت:
 بخور. نویبهش فکر نکن...ا دمیحاال که رس -

بت را خورد و ل به لب از شتتر ند ق  یپاتخت یرا رو وانیاستترار بهراد چ
ضوح م شت.بو شم و کالفک یگتا ست آثار خ  یوقت ندیرا درون بهراد ب  یتوان

تواند آروم  یشتتد و معلوم بود نم یم دهیکشتت شیهمش دستتتش داخل موها
 تخت بلند شد و با گرفتن مچ دست ترنم زمزمه کرد: یاز رو نکهیباشد.تا ا

 .یشی...آروم مریدوش بگ هیبلند شو برو -
ضع زیکه خودش ن ترنم شت نار یتیاز و ضکه دا سر یا ز بدون مقاومت ا عیبود 

نداشتتتت به طرف حمام راه  شیدر پاها یجون کهیبلند شتتتد و در حال شیجا
با  متوقف شد و ردیتواند دوش بگ یعادت است و نم نکهیا یادآوریافتاد.اما با 

 توقفش بهراد به سمتش برگشت:
 ؟یستادیچرا وا-

ست ش ردیتواند دوش بگ یکه نم دیلب باز کند و بگو خوا .با دیاما خجالت ک
ها فاق  به  یکی نیمدت هم نیا یوجود ات ند.ل ش را  بدا که بهراد  نده بود  ما

راه افتاد.بهراد دره حمام را  ینف یو با تکون دادن ستترش به نشتتونه  دیدندان گز
ت به شتت اه یکه ب یخندترنم را به دستتتش داد و با زدن ل  یباز کرد و ل اس ها

 زهرخند ن ود گفت:
 واسه شام بکنم. یفکر هی رمیمن م-
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سها و شد و ل ا شد.ترنم داخل حمام  سع زانیرا آو شیاز اتاق خارج   یکرد و 
 یکردن خدارا بخاطر رساندن ناج هیگر یرا پس بزند و به جا شیکرد اشک ها

آرام گرفت  یلب گفت دلش تا حد ریکه ز یاش بهراد شتتاکر باشتتد.با شتتکر
 .نگاه کهردک زانیتنش خارج کرد و آو از دادیعطرش را م ی.کت بهراد را که بو

د و ش یافتاد داغ دلش تازه شد و چند قطره اشک از چشمش جار شیبه ل اسها
 لب زمزمه کرد: ریز
 ک*ث*ا*ف*ت. یریبم دوارمیاشلال ع*و*ض*ی ام-

سها تند شده اش را از تنش ب یتند ل ا ش رونیپاره پوره  س د ر دیک خت و داخل 
شت انداخت دوش را باز کرد و بدون در آوردن  یکه گوشه ا ییچرک ها قرار دا
س رد و مستادیدوش ا ریز شیرهایل اس ز ست آب  س ی.و تنش را به د ت توان

 یکرد نم یدل درد وحشتتتناک را بکند اما هرچقدر که فکر م کی ینیب شیپ
دستتت مردک ه*ر*زه قرار گرفته بود همون طور  ریتوانستتت تن و بدنش را که ز

 دهیشک کیبار یبود و کار به جاها دهیبهراد به موقع رس نکهیبا انجس رها کند.
دنش و ب ستادیدوش ا ریساعت ز میکرد.ن یم ینشده بود اما باز احساس ناپاک

 یبود و از طرف نیچرک دلشمرت ه با آب و صتتابون شتتستتت.اما هنوز  نیرا چند
.حوله ادستیدوش باا ریز نیاز ا شتریباعث شد نتواند ب شیزیشدن خون ر ادیز

رو از داخل کمدمخصتتوص حوله ها برداشتتتت و دوره  یزیتم یاستتتخر ی
شت دیچیخودش پ شتن پدبهدا ستمال  یبخاطره ندا شد موقتا از د اونجا مج ور 

راموش را ف زیچ چیبهراد ه نکهیا زا شیرهایل اس ز دنیاستفاده کند.با د یکاغت
ش صورتش درهم دینکرده خجالت ک سر اما درد گرفتن کمرش باعث   عیشود.
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سها ست هیرا که  شیل ا صورت نیبلوز آ ش یبلند  شلوار همرنگش پو و  دیبود با 
 دنیاز حمام خارج شتتتد.با د دیچک یقطره قطره آب م شیاز موها کهیدرحال

سرشو  دستش گاریزده به روبروش و س زلتخت نشسته و متفکر  یبهراد که رو
 انداخت و در دلش زمزمه کرد: نییپا
 وجب چه صد وجب. هیآب که از سر گتشت چه -

تونستتت پاهاش  یکرد نم یم یبزنه اما هرکار ییکرد خودشتتو به پرو یستتع
شده بود و نم شک  شدن در  یخ سته  ست قدم از قدم برداره. بهراد با باز وب تون

معتبش نکنه نگاهش نکرد  نکهیا یاومدن ترنم شتتد اما برا رونیحمام متوجه ب
 و گفت:

 ...ارنیغتا ب رونیاز بزنگ زدم -
 تخت بلندشد: یاز رو بعد

 کنم. یفعال استراحت کن غتاها رو آوردن صدات م-
 یبه ترنم که هنوز همان جا با ستتر ینگاه میاز اتاق خارج بشتته ن نکهیاز ا ق ل

 :ستادیانداخت و ا دیچک یبلندش آب قطره قطره م یاز موها کهیدر حال ریز
 .یموهاتو خشک کن سرما نخور-

 سرش را بلند کرد و زمزمه کرد: ترنم
 شن. یخودشون خشک م-

مه اش را شتتن بهراد به طرفش رفت دستتتش را گرفت و رو دهیکه زمز  یبود 
ش به و زدن زیم یتوالت نشاند و با برداشتن سشوار از داخل کشو زیم یصندل

شد  رهیترنم خ ی دهیرنگ و رو پر یبه چهره  نهی.از آستادیبرق پشت سره ترنم ا
 :شدشروع کنه ترنم مانع  نکهیو سشوارو روشن کرد اما ق ل از ا
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 تونم. یخودم م-
 کرد و گفت: یو اخم تصنن دیسشوار را کنار کش بهراد

 بزار کارمو انجام بدم. نیدختره خوب بش هیالزم نکرده...مثل -
شوارو پا بعد ش یموها یآورد و رو نییس  شی.پنجه اش را داخل موهادیترنم ک

رش س کهیدرحال صدایفرو برد و اونها رو تکون داد و به کارش ادامه داد .ترنم ب
سرخ شده بود مشلول ور رفتن با انگشتانش  شیبود و از خجالت گونه ها نییپا

شت و ز یبود.کمرش درد کم ش یم ریدلش ت ریدا اما دردش آنقدر ن ود که  دیک
 یو وقت دیول کشتتط شیخشتتک کردن موها یا قهینتواند تحمل کند.چند دق

 و گفت: دیکش ییسشوار خاموش شد.بهراد نفس پر صدا
 تموم شد.-

شده بود ز ترنم شک  سرش را بلند کرد.گردنش خ شکر کر ریباالخره  د و لب ت
دلش  ریدر ز یکه کمرش را صاف کرد آنچنان درد نیخواست بلند شود اما هم

 عیراد ستترگفت.به یطاقت خم شتتتد و دلش را گرفت آخ بلند یکه ب دیچیپ
 بود: کینزد یلیدستش را دوره کمره ترنم انداخت .فاصله شان خ

 شد؟ یچ-
حرکت بهراد،ترنم دردش را فراموش کرد و بدنش از برخورد با بهراد داغ  نیا با

ضربان قل ش رو س یبهراد م نهیس یهزار رفت.قدش تا رو یشد و  س ونف دیر
بهراد  یکرد.صتتتدا یوملته ش م خوردیصتتورتش م یتو میاوم*س*تق یها

 شد: دهیشن رگوششیزمزمه وار ز
 ؟یبهتر-

http://www.roman4u.ir/


 455 شب برهنه

کرد نتونست لب باز کند وحرف بزند.عوضش  یشده بود هرکار نیسنگ زبونش
شونه  شمانش  یبهراد تا رو ی قهیآره تکون داد.نگاهش را از  یسرش را به ن چ

ش صله دیک صورت بهراد حالش را دگرگون کرده بود.بهراد ن ی.فا  زیکوتاهش با 
سه  وانهیاز حد قل ش د شیب یکینزد نیز اا دلش  دیکوبیم شا نهیس یوار برقف

 مال شتتتهیهم یترنم را برا نکهیا ی.دلش براردیاز او فاصتتله بگ خواستتتتینم
 زد. یخودش کند پرپر م

حظه ل یبرا خواستیترنم کرده بود و دلش نم نیچشمان شرمگ خیرا م نگاهش
ست داد طوس.ترنم طاقتش را از ردینگاهش را برگ یا شمان بهراد غرقش  ید چ
ننده ک خکوبینگاهش را از چشمان م نکهیکرد.ق ل از ا یم تابیو او را ب کردیم

را  شیل ها یسرخوردن چشمان بهراد رو ردیو از آ*غ*و*شش بگ ردیبهراد بگ ی
گاه نگاه او ن دید شد و ق ل از ا یل ها یرو زیو ناخودآ  به خودش نکهیبهراد زوم 
 کرد.اما بازم ب*و*سه اش کوتاه بود... رشیبهراد غافل گ یال ه یگرما دیآ

ترنم چشم دوخت از  یعقب آورد و به صورت سرخ شده  یسرش را کم بهراد
باره ستترش را  یل خند بزرگ دید یرا در چهره اش نم یتینارضتتا نکهیا زد و دو
شمان هردو کهیدر حال ی شتریبا حرارت ب ن اریبرد و ا شیپ س شانیچ شده ب ته 

 کرد. دنشیشد شروع به ب*و*س یم دهیشن شانینفس ها یبود وتنها صدا
بار نگاه خجالت زده اش را به چشمان  نیاول یبهراد برا یبرداشته شدن ل ها با

ن ود اما حس  یراضتت نکهی.با ادیبار یبراق بهراد دوخت از چشتتمانش ستتتاره م
اضتتش شتتد غافل از آنکه نگاه که در قل ش بوجود آمده بود مانع از اعتر یی ایز

 یهال  یگتاشتتته استتت.وقت شیبهراد به نما یدلش را برا یشتتفافش خوشتتنود
رد ک شیبا ل ها ینشتتستتت و شتتروع به باز شیل ها یبار رو نیدوم یبهراد برا
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ست جلو گرید شده اش را بگ انیغل ینتوان شکوفا  سات  سا ستش ردیاح را  د
کرد.دستتتان بهراد دوره  شیبهراد فروبرد و همراه یکوتاه شتتده  یداخل موها

 فشرد. یکمرش حلقه شده بود واو را به خودش م
کهیا با ما دلش نم ن ها ینفس کم آورده بود ا مد از ل  ما آخ  یآ ند ا ترنم دل بک

شده و  هدیچیپ ردلشیترنم باعث شد ازش جدا شود. دوباره درد ز ک ارهیگفتن 
لت کشتت شتتتریب یلیشتتتدتش خ ن اریا جا را از ترنم  دنیبود و فرصتتتت خ

ه دل ب ار یرنگش نگران ی ک ارهی دنیگرفت.نفستتش از درد بند آمده بود وپر
 بهراد انداخت :

 ؟یشد یترنمم چ-
 :دیدلش را گرفت و نال ریرا گاز گرفت و ز ل ش

 ...ی...آیدلم...آ-
 فرو برد و گفت: شیدست اچه دستش را داخل موها بهراد

 برمت دکتر. یاالن م-
 خش دار مانع شد: ییدستش را باال آورد و با صدا ترنم

 مسکن بده. هینه... بهم -
 یدرد م یدل و کمرش بدجور نکهیاز اتاق خارج شتتد و ترنم با ا عیستتر بهراد

ون رفت خ ییاز اتاق خودش به طرف دستتتشتتو یکرد با برداشتتتن پد بهداشتتت
کند.همونطورکه دستتش  فیا کثر شیبود و امکان داشتت ل استها ادیز شیزیر

شو یرو ست  روداخل راه نیزم یاومد اما از درد رو رونیب ییشکمش بود از د
 راه افتاد. شینشست و اشکها
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سه ها بهراد س یتموم قف ش زخونه را برر سکن پ یآ ست م  هیکند. دایکرد تا تون
اومد اما داخل  رونیو از آشتت زخونه ب ختیر خچالیآب از آب ستتردکن  وانیل

از حرکت  چهیپ یمچاله شتتده و به خودش م نیزم یترنم که رو دنیراهرو با د
 و به طرفش هجوم برد: ستادیا

 ؟ینشست نجایچرا ا-
و  دیکشتت رونیب شیدرد توان حرف زدن نداشتتت،بهراد قرص را از داخل جا از
 لرزان ترنم گتاشت و گفت: یل ها یرو
 بخور.-

ستش را ز نیزم یرو وانویآب،بهراد لاز خوردن قرص و  بعد شت و د ن ت ریگتا
تاق خواب خودش برد و رو به ا خت و ب*غ*لش کرد و ندا خت  یترنم ا ت

 تخت یتونستتت دراز بکشتته بلند شتتد و رو ینم ادیخوابوند اما ترنم از درد ز
 دلش گتاشت و گفت: ینشست و دوال شد و دستانش را رو

 دراز بکشم. تونمینم-
 نشست : شیروبرو بهراد

صال چرا ا دیبا شهیکه نم ینجوریا-  نه؟نکیشد ینطوریب رمت درمونگاه...ا
 اون ع*و*ض*ی...

 :دیحرفش را کامل کند ترنم حرفش را بر نکهیاز ا ق ل
 نه.-

 کالفه گفت: بهراد
 ؟یپس چ-
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شت اما نم نکهیا با شرم دا ست بگتارد بهراد فکرها یاز گفتنش   یا گهید یتوان
 بکند:

 ام. انهیعادت ماهع...-
رف ح نیا دنیبا شتتن ندکهیبهراد را ب  یبود و نتوانستتتت چهره  نییپا ستترش

اون ع*و*ض*ی  نکهیاز بابت ا الشینشتتستتته بود و خ شیل ها یرو یل خند
 سره ترنم آورد راحت شده بود. یینتونسته بود بال

 ؟یشیم ینطوریا شهیهم-بهراد
 ختهیعرق کرده اش ر یشانیپ یو رو ختهیرا دورش ر شیدستش موها هیبا  ترنم

 بود گفت: یاز نگاه کردن به چشمان بهراد فرار کهیبودن کنار زد و در حال
 شدت. نیوقتا...اما نه به ا یبعض-
 .یکن دراز بکش ی...سعارمیآب گرم م ی سهیمن االن برات ک-

شد.ترنم به زور رو دوباره ش یاز اتاق خارج  شده  دیتخت دراز ک دردش کمتر 
پاشتتو تو دلش جمع کرد و ستتع دیکم...به پهلو خواب یلیبود اما خ ه کرد ب یو

 هیتحمل بود.کمتر از  رقابلیدلش غ ریز یها دنیرکشتتیدردش فکر نکند اما ت
شد و کنار تخت  ی سهیک هیربع بهراد با  ستآب گرم وارده اتاق  ش نم را و تر ن

 آروم صدا زد: دیرس یبه نظر م دهیهم افتاده و رنگ پر یکه چشمانش رو
 ؟یترنمم خواب-

شد معلوم بود خوابش برده،مالفه را  یفیخف یناله  ترنم شمانش باز ن کرد اما چ
کنار زد و دستشانش را که دوره شکمش حلقه شده بود از هم  یبه نرم شیاز رو

 دیشک شیشکمش قرار داد و مالفه را دوباره برو یآب گرم را رو سهیباز کرد.ک
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ست و به چهره  یهمان طور باال و ش ش یسرش ن ساط یی ایز که نشیدلن  یریا
 شد و با خودش زمزمه کرد: رهینداشت اما تو دل رو بود خ

 م تال شدم؟ یک-
*** *** *** 

رد از اون د گهیچشتتمانش را باز کرد آفتاب تا وستت  اتاق پهن شتتده بود د یوقت
سک یخ ر ییکتا ساس چ افتهی نین ود و دردش ت کمش ش یرو یزیبود.با اح

 نهمهیز اا دنشیو با د دیکش رونیآب گرم را ب ی سهیمالفه برد و ک ریدستش را ز
 ی گهیطرفه د هب یتوجه بهراد خرستتند شتتد و ل خند به ل انش نشتتستتت.اما وقت

دستاشو  و دهیتخت دراز کش یبهراد که با فاصله ازش رو دنیتخت برگشت با د
 یضاتک تک اع یح س شد،نگاهش رو نهیفسش تو سکرده ن  ایچل نهیس یرو

شم ها ب رهیاو خ یچهره  س شیبه ل ها ی...وقتشیو ل ها ینیماند.ابروها چ  دیر
 قند در دلش نکهیا نیع رچشمش جان گرفت و باعث شد د یجلو روزیاتفاق د

شمان  نیفکر کند که از ا نیشد ل ش را بگزد و به ا یآب م به بعد چطور در چ
بهراد  یبهراد بود و در فکر...که ل ها یل ها یشتتود.هنوز نگاهش رو رهیاو خ
  ایفکر کند که چقدر ز نیبه ا نکهیشد و به حالت ل خند درآمد.ق ل از ا دهیکش

شمان  یم ش یبهراد که برق م بازخندد نگاهش به چ شد،نا  هانیزد افتاد و هول 
 سرش را برگرداند و گفت:

 سالم.-
شتتتد و در  زیخ میتخت ن یکنترل کرد تا قهقه نزند.روبه زور خودش را  بهراد

 تا آنها رو مرتب کند گفت: دیکش یم شیدستانش را داخل موها کهیحال
 ؟یسالم،بهتر-
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 طرف بهراد برگشت و نگاهش کرد: به
 تو دردسر انداختمت. یمتاسفم حساب شبیآره...بابت د-

 مزاحمت اشاره کند گفت: ی هیبدون آنکه به قض بهراد
 روزهم من. هی یکرد یروز تو از من پرستار هی میحرفا ندار نیما که از ا-

 زد: ینیل خند دلنش ترنم
 دو روز تو.-
 چطو؟-
 .مارستانیب-

 ل خند زد: بهراد
ست م- صال اونروزو  یگ یآهان را طلب من...حاالم بلند  یکین ود پس  ادمیا

 نخوردم. زیچ چیعصر تا حاال ه روزیکه از د مینهارو بزن میشو بر
 شد و گفت: زیخ مین ترنم

 باشه.-
 اومد و گفت: نییاز تخت پا بهراد

 .یتا تو راحت باش رونیب رمیمن م-
شد.ترنم در  یمنتظر جواب نکهیبدون ا س س شد از اتاق خارج  از جانب ترنم با

 شیایکه کرده بود احستتتاس غرور کرد بهراد مرد رو یدلش به انتخاب درستتت
تونست باشه.سرشو تکون داد و آمال فکرو  یم یهر دختر یکه آرزو یبود.مرد

 راه افتاد. ییرا از ذهنش دور کرد وبه طرف دستشو االتشیخ
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 دهیل استتهاش پوشتت یرو دیژاکت بافت ستتف هی کهیهمون بلوز شتتلوار درحال با
 رویچ گهینداشتتت.د یا دهیچون ستترکردنش فا یدفعه بدون روستتر نیبود.ا

ستیم شم ب خوا شد...بهراد روبرواز چ ش زخونه  ز گا یهراد پنهون کنه.وارده آ
 بود: شبید یبود و مشلول گرم کردن غتاها ستادهیا

 ؟یخوایکمک نم-ترنم
 برگشت و جواب داد: یلحظه ا یبرا بهراد

 .نیبچ زویم یاگه حالشو دار-
گرم  و زیشدن م دهیگفت و مشلول شد.با چ یا دهیل خند زد و )چشم(کش ترنم

بهراد منتظر  نیب نینشتتستتتن و مشتتلول شتتدن...در ا زیشتتدن غتاها هر دو م
صت شته بود و هنوز ترنم جواب یفر سه روز گت سد...  یبود تا جواب ترنم را ب ر

 ش بکشد.یرا بخورند و بحث را پ شانیداد اول غتا حیبهش نداده بود.ترج
کرد ق ل از  ینگاهش م یچشتتم ریبهراد ز دیترنم از خوردن دستتت کشتت یوقت

 :شروع به حرف زدن کرد یآن یمیبلند شود،با تصم شییاو بخواهد از جا نکهیا
 ترنم.-

 نگاهش کرد: میم*س*تق ترنم
 بله.-

اصتتل  عیستتر یکرد جد یو چنگالش را داخل بشتتقاب رها کرد و ستتع قاشتتو
 مطلب را بازگو کند:

 ؟یفکر کرد شنهادمیبه پ-
کون آره ت یاز جانب بهراد بود سرش را به نشونه  یسوال نیکه منتظر همچ ترنم
 داد:
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 جواب؟-بهراد
 دهانش را به زحمت فرو خورد و دستانش را درهم فشرد: آب

 من...من موافقم.-
ما بهراد ندون ن ند د ته دلش زد و نفستتتش را پرصتتتدا ب ییل خ  رونیاز 

صندل ستاد. شت م کهیرا به عقب هول داد و در حال شیفر سخویبرم زیاز پ  تا
 گفت:

 .یبش مونیزارم از کارت پش یممنون...نم-
با فکرها و نگران و تنها  شتتماریب ییها یاز آشتت زخونه خارج شتتتد و ترنم را 

 گتاشت.
*** *** *** 

 و ششم ستیب بخش
ش صدا یشد.نگاه ادهیپارک کرد وپ نگیرا داخل پارک نیما  یبه خانه انداخت.

شلوغ س یکماکان به گوش م یهمهمه و شو داخل موهاش فرو کرد . دیر ست د
تار مو ند  با  یشتتتانیپ یکه رو ییچ ند و قب را به ع جا خوش کرده بود. اش 
تاب نکیبرداشتتتن ع به طرف درب ورود یاش ازرو یآف ماش  راه  یچشتت

وبه ستاناز ر یبودکه درباز شتد وچهره  دهینرست رهیبه دستتگ دستتشافتاد.هنوز
شده بو شیرو سانازکه هنوز متوجه بهراد ن شت به بهراد اقرارگرفت.  ستادهید وپ

 ( بود:نی)دختربرادرشهمایبود.درحال صح ت با ش
ض- سره ازخود را کنه و در  یم یدا هی ادیخودخواه فکر کرده چه خ ره؟م هیآره پ
شو م نیهمچ مشیبخور میخوای!انگار مرهیم  مدت هیکرده  الی...خرهیگ یخود
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آقا به دست و  نیشده من خوشگل تر وسرتر از ا یاونور درس خونده آدم حساب
 پام افتاده محلش ندادم.

شده بود.با حرفها مایش ضور بهراد  ساناز زد  ییکه از همون اول متوجه ح که 
ضوح پر شاره کرد که حرف یوهرچ دیرنگش به و شم و ابرو بهش ا نه نز یبا چ

 موفو نشد.تا باالخره ساناز سکوت کرد وخودش به عقب برگشت.
به ل ش بود ونگاهش رنگ تمستتخر داشتتتت آب  یبهرادکه پوزخند دنید با

از  ییبزنه صتتدا یکرد حرف یهرچقدر ستتع یدهانش را به زحمت فرو داد ول
 شیکه متوجه حالت دگرگون ستتاناز شتتده بود پ مای.شتتومدین رونیحنجره اش ب

 شروع کرد به حرف زدن: یکرد وبا ل خند ساختگ یدست
 شما؟ سالم بهرادخان احوال-
از  شیبود،سه سال پ یدختره خوب نیشه یافراد خانواده  ی هینس ت به بق مایش

همسترش بخاطر نداشتتن تفاهم جدا شتده بود. بهراد نگاه از ستانازگرفت و با 
 جوابش را داد: مایبه ش ینگاه

 د؟یسالم ممنون ، شما چطور-
 :دیعمد به طرف ساناز برگشت و با تمسخر پرس از
 گتره؟یخوش م-

نگفت.بهراد که از االف  ییزیانداخت و چ نییپا یستترشتتو با شتترمندگ ستتاناز
 :دیو پرس دیکش یشدن دم در خسته شده بود نفس

 اجازه هست؟-
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سرش پا ساناز شن نییهنوز  شدیبود وانگار حرف بهراد را ن اناز س دیکه د مای.
ا بو  دیدرکنارش کشتت یدستتتش را گرفت واز جلو دهینشتتون نم یعکس العمل

 ل خند روبه بهراد گفت:
 .میتو رو خدا بهراد خان دم در نگهتون داشت دیِاوا...ب خش-
 ستاد:فر رونیرفتن بهراد ساناز سرش را باال آورد ونفس ح س شده اش رو ب با
 پرو. یپسره -
 زد: یضربه ا شیبا آرنا به پهلو مایش
ساناز...مسیه- شو   کرد که بهت یی،آقایدوباره آبرومونو ب ر یخوا ی...خفه 
دختر  هیخزع الت رو از دهن  نیاون بودمو ا ینگفت وگرنه اگه من جا یزیچ
تا د یبارش م ومدیدهنم م یکم کمش هرچ دمیشتتنیم غلطا  نیاز ا گهیکردم 

 نکنه.
با جوگ- با فدار ریبرو  چه پرو رو م نیا یحاال واس من طر نهیب نه ازش  ک نک

 خوشت اومده؟
 :دیپرس یو با لحن منزجر کننده ا مایبه شزل زد  تیبا عص ان بعد

 حرف حو تلخه. یچرا الل شد-
 به حرف در آمد: شینگاهش کرد و با فشردن ل ها یبا دلخور مایش
 ساناز. یحیوق یلیخ-
برگشت.ساناز هم که حاال  الیحرف از ساناز جدا شد وبه داخل و نیگفتن ا با

شده بود به طرف آالچ س  ح ویتنها  صندل یکی یرفت و رو اطیو  یها یاز 
 لب گفت: ریز ینشست و با پوزخند یچوب
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 نفرو ندارم. هیتو  یمنت کش یحوصله  گهیبه جهنم ،د-
 درهم ییافتاد با اخم ها مایلم داده بود که نگاهش به شتت یراحت یصتتندل یرو

گرفت  یپستترخردستتالش احستتان را ب*غ*ل م کهیشتتد و درحال ییرایوارد پت
ستن مهوارد جمع خانم ش شد.با ن ش اریها  گرفت وبه  مایکنارش نگاهش را از 

 دوخت: اریمه
 داداش؟ یچطور-
 خوبم ،چه خ ر؟-
 ترنم چطوره؟ یامن و امان آبج-

 و گفت: دیکش یینفس پر صدا بهراد
 خوبه.-
 نطرف؟یا یاومد یچه عجب راه گم کرد-
 اومدم با فرامرز خان حرف بزنم.-

 :دینگران پرس اریمه
 شده؟ یزیچ-

 یشگینشسته بود به فرامرزخان که با ُابهت هم کهیینگاهش را از همان جا بهراد
 بود، دوخت: مورزادهیت زیاش مشلول بحث با چنگ

 در مورده ازدواجم باهاش صح ت کنم. خوامینه...فق  م-
 .یش چارهیب یگدار به آب نزن یبهراد ب-

 بود نقش بست : دهیکه کش یاز نقشه ا یبهراد پوزخند معنادار یل ها یرو
 نم.باهاش صح ت ک خوامیدونگه...فق  ب ر بهش بگو م شینترس حواسم ش-

 م ل بلند شد و با تکون دادن سرش گفت: یاز رو اریمه
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 باشه.-
حاال کناره فرامرز خان  اروکهیبه طرف فرامرزخان رفت،بهراد با نگاهش مه و

س شت ز دهیر شش حرف م ریبود و دا که  ییزد دن ال کرد.فرامرز با حرفها یگو
 به بهراد انداخت و جوابش را داد. ینگاه میزد ن اریمه
 کنارش نشست گفت: اریمه یوقت

ه...گفت -  کنه. یتو اتاق کارش باهات صح ت م گهیربع د هیحل 
 زد: یزیآم طنتیل خندش بهراد

 خوبه.-
ست ا یاومد نجایحاال که تا ا الیخیرو ب نایا-  یدر بر یخوایم یچطور نایاز د

 .یملکه اگه بزاره بر
 شد: یجد بهراد

 از دفترت چه خ ر؟ یبزنم راست میچطور ج دونمیغل  کرده،خودم م-
ص- سراغتو گرفتن گفتم کار هی س،امروزین یخ ر خا سه ات یچندنفر   شیپ وا

رنه وگ یریکن تو استترع وقت باهاشتتون تماس بگ یستتع یایب یتون یاومده نم
 که تونستم برات جور کنم. نینایبهتر نایمونه...ا یلنگ م متیت

 زیخورده ر یستتر هی کنمافق یم یدگیهفته بهشتتون رستت نیممنون خودم تو ا-
 .ماه دفترو راه بندازم نیبتونم تا آخر ا دوارمیکنم.ام هیمونده که واسه دفتر ته

 خدا. دیبه ام-
 م ل جابه جا شد: یرو یوکم دیکش یراحت نفس

 قهوه سرپام. گارویدشب اصال چشم روهم نزاشتم االنم به زور س -
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 زد با گفتن: یل خند معنادار اریمه
 واقعا...چرا؟-

 که داده بود شد : یتازه متوجه سوت بهراد
 محض ِارا.-

که از طفره رفتن بهراد خنده اش گرفته بود به طرف شتتوکت که در حال  اریمه
 هیبود برگشتتتت و دستتتور  همانانیوقهوه م یاز چا یظروف خال یجمع آور

 شانیکه روبه رو وهیبهراد داد.س س از داخل س د بزرگ م یفنجون قهوه تلخ برا
طرف  وبه دبرداشت وپوستشو کند و داخل ظرف تکه تکه کر یقرار داشت موز

 بهراد گرفت:
 .یبزن روشن ش-

 با تعارف گفت: بهراد
 ندارم. لیممنون م-

 فت:گ یبه شوخ اریمه
 به تو برسه. دیبا یکیرو دستم انوقت  یافتی،میریمیم یدار چارهیب-

ست شیاز موز داخل پ یا هیتک یبا زدن زهرخند بهراد شت و به دهان  ید را بردا
 نیرو از ب گاریستت دنیتلخ دهانش بعد از کشتت یمزه  نشیریگتاشتتت.طعم شتت

 ابهیشتتتده بود داخل نل عک یبرد.با گتاشتتتن فنجان قهوه اش که حاال خال
شته بود ن هیانداخت  یساعتش نگاه ره س ختبه فرامرز اندا ینگاه میربع گت

 و به اتاق کار رفتهااز جاش بلند شد و با گفتن : مهین ود معلوم بود آنتا شیجا
 اتاق کار. رمیمن م-
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در همان ط قه قرار  ییجدا شتتتد و به طرف اتاق کار که داخل راهرو اریمه از
ه فرامرز که اجاز یصدا دنیشت راه افتاد و بعد از زدن دو تقه به در اتاق و شندا
 یصندل یداخل اتاق شد و در را پشت سرش بست.فرامرز رو دادیدخول م ی

تاق ازش ا یگاه که ینکیرنگ نشسته بود و از پشت ع یا زقهوهیپشت م یبزرگ
 نکهیشتتد که با غرور به طرفش رفت و بدون ا رهیکرد به بهراد خ یاستتتفاده م

 نگاهش کنه لب به سخن گشود: میم*س*تق
 کنم. یسره اصل مطلبا ق وله ازدواج م رمیرمو م یطفره نم-

شه   شیپ فرامرز شنش کرد.در حال یرا گو شت و با فندک رو تند  کهیل ش گتا
 فرستاد گفت: یم رونیزد و دودش را ب یتند ُپک م

 بده. ویمراسم نامزد بیترت ندهیآ یس ارم تا آخره هفته  یم یبه اصلر -
 سنگ بودن فرامرز دلش گرفت و با گفتن : از
 خوبه.-
ستیآمد.دلش نم رونیاتاق ب از شه یچهره  خوا را خنک کند  نیگرفته اش دل 

 بیل جدستش داخ هی کهیبود درحال یفیکه اخم ظر شیشگیهم ژیپس با پرست
 نشست: اریاش بود به سالن برگشت وکناره مه دهیشلوار اتو کش

 شد؟ یچ-اریمه
 تموم شد.-بهراد

 نگران شد: اریمه
 بهراد.-
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 درش مشخر ن ود زل زد به زیچ چیه کهیبه طرفش برگشت و با چشمان بهراد
 و گفت: اریچشمان مه یاهیس ین ین

 من آماده کن. ینامزد یخودتو برا-
 ؟یچ-

 رمایحواس همه را معطوف آنها کرد.مه  ایبود که تقر آنچنان بلند اریمه یصدا
 زد و گفت: یبازاره ل خند تصنن عیکارش ضا یلیخ دیکه د

 خوامیمعترت م-
 مشخر ن ود برگشت: یزیدوباره به طرف بهراد که از چهره اش چ و
 .یختیتو سرمون ر یچه خاک نمیبهراد درست حرف بزن ب -
 قراره نامزد کنم.-

 گرد شد: اریمه چشمان
 ؟یبا ک-
 .یفهم یخودت م-
 .کنم یخر نشو خواهش م ؟بهرادیبا ساناز نامزد کن یخوایچه؟نکنه م یعنی-
 .رمیم گهیافته که به ضرر من باشه...من د ینم ینگران ن اش اتفاق-

 گفت: دیبار یم یکه ازش نگران یرا گرفت و با چشمان شیجلو اریمه
با کگترهیتو ستترت م یکنم بگو چ یبهراد خواهش م- ازدواج  یخوایم ی...
 ؟یکن

ر ا بهراد  بود: ستادهیهنوز مس 
 گفتم که...-

 خالص را زد: ریو ت دیحرفش دو انیم اریمه
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 .یبگو با ک دمیبه روح مامان َقسمت م-
 :دیکلمه بگو کیکه داده بود باعث شد بهراد تنها  یو قسم اریمه یپافشار

 با ترنم.-
مد...بهراد ب شیشتتوک زده برجا اریمه ند آ بانش ب ند و ز به  یما توجه بهش 

خ ر بود و داخل  یدو ستتاعت بود که از ترنم ب کیستتاعتش نگاه انداخت.نزد
شدنش  یالیو شد با بلند  سته بود.عزمش را جزم کرد و از جا بلند  ش فرامرز ن

ند ب ها را معطوف خود کرد،ل خ گاه  به جمع  یاز خستتتگ یجون ین زد و رو 
 گفت:

 شم. یبا اجازه از حضورتون مرخر م-
 کجا ؟- فرامرز

شب جا زارمینم-نیشه  یخواد بر یجا بمونانم نیچند روز هم هی،یبر ییام
 .ینگا کن وارویآپارتمان در و د

 عادت دارم. ییتنها نیمن به ا-بهراد
اش  هیگشتتیهم تینمونه با جد هیوبق نیشتته یبرا یحرف یجا کهیبطور بعد

 گفت:
 آماده کنم. یمهمون یخودمو برا دیاالن سرم شلوغه با-

شاد نیشه یل ها یرو ست وحس پ یل خند گله گ ش به غروره بهراد  یروزین
 نیهزده بود شتت رونیبهراد از اتاق کار ب یبه غ لب بندازد.وقت یباعث شتتد باد

کرده و با رفتن او خودش را داخل اتاق انداخته بود و همه  نیکم یکیهمون نزد
ع جشن بهراد تا موق نکهیابود.اما با فکر  دهیکش رونیزبان فرامرز ب ریرا از ز زیچ
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ستتاناز را ستتفت کند اخم  یتواند با نقشتته اش جا پا یاو نم دیآ یبه آنجا نم
 درهم شد و ل خندش محو. شیها

با خانمها همراه  یت دادوبعد از خداحافظدستتت ونیبا آقا یمعطل بهرادبدون
دند شت وانیوارد ا یاو ستکوت کرده و در فکر بود راه افتاد.وقت کهیدر حال اریمه
داشتتتت  یستتع کهیگوشتتش در حال ریب*غ*ل کردن بهراد ز یبه هوا اریمه

 که بهراد قرار بود انجام دهد باشد گفت: یبه کار یتوجه
 هی یدختر پدر منو در آورده از بس نیبزنم،ا میتونستم مث تو ج یکاش منم م-

 پاش خونه. هی رونهیپاش ب
شمیز بهراد شه ینگاه یرچ شان آمده بود تا دم در انداخت و ٌتن  نیبه  که دن ال
 آورد: نییرا پا شیصدا

 آپارتمانه من. میبر ایخوب ب-
 خوام زن داداش معتب شه. ینم دیوار الی.شما اَ شمینه داداش،مزاحمتون نم-
شده بود اما نم نکهیا با شوک زده  سخره  یاز حرف بهراد  ست از م ست د توان

 گفت: یخوشش اومده بود به شوخ اریحرف مه نیبردارد...بهراد از ا شیباز
 ب ند دهنتو.-

 گرفت وگفت: افهیق اریمه
 .یبرس تیبه نامزدباز زارمیخونت نم امیشد م نطوریحاال که ا-

 :دیکوب اریمه یبه بازو یمشت بهراد
 .ایح یب یبرو گمشو،پسره -

 شد: یجد اریمه
 بهراد من نگرانم.-
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 زد: یبخش نانیل خند اطم بهراد
 .ادینم شیپ ینترس مشکل-

 بلند شد: نیشه یعص  یموقع صدا همان
 باالخره حرفاتون تموم شد.-

به طرفش برگشتتتن،چهره  اریمه مان  حت وکم نیشتته یوبهراد همز  ینارا
 . چشمانش را گرد کرد و گفت:دیرس یبه نظر م یعص ان

 .یبار شد به حرف مادرت گوش کن هیبهراد جان،شما  نمیب -
 اریخودش را مادر او و مه نیحرف که شتته نیا دنیبا شتتن شتتتهیکه هم بهراد

 کرد با کمال آرامش جوابش را بدهد: یسع ن اریشد.ا یم یعص ان دانستیم
 جون. نیکردم شه یم نکارویحتمًا ااگه برام مقدور بود بمونم -

که  نیشه کهیگفت،طور یزیوبا لحن تمسخرآم دهیجون را از قصد کش نیشه
 یرفتارش داشته باشه صداشو کم یرو یکنترل نکهیبدون ا دیبه حد انفجار رس

 باال برد:
 .نایا یجلو یچه؟ تو واسه من آبرو نزاشت یعنی-

رو ف شی هایبرد دستتتانش را داخل ج یل*ذ*ت م نیشتته تیاز عصتت ان بهرادکه
ا کرد ب یبود ومداخله نم ستتتادهیکه ستتاکت کنارش ا اریبه مه یبرد و با نگاه

 :دیپرس یخونسرد
 کارکردم؟یچ -
س یتازه م-  فعه،دیکرد یاحترام یمن ب یآقا ؟ تو به مهمونا یکرد کاریچ یپر
 .سیاولتم ن ی
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را  شیستترد جلوه کند ابروهاخون نیتوانستتت در مقابل شتته ینم گریکه د بهراد
ش ص ان د،فکشیدرهم ک سع تیاز زور ع شده بود.  کرد تا حد امکان یمنق ض 

شش اندک یپرخاش نکند ول شم م دیبود با دهیفا یب یتال رفت گ یازش زهرچ
 باال رفت: شیُتن صدا چد،ین  شیبه پروپا گریتا د

صال برا یملکه خانم،مهمونا نیب - ش ستنیمن مهم ن یتو ا  یچون خودتو بک
 نجامیا ینیب یان. االنم که م  هیچه خودت چه مهمونات برام هفت پشتتت غر

 .نینکرده هم یبه احترام فرامرز خانه که ال ته برام پدر س،فق یبخاطر تو ن
شن نیشه رنگ صدا یحرفها دنیبا  ضوح  ییبهراد اونم با  نه چندان بلند به و

که همستترفرامرزشتتده بود  یچندستتال نی.از رفتاربهراد جا خورده بود توادیپر
 یارب نیاول نیخانواده از گل نازکتر بهش نگفته بودند.ا یاز اعضتتا چکدومیه

بهراد گرفت. یمو در مقابلش ج هه  کردیبه او پرخاش م نینچنیا یبودکه کستت
 :دیوپرس دیکش رونیب بیدستانش را از ج

 هس؟ یا گهیحرف د-
بدون زدن حرف شیبرو ینگاه خصتتمانه ا نیشتته  الیبه داخل و یانداخت و

 نشست: شانیهردو یل ها یبرو یل خند نیبرگشت.با رفتن شه
 اونور. ایشب منتظرتم ب-بهراد

 منکه گفتم...-اریمه
 باهات حرف بزنم. دیبا ارینه ن کنمیازت خواهش م یدونم،ولیم دونمیم-
 ؟یدر مورد چ-

 اریرا زد ودر باز شد.دستش را به طرف مه موتیرفت و ر نیبه طرف ماش بهراد
 دراز کرد وگفت:
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 .یفهم یخودت م ایب-
 موافقت کرد: یفشرد وبا زدن ل خند یدستش را به گرم اریمه
 باشه.-

ش سوار ست اریزد،مه اریمه یبرا یشد و بوق نیما  یتکان داد.بهراد با حرکت ید
لحظه به ساناز افتاد  هیراند.نگاهش  اطیح یدور شد و به طرف درخروج عیسر

کنارش بود و هردومشتتلول  یکنار استتتخر نشتتستتته بود مرد ویکه داخل آالچ
شه  یکه م یهمون اصلر ای نیامیشد بن ویصح ت بودند.بهراد توقف کرد ودق

ست فرامرزخان بود.ل خند کج ست را شه  یگفت د ست و ز یگو ش  ریل ش ن
 لب گفت:

 .دیهوش از سرش پر دیدختر د هی نیباز ا-
شد.اما برا ساناز ضور بهراد  سرش را ب یاتفاق جلو یتالف یتازه متوجه ح ا در 

شت وبا د دنیبا د نیامیبرگرداند.بن ضیغ سر برگ شت  بهراد  دنیرفتارساناز به پ
 تکان داد وصدا زد: یبلند شد وبا ل خند دست

 ؟یریبهراد خان؟کجا م یچطور-
 داد: نییرا پا شهیش بهراد

 ؟؟؟یینجایشده ا یخونه...چ رمیم نیامیسالم، بن-
 بود گفت: دهیرس نیکه حاال کنار ماش نیامیبن
 داشتن. یبا بنده امر نکهیزاد بزرگ مثل ا کین دنیسالمااومدم د-

 در دلش زمزمه کرد: بهراد
 فرامرز خان دست به کار شد! عیچقدر سر-
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 گفت: نیامیدر جواب بن و
 داخل؟ یپس چرا نرفت-
 محسوس به ساناز کرد و جواب داد: یاشاره  یبا ل خند بانمک نیامیبن
 برم. یم ضیحاال فعال دارم از حضورساناز جون ف رمیم-

 ت:گف نیامیکه به ساناز انداخت به تمسخر رو به بن یبا نگاه کوتاه بهراد
 کامال رو ب ر. ضیبرو ف شمیپس مزاحمت نم-
 زد که بهراد گفت: یل خند پهن نیامیبن
 کو؟ نتیماش -
 عوض کنن. کشویوالست نگیاومدمابردم گتاشتم ر یبا تاکس اوردمین-
 کارت تموم شد ب رم برسونمت. ستمیوا یخوایم-
شه اونطور که آقا یلیفکر کنم کارم خ شماینه...مزاحمت نم-  کین یطول بک

 .رمیدرگ یچند روز هیزاد زنگ زد و خ رم کرد فکر کنم 
 .یموفو باش-
به بهراد تند تند  ییبه ستتتاناز که از تنها یبا نگاه نیامیبن کالفه شتتتده بودارو

 گفت:
 .شهیبهتره من برم ساناز جونو تنها گتاشتم ناراحت م گهیخوب د-

 با خنده دنده رو عوض کرد و گفت: بهراد
 برو به کارت برس.-

*** *** *** 
 نهیوار درون س وانهیمورده نظرش متوقف شد قل ش د یآسانسور در ط قه  یوقت

سته کل شد.د سور خارج  سان ضرب گرفته بود. از آ  بیرا از داخل ج دشیاش 
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لرزش در آنها محستتوس  ی.نگاهش به دستتتانش افتاد کمدیکشتت رونیکتش ب
کم  هیشد.خواست برگردد و  یعص ان یدست اچگ نهمهیبود.ازخودش بخاطر ا

وردن حال نامستتاعد با بخاطر آ یکند تا بر رفتارش مستتل  شتتود ول یرو ادهیپ
ش شد.خانه  یرا داخل قفل چرخاند و در به آرام دیشد وکل مانیترنم زود پ باز 

بود که خانه را  ونیزیروشتتن ن ود.تنها نور تلو یچراغ چیستتوت وکور بود وه
شن و لحظه ا یلحظه ا سد هکردیخاموش م یرو  کیکامال تار وا.تا به خانه بر

شنابرق را زد و خانه را غر دیشده بود.کل ست به طرف اتاقش  ییق رو کرد.خوا
بود و در خواب بود.به  دهیم ل دراز کشتت یبره که نگاهش به ترنم افتاد که رو

 زد: شیپا نشست وآرام صدا یپنجه  یطرفش رفت وکنارش رو
 .زمیترنم....ترنم عز-

 گفت: یفیضع یباز شد و با صدا مهیترنم ن چشمان
 بله.-
 بلنشو برو تو اتاق بخواب.-

 جان بود: یرمو و ب یب شیصدا
 .خوابمیجا م نیهم-

 گفت: رییبا تل بهراد
 .یبخواب نجایا شهینم ادیب اریمه شهاقرارهینم نجایا-

 :دینال ترنم
 از جام تکون بخورم بزار بخوابم. تونمیبخدا نم-

 :دیو پرس دیگونه اش کش یدستش را نوازش وار رو یبا مهربان بهراد
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 .یشام خورد-
 .ستمیگرسنه ن نه-

ستش راگرفت و با حرکت بهراد شاند خودش ن یبلندش کرد و رو ید از  زیم ل ن
 پا بلند شد وکنارش جا خوش کرد: یپنجه  یرو
 .یاز جات بلند ش یتونینم یحالیچقد ب نییب ،ینخورد یزیچرا چ-

 گتاشت وبا دست یشانیپ یرنگ مالطفت داشت.ترنم دستش را رو شیصدا
شانه اش ر کیبود به  ختهیرا که دورش ر ییموها گرشید سرش ختیطرف  .

 فت:بست گ یکه دوباره چشمانش را م یداد و در حال هیتک یصندل یرا به پشت
 بخوابم. خوامیفق  م-

د ٌاپن قرار دا یرفت و آنرا رو دشیخر ونیبلند شد وبه طرف نال شیاز جا بهراد
 و گفت:

 .یبخواب شهینهانم-
شد و ج*ی*گ*ر س س ش زخونه  شت  یبود رو دهیکه خر یوارده آ تخت گو

 گاز گرفت و ک ابشان کرد و دونه دونه داخل یو رو دیکش خیتکه تکه کردو به س
سنگگ ها شتهیکه از ق ل داخل ماکروو یینون  شت  وگتا شوند گتا بود تا گرم 

قرار داد و از  ینینونو با نمک داخل ستت وکارش تموم شتتتد.ج*ی*گ*ر یوقت
 اومد و بلند گفت: رونیب زخونهآش 

 به دست وروت بزن خواب از سرت ب ره. یآب هیترنم پاشو -
شد و ا یبا کرخت ترنم سرتاپا ی.بهراد با نگاهستادیاز جاش بلند  س شیبه   ینف

کا کرد.ترنم که تا آن لحظه متوجه  ینهارخور زیو راهش را به طرف م دیکشتت
صتتورتش را  یرفت.وقت ییتشتتونگاه خاص بهراد نشتتتده بود.به طرف دستت
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 دیزگ دانبرهنه اش افتاد.ل ش را به دن یبه شانه ها نهیشست.نگاهش از داخل آ
 لب گفت: ریو ز

 .جمیرفت ل اسمو عوض کنم چقدر گ ادمی...خاک برسرمایواااا-
و  یصورت یرفته بود ل اسهاشو عوض کرده بود.تاپ رونیبهراد از خونه ب یوقت از

ش یشلوارک ل ش یبود و رو دهیپو وابش خ یبود ک دهیبود ونفهم دهیم ل دراز ک
ص ان ست خودش ع ست.ز نقدیبود که ا یبرده،از د  لب غرغر ریفراموش کار ا

 :کردیم
حاال با چه  یدیخوابیتو اتاق م یمرد یمنو ب رنام دنیخواب نیمرده شتتور ا-

 ل اس ینطوریخودش فکر نکنه از عمد ا شیباهاش روبه رو شتتم،االن پ ییرو
 .ایخدا ی...وادمیپوش

شو یصدا ست شد.از د سرزنش خودش بک ست از  شد د  ونریب ییبهراد باعث 
ش ختانه بهراد داخل پت سها ییرایآمد خو را با  شیبود.به طرف اتاقش رفت ول ا

ت و باز و بسته گتاش یریرا با گ شیعوض کرد.موها یبلوز شلوار مناس ه راحت
تاق ب رنم ت به یبه انتظارش نشتتستتته بود.نگاه زیزد.بهراد پشتتتت م رونیاز ا

ست ش یرو یبلند نیانداخت بلوز آ سته ا دهیتاپ پو  وانیو ل زد یبود. ل خند خ
هر لحظه احتمال شتتکستتته شتتدنش  کهینوشتتابه را در دستتتش فشتترد طور

حرکاتش از چشتتمان ترنم دور نماند.در ستتکوت هردو شتتروع به  نی.ارفتیم
را  اهشزد ونگ هیتک یصندل یبه پشت شیغتا دنیرس انیخوردن کردن بعد از پا

 یخورد.ستتکوت کالفه اش کرده بود دستتت یبه ترنم دوخت که آرام آرام غتا م
 :دیوبا خارج کردن نفسش پرس دیکش شیداخل موها
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 دوباره که حالت بد نشد؟-
 و جواب داد: دیاش را بلع لقمه

 نه، بهتر شدم.-
ضا ل خند ست.بعد از پا یل ها یبرو تیر س انیبهراد نقش ب غتا  صرف دنیر

روع ش نکهیاما ق ل از ا ستادیا ییظرف شو یرا جمع کردند.ترنم جلو زیهردو م
 به ظرف شستن کند بهراد مانع اش شد:

 .یاستراحت کن یبهتره بر شورمیخودم م س،منیالزم ن-
 دادم. بهت زحمت یشورم حالم خوبه به اندازه کاف ی...خودم مخوادینه نم-

را بستتت و دستتت ترنم را گرفت واز آشتت زخانه  رآبیشتت یبا لخند محو بهراد
 برد: رونیب

 یپس بهتره استتتراحت کن یبه حرفم گوش کن تو هنوز کاماًل خوب نشتتتد-
 .یخانم
ست بهراد ب دینفهم ستش را از د ش رونیچطور د وبه طرف اتاقش رفت.اما  دیک

 رد:ک خکوبشیبهراد درجا م یبود که صدا دهینکش نییرا پا رهیهنوز دستگ
 .یخوابیاتاق خودت نه!امش م تو اتاق من م-
رفت.تا  یاهیچشتمانش ست یلحظه ا یختابرایدر اعماق قل ش فرو ر یزیچ

موضتتوع بود.اگر بهراد ازش  نیبود هم دهیشتتیاندیکه ن یزیبه امروز به تنها چ
د که با تمام وجود توانستتت منکر آن شتتو یداشتتت چه؟ اما نم یگریتوقعات د

کرد  یپراکنده شود.سع االتشیسرش را تکان داد تا فکروخ ستیطالب بهراد ن
 یخود را ن ازد.به طرف بهراد برگشتت ول نیاز ا شتتریبه خود مستل  باشتد تا ب

 هرچه کرد نتوانست مانع لرزش صداشو تکه نشدن کلماتش نشود:
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 ب...بهراد...من...تو اتاق خودم...-
شد.سکوت  شیبهش انداخت که باعث هجوم خون به رگ ها یداغنگاه  بهراد

 ریستتر به ز نیلحظات بوداتاب نگاهش را نداشتتتت بنابرا نیبهراد زجرآورتر
اش عرق ستترد نشتتستتته بود.بهرادکه متوجه حاالت  یشتتانیپ یانداختارو

سع یعیرط یغ شده بود.  شروع  یوقت یول ردیل خندش را بگ یکرد جلو یترنم 
 :زدیموج م شیاز خنده در صدا ییکرد به صح ت رگه ها

حالت امشب  نیبا ا خوادینم شهیاتاقت خراب شده روشن نم یشمعک بخار-
 .یاونجا بخواب

قانع نشتتتده بود و نگران ترنم مانش موج م یکه هنوز  گاهزدیدر چشتت از  ی.ن
رنم ت خواستینگفت بهرادم که دلش نم یزیچ یبهش انداخت ول صالیسراست

 زد: یکند زهرخند تیاذ نیاز ا شتریرا ب
 نگران ن اش.-
بهراد که  یحرفش ترنم سترش را باال آورد ونگاهش را به چشتمان طوست نیا با

از و*ح*ش*ی بودنش ن ود دوخت عمو نگاهش  یخ ر گریحاال مدتها بود د
م نگاهشتتتان به یلحظات یدرک بودابرا رقابلیترنم غ یالنه کرده که برا یغم

م پشتتتش را به ترن کهیماند. بهراد زودتربه خودش آمد و نگاه برگرفت ودرحال
 گفت: یدورگه ا یکرد دستانش را مشت کرد وبا صدا یم
 اونجا راحت باش. خوابم،تویم ییرایمن تو پت-
س انیپا با گاه ل خند یحرفها دنیر ست و یبه ل ها یبهراد ناخودآ ش  نیا ترنم ن

 دیم دنشسته بود و به ترن ونیزیتلو کینزد یم ل یان بهرادکه رول خند از چشم
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 یرا رو شیبرزخم قل ش شتتد.دندانها یل خند نمک نیداشتتت دور نماند وهم
ها یگاریستت یهم فشتترد و زود پک  زد.  یمو محک یدرپ یپ یآتش کرد و 

 انیکرد و وارد اتاق او شتتد. ستترش را م یلب تشتتکر ریمتوجه ترنم شتتد که ز
 :دیو دردل نال دیکش یعص  یدستانش گرفت نفس ها

نه دوستم داره اگه نداشت  ؟؟؟یکنم اگه دوستم نداشته باشه چ کاریچ ایخدا-
 کنه. میهمراه نکهیشد نه ا یم یعص ان دمشیب*و*س نکهیاز ا شبید

 به یحوصله نگاه یآورد.ب رونشیاش از اون حالت ب یاس ام اس گوش یصدا
به چشمش  اریبود انداخت.اسم مه شیروبه رو زیم یکه رو یگوش یصفحه 

 اس را باز کرد: یرا برداشتاپوشه  یخورد.دست دراز کرد و گوش
 اس ام اس. متن

 زیراسوپ یآماده  ستمیتنها ن یاونجا...ول امیخ ر بد!دارم م هیداش بهراد، سالم»
 «باش.

 اریستترحال مه یگرفت وبعد از دو بوق صتتدا ارویمه یخوندن ِاس شتتماره  با
 :دیچیپ یداخل گوش

 به...به...چه حالل زاده.-
 بود؟ یچ یکه داد یمنظورت از ِاس-
 گتره؟یم ؟خوشیخوبم داداش تو خوب-
 بود؟ یمنظورت چ دمیجواب منو بده...پرس اریمه-
و ستتانازم  نایراحت حواستتم هستتتاآره...همه خوبن اتفاقًا ستت التینه بابا خ-
 .نجانیا

 ؟یحرف بزن یتونینم هیچ-
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 .مییآره...تو راه اونجا-
 وبلند داد زد: ستادیبلند شد ا کدفعهیبهراد گرد شد و چشمان

 !؟!؟؟یچ-
 شد: دهیآروم شن اریمه یصدا

شد،آره د- شم کر  ش گهیکوفت گو ست روپاتاالیبا پ ینیبچه ها از همن شدن خ ه 
 .ینیشب نش یمنزل جنابعال انیدارن م

 :دیغر بهراد
 .دیاینم نجای...ااریمه-
 یماکارییاونجا گهیستتاعت د میتا ن  ایتقر ،مایخواینم یزیخوب داداش چ-

 .نمتیب یقربانت...م یندار
 .یلعنت-

اخل را د گارشیپرت کرد.ستت شیم ل کنار یرا رو یگوشتت تیبا عصتت ان بهراد
به طرف اتاق خودش که حاال ترنم آنجا بود راه  یگاریجاستت خاموش کرد و 

 افتاد.
*** *** *** 

شت  یبرق قو انیتنش داغ وملتهب بود.انگار جر تمام شده بود پ صل  بهش و
ستش را رو هیدر اتاق تک ضربانش آنچنان تند بود که  یکرد ود شت  قل ش گتا

کاش بهرادم عاشتتقش  ی.ادیلرز یداغ بود م د،دستتتشیکشتت یستتخت نفس م
*س ه*و ی!!!نه...اگرآن ب*و*سه از روش شید یبود؟ ب*و*سه  دمیبود...شا

 ...سین یآدم نیبهراد که همچ یبود چه؟؟؟ ول
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خورد و صورتش  یگرمش ُسر م یطرف تختش رفت وروش نشست.اشکها به
 یمیاواخر افتاد.چقدر مهربان و صتتم نیرفتار بهراد تو ا ادیکرد. یرا نوازش م

هاش  یتوجهات ودستتت ودل از نیدوستتت باهاش رفتار کرده بود.هم هیمثه 
شده بود هر روز ب ساس کنه بهرا روزیاز د شتریباعث  شه واح سته ب  دبهش واب

 رونشیب الیدر اتاق از اوهام فکر وخ یاز وجودش خواهد بود.صتتدا یبخشتت
 :دیکش

 بله.-
 بهراد از پشت در باعث شد ضربان قل ش دوباره تند شود: یصدا

 تو. امیتونم ب یم-
 وگفت: دیبه سرو ل اسش کش یدست

 .دییبفرما-
 اش ترنم را نگران کرد: یعص  یداخل اتاق شد.چهره  ریبه ز یبا نگاه بهراد

 شده؟ یزیچ-
 بهش انداخت وبا تکان دادن سرش گفت: یسرش را باال گرفت و نگاه بهراد

 .گهیدونفر د یکیو  اریآره مهمون دارم اونم از نوع ناخونده ش،مه-
 کنم؟ کاریچ دیمن با-
شم اِ  یکن یکار سیالزم ن -  نانمیاطم امحضیاین رونیاز اتاق ب نهیفق  خواه

کهیاز ا تاق من ن ن فل م انیطرف ا تاقو ق  کهنیق ل از ا خوادیکنم.دلم نم یدر ا
 .ننتیخونه ب  نیتو ا ینشد یرسمًا بهشون معرف

 از جا بلند شد وگفت: ترنم
 .کنمیاتاق خودم ودرشو از داخل قفل م رمی!من مسینه الزم ن-
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صح ت کرد-  نیاونور هم یبر شهینم م،پسیدر مورده اتاقه خودت ق ال باهم 
ضر وقت گرفتم پس د ضمن از مح به بعد راجب بودن  نیاز ا گهیجا بمونادر 

شکل چیدر کناره من ه سعسین یم شون کنم  یهرچ کنمیم ی...االنم  زودتر رد
 برن.
از  شالیتخت نشست و سرش را تکان داد.بهراد که حاال خ یرو یجیبا گ ترنم

شده بود.ل خند کم رنگ ست از اتاق ب یبابت ترنم راحت   یره ولب رونیزد وخوا
 افتاد و برگشت: یزیچ ادی

 ...یراست-
 سرش را بلند کرد و با نگاهش جواب بهراد را داد: ترنم

 رو دره،خودت درو از داخل قفل کن. دیکل-
رفت ودر را پشتتتت  رونیبه چشتتمانش از اتاق ب یوبهراد با نگاه زد یل خند

 سرش بست.
*** *** *** 

برداشت و در  زیتخت به سمت در خ یاز رو عیسر دیزنگ در را شن یصدا تا
 زانو زدا نشست. یرا از داخل قفل کرد و پشت به در رو

سمت در رفت و بازش کرد،با د بهراد س اریمه دنیبه  ساناز ل خند  نایو   یخیو 
خند کالم بهراد ل  یبردن سرد نیاز ب یبرا اریسالم کرد،مه یزد و با لحن خشک

 زد: یپهن
 ؟یخوا یبه...به...سالم داش بهراد گِل گالب مهمون نم-
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نثار ل خند  یچشتتم غره ا هیزد و به دور از چشتتم بق یل خند حرص آلود بهراد
 رفت: اریژکوند مه

 .دیی..بفرماچرا اتفاقا تنهام.-
 با ناز گفت: ساناز

 .یخوش ینیب یبهراد خان مارو نم گترهیخوش م-
افتادهااز رفتارش مشتتخر  یکه امروز چه اتفاق اوردیخودش ن یبه رو اصتتال
ش ش هم عمد دهیبود فهم ست .آمدن ام بود.ق ل از  یبهراد تن به ازدواج داده ا

 شیپ اریجواب ستتتانازو بده مه شیشتتگیبهراد بخواد با همون لحن هم نکهیا
 کرد: یدست

حرفا داشم تعارف  نیا یبجا گهیو خوش بود؟خوب د دیشه تو رو ند یمگه م-
 داخل. انیکن بچه ها ب

که  یشتتکالت یبا اکراه به داخل تعارفشتتان کرد و ستتاناز با عشتتوه جع ه  بهراد
 دستش بود را به طرف او گرفت:

 قابل تو رو نداره.-
داخل  یم لها یرو یلب گفت.همگ ریز یه را گرفت و تشتتکراکراه جع  با

ش زخونه رفت و با ر ییرایپت ستن،بهراد به آ ش  وانیل لشربت آل الو داخ ختنین
پا کیبار ییها ند پ هیو  کهیا یبرا اریبرگشتتتت ، مه هیبق شیبل و از جمع ر ن

شک شوخ ارهیدرب یخ صح ت و شلول  شکنه م سکوتو ب  ادهرب یبود. وقت یو 
 ت.نشس نایو س اریمه یروبرو یم ل دونفره ا یشربت ها رو تعارفشان کرد رو

 کوه؟ میفردا بر هیبچه ها نظرتون چ-اریمه
 دستش را بلند کرد : نایس
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 .میمن پا-
ه بلند شتتد ،کناره بهراد ک شیبود از جا یتیموقع نیکه انگار منتظر همچ ستتاناز

ش که درکالم ینشسته بود نشست، با همون عشوه و لوند یم له دو نفره ا یرو
 بود گفت:

که موافقم...تو ا- جا نیمن  هی...نظره تو چمینرفت یخاصتت یمدت اصتتاًل 
 بهرادجان؟

ساناز برگرداند بخاطره نزد سرش ساناز با خودش شیب یکیرا به طرف   از حد 
و  دیخودش آورده بود نوش یکه برا یآب وانیاز ل یزد جرعه ا یپوزخند صدا دار

 جواب داد:
 تونم فردا کار دارم. یمن نم-
 شد و ناخوداگاه گفت: دهیبه سمتش کش اریحرف او نگاه دلخور مه با
 .اریچرا بهراد خوب ترنمم ب-

ق ل از  دیو*ح*ش*ی بهراد که به صتتورتش افتاد حرف در دهانش ماستت نگاه
 :دیدو حرفش انیکند اوم یحرفش را ماست مال نکهیا

 .امیتونم ب یشلوغه نم یفردا سرم حساب -
نزند.ساناز نگاه مشکوکش  یمسکوت بماند وحرف ارخواستینگاهش از مه با

بود.با  دهیشتتن نیاستتم را از دهان شتته نیآن دو رد و بدل نموند ق اًل ا نیرا ب
 :دیپرس اریرو به مه یکنجکاو

 !؟ست؟یهمراه بهراد بود ن یترنم؟؟؟!!!منظورت همون دختره که تو مهمون-
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 حیبخواد توضتت اریمه نکهیداد.ق ل از ا یتمستتخر وحستتتادت م یبو لحنش
 ساناز دوخته شد: شیبهراد به صورت غرق آرا یدهد،نگاه خصمانه 

 به تو مربوط بشه. زایچ نیکنم ا یفکر نم-
ستش کلفت  یکه به حرفا ساناز تلخ بهراد عادت کرده بود و به قول معروف پو

 گفت: یبود،عاد شده
 پس همونه؟-
 گفت: ییبه دور و اطرافش با پرو یزد و با نگاه یشخندین

 کجاس؟نکنه تو اتاق خوابته؟-
 گفت: یزیبا لحن تمسخر آم بهراد

 همه مثه خودت... یکن یفکر م-
 دی(اما درست دیهم فشرد،خواست بگه )الش یرا رو شینداد دندون ها ادامه
ص ان اورد،پسیکلمه را به زبان ن نیا نایس یجلو صدا یتیبا ع کامال  شیکه در 

 مشهود بود ادامه داد:
 .یدراز تر نکن متیاز گل شتریو پاتو ب یبهتره دهنتو ب ند-

س یساناز بخواد حرف نکهیاز ا ق ل ساکت مانده و چرت  نایبزنه  که تا اونموقع 
 :ستادیبلند شد ا اوردیطاقت ن گریخواهرش را تحمل کرده بود،د یوپرت ها

 .میبر افتیساناز بس کن،راه ب-
 کرد: یانیپا در م اریمه
 .میجان نشست نایس یدار یحاال چه عجله ا-
 .مید یبه بهراد زحمت نم نیاز ا شتریگه،بینه د-

 ت:گف زدیدرونش موج م یکه شرمندگ یبه طرف بهراد برگشت وبا نگاه بعد
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 .می...شرمنده مزاحم شدنمتیب یبعدًا م-
 .ایب اریبا مه یخودته هروقت دوست داشت یخونه  نجایا هیچه حرف نیا-بهراد

سمت  ارهیخودش ب یبرو نکهیا ره،بدونیزبونشو بگ یبازم نتونست جلو ساناز
را بشتتنود  شیکه تنها او صتتدا یبهراد رفت و زل زد تو چشتتماش،آروم بطور

 گفت:
 یآماده کن ال ته م ینامزد ی...فعال خودتو برازمیعز یشتت یباالخره راِم من م-

 نمویدوست دارم شاهد نامزد ادیب یاز دوست دخترت ترنم هم دعوت کن یتون
 باشه.
 هنوز نگاهش و*ح*ش*ی بود گفت: کهینثارش کرد و درحال یپوزخند بهراد

 پن ه دانه. ندیشتر در خواب ب-
 زد: یل خند پر عشوه ا ساناز

 .مینیب یم-
بدرقه کرد و ق ل از ا تا  ریآروم ز اریاز در خارج شتتوند مه نکهیدم در آنها را 

 گوشش زمزمه کرد:
 ؟یکرد مشیکجا قا مویآبج-

 گفت: یزد و با لحن معنا دار یزیآم طنتیل خند ش بهراد
 تو اتاق خوابمه.-

 گفت: یگرد شد و با ناباور اریمه چشمان
 نه!!!بهراد تو واقعا....-
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 اتاقش خرابه یمقدس بخار میرمریکراتم مثه خودت منحرفه،نخخفه شتتو ف-
 نخواستم با اون حالش تو اتاق خودش بخوابه.

 مشکوک نگاهش کرد: اریمه
 کدوم حالش؟-

 حرفش را عوض کرد: عیکه داده بود شد،سر یمتوجه سوت بهرادکه
 سرما خورده.-

گفت کامال از لحنش مشخر بود که باور نکرده مخصوصًا با  اریکه مه یآهان
 :دیکه پرس یسوال

 ؟یزاریکجا ک ه مرگتو م یب رسم اونوقت جنابعال شهیم-
 بهراد جاخوش کرد: یل ها یرو یطانیش ل خند

به اون بزرگ- خت  قه خودمات تا مه ا ظار دار یمعلو نه انت په  امیب ینک نا روکا
 بخوابم!؟

 گفت: اوردیبود شاخ در ب کیعجب نزداز ت گهید ارکهیمه
 آره ه ه ه؟-
 آجر پاره.-

 دستانش را رو باال آورد: اریمه
 بده. یپسر کاکل زر هیخدا بهتون  کنمیپس دعا م-

 رد:ک اریمه یحواله  یخنده اش را گرفته بود،پس گردن یبه زور جلو کهیدرحال
 منتظرن. نییموقوف گمشو پا یزر زر اضاف گهیبسه د-

 شد: یجد اریمه
 .ادیبه بار ب یمونیپش ینکن یبهراد وجدانًا کار-
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فرو  شیکرد دستتتت را داخل موها یداشتتتت بهراد را کالفه م گهید شیحرفها
 :دیکش شیدندان ها یکرد،زبونش را رو

 برو. اریمه-
 گ... یمن فق  بخاطر خودت م-

 سرش را تکون داد: بهراد
ه پناه ک یبه دختر ستتتمین رتیغ یونقدر ببرو نگران ن اش ا دونمیدونم،میم-

 .زارمیتو اتاقه منه پامو اونجا نم یدادم به چشم ه*و*س نگاه کنم،تا وقت
 نشست: اریل ان مه یرو یبخش تیرضا ل خند

اگرم اون حرفا رو زدم،بخاطره  شتتناستتمیمن داداش خودمو بهتر از خودش م-
 باشه. ثیپشت سرت حرف وحد خوامینم نکهیا

 گفت: ینگاهش را از روبرو گرفت و با لحن جد بهراد
 دهِن همه بسته شه. کنمیم یکار-

*** *** *** 
 دهیشن ییرایاز پت ییصدا چید،هیسرک کش رونیقفل درو باز کرد وبه ب یآرام به
شتن قدم ها ینم شم همه  ییرایبلند خودش را به پت یشد.با بردا ساندابا چ ر

 متوقف شد،بهراد ونیزیتلو یروبرو یاناپه ک یجا را از نظر گتراند نگاهش رو
ستش را رو دهیکاناپه لم یرو ساعد د شت یو  شمانش گتا  نییبود. باال و پا هچ

 .دادیم دنشیاش نشان از خواب نهیس یرفتن منظم قفسه 
 شیه پب یبه اتاق خودش رفت و با آوردن پتو و بالشتت زدیبهراد َپر م یبرا دلش

ستش را از رو شت.د سرش را بلند کرد،بالش را  یبهراد برگ صورتش کنار زد و
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به صتتورتش  ویدق ی.نگاهدیبدنش کشتت یستترش گتاشتتت.پتورا رو ریآرام ز
صالح نکرده و ته ر یانداخت چند روز صورتش را ا شنگ ِش یبود که   یرو یق
اش دور کرده  یشگیهم تیکرد که چهره اش را از جد یم ییصورتش خودنما

جودش از و یاو وابسته نشده بهراد حاال جزئ توانست انکار کند که به یبود.نم
 .دید یتوان را که ازش جدا باشد را نم نیشده بود و در خودش ا

خورد و  یشتتد...غرق در او شتتده بود که بهراد تکان ینم رینگاه کردنش ستت از
 تادهسیازش ا ینه چندان دور یترنم که در فاصله  دنیچشمانش را باز کرد با د

 یخواب آلودش شتتد،حاال برا یچهره  نتیز یی ایکنه ل خند ز یو نگاهش م
 ت:گف یگانداخت و با دست پاچ ریشده بود.سرش را ز رید یلیخ ختنیگر
 .یخوریگفتم سرما م ستیروت ن یزیچ دمید-

شد،ن ل خند شدیخ میبهراد پررنگتر  ست.پنجه اش را داخل  یو رو ز ش کاناپه ن
 گفت: شیاشاره به م ل روبرو دبایکش شیموها

 .نیبش-
ه کرد ب یشتتدن توستت  بهراد خجالت زده بود،اما ستتع ریهنوز از غافلگ نکهیا با

 بهراد قرار داشت نشست. یکه روبرو یم له تک نفره ا یرو ارهیخودش ن یرو
 ؟یبهتر-

 گلگون شده جواب داد: یو با چهره ا دیرا به دندان گز نشییلب پا ترنم
 آره.-

 نگاه بهراد بود: نیذره ب ریحرکاتش ز تمام
عترم- بت امشتتتب  نا یمج ور شتتتد خوامیبا خاطره مهمو تاق  یب من تو ا

کنم اما  تیندارم که بخوام مخف یاز کستت یُخرده ُبرده ا چیه ،هرچندیبمون
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ندارم بق تا آخره هفته آ تتیبا حرفاشتتون اذ هیدوستتتت  تحمل کن  ندهیکنن.
 کنه . یمعرف ندمویآ برام برگزارکنه و همسره یمهمون هیفرامرزخان قراره 

 :دیکش یقینفس عم شیحرفا انیم
 .شهیهمه روشن م یرابطه مون برا گهیاونموقع د-

ند کردوم*س*تق ترنم مان طوستت میستترش را بل  رهیرنگش خ یبه چشتت
اما  کناره بهراد باشد شهیهم یبودکه برا شیآرزو نیا دیچه بگو دانستیشد.نم

 گفت: ینم یدر مورده بعد از مهمون یزیزد و چ ینم یحرف ندهیبهراد از آ
 ؟ینگران-

 بهراد باعث شد سرش را بلند کند: یصدا
 .دنیبه ازدواج ما نم تیوقت رضا چیزاد )فرامرز(ه کین یآقا-

 گفت: یمحکم و جد بهراد
 مخالف. اینداره که بخواد موافو باشه  یبه اون ربط-
 ...یول-
ه روزه واس میدیم شیآزما میرین اش فردا ص ح م زیچ چینداره تو نگران ه یول-

 بعدش از محضر وقت گرفتم.
ها ستتر تکون داد وچ ترنم گاه عم یزیتن فت،بهراد ن مانش  یقینگ به چشتت

 :دیآروم و نجوا گونه به گوشش رس شیانداخت،صدا
 .یش داریتا ص ح زود ب یبخواب یحاالم بهتره بر-
شب بخ با شت  ریگفتن  ش یو روبه اتاق بهراد برگ .به دیتخت دونفره اش درازک

به ا کهیفردا فکر کرد  قات ن فا چه ات ته؟دردلیب یقراره  بدبود ات دواریام اف  یفاق 
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 خوب فکر کند.صتتورتش را یزهایبه چ یباف یمنف یکرد بجا ی...ستتعافتدین
ه .چشمانش خستدیعداخل بالش فرو کرد وبا تموم وجودش عطر تن بهراد را بل

 فرو رفت. یقیهم فشرد و درحسرت بهراد بخواب عم یاش را رو
*** *** *** 

به  یاتاق چشمانش را از هم گشود،نگاه رونیاز ب یفیضع یصداها دنیشن با
شان م 8:40انداخت  یپاتخت یرنگ رو ییساعت طال سختدادیرا ن از  ی...به 

ست و رو سرو شیتخت دل کند د شت سیرا داخل  ست و بدون  یبهدا ش اتاق 
و که مانت شیبه اتاق خودش رفت.با عوض کردن ل استتها ییستتر و صتتدا جادیا
کرد و با مرتب کردن  یکمرنگ شیروشتتن بود،آرا یآب نیرنگ و شتتلوار ج یبآ

داشت بر فشیژاکت بافتش را به همراه ک شیو سرمه ا دیشال سف ریز شیموها
ش زخونه رفت با د شد. به آ شده و بهراد  زیم دنیو از اتاق خارج  ص حانه آماده 

شلول ر شت به او م خش ب نتیز یدرون فنجان بود ل خندگرم یچا ختنیکه پ
 گفت: یبلند یل انش شد و با صدا

 .ریص ح بخ-
ند مهربون بهراد با ل خ پا یبه طرفش برگشتتتت ا  گاهش را از نوک  ا ت شین

 چشمانش چرخاند:
 ص حانه تو بخور. نی،بشیشد داریبانو...باالخره ب ریص ح بخ-

داخل آش زخونه نشستن و مشلول خوردن ص حانه شدن،بهراد  زیدو پشت م هر
 ص حانه اش را زودتر تموم کرد و گفت:

 آماده بشم. رمیمن م-
 باشه.-
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 یه مک ییصتت حانه شتتد،تا جا زیرفتنن بهراد به اتاقش مشتتلول جمع کردن م با
کارش در  دنیه اتمام رستتبه ذهنش شتتد.با ب الیتوانستتت مانع هجوم فکروخ

ش زخونه وارده پت  خکوبیدر م یبهراد جلو دنیشد که همان لحظه با د ییرایآ
 و بهراد از نظر گتراند: دیتا باال کش نییشد و خشکش زد.نگاهش را از پا

 د،کتیستتف راهنی،پیبراق مشتتک ی...شتتلوار پارچه ایمشتتک یورن یها کفش
عقاب طال  ریل اسشو باز گتاشته بود و زنج یبراق، دوتا دکمه باال یتنگ مشک

به طرف باال فرستتتاده  دهیخزده بود،موهاشتتو ستتشتتوار کشتت رونیب دشیستتف
 عطر تلخش تمام خانه را برداشته بود. یبود...بو

 یزد و ستترفه  یل خند معنادار دیخودش د یترنم را رو ی رهیکه نگاه خ بهراد
 کرد و گفت: یتصنن

 بانو؟ میبر-
گرفته شده  بهراد که بطرفش یزد و با گرفتن بازو ینیل خند دلنش اریتاخ یب ترنم

 بود از خونه خارج شدن.
اومدن  شیمثل برق و باد گتشتتته بود دادن آزما زیشتتتد همه چ ینم باورش

ه رفتن ب یازدواج باهم نداشتتتن و امروز که برا یبرا یمشتتکل نکهیجوابش و ا
 محضر آماده شده بودن.

*** *** *** 
 و هفتم ستیب بخش

ش کلمات ست و  یبه دلش م بیخواند عج یم یکه روحان ییها هیآ نیدلن ش ن
شمان بهراد  نهیاز درون آ ی.وقتدادیرا کاهش م شیالتهاب درون نگاهش را به چ
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که داشتتت انجام  یبود دوخت دلش به کار دایدرش هو یکه برق خوشتتحال
ست ق ل از ا دادیم شد و همان لحظه در  حاجبار به  نیسوم بعد از نکهیقرص 

آقا جواب بله را بدهد چشتتمانش را بستتت در دلش آرزو کرد که خدا مهرش را 
در  زیدرکناره هم باشند و غافل از آنکه بهراد ن شهیهم یو برا ندازدیدر دل بهراد ب
که در  یهمان آرزو را دارد چشتتمانش را از هم گشتتود قرآن  ایز یهمان لحظه 

ست و  شت را ب ستش قرار دا سد س شدن رهیو با خ دیب*و* شمان طو  یبه چ
 قرص و محکم گفت: نهیبهراد از آ

 بله.-
از همه جا به  خ ریدستتت و ستتوت چند نفر بلند شتتد و بهراد و ترنم ب یصتتدا

صدا م ییطرف جا ش اریمه دنیشدن... بهراد با د رهیآمد خ یکه   و این،کیو نو
 از ته دل زد و بلند گفت: یل خند شیدختر عمو تایو آز ا،فرهودیدن
 .اریاز دست تو مه-

 زیبزند و بهراد ن ینتواند حرف اریحاج آقا که بلند شتتد باعث شتتد مه یصتتدا
تمام شتتده و امضتتاها  زی.حاال که همه چدیهمانند ترنم بله اش را محکم بگو

شده بود و فرهود و مه شاهد پا اریزده  ضا زده بودن.مه یبه عنوان   رایدفتر را ام
باد ا دادیقر م کهیدرحال بادا م ارک  بادا  بادا م شتتتاالیو آواز  ندیم ارک  ه ب خوا

 :گفت ینازک یطرفشان آمد و دستش را دوره گردن بهراد حلقه کرد و با صدا
 مادر. یخوش خت بش شاالیا-

 گوشش گفت: ریرا به خودش فشرد و ز اریو مه دیاز ته دل خند بهراد
 .یممنون که اومد-
 داداشم کنارش ن اشم. یروز زندگ نیشد بهتر یمگه م-
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 فیعررا ت هیزنگ زده و قضتت اریبعد از رفتن ترنم به اتاقش به مه شتتبید یوقت
چه برستتتد به آنکه دوستتتانش را هم با خود  دیایکرده بود مطمئن ن ود که او ب

 همراه کند.
ساند و مانند خواه عیسر اریبا جلو رفتن مه مهرنوش و ا یرخودش را به ترنم ر

 را تنگ در آ*غ*و*شش فشرد و از ته دلش گفت:
 ...برا منم دعا کن.یخوش خت بش شاالیقربونت برم ترنم جون ا-

 ل خند زد و گفت: ترنم
نه عز- عا م یلیزم،خیخدانک به هر ک یممنون...د  یکه دوستتتت دار یکنم 

 .یبرس
 ایو مهرنوش،ک ارینگفت،بعد از مه یزیزد و چ یل خند خجالت زده ا مهرنوش

بهراد آمده بودند.جلو  یریغافلگ یبرا اریکه به درخواستتت مه ایوهمستترش دن
بهراد  یدخترعمو زیگفتن و بعد از آنها فرهود جلو آمد و در آخر ن کیرفته و ت ر

را به  دستتتش کهیو در حال مدخندان و ق راق به طرف بهراد آ یبود که با ل  تایآز
 کرد گفت: یطرف بهراد دراز م

 ؟یریتنها تنها جشن بگ یخواستیناقال م یا-
 فشرد و گفت: یدستش را به گرم بهراد

 .نیممنون که اومد-
 :دیخند تایآز
 ندارم. شتریکه ب پیخوشت یدوتا پسرعمو-
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 کهیو در حال ستتتادیترنم و بهراد ا یرا با تنه کنار زد و خودش روبرو تایآز اریمه
 گفت: یبه شوخ تایرو به آز اوردیدر م یجواهر یکتش جع ه  بیاز داخل ج

 . یزنیَاه...چقد حرف م-
سف یدر جع ه را باز کرد و دوتا حلقه  بعد دانه مر یکرد،حلقه  انیرا نما دیطال 

 را به دست بهراد س رد و گفت: یزنانه ا فیظر یرا به دست ترنم وحلقه 
 به افتخارشون.-

که بهش ستفارش  شتبیت،داحستنت گف اریدر دلش به حواس جمع مه بهراد
طر بخا اریکرد مه یفکر نم ردیبگ یرا از جواهر فروشتت شتتانیکرده بود حلقه ها

 کند و همان طور هم شد. ریترنم را غافلگ خواستیبس ارد.دلش م
شتش  یوقت ستش گرفت و حلقه را به داخل انگ سردو لرزان ترنم را به د ستان  د

ستاد از ته دل آرزو ش خت یفر ست که ه مانیکرد و با خودش پ یخو وقت  چیب
شت بهراد در انگ یدستها را رها نکند.با قرار گرفتن حلقه  نیا یطیشرا چیدر ه

صدا س  ترنم  ست چ ش تو شد و ح ید سوت دوباره بلند  ست و   نوبت االد
سر شت بهراد بفرستد...دن نییپا یترنم بود که با  شتر را به انگ ِکل  ایافکنده انگ

که  دیاما رس دیرس یم فیضع نینوش یست زدن اونوس  صداد هیو بق دیکش
جا کرد و ظرف عستتل را به طرف ترنم  نیعستتل خودش را آن ب یحاو یبا ظرف

 گرفت و گفت:
 کن. نیریدهن آقا دامادو ش-

ست امتنا کند  کهیخجالت زده در حال ترنم شده بود اول خوا صورتش گلگون 
سل زد  هیبق نکهیا یاما برا شت کوچکش را داخل ظرف ع شکوک نکند انگ را م

شاد یبهراد برق م د،نگاهیو به طرف بهراد چرخ ضوح درش هو یزد و   دایبه و
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ول و ا فتکردو دستتتش را که جلو آمده بود گر لیبود ستترش را به طرف ترنم ما
دستتت بلند  یو که باعث شتتد دوباره صتتدا دیپشتتتش را ب*و*ستت یبه نرم

بار بود که  نیاول یبه دهانش برد و عستتل را خورد برا شتتود.بعد انگشتتتش را
ا به بود که ت یطعم نیحالش را بد نکرد و دلش را نزد بلکه اون بهتر ینیریشتت

 بود. دهیاالن چش
 یگشیهم لینوبت بهراد بود که عسل به دهان ترنم بگتارد.با همون استا حاال

صله اش را با ترنم کمتر کرد سل زد و فا شتش را به ع شتش را به ط انگ رف انگ
 یلحظه ا یو عستتل را خورد.برا دیترنم انگشتتتش را مک یاو برد و وقت یل ها

 شکار کند اما یترنم را با ب*و*سه ا یکنترلش را از دست داد و خواست ل ها
 خود را گرفت. یجلو ستین شیو جا ستنیتنها ن نکهیا یادآوریبا 

 بلند شد: اریمه یصدا دوباره
 رفت. ادتیعروس خانم  یلفظ ری...در ضمن زیغرق نشآقا داماد ب ا -

خند برگشتتت که با ل  اریاکراه نگاه از صتتورت ترنم گرفت و به طرف مه بهرادبا
صم نکهیکرد.با ا ینگاهش م یا هیثانیخ  شب وقت میت شت آخره  ه خونه ب یدا

او را در عمل انجام شتتده قرار  اریاش را به ترنم بده اما حرف مه هیبرگشتتتن هد
 یقرمز رنگ یمخملجواهر  یکتش فرو برد و جع ه  بیاد.دستتتش را داخل جد

 ...دوباره بچه ها دست زدن.دیکش رونیرا ب
 یطال ریزنج دنیدرب جع ه را به طرف ترنم گرفت و گشود.نگاه ترنم با د بهراد

سم بهراد ز یی ایکه پالک ز یزرد رنگ ستانش نتیبه ا شش بود برق زد.د را  بخ
 بلند گفت: اریاخت یدهانش گتاشت و ب یرو
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 .یقشنگه مرس یلیخ نیبهراد ا یوا-
آنرا به  و ستادیل خند زد و گردن ند را از جع ه اش خارج کرد و پشت ترنم ا بهراد

 گوشش نجوا کرد: ریو آروم ز ختیگردنش آو
 .زمیقابل تو رو نداره عز-

 بازم در آمد: اریمه یانداخت و صدا یعکس م نینوش
نکرده  رونمونیحاج آقا ب نکهیکنار تا ق ل از ا دیبزار ویباز کیتانیتا گهیبستته د-
 اونم میمهمون بهراد هستتت یامشتتب شتتام همگ میخودمون زحمتوکم کن دییایب

 دربند.
سوت ها یصدا بازهم ست و  ش تایآز ید شد و اجازه  نیونو خجالت  یبلند 

 را به ترنم نداد... دنیکش
فتن به ر یبرا یداد به خونه برگشتن و زمان شیکه بهراد به مهمونها یاز شام بعد

د تا دعوت کن یرا به نامزد یگرفت پر مینماند.بهراد تصتتم یباق وشیمنزل پر
 .ندیهمان شب ترنم را ب 

با تموم وجود خواستار بودن در کنار ترنم بود اما نخواست تا  نکهیآن شب با ا و
جشتتن  کی اقتیبگتارد...ترنم ل شیپ یشتتدن نقشتته اش قدم یق ل از عمل

 باشکوه را داشت.
*** *** *** 

شده  یاِ -  به من یتلفن زویسر مگه من بهت نگفتم همه چ رهیخ یجونم مرگ 
 ؟یکرد یچیاز دستورم سرپ یبگو واسه چ

 :دیگتاشت و نال شیگوشها یرا رو شیکالفه دستها ترنم
 .یکرد الله تو رو قرآن دست از سره من بردار کچلم-



wWw.Roman4u.iR  500 

 

 را از ترنم گرفت: شیرو الله
منو بگو چقد واستته خانم جلز و ولز کردم که ترنم  ییچشتتم و رو یب یلیخ-

...حاال یعمر حستترت بخور هینه  یبه بهراد بگ یجون قربونت برم خر نشتت
وامونده اش اومده  یو خاموش بودن گوش یخ ریوب  تیخانم بعد از سه روز غ

 عقد کردم. روزید گهیم ارهیدر م متهلو یخانما یواسه من ادا
 یریدرگ نقدریشد...ا یدفعه ا هی زیمنکه بهت گفتم همه چ گهیالله بس کن د-

 .یداشتم که به فکرمم خطور نکرد یذهن
 نگاهش کرد: ریدلگ الله

 خوب دوست داشتم کنارت باشم.-
 :دیب*و*س یدستان الله را به دست گرفت و گونه اش را به نرم ترنم

نهیمن قربون  یاله- عترت م دو مًا  ینامزد دمیقول م خوامیخواهرم برم م حت
 چطوره؟ یحتمًا باش

 را چ ه کرد: شیو ل ها دیکش رونیدستش را از دستان ترنم ب الله
 .یهم دار یدوست نیهمچ رهیم ادتیبه وقتش  یگ یدروغ م-
 . مدیقول م یدعوت یالله جون اصال بابا غل  کردم...به شرفم قسم نامزد-

 شده بود مشکوک نگاهش کرد: یراض یکه انگار الله
 قول؟-

 ل خند زد: نانیبا اطم ترنم
 قول.-

 شد: الیخیب الله
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 .دمتیباشه ق ول بخش-
 :دیالله رو ب*و*س یدوباره گونه  ترنم

 الله. یمرس-
 گرفت: یا افهیق الله

 نداشت. یقابل-
 :دیکوب شیبه بازو یمشت آروم ترنم

 بدجنس.-
 سرش را خم کرد: الله

 .یآبج میچاکر-
سره جا با شدن  ستاد مج ور  ش شانیاومدن ا شان را به درس دادن  ننیبن و گوش

به ترنم زد و آروم  یاستتتاد بستت ارن...کالس روبه اتمام بود که الله ستتقلمه ا
 زمزمه کرد:

 ؟یب وش یخوایم یچ تیخره...حاال نامزد یهو-
 گفت: واشیو  دیرا برچ شیل اس افتاده بود ل ها ادهیکه تازه  ترنم

 اصال بهش فکر نکردم. دونمینم-
 زد: یچشمک الله

 مزون ها دن ال ل اس. نیتو ا میافتی یاشکال نداره بعد از کالس م-
 ب وشد گتراند. یچ نکهیکالس را به ا یسرش را تکان داد و باق ترنم

*** *** *** 
 خوبه؟ نیا-
 نه اصاًل.-
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حت تر دن الش  یخوب بگو چ یترنم تو منو کشتتت یوا یا- تا را ته  تو ذهن
 .میبگرد

 باشه. کیو ش  ایز یسادگ نیکه در ع خوامیم یزیچ هی دونمینم-
 مزون واون مزون خسته شده بود گفت: نیدرون ا یرو ادهیکه از پ الله

 تونه کمکمون کنه. یم یفکر کنم بدونم ک-
 گرفت و اشاره کرد به ترنم که ساکت باشد. یدرآورد و شماره ا شویگوش بعد

 خانم گل چخ را؟ نیمیالو...سالم احوال س-
-... 
 .فراموشت کنم شهیدرس و دانشگام وگرنه مگه م ری...باور کن درگیسالمت-
-... 
 شتیپ امیسر ب هی خواستمیکه م نهی...راستش غرض از مزاحمت ایدار اریاخت-

 گه؟ید یمزون
-... 
 اونجام. گهیساعت د میخوب،من تا ن یلیخ-
-... 
 .یبا نمتیب یتو...م یفدا-
 :دیقطع شدن ارت اط الله،ترنم موکشفانه نگاهش کرد و پرس با
 بود؟ یک-

 ل خند زد: الله
 .اطهی...خنیمیعروس خاله ام بود س-
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 کرد:  ایاش چل نهیس یدستانش را رو ترنم
 خوب.-

 کرد و گفت: یشیا الله
زود  ریدربستتت بگ هیزود باش  شتتشیپ میریخوب به جمالت...بهش گفتم م-

 اونجا تا بدقول نشدم. میخودمون برسون
 کناره الله راه افتاد وگفت: ترنم

 .یش یخسته م یوقت با اتوب*و*س نر هی-
 کردم. دایپ اطیتشکرته برات خ یجات،جا نیبش-
 یجا هیالله به مزون مورده نظره الله که  یَکل َکل و چرت و پرت پروندن ها با

 عروس و ل اس دیاون همه ل اس ستتف دنی.ترنم با ددنیو بزرگ بود رستت کیشتت
 خودشو کنترل کنه گفت: نکهیبه وجد اومد وبدون ا یشب و نامزد یها
 الله چقد قشنگن. یوا-

 به غ لب انداخت: یباد الله
لب و لوچتو جمع کن تا  ارم؟حاالمیبد م یقشتتنگن،من تو رو جا معلومه که-

تاده هرک نی...همچیآبرمو ن رد نه فکر م یآب دهنش راه اف نه در  یندو ک
 حسرت ل اس عروسه.

 نگاهش کرد: ضیشد و با غ یشاک ترنم
 .یشوریب یلیالله خ-
 .دونمیم-
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بلند قدو خوش پوش بود دستتت از چرت وپرت  یکه زن نیمیستت دنیرستت با
 یسره اصل مطلب رفت و ل اس عیپراندن برداشتن و هردو سالم کردن.الله سر

 گفت: یخانم با ل خند نیمیداد.س حیکه مد نظر ترنم بود را توض
 تا من برگردم. دینیاونجا بنش دییتونم بکنم...شما بفرما یم کاریچ نمیبزار ب -

 دهیرا نوشتت شتتانیها یچا شتتانیاومد.هردو رونیب یل اتاقاز داخ نیمیستت یوقت
شدن و ا سستادنیبودن،با آمدنش بلند  ست ل اس که رو نیمی. ه هم یچند د

 شده بود را نشان داد و گفت: دهیکاور کش شانی
 . یرو پرو کن نایا یبر یبهتر-

 ند در را ب نکهیشتتد وق ل از ا یبزرگ یبلند شتتدو وارده اتاق پرو شیاز جا ترنم
 الله خودش را داخل اتاق پرو انداخت و گفت:

 .نمیب  خوامیمنم م مینداشت ییتنها یاوهو-
 :دیکش یپف ترنم

 .گهید شینیب یم رونیب امیخوب خره ب-
 سرش را خواروند و گفت: الله

 نیا شتتتهیکه نم یی؟تنهایخوای...آهان تو کمک نمی...ولشتتتهیخوب اونم م-
 کنم. یمن کمکت م یل اسها رو ب وش

 بخدا. ادهیروت ز یلیخ-
 .دونمیم-
 ریتنها از ل اس حر انیم نیل استتها رو پرو کرد اما در ا یکی یکیکمک الله  با

شک پیوک یقیقا ایاش تقر قهیکه  یدانتل شت حالت ا  تر از بند باال یبودو از پ
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د. شتت یم دهیکشتت نیزم یرو شیباز بود.قدش بلندو از پشتتت کم رشیل اس ز
  اً یقرت یل استت خواستتتیبود و ترنم دلش نم ینظرش را جلب کرد اما رنگش آب

س یها هیتو ما ش یکه تو مهمون یل ا شد پس با چهره ا دهیبهراد پو  یبود را ب و
س شانیهر دو کهیدرحال زونیآو شدنا  نیمیعرق کرده بودن از اتاق پروخارج 

 بلند شد وبه نزدشان رفت وبا ل خند گفت: زشیاز پشت م دنشانیبا د
 شد؟مورده پست واقع شد؟ یچ-

ستش  نیمیس– الله شگل تر بودن اما ترنم فق   یکیاز  یکیجون را شویخو  ک
 .سیو رنگش مورده پسند ترنم ن هیپسند کرد که اونم آب

 الله وترنم به گردش درآورد و گفت: نینگاهش را ب نیمیس
 نی...خوشت ختانه از اسین یشتنگه...باشته مشتکلق یلیچطور؟رنگش که خ-

 ام هست. گهیرنگ د هیل اس 
 گفت: یبا خوشحال الله

 دش؟ید شهیواقعًا...م-
 ردکیم ییراهنما یا گهیآن ها را به سمت د کهیدر حال یهمراه با ل خند نیمیس

 گفت:
 .دییال ته...بفرما-

اهش افتاد نگ گرید یبود اما با رنگ دهیکه پوشتت ینگاهش به همان ل استت یوقت
که به  بود یکیش یلیخ ییآن ثابت ماند...ل اس به رنگ طال یشگفت زده رو

 رو به الله کرد و گفت: جانیشده بود.با ه یکمرش سنگ دوز یی ایطرز ز
 خودشه.-
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 تیکرده بود ل خند رضتتا دایترنم باالخره ل اس مورده نظرش را پ نکهیاز ا الله
 .اوردیب شانیپرو برا یخواست ل اس را برا نیمیاز سزد و  یبخش

که تو مزون کار  ییاز دخترها یکیدوچندان شتتتد... شی ایدرون تنش ز ل اس
س یم ستور  نم آورد تر یآمد برا یچند جفت کفش که به ل اس م نیمیکرد به د

سند کرد...کفش طال شیکیآنها را امتحان کرد اما فق   یکی یکیو ترنم   یرا پ
 یده اش ارو ک فیبند ظر شیقسمت ساق پا یرنگ بود که رو دیبا خطوط سف

ض زیاز همه چ نکهیخورد...بعد از ا یم س یرا ه ک یادیز فیبا تخف نیمیشدن 
از داخل کارت پس اندازش  تیدفعه با رضتتا نی...و ترنم ادنیداد ل اس را خر

 کیاز مزون خارج شدن هوا کامال تار یپول ل اس و کفش را حساب کرد...وقت
ساعت نزد صمشب بود.همون لحظه که  10 کیشده بود و  شتن برا میت  یدا

س ش یصدا رنیبگ یرفتن به خانه تاک سم بهراد که رو یگو شد،ا  یترنم بلند 
رش د جانیکه ه ییترنم نقش بستتت و با صتتدا یصتتفحه افتاد ل خند به ل ها

 کرد جواب داد: یم ییخودنما
 بله.-
 ؟یتو دختر؟؟؟چرا هنوز خونه نرفت ییکجا-
 سالم.-

 خنده موج زد: شیصدا در
 دن الت؟ امیب ییسالم...کجا کیعل-
 بودم ساعت از دستم در رفت. رونی...با الله بامیممنون خودم م-
 ام؟یدارم م دییکجا-
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 یبهراد را خوب م یدنده  هیتعارف آدرس دهد چون اخالق  یکرد به جا یسع
 شناخت:

 )...( ابونیخ-
 اونجام. گهید قهیمنتظر باش تا ده دق-
 باشه.-

 الله بلند شد: یخنده  یصدا
 بگردم بچه ی...الهیخونه؟آخ یبرگرد یآقاتون اجازه ندادن با تاکستت یوا یاِ -

 ...هیرتیام چقد غ
له پرو ال ینطوریرا گرفت هم دنشیخند یجلو شیبه زور گاز گرفتن ل ها ترنم

 :دادنیم یبهش رو کهیحال زمانبه  یبود وا
چرت و پرت ها  نیموقع جلو بهراد از ا هیزهرمار...الله بس کن تو رو خدا -

کردم  یباف ایکنه من چقد رو یخودش فکر م شی...پیآبرومو ب ر یبللور نکن
 شدم... یاالتیو خ

شات بهت پ- صاف زل زده تو چ صاف  سره اومده   شنهادیبس کن تو رو خدا پ
کرد ق ول  توهم  مدار چیه یازداواج داده  تونیب یقرار  بخواد  ن که  ن وده 

 باشه. یازدواجتون صور
وال ستت یمجهول بود و جا شیدوم بهراد هنوز برا لیبه فکر فرو رفت اما دل ترنم

 غرق شود: نیاز ا شتریالله نگتاشت ب یگتاشت...صدا یم
 نیماش یسوار بر راست یجونم اخماتو باز کن که االن شاهزاده  یبس کن تر-

 بود؟ یعشقت چ
 رفت و گفت: یچشم غره ا ترنم
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 الله...-
 .گهیزده حال نزن د یَاه...تر-

 شرک ن ود گرفت و گفت: یش اهت به گربه  یرا از چشمان الله که ب نگاهش
 ام و . یب-
 .ولیا-

 گتاشت و روبه الله تتکر داد: شینیب یانگشتش را رو ترنم
 .یآروم تر آبرومونو برد سیالله...ه-

 شونه هاشو باال انداخت: یدیق یبا ب الله
 یول یندار تیکنم مگه بده...توکه آدم یم فیمنکه دارم از عشتتقت تعر هیچ-

 واسه ات نگرش داره. شاللهیخداا
 .شاللهیا-

شمان الله شده به همد یوترنم هر دو با چ رف به ط ک ارهینگاه کردن و  گریگرد 
 ضیعر یخندکه با ل  انیپو دنیگفته بود برگشتن. ترنم با د طورنیکه ا یشخص
زل  برعکس او الله یانداخت ول نییبود شرمنده سرش را پا ستادیا شانیروبرو

سکن م یسرتاپا نییاز باال تا پا کهیدر حال انویزد به پو س کردیاو را ِا تش را به د
 کمرش زد وگفت:

 .شیفرما-
 اش را صاف کرد: نهیل خندش را جمع و جور کرد و س انیپو
 .یجالل انیهستم...پو انیپو-
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رد که الله را دربرابرش ُسست ک یدستش را دراز کرد و با ل خند دخترکش س س
 گفت:

 دارم؟ ویبا چه کس ییافتخاره آشنا-
 دراز کرد: انیزد و خانمانه دستش را به طرف پو یل خند دل رانه ا الله

 الله هستم.-
شتن)کناره پ یتیبدون توجه به موقع انیپو ست ادهیکه توش قرار دا الله را  رو(د

 نشاند و زمزمه وار گفت: شیرو ینرم یبرد و ب*و*سه  شیبه طرف ل ها
 خوش ختم بانو.-
 انیمتقاباًل غرق در چشتتمان پو زیزل زد به چشتتمان اللهاالله ن میم*س*تق و

به شتتتدت  انیآمده و رفتاره خنده دار الله و پو شیشتتتد.ترنم که از لحظات پ
 خنده اش گرفته بود به زور خودش را کنترل کرد:

 ِاهم.-
سقلمه ا یعکس العمل چیه انیو پو الله شان ندادن.ترنم  شان ن آروم  یاز خود

 یدامحکمتر بزند که ص ن اریبود خواست ا دهیفا یالله زد اما بازهم ب یبه پهلو
که دست  و او دیبه گوشش رس کردیصح ت م یسیزبان انگلبه  کهیبهراد درحال

 شد: ادمتوجه حرف بهر  اً یبلد بود تقر یسیو پا شکسته انگل
 .انیتمومش کن پو-بهراد

به طرف بهراد که پشتتت ستترش  انیو الله باالخره به خودشتتان آمدناپو انیپو
 .دیکش رونیدستش را آروم از دست او ب زیبود برگشت و الله ن ستادهیا

 .میاومد یم میداشت گهیاوه...بهراد ما د-انیپو
 داد: انیپو لیتحو یبود اخم وحشتناک ستادهیترنم ا یحاال روبرو بهراد
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 .دمیآره د-
از اخم  یرو صتتورتش اثر کهیبه طرف دخترها نگاه انداخت و درحال ستت س

 ن ود گفت: شیچندلحظه پ
 سالم.-

اه شتتده بود نگ رهیبه چشتتمان منتظر بهراد که به صتتورتش خ نکهیبدون ا ترنم
 گفت: اندازدیب

 سالم.-
 د؟یزاد...خوب هست کین یسالم آقا-الله

 اش را از صورت ترنم گرفت و به الله دوخت: رهینگاه خ بهراد
 ممنون...-

 کرد: یدست شیکه از طرز نگاه بهراد متوجه شده بود او را نشناخته پ الله
 ترنم جان. یهستم دوست و همکالسالله -

 زد: یل خند خشک بهراد
 خوش ختم.-
ما ...منکه خسته شدم شنیستیوا نجایا نطوریهم نیخوایم یبچه ها تا ک-انیپو

 چطور الله جان؟
 شل شد: ششین الله

 بگم. یواال چ-
 ه؟شیم دایپ یزیچ یرستوران یشاپ یکاف هی نطرفایا ییبهراد دا-انیپو
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به ز یچشتتم غره ا بهراد دخترها رفت و  یجلو انیپو یرو ادهینامحستتوس 
 گفت:

 خلوت. یجا هی میر یم نیشلوغه با ماش نجاهایا-
به  رشیستتتاعتش مشتتخر بود د یدر پ یکه از نگاه کردن پ الله شتتتده رو 

 جمعشان گفت:
 شده. رمیبا اجازه تون من مرخر شم د گهیخوب د-

 فت:گ یبا لحن ملموم انیبزنن پو یترنم بخوان حرف ایبهراد  نکهیاز ا ق ل
 ؟یکن یشام رد م یکجا الله جان؟ دعوت منو برا-

 ل خند زد: الله
 .شهیبرم برادرم نگران م دیخان با انیواقعًا شرمنده پو-

 کرد: دایحرف زدن پ یباالخره اجازه  ترنم
 خونه. ادینم روقتیکه تا د ؟عادلیبر یخوایالله کجا م-
 حرف ترنم را گرفت: یادامه  انیپو
ستانت ب ریتماس با برادرت بگ هی کنمیخواهش م- ش و با دو  رونیبهش بگو ام

 .یخور یشام م
 آخه...-الله

 کرد: یاخم مصنوع انیپو
 .میمنتظر نیآخه نداره...منو بهراد تو ماش گهید-

*** *** *** 
سراها باالخره انه به خ رید نکهیو تماس الله با عادل و خ ر دادن از ا انیپو یبا ا

 ودنا خارج  ایز یجا هیکه بهراد انتخاب کرد  یهمراهشان شدارستوران رودیم
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که  ییازتخت ها یکی یاز رستتتوران رو رونیب انیپو شتتنهادیاز شتتهر بود.به پ
 بهراد اول به طرف خانم رسونشده بود نشستن و با اومدن گا دهیگوشه وکنار چ

 ها برگشت:
 د؟یخوریم یالله خانم چ-

 .خورمیم یاریمن بخت -الله
 :دیبود للز شیصورت ترنم که مثاًل مشلول ور رفتن با گوش یبهراد رو نگاه

 خانم؟ یشما چ-
 یحیخطاب کردن خانم اونم از زبان بهرادادر دل ترنم قند آب شد.ل خند مل با

بهراد  رنگ یگرفت و به چشمان طوس یگوش یه از صفحه به ل ش نشاند و نگا
 بود چشم دوخت: انیدرش نما ی یکه برق عج

 جوجه ک اب.-
 بلند شد: انیپو یزد که صدا ینیدر جواب ل خند ترنم ل خند نمک بهراد

 .خورمیم یاریاگه نگاه کردنتون تموم شد منم بخت-
 و دو پرس یاریکرد وبا ستتفارش دو پرس بخت انینثار پو یچشتتم غره ا بهراد

ر د انیکردا با شروع شدن بحث بهراد و پو یجوجه با مخلفات گارسون را راه
 گوشش زمزمه کرد: ریتر کرد و ز کیمورد کار... الله خودشو به ترنم نزد

 .میدیچه عجب ما ل خند همسرتونو د-
 ل خند زد و جوابشو داد: ترنم

 قربونش برم ماهه.-
 نگاهش کرد و گفت: ضیبا غ الله
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 .رشیبگ لیتحو کمیواه واه -
 ه؟یچ تیلیشه ب رسم رشته تحص یالله جان م-

 که مخاطب قرارش داده بود برگشت و محترمانه پاسخ داد: انیبه طرف پو الله
 .یمعمار-
شتتداتموم  لیرشتتته اونجا فارغ التحصتت نیاوه...چه جالب...بهرادم تو هم-

 .کاسیمرو کارش آ یزندگ
در مورده  یاطالعات چیحرف متعجب شتتتد تا به امروز ه نیا دنیبا شتتن ترنم

 بهراد نداشت. التیتحص
 ؟یبهم نگفت یزیواقعًا...چه خوب...ترنم چرا چ-الله
له از فکر ب ترنم طب قرار گرفتن توستت  ال خا با  دیخز رونیبا م و رو بهش 
 آروم گفت: ییصدا

 فراموش کردم.-
 گفت: جانیترنم بشود با ه یمتوجه گرفتگ نکهیبدون ا الله

ست ا- سه  دهیترنم اگه زودتر فهم نیاز د  از پروژهام دن ال یکیبودم دربه در وا
به بعد تو پروژه هامون از  نیگشتتتم...حاال اشتتکال نداره از ا یمهندس نم هی

 مگه نه ترنم. میریگ یآقابهراد کمک م
ه و دوبار دیبود روش زوم شتتده بود للز یقیترنم به چشتتمان بهراد که دقا نگاه

 کاینکند بهراد آخر مج ور به برگشتتتن به امر نکهیدلش مالش رفت.اما فکر ا
 دیآ یو چه بر سترش م ستتیچ فشیتکل دانستتینم نکهیشتود آزارش داد از ا

شمان  کرد؟؟؟اومدنی؟چطور تحمل م شد نگاهش از چ سون باعث   بهرادگار
 را بخورد. شیبهراد عتاب آور بود غتا یکه برا یجدا شود و در سکوت
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*** *** *** 
 و هشتم ستیب بخش

باعث شتتد چشتتمانش را از هم باز کند و با  یآالرم گوشتت یشتتدن صتتدا بلند
صفحه  ینگاه ش یخواب آلود به  شن و خاموش م شیگو شم  یکه رو شد چ

موند و  رهیصتتفحه خ یرا قطع کند نگاهش رو شیصتتتدا نکهیبدوزد.ق ل از ا
سرش پرخواب ب ست و با خودش  شیدر جا دهیژول یی.با موهادیه کل از  ش ن

 حرف زد:
 کنم؟چطور فراموش کردم؟؟؟ کاریبر من حاال چ یوا یا-

د و کر دایاسم الله را پ شیاز داخل مخاط ها عیتوجه کردن به ساعت سر بدون
 شماره اش را گرفت.بعد از خوردن پنچ بوق الله باالخره جواب داد:

 هااااااا؟-
 الله بدبخت شدم.-

و  دیخواب از سرش پر ک ارهیمشخر بود خواب است به  شیکه از صدا الله
 :دیپرس یبا نگران

سته گل یچ  یوا ی...ا شبیها؟نکنه...نکنه د یبه آب داد یشده ترنم؟چه د
ست سرت بکنم نتون ستمی؟من م یدو روز خودتو نگه دار یخاک تو  نگاه  از دون

 یتو ستترش داره،چرا الل شتتد یاالتیماد مشتتخر بود چه خشتتازده دو یها
 دختر؟؟؟

 جوابتو بدم! یاگه اجازه بد-
 .دیکرد یچه غلط دیبگ دییبفرما-
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 زر نزن بزار حرف بزنم. قهیَاه...توهم دو دق-
 بگو.-

 :دیافتاد و نال ادشیدوباره  ترنم
 الله.-

 :دیکش غیبا حرص ج الله
 توله. یجون به سرم کرد گهیزهرمارو الله بنال د یا-
ستمیامیشوریب یلیخ- سرم ب یچه ِگل دونمیبگم امروز تولده بهراده نم خوا ه 

 رم؟یبگ
 یتگف نی؟همچیبگ نویکه هم یکرد داریخااااااک تو ستترت منو کله صتت ح ب-

ه بره براش بخر تموم ش کیک هی گهیبدبخت شدم گفتم البد ... خوب تولدشه د
 کارش. یپ

تت درد نک- عًا ...ادستت بدون ک دونستتتمیکه خودم م نمینه واق لد   کیتو
 رم؟بخ یکادو بخرم؟اصاًل چ یکم من چطور میتا نی.زنگ زدم بگم تو اشهینم
 ؟یبخر رپوشیبراش ِست شورت و ز یتونیخوب...خوب م-

 به زور خنده اش را کنترل کرد و گفت: ترنم
 گفتم. یمسخره نکن جد-
 ندارم. ژامهیپ گهید یکرد کهیت کهیپاچه شلوارمو ت یباشه بابا توهم اول ص ح-

 کرد: یزیر یخنده  ترنم
شلوار م ادیجور درب تیبگو با واقع زیچ هیالقل - ش ا  صاًل  همش  یپوش یتو ا

 ل اس خواب تنته.
 ؟؟؟یدیمنو با ل اس خواب د ی...تو کزینامحرم ه-
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 کنم؟ کاریچ نمیحرفا بنال ب  نیا یخی...حاال بگهید دمیهه هه د-
 اووووم کراوات چطوره؟؟؟-

 کرد و جواب داد: یفکر ترنم
 نه...دوست ندارم.-
 راهن؟؟؟یپ-
 نه.-
 ادکلن؟-
 نه.-
 پول؟ فیِست کمربند و ک-
 نه.-
 ...؟ویما-

 :دیغر ترنم
 ع*و*ض*ی...-
 ...دست بند و گردن ند نقره؟یخودت-
 نه.-
 ور؟یپل-
 .شهیداره تموم مدارهاخانم زم*س*تون  ادیز-

 شد: یشاک الله
 زهرمار چطوره؟-

 گفت: یبا حاضرجواب ترنم
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 اگه تو دله تو باشه خوبه!-
 که از لحنش مشخر بود کالفه شده گفت: الله

 به زور گفتم. نارمیتازه ا دهیقد نم ییمخم به جا گهید دونمیمن نم-
 ؟؟؟یا وهیم ای یکنم فق  شکالت یم یفکر هیباشه بابا خودم -
 دوست داره؟ یچ-

 :دیرا داخل موهاش کش دستش
 بخوره. کیک ای ینیریش دمیبه حال ند دونم،تاینم-
 .ادیبهتره چون ممکنه از شکالت خوشش ن یریبگ یا وهیخوب به نظرم م-
 ؟یی...آل الوی...توت فرنگ؟پرتلالیچه طعم-
 ؟یدوست دار یخودت چ-
 من عاشو آل الوم. من؟اواًل تولده بهراده نه من...بعدشم-
 ؟یخوریخوبه،القل اگه خودش دوست نداشت خودت م نیهم-
 بخرم؟ رونیاز ب ایبنظرت خودم درست کنم -
 باشه. دیخودت که حرف نداره فق  با مخلفات با یکایک-

 کرد: یفکر ترنم
 الله جوووونم.-
 .شهینه نم یخوایم یچ دونمیم-
 د؟؟؟یبرم خر یچرا آخه؟پس من با ک-
 با عمه ات.-
 ندالم.-
-... 
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 ج ران کنم. دمیکنم قول م یالله جووونم...خواهش م-
 ؟یچجور-
 ؟یچجور یچ-
 ؟؟؟یکنیطور ج ران م یچ-
 .دمیاگه در توانم باشه برات انجامش م یبگ یخوب هرکار-
 .انیاوووم...پو-

 :دیکه متوجه منظور الله نشده بود پرس ترنم
 ؟یچ انیپو-
 .یزن یآبمو نم ریمخشو بزنم ز خوامیم-
 . خورهیبه درد تو م انیزدم؟اصاًل همون پو رآبتویز یمن ک شوریب-
 هم دلش بخواد. یلیخ-
 نه؟ ایدن الم  یایحرفا رو م نیالله بس کن ا-
 خراب رفافقتم. گهیکنم د کاریچ-
 گمشو بدو تند آماده شو وقت ندارم.-
 باشه بچه پرو؟ یامر-
 منتظرم.-
 اونجام...فعال. گهیساعت د هیتا -
 فعال.-
س انیپا با سر دنیر شد و به طرف آ یاز رو عیمکالمه اش  فت ر نهیتخت بلند 

 ستتیستتاعت از روز خونه ن نیبهراد ا دانستتتیم نکهیخودش را مرتب کرد با ا
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به جز  رونیکرد.از اتاق ب یم تیاما بازهم رعا اومد خونه ستتوت و کور بود و
هراد ب ن وداز  یقیشد.نفس عم ینم دهیشن ییصدا وارید یوتاک ساعت ر کیت

 یجا کند.به یدگیرستت شیتوانستتت به کارها یبهتر م ینطوریا دیدر خانه کشتت
 رفت. یبهداشت سیبه طرف سرو عیدست دست کردن سر

*** *** *** 
 مدلش خوشگل تره. نیبه نظرم ا-

از نظرش  هنکیبود انداخت با ا شیکه روبرو یدیستتف وریبه پل یقینگاه دق ترنم
شد اما به طرف الله نگاه  یبود و آن در تن بهراد غرق ل*ذ*ت م  ایز تینها یب

 انداخت و گفت: یضیپر غ
 .شهیگفتم زم*س*تون داره تموم م نکهیمثل ا-

 شانه باال انداخت: یدیق یبا ب الله
 پوشه. یم گهیخوب سال د-

 لض لرزاند:را ب شیشد و صدا رهینگاهش ت ترنم
 ؟یمن کنارش ن اشم چ گهیو اگه سال د-

 یبا شوخ شهیکرد مثل هم یاو شده بود سع یمتوجه غم صدا یکه به خوب الله
 ذهن او را منحرف کند:

 مثل تو رو از دست بده. ییعمرًا هلو دمیبهرادخوشگله که من د نیا-
 به خودش آمد: ترنم

 مزه. یب-
 حاال از من گفتن بود.-
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 شیهازد و با چشم یقرار داشت را کنار شانیکه روبرو یوریبا دستش پل س س
ت ک دنی.همان لحظه با ددیایبه چشتتمش ب یزیتا بلکه چ دیکل ملازه را کاو

 :دیترنم را کش یمانتو نیرنگ نگاهش ثابت شد و آست یاس رت خاک
 اون چطوره؟ یتر-

 داخت:که الله بهش اشاره کرده بود نگاه ان یبه نقطه ا ترنم
 اون کت کرمه؟-
 .هیخاک شیب*غ*ل-

 که مدنظر الله بود شد و گفت: یمتوجه کت ترنم
 خوبه.-

 بود برگشت: ستادهیا کشانیاز فروشنده ها که نزد یکیبه طرف  الله
 د؟یاریاون کتو برامون ب شهیآقا م-

 کت گتاشت: یکه الله گفته بود رفت و دستش را رو یبه طرف فروشنده
 .نیا-

 بله.-الله
شنده شمانش  یا شهیش زیم یآورد و رو شانیکت را برا فرو شت.ترنم چ گتا

 برق زد و با گفتن :
 قشنگه.-

ترنم شتتده بود از  تیچشتتمانش گرفت.الله که متوجه رضتتا یرا روبرو کت
 فروشنده سوال کرد:

 چنده؟ متشیق-
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 قابل شما رو نداره.-فروشنده
 ممنون.-الله

 ومن.هفتصدهزارت-فروشنده
شن الله ش یسوت متیق دنیبا  شنده ف یتوجه به نگاه متعجب زده  یو ب دیک رو

 بود به طرف ترنم برگشت : روشیکه رو
 مثل خودش خوشگله. متشی...چقدر قزمیعز-

 گفت: ملموم و گرفته یا افهیرا زده بود با ق دشیکاًل ق متیق دنیکه با شن ترنم
شد...بهتره به فکره  نمیپس ا- ش رازیغ یزیچ هین شه چون اگه قر میل اس با ار با

 یواستتته اجاره کردن خونه برام نم یپول گهیپس اندازمو خرج کنم د نطوریهم
 مونه.

ه چرا ب*غ*ل گوِشت یخوش خت یکن یم یباف ی...چقد منفیبس کن توام تر-
عاقلیکن یازش فرار م کدوم آدم   یمرد ج*ی*گ*ر نیچیهم الیخیب ی...

 تو بودم االن بچه دومو ازش حامله بودم. یاگه جا شه؟ها؟منیم
بود هم خنده اش گرفته بود اخم  یالله شتتاک یکه هم از چرت و پرت ها ترنم

 کرد و گفت: یمصنوع
 نمک رو زخمم ن اش. نقدیالله بس کن تو رو خدا ا-

 یم رونیهر دو از ملازه ب کهیدستتتت ترنم را در دستتتش گرفت و در حال الله
 گوشش زمزمه کرد: ریآمدن ز

 .یشب تا ص ح تو ب*غ*ل آقاتون باش هیقربونت بشم که دلت لک زده -
 الله گرفت: یاز بازو یمحکم شگونیحرف ن نیا دنیبا شن ترنم

 حرف مفت زن. دهیورپر-
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 :دیگرفته بود مال شگونیاو ن کهییدست ترنم را رها کرد و جا الله
 .یندار اقتیخاک تو سرت که ل-

د حرفا فکره کادو باشتت نیا یداد به جا حیبه الله نکرد و ترج یتوجه گهید ترنم
ز ستتره ا یکرد...ل خند یبود تالق شتتانیکیکه نگاهش به شتتهر کتاب که در نزد

توجه به الله که داشت کناره گوشش چرت و  ینشست و ب شیبه ل ها تیرضا
 گفت به طرفش رفت و الله را تنها گتاشت. یپرت م

 نیاونهمه کتاب به وجد آمد.از کنار اول دنیکتاب شتتد با د وارده شتتهر یوقت
 قفسه که مختر رمان بود شروع کرد و دونه دونه کتاب ها را از نظر گتراند:

در  شتتتهی...همستتفر...ریلی...آرام...مجنون لریداالن بهشتتتت...شتتتب تقد-
 تو...همخونه... یعشو...تمنا

ستش شته  یرو د را  فشیت موند.ق اًل تعرثاب یاحیر میمر یکتاب همخونه نو
شن یکیاز  ستانش  شت برا دهیاز دو ست دا شده آنرا  کی یبود و دو بار هم که 

بخواند پس کتاب را برداشتتتت و به نگاه کردنش ادامه داد.بعد از گتشتتتن از 
سه  شک یقف سمت پز س یرمان ها به ق شت ب یو بدون مکث دیر  یدعازش گت

گل از  دیشتتعر رستت یکتاب ها یقفستته  یروبرو یآمد.وقت یهم به کارش نم
 یرو اریاخت یکرد.چشمانش ب نیمز ینیریرا ل خند ش شیگلش شکفت و ل ها

ثابت  یهشتتتت کتاب ستتهراب ستت هر یکتاب ها به حرکت در آمد تا به رو
که به چشتتمش  یشتتعر نیو شتتروع کرد به ورق زدن اول دیکشتت رونیشتتد.آنرا ب
 لب زمزمه کرد: ریشب بود.آنرا ز ریخورد در ق

 ییتنها نیاست در ا یرگاهید
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 در طرح لب است یخاموش رنگ
 خواند یاز دور مرا م یبانگ

 است رشبیدر ق میپاها کیل
شعرها ورق شو  صوصًا غم یزد ورق زد عا غمناک.کتاب را  یسهراب بود مخ

 نیاز هم دیآمد با کیکوچ یبه جلدش انداخت از نظرش کم یبستتت و نگاه
دوباره در قفسه ها به تجسس پرداخت و باالخره  افتی یکتاب بزرگ ترش را م

گر ید یکتاب دست یاما با قرار گرفتن دستش برو افتی خواستیرا که م یزیچ
با  یرو به طرف هم برگشتتتن.ترنم  همان کتاب قرار گرفت و هردو هم زمان 

ش دنید سره جوان و قد بلنِد ش کیپ شمانش ستادهیکه کنارش ا یپو را  بودو چ
شک نکیع ستش را از روق یفرم م شت و قدم یاب گرفته بود د به  یکتاب بردا

شت اما گ شعقب رفت و بدون توجه به پسر در قفسه به دن ال کتاب مورده نظر
 بود. یآن کتاب آخر یاز شانسش انگار

 خانم .-
 زده بود: شیطرف صدا برگشت همان پسر صدا به
 بله.-

 کتاب را به طرفش گرفت: پسر
 بهش نگاه بندازم. خواستمیمن فق  م دییبفرما-

لب کتاب  ریز یدستش را به طرف کتاب دراز کرد و با گفتن تشکر لیم یب ترنم
 :دیالله را از پشت سرش شن یرا از دست پسر گرفت. صدا

عصر واسه  تا دیرفته با ادتی دنهیتو دختر...االن چه وقته کتاب د ییترنم کجا-
 .یبهراد کادو بخر
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سر یب ترنم شخر بود حرفها ستادهیکه هنوز آنجا ا توجه به پ الله را  یبود و م
 آورد و کتاب را باال یا روزمندانهیبه طرف الله برگشت و با زدن ل خند پ دهیشن

 گفت:
 .افتمی-

 صورتش را جمع کرد: الله
 کتاب؟؟؟اونم سهراب؟؟؟-

 ابروشو باال برد: یتا هی ترنم
 خونهیکه داره تو اتاقش شتتعراشتتو م دمیدوباره شتتن یکیهم خوبه  یلیاتفاقًا خ-

دم براش خو جهینکردم پس در نت دایاز سهراب پ یاتاقشو گشتم کتاب یاما هرچ
 .خرمیم

 زد: یپوزخند الله
به اون انتخاب کت هفتصتتتد هزارتومن- نه  عًا  به ا یآره واق به ارزون  نینه  کتا
 .متیق

ته د یبه حرفها یتوجه ترنم نداد.چون خودش از  ل از انتخابش الله نشتتتان 
 بود: یراض
ون ا میبر ایغرغر کردن ب یکه مهمه الله خانم حاالم به جا تیاصل کار ن-ترنم

 و قشنگه ... کیش یلیخ دمیحافظ د هی شیقسمت چند وقت پ
سر و کله زدن با ترنم چ الله شونه باال انداخت و  دشیعا یزیکه از  شده بود  ن

 یی ایترنم حافظ ز نکهیو بعد از ا مد نظرش بود رفت کهییهمراه او به طرف جا
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را انتخاب کرد به طرف فروشتتنده رفتن و کتاب را  یشتتتده ا یبا جلد خطاط
 ...کیک ازین دهمور لیکادو و وسا یباکس برا دیماند خر یحاال م دنیخر

*** *** *** 
توجه به الله که از بدو ورودشتتان به خانه  یو ب دیچیبند را دوره کمرش پ شیپ

ضول شلول ف ش یم سرک ک شروع کرد به  دنیو  شه و کنار بود  به اتاق ها و گو
ستور پختکیآماده کردن ک شروع کرد و ک ی...ط و د پنا  یراب یکیکه بلد بود 

ز دعوت کند چون از یرا ن انیو پو اریامشب مه ینفر آماده کرد قصد داشت برا
آماده شتتدآنرا داخل  کیک نکهیله امشتتب آنجا چتر بود... بعد از اقرار معلوم ال

ست.حاال م فیکه کث ییماکروفر قرار داد و ظرف ها ش  بیماند ترت یکرده بود 
پس ق ل از مشتتلول شتتدن به درستتت  انیو پو اریدادن شتتام و زنگ زدن به مه

غتا به طرف تلفن رفت و شتت یکردن  که حفظ بود  ارویمه ی مارهامشتتتب 
 بعد از خوردن سه تا بوق جواب داد: شهیگرفت...مثل هم

 .دییالو بفرما-
 خاناترنمم. اریسالم مه-
 به به سالم بر زن داداش گل خودم حالت چطوره؟-

 اسم زن داداش از هم شکفت و جواب داد: دنیبا شن شیل ها
 امشب دعوتتون کنم. یخوبم ممنون...راستش زنگ زدم برا-

 کرد: یمکث اریمه
 امشب!-

 :دیبه جان ترنم افتاد وپرس دلشوره
 هست؟ یمشکل هیچ-
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 داده. بیترت کیجشن کوچ هیواسه بهراد  نیراستش شه-
شن ترنم شه ها نیا دنیبا  شده بود د شیحرف وا رفت تمام نق  گرینقش برآب 

 :دیاز آن طرف خ  شن ارویمه یکند.صدا زیتوانست بهراد را سوپرا ینم
اونجا اما  امیمن از خدامه ب یناراحت نشتت دوارمیشتترمنده ام ترنم جان ام-

در برم طفلک بهرادم از صتت ح مثل مرغ  رشیتونم از ز یجوره نم چیباورکن ه
 اعصاب نمونده براش. چارهیب نیسرکنده شده...همه روزه تولدشون شادن ا

شن دیشن ینم یزیانگار چ ترنم شدن ج  بیرتراد تبه یکه برا یفق  به خراب 
ستیدلش م دیشیاند یداده بود م ساعتها گر خوا خر کند آ هیبه اتاقش برود و 

ا کند ام ریشانس بود او داشت؟چقدر دوست داشت امشب بهراد را غافلگ نیا
صور ا لشیبابب م زیچ چیه شب به جا نکهین ود از ت سانا یام هراد کناره ب زاو 

 شد و دلش پر از اندوه. نیچشمانش غمگ ردیقرار گ
شک بر پهنا نکهیا بدون شد ا صدا یمتوجه با ست و  که  شیصورتش نقش ب

 :دیاز بلض باشد لرز یداشت خال یسع
 مزاحمت شدم خداحافظ. خوامیاشکال نداره معترت م-

 یتسال یبرا یحرف توانستیترنم شده بود و نم یبه وضوح متوجه ناراحت اریمه
شد با ورود  یآروم یفظخداحا ریاو دهد پس ناگز کرد و قطع کردنش همزمان 

 بهراد به اتاق او...
از ص ح ساناز کچلم  ستمین ایگم امشب من اونطرف ب یاز االن بهت م اریمه-

 خاموش کردم. مویکرده بس که زنگ زده بهم ...گوش
 : دیبه صورتش کش یدست اریمه
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 کارت تمومه. یکردبفهمن با ترنم ازدواج  یبگم؟حاال شرش مونده وقت یچ-
 م ل نشست: یزد و رو یپوزخند بهراد

 تونن بکنن. ینم یغلط چیه-
 بلند شد: زیاز پشت م اریمه
 باش. الیخ نیبه هم-

*** *** *** 
 و نهم ستیب بخش

 ترنم...-
-... 
 ترنم...-
-... 
 سوخت. کتیدختر ک ییبا توام کجا یاوهو-

پنجره  یاستتتت همان طور روبرو یمتوجه شتتتد مدت دیخز رونیاز فکر ب ترنم
ست و به ب ستادهیا شک ر رونیا ستش را رو ختهیزل زده و ا ست.د ش صورت یا

الله  شیخواستتت پ یاشتتک را پاک کند دلش نم یکرد رده ها یو ستتع دیکشتت
شان دهد که گر ست.وقت هین شلول در آوردن  یکرده ا شت الله را م به عقب برگ

سعدیاز داخل ماکروفر د کیک ست و چقدر  ی... شان ندهد که ناراحت ا کرد ن
شحال یزدن نقاب سخت بود اما او م یاز خو ست ن ا یبه چهره اش   شیپ دیتوان

د الله متوجه صتتورتش شتتو نکهیدل بستتوزاند.ق ل از ا شیتا برا زدیم یالله حرف
شو رآبیش ش ییظرف  صورتش پا سرد به  شت آب  ا د تیرا باز کرد و چند م
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 نیاز ب یمطمئن بود مشخر است تا حد هیبعد از گر چشمانش را که یسرخ
 ب رد.
 واسه خودت. یپا قناد هیچقد خوب شده بابا تو -الله

 خشک کرد و با گفتن: یرا با دستمال کاغت صورتش
 ناخنک نزن.-
گتاشتتت تا بعد از خنک  ینهار خور زیم یرفت و آنرا رو کیطرف ظرف ک به

 شدن از قال ش خارج کند.
 ؟یزنگ زد انیپو ارویمهبه -الله

 جواب داد: اندازدینگاهش را به الله ب نکهیا بدون
 آره.-
 ؟یدرست کن یخوایم یخوبه ... واسه شام چ-

ست شت و در حال کیاز ور رفتن با ظرف ک د ش زخونه خارج م کهیبردا  یاز آ
 شد گفت:

 .یچیه-
 اومد: رونیپشت سرش ب الله

رستتوران خوب  هیایخستته شتد ویدرستت کرد کیک هیتن ل حاال خوبه  یا-
 دم چطوره؟ یدو مدل غتا سفارش م زنمیسراغ دارم زنگ م

 غاز الله گوش هیصتتدمن  یحرفا بود تا بخواد به حرفها نیحوصتتله تر از ا یب
شتن کنترل  ونیزیتلو یکه روبرو یم ل یکندارو ست و با بردا ش شت ن قرار دا

 کردن ش که ها: نییرا روشن کرد و شروع کرد به باال و پا ونیزیتلو
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 با تو بودما. وارید یهو-الله
به  دید یوقت تازه  ندارد   کرده بود و دایپ کهیزیچ ادیترنم قصتتتد جواب دادن 

ستیم شون ترنم بدهد افتاد با ا خوا شت که ترنم با د نکهین  دنشیترس از آن دا
 یتوانستتتت جلو یش خراب شتتود اما نمکند و حال ریتع  یگرید زیآنرا به چ

ترنم  یروروب  ایقرٌاپن پاکت بزرگ را برداشت و رفت ت یاز رو ردیخودش را بگ
 را گرفت: دشید یو جلو ستادیا

 برو کنار الله حوصلتو ندارم.-
 کاماًل مشخصه. تیَاه...َاه...اونکه از اخالق گه مرغ-

پاکت چ الیخینداد و الله ب یجواب را که خوب  کهیزیکل کل کردن از داخل 
ستیم شگفت دان که به  ترنم دگانید یآورد و جلو رونیشود ب یترنم م یباعث 

 گفت: یبلند یدوخته شده بود گرفت و با صدا نیزم
 دادادادم.-
ش یقرمز رنگ جلو یبود اما قرار گرفتن پارچه ا نییسرش پا نکهیا با مانش چ

 زبانش رتیباعث شد سرش را بلند کند و از شدت حتوجه اش را جلب کرد و 
 زد : ییو چشمانش گرد شود.الله ل خند دندون نما دیبند آ

ا کنم اونم بهراد که از قضتت دیتاک دیپستتر ال ته با هیتعجب داره تو اتاق  یجا-
صاًل و ع دًا ِاوا خواهر شب ز نیا ستین یا  یشیاونم به رنگ قرمز آت  ایل اس 

 سوال داره... یبشه؟واقعًاجا دایپ
با او همراه شتتده و به  کهیزمان و مکانو فراموش کرده بود و خاطرات روز ترنم

و بود که پر یل اس همان نیزورش ل اس پرو کرده بود در ذهنش جان گرفت..ا
 نجایاما حاال او را ا اریاخم کرده و گفته بود درش ب دنشیکرده بود و بهراد با د
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و با  دیکش رونیدست الله ب ازل اس را  ستادیبلند شد و ا شیور یجلو دید یم
 تینها یرا که ب یشد ل اس یکرد...آره خودش بود مگر م شیبرس یشتریدقت ب

 دیپارچه کش یخوشش آمده و چشمش را گرفته بود فراموش کند.دستش را رو
 لب با خودش گفت: ریو ز

 تو دلته؟ یبهراد چ-
 :دیالله را شن یصدا

 ده؟یخر یک یل اسو برا نیت ابنظر-
در  یگریاز او زن د ریخودش استتتت به غ یآن ل اس برا دانستتتتیم یخوب به

 بود که پرو کرده بود پس یهمان ل استت نیا نکهیبهراد ن ود مخصتتوصتتًا ا یزندگ
 گتاشت: ینم شیرا برا یشک چیه ییجا
 من. یبرا-

 چشمانش را گرد کرد: الله
 واقعًا.-

 را خالصتته هیچشتتم از ل اس بردارد قضتت نکهیستترش را تکان داد و بدون ا ترنم
 شل شد: ششیترنم الله ن یکرد.با تموم شدن حرفها فیاو تعر یبرا
سر ماهه طاقت ن نی...چقدر اززززمیعززززز-  نیا یتو تو دنیبعد از د اوردهیپ

 یاسو مل  نیرفته سروقته کمد ل اساش و ا یل اس اونو نخره.فکرکن هروقت م
 !دهیکش یم یطفلک چه زجر افتادهیتو م ادهی دهید

 به الله رفت: یچشم غره ا ترنم
 بس کن الله.-
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 کهیالله بلند شتتد و باعث شتتد و او دستتت از ت یزنگ خوردن گوشتت یصتتدا
چوب  یرو یورود یکه داخل راهرو فشیانداختن به ترنم بردارد و به طرف ک

 یو م هوت بود...اگر بهراد آن ل اس را برا ایگ بود برود.ترنم هنوزم زیآو یل اس
 شد؟؟؟گرفته با گرید یشخص یپس چرا بهش نداده ؟نکند برا دهیاو خر
 را تکان داد و در دلش گفت: سرش

 ازدواج داد؟! شنهادیبود چرا بهراد به من پ نطورینه...نه...امکان نداره اگه ا-
 شده؟ شینکنه تازه وارده زندگ-

 دش را داد:جواب خو خودش
 یمدت ک نیتو ا یهفته نشده تو به عقدش درآمد هیاحمو هنو  یآخه دختره -
 .خهیتونه دل بهرادو برده باشه اونم بهرادو که در مقابل دخترا مثل کوه  یم

 بردارد: شیدادن به افکاره منف شهیالله باعث شد دست از ر یصدا
 نکهیحتمًا برم خونه مثل اترنم جونم واقعًا شتترمنده ام عادل زنگ زد گفت -
 شه نرم. یاز اقوام از شهرستان اومده نم یکی

شدنش به ل ها یزهرخند ش ها شیاز تنها  شب با  ست مگر ام ش ه چ گرید ین
ماند.اما نه فرق داشتتت امشتتب تولده  یداشتتت هر شتتب تو خانه تنها م یفرق

 کیباشتتد که به او ت ر یکستت نیعشتتقش بود چقد دوستتت داشتتت امشتتب اول
ما نم دیگویم بدون زدن حرف یا با دادن چند  یتوانستتتت. ملموم وگرفته  تنها 

او را تا دم در بدرقه  کردیم یدر برابر الله که دائم اظهار شتترمندگ کوتاهجواب 
 زد و با خودش گفت: یدر را پشت سره او بست ل خند دردمند یکرد.وقت

 بازم تنها شدم.-
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 نکهیو با فروخوردن بلضش به طرف آش زخونه راه افتاد.با ا دیکش یقیعم نفس
شده بود اما با شو برا یکیک دیش ش خراب   نیزئبهراد پخته بود ت یرا که با ع

 نیربودکه آخ نیقستتمتش ا دیشتتا گشتتتیباالخره که بهراد به خانه برم کردیم
 یکرد تا حد رجرا از قال ش خا کی.کدیگو یم کیباشتتتد که به او ت ر ینفر

شده بود پس با شت با ا لیماند...م یم شتریب دیخنک   نکهیبه خوردن غتا ندا
صندل ینیسنگ زینهارهم آنچنان چ شت. شتها ندا صال ا  را ینخورده بود اما ا

 شینشست.دستش را ستون سرش کرد و با انگشت ها زیو پشت م دیکش شیپ
خود را باز  راه شیو ناخواستتته اشتتتک ها دیکشتت زیم یرو یخطوط نامعلوم

ده بود ش یآرد یافتاده بود و کم زیم یکه رو لشیموبا ی.نگاهش به گوشافتی
ستش را پ صم شیافتاد.د شت ت سمت اس مشیبرد و آنرا بردا ام  را گرفت و به ق

 اس ها رفت و شروع کرد به نوشتن.
که روزت رو بهت ت ر ینفر نیاول نیکاش ا یا- ما دنگفتیم کیبودم   ای...ا

حال  نین اشتته...با ا یروز نیکناره تو همچ یدستتت به دستتت هم داد... تا من
 م ارک. الدتیخوبه من جشن م

رت کرد و پ یکنار ویآنرا سند کرد و گوش شیفکر کند به نوشته ها نکهیبدون ا و
 گتاشت. زیم یسرش را رو

*** *** *** 
 یرا نستت ت به نرفتنش به مهمان اریتوانستتتت مه یجوره نم چیبود و ه کالفه
ها یکوچک مان  ها مه ند.از طرف مورزادهیت یخانواده  شیکه تن قانع ک  یبودا
شد اما وقت یدلش م ست روزه تولدش را کناره ترنم با کرد  یفکر م نیبه ا یخوا
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شا شد حس تلخ نیاو ا دیکه  شته با  ردکیرا ُپر م شوجود یروز را به خاطر ندا
ن به خا به نرفتن  به وو نستت ت  داخل کرد. یم بیفرامرز ترغ یالیه و رفتنش 

 نیه اراند و ب یفرامرز م یالیبه طرف و یلیم یخودش نشسته بود و با ب نیماش
ست  یفکر م سان هیکرد که قرار ا شان  کهیشب مزخرف را کناره ک صاًل باها ا

 داد یم یار بود که خودش را دلداریبگتراند اما تنها به خاطر مه ستیراحت ن
باعث عتابش شتتده  یروز کهیمشتتت بر دهان کستتان دنیکوب یتا زمانش برا

سد.و آن زمان روز سره آ ین ود جز روزه معرف یبودنابر  یاش و مهمان ندهیهم
 شد. یداده م بیکه توس  فرامرز ترت یبزرگ
سل  کرد با ت یو سع دیکش یقیپارک کرد نفس عم اطیرا داخل ح نیماش یوقت

صاب خرابش ام شبراع ستش  ادهیپ نیشب را به خودش زهر نکند.از ما شد و د
کرده بود نتوانستتته  یآنها را مرتب کرد.هرکار یفرو برد و کم شیرا داخل موها

ه خانه ب رتشاستت   اً یتقر یل اس ها ضیتعو یکند تا برا یبود خودش را راضتت
ست با رفتنش و د یم یبرود چون به خوب ورد و آ یترنم دلش طاقت نم دنیدان

شده قبخا ماند.پس  یزد و کنارش م یرا م یمهمان دیطر تنها نماندن او هم که 
شلوار ل شرت جتب سرمه اش  یو ت یو کت اس رت مشک رهیت یآب یبا همان 

صدا الیوارده و شعر تولد یشد و با ورودش  ست و  شن تد و به  دیم ارک را 
 نیاز ب یبرا ینشتتستتت که ستتع شیشتتانیپ یرو ظیغل یزدن ل خند اخم یجا

با د ما  هد.اخم  ارینگران مه یچهره  دنیبردنش نکرد ا نتوانستتتت او را آزار د
شود و ل خند شیها صنوع یرا از هم گ شاند  شیل ها یرو یهر چند تلخ و م ن

رنگ  دیساناز با آن تاپ دکلته سف شیبرا نشانیکه منزجرکننده تر هیو در کناره بق
تنگ  نیداشت و شلوار ج برونزه اش تینها یبا پوست ب یزیکه تضاد اغراق آم
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فاق کوتاه بار تکون خوردن کمرونافش ب دهیپوشتت یو  با هر   یم رونیبود که 
نواده خا مورزادهیت یاز خانواده  ریراه افتاد به غ ییرایزدابود.به طرف ستتالن پت

شه ی ستان خانوادگ و نیبرادر  بود  معتب شتریبودن و او ب زین یچند نفر از دو
 یزاد در خانه  کین یتعجب داشتتت بهراد فرزند ارشتتد خانواده  یواقعًا جا

ساس راحت صله ا یخودش اح ساناز اونم به فا شت و از همه بدتر وجود   یندا
 نیزجرآورتر شیبرا ندازدیکه کم مانده بود دستتت دور گردنش ب یکیبه آن نزد

ها بود حس ا ظه  به ترنم خ*ی*ا*ن*ت کرده استتتت  نیلح که  را داشتتتت 
مج ور شتده بود حلقه اش راکه ترنم  اریوجود آنکه به استرار مه مخصتوصتًا با

 .کند زیگردن ندش آو یدستش انداخته بود ازانگشتش خارج کندو به رو
 باعث شد..... نیگرفت اما دخالت شه یجا اریدو نفره در کناره مه یم ل یرو

 پسرم کارت دارم. یایچند لحظه م زمیجان عز اریمه-نیشه
س اریمه بیترت نیبه ا و ستفاده کرده و  اهیرا دن ال نخود  صت ا ساناز که از فر و 

 ینشتتستتته بود را در ب*غ*ل بهراد فرستتتاده بود.اصتتاًل حال خوشتت اریمه یجا
ث شد ساناز باع ی.صدادادیکوتاه م یپاسخ ها نیاقوام شه کاتینداشتو به ت ر

 پرت شود. ردک یم یزبان نیریش شیکه برا مایحواسش از احسان پسره ش
 ؟یکن یاز من نم یادی؟یشد دایکم پ زمیخوب عز-

 جوابش را داد: یزد و با لحن نه چندان دوستانه ا یپوزخند بهراد
 تو شدم؟ زیعز یشه ب رسم من ک یم-

که  یکه معلوم بود تظاهره ستتر داد و با عشتتوه ا یم*س*تانه ا یخنده  ستتاناز
 انداخت گفت: یم نیشه ادیبه  شتریبهراد را ب
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 عشقم. یبود زمنیعزتو -
ند با شتتن پوزخ فا عم نیا دنیبهراد  داد جواب او را  حیتر شتتتد و ترج ویحر

 یصتتفحه  دنیاما با د دیکشتت رونیرا از داخل کتش ب شیندهد.پس گوشتت
ستتاناز مج ور به خاموش  یمزاحمت ها لیخاموشتتش به خاطر آورد که به دل

 یساناز که رو را فشرد و به دست یروشن کن گوش یکردنش شده بود.دکمه 
آمال اس ام اس و  ینکرد.با روشتتن شتتدن گوشتت یتوجه دیللز یم شیارون پ

شان  یتماس ها شد و او بدون نگاه کردن به سرش آوار  ست رفته بر   یکیاز د
شان کرد اما در م یکی بود که نظرش را جلب  یکیاس ام اس ها  یتمام انیپاک

که او  یمتن دنیافتاده بود.پوشتته اش را که باز کرد با د یکرد...استتم ترنم زندگ
 نکهینوشته و ارسال کرده بود قل ش ماالمال از عشو شد و خوشحال از ا شیبرا

 زیچ نیا گرانیاز نظر د دیزد.شتتا ینیریترنم روزش را فراموش نکرده ل خند شتت
ن داشتن او ارزش داشت او سالها دور از خانواده اش و بدو یمسخره بود اما برا

ست س یدو  را نداده بود.اما مشیو حر یاجازه ورود به زندگ یگترانده بود و به ک
س ست م یحاال ک شت که برا یرا دو شته  تیاهم شیدا  یو ارزش قائل بود.نو

ه ل خند زد ک شیمهربان و تودل برو یچهره  ادهیبار خواند و به  نیترنم را چند
 رفت: یساناز رو اعصابش اسک یصدا

 ...یزن یل خند م یبه چعشقم -
 گتاشته بود گتاشت و ل خند شیپا یدستش را داخل دست بهراد که رو س س

 زد: یپر عشوه ا
 شب پر خاطره. هیش و بسازم  نیبرات بهتر خوامیامشب م-
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شاره ا بعد صدا یبه طرف یا س یکرد و بعدش  شد.فرامرز و ت یقیمو  موریبلند 
شان از جمع جوان تر ها شلول ورق باز زاده ط و عادت صله گرفته بودن و م  یفا

ل از پرت کرد...ق  شیقرار گرفت حواسش را از گوش شیکه روبرو ینیبودن.س
 یحاو یالستتیکرد وگ یدستتت شیبردارد ستتاناز پ وهیاز آب م یالستتیگ نکهیا

شکل وانیو ل نیشام ا شت و و یسکیو یحاو یمربع  ف را به طر یسکیبردا
ترنم وجودشتتو ُپر و او را غرق در افکارش کرد... ترنم  الیبهراد گرفت.بازم خ

االن که ازش دور بود و وستت  به قول  یگتاشتتت حت یم ریتاث شیرو یبدجور
سته بود.ا  هیخودش غر ش شده بود که  یب نقدریها ن ستحواس   ساناز را رد د

اما افاقه  دابی امیعطش درونش الت دیتا شا دینفس سر کش هیرا  یسکینکرد و و
ها قابل خاموش شدن  یسادگ نیکه در درونش روشن شده بود به ا یآتش نکرد

ساناز که متوجه ب س ین ود. شده بود ل یحوا شت و ب شیبرا گرید یوانیبهراد  ردا
 گوشش زمزمه کرد: ریبه دستش داد و ز

 بخور عشقم.-
ستتتاناز عشتتقم  یکاش ترنم جا یکه ا دیشتتیاند نیبهراد در آن لحظه به ا و

نه  یکسیدوم از و کیپ دنیکرد.برعکس تصور ساناز بهراد با نوش یخطابش م
بلند شتتد و او را ترک کرد.دلش  شیازجا ضیتنهامحلش نگتاشتتت بلکه با غ

 امرزفر یک دیاز آن مکان خفقان آور دور باشتتد اما متاستتفانه نفهم خواستتتیم
وارد شتتده بود او را  یقرار گرفت و راهش را ستتد کرد.از وقت شیدرستتت روبرو

باز ایبود البد ط و معمول  دهیند ما  ایمشتتلول بود  یبه ورق  ته ا بوکر و تخ
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رفتن به خانه  یموقع بود مخصتتوصتتًا آن زمان که برا یوجودش در آنجا واقعًا ب
 اش عزمش را جزم کرده بود.

 را به صورت بهراد انداخت: شینگاه جد فرامرز
 گتره؟ یبهت خوش م-
 یشتتود کناره آدم ها یاصتتاًل مگر م دییگواز ته دل دوستتت داشتتت ب نکهیا با

 گفت: یلیم یبا ب شیپست شاد بود اما به جا
 بله.-

 او گره کرد: یبازو نیو دستش را ب دیساناز از کجا سر رس دینفهم
 د؟یوس  با ما بر*ق*ص دیایعمو جون نم-ساناز

 محروم بود زد و گفت: دنشیکه تا آن روز بهراد از د یابیل خند کم فرامرز
نه فق  بگو موستت- که  با ه یقیچرا پاپ  یرو عوض کنن و آرومش کنن من 

 .ستمیراحت ن
 زد: یل خند ُپر عشوه ا ساناز

 حتمًا عموجون.-
مج ور استتت امشتتب هرطور  زینگاه منتظر فرامرز مشتتخر بود که بهراد ن از

بزند در کناره  یاو بخواهد حرف نکهیکند پس ق ل از ا یشتتده ستتاناز را همراه
سسان سمت  شه ا یستمیاز به  سالن بود رفت و تا وقت یکه گو س یاز  اناز که 

 :وشتگتاشت جواب اس ام اس ترنم را ن یآهنگ مورده نظر فرامرز را م
سان خواب ها را با - شب .. بدین  تو را گم مي کنم هر روز و پیدا مي کنم هر 

 تو زی ا مي کنم هر شب
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گاه ...چه آتش ها که در این کوه برپا این کاه را چون کوه سنگین مي کند آن ت ي
 مي کنم هر شب

 خانمم( کتی)ممنون از ت ر
سال س امشیپ ار شد با ر صادف  شروع آهنگ دنیم ه ب تیال یساناز کنارش و 

گاه به وس  سال دهی...دستش که توس  ساناز کشیسیزبان انگل ن شد ناخوادآ
تا به امروز با ه ً  بود و اصتتال دهیال ته به جز ترنم نر*ق*صتت یدختر چیرفت 

 ودبا ستتاناز ن ود اما باز هم حو اعتراض تا روز موع دنیبه ر*ق*صتت یراضتت
زد و با اکراه دستتتش را دوره کمر ستتاناز  شینداشتتت.پس ُمهر ستتکوت بر ل ها

رد ک یرا م نکاریو حواس جمع فرامرز ن ود عمرًا ا نیشتته زیگتاشتتت اگر نگاه ت
ساناز دوره گ ستان  سرش رو دهیچیردنش پاما بازم مج ور بود. د  یشده بود و 

 چیکرد و ه یم تشیکننده ستتاناز اذ کیعطر تحر یاش قرار داشتتت.بو نهیستت
دوست نداشت کنارش نفس بکشد.سرش را به طرف مخالف او برگرداننده بود 

 شمارد. یاز دست او م یخالص یها رو برا هیو بدون توجه کردن به آهنگ ثان
شد ق ل از ا یوقت ساناز را از  یآهنگ بعد نکهیآهنگ تمام  ستان  شود د شروع 
شه ا یرو د رفت ن و هیرس نگاه بق ریسالن که در ت یگردنش کند و به طرف گو

 ین ود پس چطور باران م یفکر کرد هوا که ابر نیو به ا ستتتادیو کناره پنجره ا
 د؟یبار

ر نرم نرم ب یزده بود هوا کاماًل صتتاف بود اما حاال باران رونیکه از خانه ب صتت ح
ها یب*و*ستتته م نیزم کریپ که در تن ند ترنم  فل از دل دردم غا  ییزد و بهراد 

 .زدیر یهم راه باران اشک م صدایخودش ب
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ش وانیل یوقت ساناز برا شیکه پ یدنیسوم از نو ستور  اد برده بهر یخدمت به د
دوباره بدنش داغ شد و معده اش آتش گرفت اما حالش خراب تر  دیبود را نوش

مرش ک یرو یموضوع داشته باشد.حس حرکت دست نیبه ا یآن بودکه توجه از
ود و با ستاده بیازش ا یچند سانت یباعث شد به عقب برگردد ساناز در فاصله 

حس او داشت غافل  کیدر تحر یو سع دیکاو یصورتش را م ینگاهش اجزا
 یدور نم شیچشمانش صورت ترنم عشو زندگ یجلو یاز آنکه بهراد لحظه ا

 ی هنیستت یستتاناز دستتتش را رو یبگتارد.وقت ریاو تاث یشتتود و عمرًا بتواند رو
 یتی.بهراد با عص اندیاو کش ی نهیس یبهراد گتاشت و با انگشت اشاره اش رو

زد دست او را از خودش  یآشکارا و نگاهش که و*ح*ش*ی شده بود و برق م
 جدا کرد و با گفتن:

 .یکن امش و َدم َپره من ن اش یسع-
ساناز ل ها از  ینتوانسته بود به مقصودش برسد رو نکهیرا از ا شیاو دور شد و 

شمانش رفتن بهراد را به کناره مه شرد و با چ ب به ش یدن ال کرد...باق اریهم ف
ص ض ناک بهراد که حت یو چهره  هیبق دنیر*ق* ش نیشه یها کهیت یغ م و خ
ا و ستتاناز ب دیرستت کیک نکهینداشتتت گتشتتت تا ا شیرو یریتاث چیفرامرز ه

هم  هینصف صدم ثان یبرا یتمام ر*ق*ص چاقو انجام داد که حت ینیریخودش
شت.وقت شده نگاه بهراد را بدن ال ندا شوه و انیبعد از پا یکه   ر*ق*ص پر از ع

بهراد قرار داد.بهراد  یچشمان به فرش دوخته شده  یغمزه ساناز چاقو را روبرو
که کنارش جاخوش کرده بود  ارید و مهاز خودش نشان ندا یعکس العمل چیه

 ومزه یبا شتتوخ نیبه پا کردن شتته شیدر امان ماندن از خشتتم فرامرز و آت یبرا
ستتاناز گرفت و به زور به  تیچاقو را از دستتتان به لرزه درآمده از عصتت ان یپرون
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ب کیبه ک یمشتتتت گره کرده بهراد داد و مج ورش کرد برش کوچک ا بزند که 
 یکیرفتاره بهراد گم شد.بعد از صرف ک یم ارک ها سرد همه و تولدت ویتشو

خورد.همه  یستتکیو گهید وانیل هیلب هم بهش نزد و به جاش  یکه بهراد حت
و  از طرف فرامرز شیبازشان کرد که اول یکی یکیرا دادن و ساناز  شانیکادو ها

شدن قلب بهراد  یالیو هیبود و  نیشه شرده  سه خوابه تو چالوس که باعث ف
تن به  یپول یکه از ب ییحاال به فکره او افتاده بود چرا آن سالها راشد. فرامرز چ

 ن ود؟ ادشیکه نداده بود او به  ییچه خفت ها
ست وقت اریاز طرف مه یبعد یکادو به خونه رفت بازش  یبود که از بهراد خوا

 دهیچیتابلو پشتتت کاغت پ کیکنه ال ته از ظاهر بزرگ کادو مشتتخر بود که 
ست.د  ید توجهپول بو فیکادو که از ل اس گرفته تا عطر وک یبه باق گهیشده ا

شکر خال شان نداد و به ت سنده کرد.وقت ین س یساناز به کادو یب  دیخودش ر
باکس را به طرف بهراد گرفت و همه دستتت زدن و ستتاناز با ناز و ادا واصتتول 

 گفت: دیرا شن شیتنها بهراد صدا کهیجور
 دوست دارم.-
باکس را ازش  نداختیهم به چشتتمان او ن ینگاه مین یبهراد در جوابش حت و

 چینمانده باشد درش را باز کرد.اما ه هیبق یبرا یحرف یجا نکهیا یگرفت و برا
د نشان کرده بو هیکه ساناز براش ته یمتیدر برابر ساعت گرون ق یعکس العمل

کرد و ستتاعت را در  زیکرد از او ن یم هیمشتتابه همان که از بق ینداد و تشتتکر
 یانداختن ساعت در مچ دستش توجه یبرا نیباکسش قرار داد و به اسرار شه
ساناز از رو نرفت نم ست هم ینکرد.اما   را به نفع بهراد تمام یباز ینجوریتوان
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نداشتتت به  یاز کستت یخجالت و واهمه ا کهیدر حال ییپروکند پس با کمال 
بهراد جلو رفت اما با  یدن ل هایب*و*ستت تیبرداشتتت و به ن زیطرف بهراد خ
او را بب*و*ستتد و عقب  یبهراد تنها توانستتت گونه  ی رکنندهیحرکت غافلگ

شد. وقت س یبک سرد یقیمو شد  شروع  شد و  یدوباره  شون داده ن رفتاره بهراد ن
که نازم  ند بهراد را راضتت یجوره نم چیه دید ستتتا  ایبه بودن در کنارش  یتوا

دو  یآن شب دعوت بود و با فاصله  زین اوکه  نیامیکند به طرف بن دنیر*ق*ص
 ر*ق*ص به یاز بهراد قرار داشتتت رفت و با گرفتن دستتتش او را برا یصتتندل

 گریو شهال و دو دختر و پسر د مایو ش نایاز جمله س یتعداد کم کهییطرف جا
 یعصتت ان نکارشیآنکه بهراد را با ا الیبودن کشتتاند.به خ دنیدر حال ر*ق*صتت

 ترنمش. یرو دنید یبهراد برا یکند اما بازهم غافل بود از دل تنگ شده  یم
*** *** *** 

 یو وستتطش خامه مربا دیبر هیال هیبهراد را ال کیماالمال از اندوه ک یقل  با
ت دانستت یم نکهیکرد با ا نیرا تزئ شیگتاشتتت و با شتتکالت و خامه رو آل الو

فکرها در  نیبا تکرار ا خواستتتیاما دلش نم دیآ یبه خانه م ریبهراد امشتتب د
اشتتک  کهیدرحالاز دستتت بدهد.پس  کیآماده کردن ک یذوقش را برا الشیخ
را آماده کرد  کیکردن ک یرا تار م دشیو د افتادنیاوقات راه م یبعضتت شیها

 دنیوارده حال شتتد با د یزد.وقت رونیقرار داد واز آشتت زخونه ب خچالیوداخل 
حس  شد و دهیم ل افتاده بود به طرفش کش یل اس شب قرمز رنگ که هنوز رو
ساعت رو یپرو کردنش قلقلکش داد...نگاه شان م 10کرد  وارید یبه   دادیرا ن

ضا خ شت.پس با ا یبود کل تروقیهم د یلیو تا آمدن بهراد که از ق  نیوقت دا
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اقل دوش ال دنشیداد ق ل از پوش حیل اس را برداشت و به اتاقش برد ترج الیخ
 سرحال شود. یتا کم ردیبگ
را که  .ل اسدیرا سشوار کش شیساعته به اتاقش برگشت و موها مین یحمام با

به ستتخت یرو باال   شیوز دیپوشتت یتختش قرار داده بود برداشتتتت و  را 
ش سفدیک شد...رنگ قرمز با پوست  ضاد ز دی.بازهم محو خودش   یی ایتنش ت

ها ندش را رو یرا بوجود آورده بود.مو به دلش  یبل ما  نه اش رها کرد ا شتتتا
نشتتستتت و با برداشتتتن اتو مو شتتروع به ل*خ*ت کردن  نهیآ یجلو ننشتتستتت

 ن ود بهراد یادآوریزد اما با  یا مهیکرد.با تموم شتتدن کارش ل خند ن شیموها
 صتتورتش نیبردن حالت غمگ نیاز ب یازم دلش گرفت وغرق غم شتتد.اما براب

 دیکش ملیرا ر شیدراز کرد و اول از همه مژه ها شیدستش را به طرف لوازم آرا
شتش و خ   تیو آنرا به باال هدا شم بگترد بردا ست از کناره خ  چ کرد نتوان

ش یکیبار شت پلکش ک شمان درشت و قهوه ا دیپ ش ملیبا ر شیچ م و خ  چ
ه بود برداشتتت ب دهیخر یرا که به تازگ یآمد.رژ قرمز رنگ یبه چشتتم م شتتتریب

مد پس ب یبه ل استتش م یلینظرش رنگش خ هال یآنرا رو یمعطل یآ  شی 
 ...دیکش
 بلند شتتد و شیبه صتتورتش زد و از جا نهیدر آ یکارش تمام شتتد ل خند یوقت
 شیبه طرف کمد ل اسها کم بود یزیچ هیجلو و عقب شد اما  نهیآ یجلو یکم

رد و و پا ک دیکش رونیاش را ب یپاشنه بلند ورن یو از داخلش کفش ها دیچرخ
 گفت:

 حاال شد.-
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س نهیخودش را درون آ بازم صدا یی ایکرد و محو ز یبرر شد که  گ زن یل اس 
ش شن شیخوردن گو ش رونیاز اتاق ب دیرا  شت تا گ لشیموبا یآمد.به دن ال گو

 یصتتفحه  یالله که رو یشتتماره  دنیبا د افتیآنرا داخل آشتت زخونه  نکهیا
 و جواب داد: دیکش یشده بود پوف انینما یگوش

 جانم الله.-
 گتره؟بهراد اومد خونه یسالم بر عروس خانم گل گالب چه خ را؟خوش م-

 :دیفهم یالله م دیکرد بر خودش مسل  باشد ن ا یرا گاز گرفت و سع ل ش
 . آره اومده... یسالمت-

 به خودش گرفت: جانیاز ه یالله رنگ یصدا
 بود ؟ یعکس العملش چ-

 شد: یفشرده م نهیقل ش در س شتریو ب شتریلحظه ب هر
 خوشحال شد. یلی...خیخ-

 :دیترنم مشکوک شده بود پرس یگرفته  یکه از صدا الله
 افتاده؟ یترنم حالت خوبه؟اتفاق-

 پاک کند: شیرا از صدا یکرد آثار ناراحت یرا صاف کرد و سع شیصدا
 .نیخسته ام هم یکم هی،ینه بابا چه اتفاق-

آهان ... باشه عروس خانم مواظب خودت باش از طرف من به همسرت -الله
 بگو. کیت ر

سر برد نه تنها باعث غنا  یبه کار م شیکه الله در حرفها یو عروس خانم هم
کش اش کهیکرد به طور ید مچاله اش مدر خو شتریشد بلکه ب یرفتن دلش نم

 شد و پر از بلض گفت: ریسراز
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 حتمًا. یکه زنگ زد یمرس-
 .یقربانت با-
 .یبا-

 را چنگ انداخته بودو شیداشت بلض گلو یرا قطع کرد احساس خفگ یگوش
انداخت و خودش را  زیم یرا رو یها قصد سرباز کردن نداشت گوش یبه راحت

راس رساند.خوش ختانه ت رهیتونه توش آروم بگ یکرد م یحس م کهییبه تنها جا
آنجا  یتوانستت به راحت ینداشتت و م دیبهراد از اطراف د یبزرگ خانه   اً یتقر

 پناه ب رد.
شکش ب ستادیُشرُشر بارون ا ریز یوقت شمان غمگ یقطرات ا به  شنیمهابا ازچ

رد.حال بلض رها ک یرحم یو ب ییاز تنها ییایرهستت ار شتتدو او را دردن نییپا
وقت بهراد را  چیکاش ه یکه ا کردیآرزو م یاش آزاد شتتده بودو در دلش گاه

اش  یبه آوارگ یوقت او نشناخته بود.تا االن حداقل قل ش در آرامش بود ام دهیند
.اگر نعمت ن وده است شیانکار کند که وجود بهراد برا توانستینم دیشیاند یم

 که برسرش نازل نگردد. ییاو ن ود ممکن بود چه بالها
شب ضعف م شتریب شهیاز هم ام ساس  ضافه بودن در زندگ کردیاح  یحس ا

.هو کردیو روح شکسته شده اش را خدشه دار م فیبهراد مثل خوره وجود نح
 نیدرشتتت باران بر زم زویر یبرخورد دانه ها یخفه اش در صتتدا ی هیهو گر

 .دیرس ینم ییشد و به جا یگم م
*** *** *** 

 حالت؟؟؟ نیبهراد با ا یریم یکجا دار-
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و  نیستتنگ ییو دوباره با قدم ها دیکشتت رونیب اریدستتتش را از دستتت مه بهراد
 راه افتاد: نشینامتوازن به طرف ماش

 دی، ترنم خونه تنهاس ن ا سیبمونم حالم اصتتاًل خوش ن نجایا گهیتونم د ینم-
 موقع از شب تنهاش بزارم. نیتا ا
شفته  ینگاه نگرانش را به چهره  اریمه  کیپ نیبهراد که بعد از خوردن چند یآ

 م*ش*ر*و*ب به آن حالت درآمده بود دوخت و گفت:
 پشت فرمون. ینیم*س*ت بش سیرسونمت...الزم ن یخودم م ستایپس وا-

 زد: یفرو برد و ل خند دردناک شیدستش را داخل موها بهراد
بانترس م*س*ت نکردم اگه م*س*ت ب-  رویزدم همه جا رو ز یم دیودم که 

 کردم. یرو م
 رسونمت. ی...خودم میحال بر نیتونم اجازه بدم با ا یدر هر صورت من نم-

 رونیرا از دستتتان او ب چییبهراد بتونه بازم مخالفت کنه ستتو نکهیق ل از ا بعد
 یصتتندل یکه مخصتتوص بهراد آماده کرده بود رو یو با گتاشتتتن کادو دیکشتت

کارش بهراد را در عمل انجام شتتده قرار  نیعقب پشتتت فرمون نشتتستتت و با ا
ض چجورهیه اریمه دیداد.بهراد که د داد بهش اجازه دهد  حیشود ترج ینم یرا

بهتر بود بعد از  زیخودش ن یبرا ینطوریکند ا یتا او را تا درب منزلش همراه
ست کلفت شب لب به م*ش*ر*و*ب زده و با پو سال ام  یرو ادهیز تمام یچند

شب چه اتفاق نهمه وجود آ ادیبه احتمال ز دیبرسرش آ یکرده بود معلوم ن ود ام
که معده  یبار نیشد...آخر یم یزیم*ش*ر*و*ب در معده اش موجب خونر

از  کهیبود.زمان رانیهفته ق ل از آمدنش به ا کیشتده بود  یزیاش دچار خون ر
س ینگران شتش چند روز غتا نخورده و  سترس برگ ش گاریخاتون و ا بود و  هدیک
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ِسلنا غتا خورده بود معده  سرهم که به زور  سش دچار خونر یآخر  سا  یزیح
 شده بود.

به حرکت درآورد و از و نیماشتت اریمه ما هنوز دوتا خ رونیب الیرا   ابونیبرد ا
ود دهانش قرارگرفته ب ینرفته بودن که با اشتتاره بهراد و دستتتش که رو شتتتریب

کرد و  پرت رونیبهراد خودش را به ب نیو توقف کرد.با توقف ماشتت دیکنارکشتت
باال آورد. اتیمحتو به کل  از  عیستتر اریمهمعده اش که تنها ا*ل*ک*ل بود 
ش سوپرمارکت دیپر نییپا نیما کرد  هیهآب ت یبود بطر یکیکه در اون نزد یو از 

شت...روبرو سرش را یو برگ سنگ بهراد که  ستهاش گرفته بود و تند و   نیبا د
 آب را به طرفش گرفت: یو بطر ستادیا دیکشینفس م

 کنه. یبخور داداش...حالتو بهتر م-
و بعد از  ارگرفتیرا از مه یستترش را ازحصتتار دستتتانش جدا کرد و بطر بهراد

مام آب را  هانش ت عده اش آزارش  هیشتتستتتن د ما ستتوزش م نفس خورد. ا
صاب خرابش که وقت.لعنت به دادیم  چیه گریشد د یاز کنترلش خارج م یاع

 ....شیسالمت ین ود حت شیحال زیچ
 بهراد؟ یخوب-اریمه

 را داخل جدول پرت یتونست سرش را تکون بده اما واقعًا خوب ن ود.بطر تنها
ش شو داخل ما شت نیکرد پا سرش را به پ شت و  د معده دا هیتک شیصندل یگتا

شتتکمش  یکرد. دستتتش را رو یم تشیاذ بیاش به ستتوزش افتاده بود و عج
 :گفتبود  ستادهینگران هنوز کنارش ا یکه با چهره ا اریگتاشت و رو به مه

 .سیحالم اصاًل خوش ن میسوار شو بر-
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ش عیسر اریمه ست و ما ش شت فرمان ن  هکیرا به حرکت انداخت و در حال نیپ
 گفت: دادیخلوت گاز م ابانیدر خ

 .مارستانیبرمت ب یاالن م-
 فشرد از هم گشود: یرا که از شدت درد بسته و بهم م چشمانش

 .ریاز داروخونه بگ یمسکن قو هیفق  برام  سیالزم ن-
 بهراد... یول-
 .شمیم ینطوریا سیبار که ن نیمن خوبم نگران ن اش اول-

 رشیکه در مستت یداروخونه ا یروبرو از بهراد تیشتتد و به تابع نیغمگ اریمه
آب داخل  یبسته قرص و بطر هیشد و با  ادهیپ عیقرار گرفته بود توقف کرد و سر

 نشست و آنها را به طرف بهراد گرفت: نیماش
 بخور. ایب-

شکمش خم شودادستش  یصاف نشست اما درد معده اش باعث شد رو بهراد
شتن  اریرا در همون حالت به طرف مه سته قرص را گرفت و با بردا دراز کرد و ب

 و دینفس ستتر کشتت هیرا باز کرد و قرص ها را با آب  یدوتا مستتکن درب بطر
درب  یکه روبرو یدوباره به حالت ق لش برگشت و چشمانش را بست و تا وقت

 چشم باز نکرد. دنیآپارتمانش نرس
 .میدیرس-اریمه

را  نیبرداشت و بوق ماش زیرمون خبه طرف ف یرا باز کرد و به سخت چشمانش
ز کرد با موتینگه ان متوجه او شد و درب را با ر نکهیدوبار پشت سرهم زد تا ا

با مهارت  اریآنها را دعوت به داخل کرد.مه نشیو با دوال راست شدن کناره ماش
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ش ش ییرا در جا نیما صوص پارک ما سو دبهراد بو نیکه مخ را  چییپارک کرد و 
 رفت:به طرف بهراد گ

 م.کن یگند امش و ماست مال الینشده برگردم و ریبهتره تا د گهیخوب د-
 لیلکه به د یبا کرخت کهیرا گرفتادر حال چییستترش را تکون داد و ستتو بهراد

 شد گفت: یم ادهیشده بود پ جادیخوردن مسکن ها در بدنش ا
 .یجا بمون تا روز مهمون نیامش و هم یخواد خودتو تو دردسر بنداز ینم-

شه ا دوباره شت از نق ش یروزه مهمون یکه بهراد برا یترس و وح  هدیفرامرز ک
بهراد  کیعقب برداشتتت و نزد یصتتندل یافتاد، کادو را از رو اریبود در دل مه

شتتد و دستتتش را گرفت و مج ورش کرد به طرفش برگردد.ستت س در چشتتمان 
 :دیپرس یشد و جد رهیروحش خ یو ب یطوس

 .فتهایقراره ب ی؟ القل بهم بگو بدونم چه اتفاق یکن کاریچ یخوایبهراد م-
از نقشه اش باخ ر شود نگاه  یدوست نداشت تا روزه موعود کس چیکه ه بهراد

 3 یآستتانستتور را که در ط قه  یگرفت و دکمه  اریاز چشتتمان پرستتشتتگر مه
 متوقف شده بود فشرد:

 .شهیمشخر م زیبه موقعش همه چ -
 اما ...-

 حرفش را ادامه دهد: اریمه نگتاشت
ست ندارم خودتو درگ نیهم-  یونمهم یتا روز خوامیفق  م یکن ریکه گفتم دو

 الی...امشتت م ویبد یخوام ستتوت ینم یریفاصتتله بگ نیاز فرامرزخان و شتته
شون خ ر م یزنیفردام زنگ م یرینم شکل کار هی یدیبه ومده ا شیبرات پ یم
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 یگردیبرم یروز ق ل مهمون هی یگیخارج از تهران م یبر یچند روز یمج ور
 که نگران ن ودنت ن اشن...

 بگم؟ اگه بابا بفهمه دروغ گفتم کارم ساخته اس. یدروغ نیهمچ دیچرا با-
و  دهیرس نگیانداخت حاال آسانسور به پارک اریبه چشمان مه یقینگاه عم بهراد

 درش باز شده بود:
مدت رو برو آپارتمان خودت  نیبرادرت اعتماد کن ا بارم شده به هی یبرا-بهراد

 یبرات نقشه بکشه که اگه نشد رو نیشه خوامیبرسه.نم یبمون تا روزه مهمون
نه رو تو پ یمن عمل عدم تو ا ادهیک نه برا حفظ آبروش... ب قت و میتا نیاش ک

هادتیدر مورده پ نیبا نوشتت یدار  یریبگ جوابو ازش  یصتتح ت کن شتتن
 .شهیم نیدر انتظار فرامرز خان و شه یواقع زیسوپرا هی ینجوریا

او را  شیحرفها دیبه فکر فرو رفت و بهراد که د بیبهراد عج یبا حرفها اریمه
و  فتگریم اریکه کادو را از مه یکوتاه در حال یریقانع کرده با گفتن شتتب بخ

 ار اریمتفکر مه یآن چهره  یتا بسته شدن درب ها گتاشتیداخل آسانسور م
 ...ستینگر
 شتتود چه؟اگر لیت د قتیبهراد به حق یبا خودش فکر کرد اگر حرفها اریمه

در مراسم به هدفش که قالب کردن ساناز به بهراد است نرسد...اگر  یوقت نیشه
 ینجوریاو را در عمل انجام شده قرار دهد و ساناز را نامزد او اعالم کند چه؟؟؟ا

 یاز آن گتشته چطور م دش یبهراد ترد م نکهیبود هم ا دهیهم به مقصودش رس
ش ست از نو س ت به او پ یکه تازگ یقیبگترد؟حس عم نیتوان رده بود ک دایها ن

او را به فکر وا داشتتته بود تا با پدرش در مورده دختر مورده عالقه اش صتتح ت 
که همراهش بود  یکند و نظر مث ت او را به همراه داشتتته باشتتد.از شتتانس خوب
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ده گوشش خوانده،ش ریز نیکنار ساناز که شه بهراد ی ندهیآ ریدرگ فرامرز نقدیا
را نداشتتت و  اریمه ندهیدر مورده همستتر آ دنیشتتیاند یبرا ییجا گریبود که د

 چیکرده بود فرامرز بدون ه دیازدواج نزد پدرش کاند یرا برا نیاو نوشتت یوقت
 را اعالم داشته بود. تشیرضا یمخالفت

ستش سعفر شیرا داخل موها د و  نگیدر پارک ستادنیا یکرد به جا یو کرد و 
 یفکر کردن به حرف بهراد گوش کند وبه آپارتمانش برود و تمام تمرکزش را رو

 دهد بگتارد. نیبه نوش خواستیکه م یشنهادیپ
*** *** *** 

 یس بخش
در خود نداشتن دورتا دور خانه  یرمق نکهیباز شدن درب خانه چشمانش با ا با

ما اثر به دن ال ترنم گشتتتن ا مدن و  از او ن ود.خونه غرق در  یبه گردش درآ
صدا ساعت عج کیت یسکوت بود و   یاز نظرش بلند وآزاردهنده م بیتاک 

را به  خودش یگتاشتتت و با ستتستتت واریماند.کادو را همان داخل راهرو کناره د
ترنم را  یکه توان صتتدا کردن و گشتتتن در پراهرو رستتاند اونقدر خورده بود 

شت.از طرف ستیهم دلش نم یندا ضع خوا سفناک ب  تیترنم او را با آن و  ندیا
مرد م*س*ت که به چپ و راستتت تلو تلو  هیدوستتت نداشتتت ازچشتتم ترنم 

ستگ خوردیم شد.پس د ش رهیبا شد و  دیدر اتاقش را ک ست ب کیو وارد آن  ه را
له  فت.حوصتت مام ر بدون درآوردن ُپرکرد یطرف ح نداشتتتت پس  ن وان را 

حس کرد نفستتش بند  یلحظه ا یو برا ستتتادیدوش آب ستترد ا ریز شیل استتها
با  دیپر یمستخره از سترش م یم*س*ت نیا دینشتان نداد با یآمده...اما توجه
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و  دنحال شتتتده بو یکه بدنش کرخت و ب نیبود اما هم اریکاماًل هشتت نکهیا
سها صًا نف صو  یآزار دهنده بود برا شیبرا دادیا*ل*ک*ل متند  یکه بو شیمخ

به  یلحظه ا ه ب نکهیق ل از ا شیکه ستتتالها پ یآورد.حرف ادیحرف خاتون را 
 بود: دهیبرود شن کایآمر

سع- ش یشازده ام  شکالتت محکم با  نیتا کوچکتر نکهینه ا یکن در برابر م
 یه ...نویدود و م*ش*ر*و*ب غرق کن یسر راهت قرار گرفت خودتو تو زیچ

شه با دیزاد ن ا کیساالرخان ن شه مثل خود یکی دیمعتاد و دائم الخمر با ش با
 نقدیتونستتتت جلوش قد علم کنه...ا ینم شتتتدیهم جمع م یرو ایکه اگه دن

 یَقستتمش داده بود لب به حروم امرزشیمادرخداب یداشتتت که وقت یمردونگ
پدرو  ُمردن یحت  یشتترا نینفس داشتتت بهش عمل کرد و تو بدتر ینزنه تا وقت

ازت قول  خوامی...حاال من مستتتادیمادرش بازهم طرفش نرفت و ستتره قولش ا
کهینه ا رمیبگ بدم م ن مت  پا خوامیَقستت لت  به قو باشتت یخودت  ند   یب

س ست ندارم رمپ ش یکی...دو شو و مح ت بزرگش کردم  یب مثل فرامرز که با ع
شو بچ یفراموش کرد حت زویهمه چ امرزیاما با ُمردن پروانه خداب شو،خود ه ها

وش رو فرام هیمرگشتتو ق ول کنه بق نکهیا یغرق کرد.اما بجا یتو خوشتتگترون
شو اون زن حال  نیبه ا انهدرونه پرو زیعز یتا االن تو دیرو د کهیکرد وفق  خود

 ...یافتیو روز ب
مال پرو از با ک ما االن  خاتون قول داده بود ا به  مد اونروز  بدش آ  ییخودش 

شت کرد و جلو رپایقولش را ز ستانش را م شته بود.د شکها زشیر یگتا که  ییا
ماند نه  یستتره قولش م دیخاتون به چشتتمانش هجوم آوردن شتتد.با یادآوریبا 
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 دیااو ن  االبود...ح زیعز تینها یب شیزد خاتون برا یلب بهش م گرید دیبا
 گرفت. یم دهیحرفش را ناد

ده بود ش نیشدنشان سنگ سیرا که بخاطر خ شیآرام گرفت ل اسها یکم یوقت
س د شت پرت کرد.آب گرم  واریکه کناره د یاز تنش کند و داخل  حمام قرار دا

 که بخاطره آب سرد دچارش شده بود رها کرد. ییرا باز کرد و تنش را از سرما
 رونیکه گرفت اثرات م*ش*ر*و*ب را به طور کل از بدنش پاک کرد و ب یدوش
قطعًا بهترش  شتتهیتلخ مثل هم یفنجون قهوه  هی.ستتروحال شتتده بود و دیکشتت

شک دنی.پس باپوشکردیم سرسر یرنگ یگرمکن م شک کردن   شیموها یو خ
از  درب اتاق ترنم دنیل اس از اتاقش خارج شد اما با د دنیبا حولها بدون پوش

ش ستادیا حرکت سمتش برود اما پ ست به  ش ها مانیو خوا ش م مثل   یشد.ام
د آمدوترنم دراتاقش خواب بو یبه خانه م ریکه د ییابا شتت ه یبود چه فرق گرید

شت؟ خودش ن شت و تنها برا یبهش اعتقاد زیدا ض یندا کردن خود که به  یرا
 ...تشانینشودابود.مخصوصًا حاال با وجود محرم دهیسمت ترنم کش

ش زخونه تل سرش سمت آ س رییرا تکان داد و به  برق را  دیکل یداد.اما وقت ریم
داشت  قرار زیم یرو یگرد کیماند.ک شیاز تعجب برجا دید کهییزیفشرد با چ

 کیشتتتده بود.کناره ک نیتزئ یی ایآل الو خامه به شتتکل ز یبا مربا شیکه رو
ش طرف هکرد که باعث شتتد ب یم ییخودنما یرنگ یوخاکستتتر دیباکس ستتف

شود با د س هر یجلد دنیبرود.درب آنرا گ سهراب   یقیو حافظ ل خندعم یاز 
ش را روبرو شد که قل  یشست.کتاب سهراب راکه گشود با جمله ان شیبه ل ها

 به تالطم انداخت:
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 عشو ی ایکشم عکس رخ ز یشب م انیبال پرستو یدر ورا-
 کشم اندوه چشمان تو رو یم
 سرنوشت اهیکشم دست س یم

 یشد میبه تو که مع ود ش ها میتقد
 ) ترنم(

 لب با خودش زمزمه کرد: ریبهراد ز و
 دختر عاشقتم. یندارحرف -

 نهیاو را به طرف عقب برگرداند و نفس را در ستت ییقدمها یلحظه صتتدا همان
 اش محب*و*س کرد.

*** *** *** 
ش ختانه ر شی ایشب ز ل اس شده بود.خو شمش زِدآب  ملینمناک  و خ  چ

 کردن و آه و ناله هیگر ینکرده بود.باالخره بعد از کل اهیبود و صتتورتش را ستت
و  رفته بود.به داخل خانه برگشت لیبه کل تحل شیشده بود و انرژ کردن خسته

شد.آب ش زخونه  ست و رو یداخل آ شک را از  یزد و ردها شیبه د  صورتشا
 نه. ایشود  یپاک م ششیمهم ن ود که آرا شیپاک کرد برا

و صتتورتش را  دیکشتت رونیب زیم یرو یدستتتمال کاغت یاز جع ه  یدستتتمال
 یکیک دنیرفت اما با د خچالیخشتتک کرد.دهانش بدطعم شتتده بود به طرف 

دراز  کیگرفت.دستتتش را به طرف ک شتتتریبهراد آماده کرده بود دلش ب یکه برا
خل  چالیکرد و آنرا از دا نه  زیم یرو دویکشتت رونیب خ وستت  آشتت زخو

شت.ا ستیوحس بود که نم حالیب نقدیگتا اند پس راد بمبه انتظار آمدن به توان
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گتاشتتت.به  کیک یبود رو 28کرده بود و عدد  هیراکه با الله ته ییشتتمع ها
 لب زمزمه کرد: ریقرار داد و ز کیکناره ک زیم یتولدش رو یهمراه کادو

 تولدت م ارک عشقم.-
دستتت فشتترد.ق ل از  ریبهراد ز ی هیگردنش بود و هد یگردن ند بهراد که رو و
شود جلو نکهیا شمانش  شک مهمان چ ش زخونه به  زششیر یا را گرفت و از آ

 قصد رفتن به اتاقش خارج شد.
اش  هیتخت رها کرد و با بستتتن چشتتمان خستتته و متورم از گر یرا رو خودش

 اشک را به آنها نداد. دنیجوش یاجازه 
قدر خواب دینفهم ها ا دیچ ما تن که د نیا خت و ب گریرا حس کرد  رمو  یکر

ستش را رو ستین ساخته بود.د شمان پف  یانگار خواب کوتاهش آرومش  چ
اتاق و ستتوزش  ی.گرمادیکرده اش که به زحمت باز نگهشتتان داشتتته بود کشتت

 ...تعجب کرد از خودشدیاز اتاق و آش زخونه کش رونیاو را به سمت ب شیگلو
ه شتتده بود که متوج ریبود آنقدر درگ شیپاشتتنه بلند به پا یآن کفش ها نوزه

ش ست.زهرخند دهیده با کفش خوابن ستیکه دلش م یش  یادآوریاز  یا  خوا
با بلند کردن ستترش و د  دنیکناره بهراد رقم بزند برل انش جا خوش کرد.اما 

بود  ندهاو ثابت ما یزده رو رتینگاهش ح کهیبهراد داخل آشتت زخونه در حال
 ماند... خکوبیم شیبرجا
و  دیرستت یآشتتفته به نظر م یبهراد کم یمتوقف شتتده بود چهره  شیبرا زمان
 هیرا ترنم در عرض چندثان نهای.ادادیحالش م یچشمانش نشان از خراب یسرخ

صورت بهراد خ و  تی.چون بعدش با درک موقعدیشده بود فهم رهیکوتاه که به 
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نه  باال ت نه بودن   با آن ل اس هماو آن  یبهراد وشتترم قرار گرفتن روبرو یبره
 صورتش از شرم گلگون کهیزل بزند و سرش را در حال نیاز ا شتریاجازه نداد ب

 انداخت. نییبرپا بود پا ییو در درونش غوغا
بهراد فراموش شده بود و چشمانش تنها عشقش را که درون  یو مکان برا زمان

که خود برا تا بهش یبود ومنتظر فرصتتت دهیخر شیآن ل اس قرمز رنگ   بود 
برهنه اش را  یشتتانه ها یرو ینند آبشتتارل*خ*تش ما ی...موهادید یبدهد.م

ره .باالخدپوشانده بود و صورت سرخ شده اش او را مانند دختر بچه ها کرده بو
کنترل از دستش خارج شد و با برداشتن دو قدم بلند خودش را به ترنم رساندو 

 یبه وضوح صدا کهیبه طور دیاو را تنگ در آ*غ*و*شش کش هیاز ثان یدرکسر
انده م شیحرکت برجا ی.ترنم مسخ شده همانطور بدیترنم را شن یاستخوان ها

بهراد دستتتانش را دورش حلقه کرد و او را به خودش فشتترد تازه آن  یبود وقت
ت بهراد قرار گرف ی نهیس یدستانش رو اریاخت یزمان بود که به خودش آمد و ب

حاال که دلتنگ اوستتت  خواستتتیاش گم شتتد.دلش نم نهیستت یو ستترش رو
شکها سوا یجار شیا شت حاال که بهراد خود به  شیشود و ر ست دا کند.دو

ه ک ییکند تا ش ها رابیخودش را از آ*غ*و*ش بهراد س ریدل س هیطرفش آمده 
 لحظه نماند. نیگتارد در حسرت ا یاو تنها سر بر بالش م الیبا خ

 گوش ترنم زمزمه کرد: ریو ز افتیرا باز شیکرد تا صدا یسع یلیخ بهراد
 ات. هیاس...ممنون بابت هد هیهد نیتو...وجودت...بودنت کناره من بهتر-

ها ند دلنشتت یل  شتتتده بود  یبهراد مخف ی نهیکه در ستت ینیترنم را ل خ
 یها بود.نفس یملود نی اتریز شیضتتربان تند قلب بهراد برا یپوشتتاند.صتتدا

ن تداش تیحس واقع خوردیبرهنه اش م یکه به صورت و شونه ها یداغ و ملته 
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آن هم  یابراز دلتنگ یکرد.باالخره بعد از کل یرا به عقلش ثابت م شیلحظه ها
از  ترنم برداشت و دنیدست از به آ*غ*و*ش کش یتیدر سکوت بهراد با نارضا

هم جدا شتتدن.هنوز صتتورت ترنم ستترخ بود و لرزش دستتتانش به وضتتوح 
روع دارد ش نگه نیشرمگ نیاز ا شتری...بهراد که دوست نداشت ترنم را بدایهو

 کرد به حرف زدن:
 .یبود ادمیممنون که به -

 داشت: یلرزش محسوس شیبود...صدا نییهنوز سرش پا ترنم
 نکردم. یکنم کار یخواهش م-

ارش که کن ییاستتت رفت و با چاقو یکه معلوم بود خانگ یکیبه طرف ک بهراد
ه ب نکهیفراموش کند ا خواستتتیازش جدا کرد... دلش م یا هیقرار داشتتت تک

شت  یم تشیاذ ینیریدارد و هر طعم شت تیحستاست ینیریشت کند.دوستت دا
ک یاز ک یپخته اس امتحان کند پس با برداشتتتن تکه ا شیرا که ترنم برا یکیک

ش صله آنرا به دهانش برد.دلش نه تنها از  زد بلکه ن کیک یبه اندازه  ینیریبالفا
 را با ولع خورد. یبعد یبار از طعمش خوشش آمد و تکه  نیاول یبرا

ز بهراد ا دانستتتیم یاو به خوب ستتتینگر یبا عشتتو به حرکات بهراد م ترنم
 بهراد یخوشتتحال یشتتانستتش را برا نحالیجات متنفر استتت اما با ا ینیریشتت

 ...سیشانسش خوب از آب در آمده و بهراد راض دیدیامتحان کرده بود و حاال م
که ا بهراد به طرف ترنم  گرید یت نارش ابرداشتتتت و  تادهیکه ک بود  ستت
برد و  شیبه خود گرفته بود.دستش را که پ یاز قدرشناس ی.نگاهش رنگدیچرخ
را از دستتتان بهراد  کیک یمخالفت چیدهان ترنم نگاه داشتتت او بدون ه یجلو
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با  وشتتد  لیترنم به ستتمتش آرام آرام متما ییچشتتمان جادو خیخورد .بهراد م
 کرد: داشت زمزمه یترنم تازگ یکه برا یلحن

 از خدا بخاطر حضورت کنارم ممنوم.-
اال اش را ب نهیداغ و تندش که قفسه س س یو نفسها  شیغر شاحالیصدا ُتن

ستتت  اریاخت یب یبرد.همه و همه نشتتان دهنده  یم نییو پا شتتدن بهراد و ستتُ
ه بعد از ک یبار در مقابل ترنم،دختر نیچندم یبار که نه برا نیاول یشدنش برا

روح و قلب و  راش گتاشتتته بود و حاال او ب دهیستتالها پا به قلمرو حصتتارکشتت
ترنم قرار گرفت انگار زمان  ی رچانهی.دستش که زکردیم ییجسمش فرمان روا

اندکشتتان  یصتتورتش را جلو برد فاصتتله  اریاخت یو مکان فراموشتتش شتتد ب
 ترنم نشست... یل ها یداغش رو یبرداشته شد و ل ها

ش شنه  اریاخت یب شانیهردو مانچ ست همانند ت شد و بهراد آرام آرام در سته  ب
را به حرکت درآورد و  شیل ها دهیکه بعد از گتشتتتن از ستتراب به آب رستت یا

ه ک یترنم به حرکت درآورد.بعد از حرکات یبرهنه  یبازوها یدستتتانش را رو
شده بوداتا جا ضوح تند  شده و حاال به و شروع  سکوت خانه را  کهییآرام آرام 

اًل را کام ارشیشکست.بهراد اراده و اخت یم شانیتند و کش دار نفسها یصدا
از م*ش*ر*و*ب درش ن ود اما عطرتن  یاثر گرید نکهیاز دستتتت داده بود با ا

ها به طور شیاو را م*س*ت خو شیترنم و ل  ته بود. نفس  یوقت کهیستتتاخ
تب  شتتودنچشتتم گ بند آمد و از هم جدا شتتدن و اهویه نیاز ا شتتانیهردو

ستن و ن شمان هر دو ازیخوا شدن در چ سته  ش یم شانیخوا سد دیدرخ .بهراد 
و  نیزم یترنم و بلند کردنش از رو یرپاهایرا بادستتتت انداختن ز انشتتتانیم

م برداشت.ترن انیاتاق خواب خودشاشکسته و از م یرهس ار شدنشان به سو
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 و تب دار خمان سربدون پلک زدن به چش کهیُمسخ شده در حال یمانند کودک
 مهیخ شیتخت خوابانده شتتتد و او رو ی.توستت  او روستتتتینگر یبهراد م
 نیدر گوشتته کنارتر دیخواستتت او را پس بزند شتتا یتوانستتت و نم یزد...نم

در حال رخ دادن بود  نشتتانیاتفاق که در ب نیهمانند ا یزیقستتمت وجودش چ
سر ب یمخف ستکرد در مقابل خ یآورده و مج ورش م رونیشده و حاال  او  وا

 یفکرکند که هنوز مهمان نیخواستتت به ا یشتتود...بهراد آن لحظه نم میتستتل
شده آن لحظه تنها چ دهینرس شکار ن شان آ  زد یکه درونش موج م یزیو رابطه 

لو و الله گ ریز شیل ها ن اریکنارش بود.ا دنیتصاحب ترنم و به آرامش رس ازین
ب او ل اس ش پیطرف ز هب اریاخت یستش بگوش ترنم به حرکت در آمد و د ی

به طور کامل از  شیخود دار دیرا د شیترنم از همراه تیرضتتتا یو وقت دیللز
تا بخشتت گریرفت و در آ*غ*و*ش همد انیم  یاز دفتر زندگ گرید یفرو رفتن 

 شان ورق بخورد ...
*** *** *** 

 کمیو  یس بخش
سم یمحکم یغلط صورتش با ج سفت کنارش  یکه زد با برخورد  سخت و 

ش صورتش رفت و در حال دهیچهره اش درهم ک ستش به طرف  با  کهیشد و د
ه باز کرد.اما ب مهی.چشتتمانش را ندیمال یاش را که دردگرفته بود م ینیدستتت ب

 و چشمانش به طور کامل دیاز جا پر دید یم شیروبرو کهیزیچ دنیبا د ک ارهی
 از هم باز شد.
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 یبرهنه کنارش چون کودک یا نهیشتتده و به بهراد که با ستت زیخ میتخت ن یرو
 شبیکه د یل اس دنی.چشمانش در اتاق چرخ خورد و با دستیبود نگر دهیآرام
ت چشمش جان گرف یجلو شبیافتاده بود اتفاقات د نیزم یوحاال رو دهیپوش

ستااو چه کرده بود؟ن ا ش سرد بر کمرش ن ود و ب یم دهارا یب نقدریا دیو عرق 
ه ک یافتاده بود و درد دیکه ن ا ی!اما حاال اتفاقدادیرا در دستتتت م شیخوددار

را به  قتیحق نیبود ا دهیچیاش پ ک ارهیوکمرش با تکان خوردن  رشتتکمشیز
ش یرخش م ست باور کند  ی.نمدیک  را با بهراد گترانده بود؟ شبید یعنیتوان

ض صاًل نارا شحال یاما چرا ا سنا ین ود بلکه خو سو شه  یمح شه گو  یدر گو
 زد! یقل ش به او چشمک م

ستش ش شیرا داخل موها د سع دیک سش از رو یو  شتن ل ا  نیزم یکرد با بردا
چطور  دیوضتتع استتفناک را تمام کند.نفهم نیبه تنش کند و ا یطور هیآن را 

چشتتمش به ل اس بود آنرا  هیچشتتمش به چشتتمان بستتته بهراد و  هی کهیدرحال
ه طور ک هر دیبود اما با دهیو امانش را بر دادیدردش آزارش م نکهی.با ادیپوشتت

گاه بهراد ن رینظ یدر چشمان ب گریتوانست د ینم ختیگر یشده بود از آنجا م
ت که درد داش نقدیکرد ا یکند.تازه توانسته بود آنرا با زحمت ب وشد اما هرچه م

 خودش تخت سمت یاز گوشه  شیتخت بلند شود پاها یتوانست از رو ینم
ست تکان بخورد. نفس عم یبود و او نم زانیآو ش یقیتوان سع دیک رد به ک یو 

 دنیحس للز یلحظه ا یکند اما برا روین دیندهد خواست تجد تیدردش اهم
طرف  و به دیپشت کمرش باعث شد از جا ب رد ودوباره درد به سراغش آ یدست

س سو شود و آخ مح شده اش بلند  یدندون ها نیاز ب یدلش خم  شرده  بهم ف
 :دیبهراد را از پشت گوشش شن یشود.صدا
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 زم؟یعز یخوب-
قدریا که حت ویدردش عم ن  یریتاث شیگفتن بهراد هم رو زمیعز یبود 

شونه  سرش را به ن شتاتنها  نارش ک یبهراد ک دیتکان داد و نفهم ینف ینگتا
 نشست و دستش را دوره کمرش حلقه کرد:

 بزار کمکت کنم.-
به مخالفت دستان ترنم که تالش در مانع کردنش داشتن و  نکهیس س بدون ا و

 گفت: یجانش که دائم م یب یصدا
 تونم. ینه...خودم م-

او را به آ*غ*و*ش  یاو انداخت و چون کودک یپاها ریکند دستتش را ز یتوجه
باز  یواز رو دیکشتت پا درش را  با  مام رفت و  به طرف ح ندش کردا خت بل ت

 یراب یقستتمت شیشتتکل بود که در اتنها یضتتیکرد.وان بزرگ حمام به حالت ب
آب داخل وان  ریآن گتاشت و مشلول باز کردن ش ینشستن داشت.ترنم را رو

از درد عتاب بکشتتد از  نکهیاز ا شتتتریبود و ب نیی.ترنم همچنان ستترش پادشتت
غرق در شتترم اتفاق  نقدری.ادیکشتت یدر کناره بهراد عتاب مخجالت بودن 

صله  یبهراد ک دیبود که نفهم شبید ست کشیکم نزد یبه فا ست و د ش ش را ن
تدافع اریاخت یبرد.ترنم ب شیدرآوردن ل اس او پ یبرا لت   به خودش یحا

ه حالت ترنم گرفت نیا دنیبهراد با د یو دستتتان او را متوقف کرد.چهره  گرفت
 نیکه داشتتت باعث ا یدرد دیشتتا اوردیخودش ن یکرد به رو یشتتد اما ستتع

شت خودش را قانع م شده بود؟دا ض یحرکت   یکرد که ترنم از بودن با او نارا
 :دیشن ددرش خانه کرده بو یآروم و لرزان ترنم را که بلض ی.که صداستین
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 تونم. یخودم...م-
 :خیوتاه و کرد ل خند بزند هرچند ک یسع

 حالت بهتره من کمکت کنم. نیاما با ا یتون یخودت م دونمیم-
 باز هم خواست مخافت کند: ترنم

 اما من خودم...-
 یدهابن یدوباره دستانش رو کهیو در حال دیبهراد نگتاشت و حرفش را بر یول

 نداشت گفت: دنیکه کم از ناز کش یل اس او گتاشته شده بودابا لحن
هستتتم وخودمم کمکت  نجایا ؟منیکن یم تیخودتو اذ نقدیدلم چرا ا زیعز-
ش ستیکنم...الزم ن یم شوهرتم و توهم زن من یازم خجالت بک ...زن یمن 

 من. یعقد
قدر قد اون گام گفتن زن ع جد یلحنش هن که ترنم د یمن   گریو محکم بود 

ست حرف شد. بهراد به نرم شیبزند ول ها ینتوان سش را از تن یبهم ُمهر  ش ل ا
دانست حاال واقعًا خجالت  یاو که م انیجدا کرد و بدون نگاه کردن به بدن عر

دراز بکشد و  انکرد.کمکش کرد تا درون و یدرک م یرا به خوب نیزده است و ا
ه صورت درهم رفت یگرم به رو یبعد خودش با برداشتن ل اس او و زدن ل خند

 اش از درد گفت:
 یم ی...اگه دردت آروم نشتتتد از حمام که اومدرونیب مریمن م گهیخوب د-

 دکتر. شیبرمت پ
شد ودر را با فوت  و س س بدون موندن و جواب گرفتن از ترنم از حمام خارج 

مالفه  گرفت با عوض کردن میپشت سرش بست و تصم رونیکردن نفسش به ب
 خودش را مشلول کند..... دیرس یتخت که افتضاح به نظر م یها
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رفت و باعث شتد  رونیگرم وجودش را آرام تر کرد و درد کم کم از بدنش ب آب
هراد افتاد که ب یم ادشی یذهنش را ُپر کند.وقت شبیدوباره خاطرات اتفاقات د

شاد شبید شقانه با او رفتار کرده بود دلش غرق در   یشد. وقت یم یچقدر عا
مر ه خواب رفتنش کو تا ب دهیکنارش دراز کش یدردش شده و با نگران یمتوجه 

به ا یباعث م نهایو دلش را نوازش کرده بود همه ا برستتتد که  جهینت نیشتتتد 
 یروز هیکه  یاستتتت همان شیایانتخابش اشتتت اه ن وده و بهراد همان مرد رو

س شیآرزو شت ک صاحب  کهیرا دا سمش روح و قل ش را ت صاحب ج ق ل از ت
 کرده بود و حال مالک تام او بود...

به رو دستتتش ها کهییجا دیگردنش کشتت یرا  ُمهر شتتتده  شیبهراد رو یل 
باره از حرارت  بدنش داغ شتتتد و حس کرد آب گرم وان  ادهیبودند...دو بهراد 

 ستتتادیدوش آب ولرم ا ریبرد...پس از آن خارج شتتد و ز یحراراتش را باال تر م
سرد را باز م یاطیاحت یبا ب دین ا شت دردش که  یآب  متر ک حاالکرد امکان دا

 شود. شتریب ابدی نیتا تسک رفتیشده بود و م
ض بهراد  یو آماده  یعال زیبود دوخت...همه چ دهیکه چ یزیرا به م شینگاه را

شتتتان بود...با به خاطر آوردن ترنم که هنوز داخل حمام بود به اتاق  ییرایپت
 یشده  ینقاش یبه تابلو کهیو نگاهش در حال ستادیبرگشت و پشت در حمام ا

س  مه ی ایز ش اریاز خودش و ترنم کناره هم که تو ضربه  دهیک  یشده بود...
 به درحمام زد: یآروم

 حالت بهتر شد؟ یترنم...خانم-
 :دیشن دیچیپ یترنم را که در حمام م یصدا
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 خوبم.-
 داخل کمد هست بردار. زمیتم یتختاحوله  یبرات ل اس گتاشتم رو-
 باشه.-

سرش برنم یخجالت لعنت نیا کردیم یهرکار ست از  شتید س دی.اما بادا ت د
شتیخجالت برم نیاز ا شده بود ن ا یکار دا کارها خودش را آزار  نیبا ا دیکه 

ستن بدنش از زدادیم ش شام و کردن موهاش و  مد آ رونیدوش ب ری.باالخره با 
بعد  و رداشتب یرنگ یآب یاستخر یکه بهراد گفته بود حوله  یواز داخل کمد

 بهراد داخل اتاق دانستتتی...نمدیچیآنرا به دور بدنش پ شیرفتن آب موهااز گ
 دنیاز حمام قدم به اتاق گتاشت با د یکه ن اشد وقت کردینه!اما دعا م ایهست 

ضور بهراد ل خند زد و به طرف تخت که حاال روتخت یخال با  شیبودن آن از ح
و  ریل اس ز شیشتتتده بود رفت.بهراد برا ضیرنگ تعو یمشتتک یتخت یرو

له آنرا با ال یدر حراج شیوقت پ یلیگتاشتتته بود...خ یرنگ یصتتورت راهنیپ
بود اما امروز بهراد با  دهیوقت آنرا بخاطر وجود بهراد ن وشتت چیبوداما ه دهیخر

گرد  یا هقیل اس باعث شد نتواند مقاومت کند و آنرا ب وشد. نیانتخاب کردن ا
ست یوکم شت و قدش تقر شیبازوها یروکه تا  یوتاهک یها نیباز وآ   ایبود دا

اده بود اما ل اس س نکهیبا ا ستادیا نهیآ یباالتر بود.روبرو شیچند سانت از زانو
کرد  یقد ل اس وادارش م یو کوتاه قهی ی...بازکردیجلوه م  ایز یلیتو تنش خ

 یترا خشتتک کنداما وق شیموها نکاریتا آنرا عوض کند اما خواستتت ق ل از ا
 دیچرخ به عقب عیپشت سرش سر ینقاش یتابلو دنیبا د ستادیا نهیآ یروبرو
 ...ستادیتخت ا کیو نزد
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داخل محضتر هنگام انداختن  نیبود که نوشت یاز همان عکست یریتصتو قاب
شتشان پ کهیآنرا در حال تیبا خالق اریگردن ند به گردنش انداخته بود و حاال مه

بود.ل خند به ل انش  دهیخورد کشتت یخروشتتان ستتاحل به چشتتم م یموج ها
خشک کردن  نکهیشد.بعد از ا شینشست و با ذوق مشلول خشک کردن موها

ش یکل شیموها سرش راند و با چند بار چنگ ک شت   دنیوقت گرفت آنها را پ
  ارهکیرفتن از اتاق را کرد در  رونیعزم ب یدرونش آنها را مرتب ستتاخت...وقت

شد و بهراد روبرو شمانش غ کهیقرار گرفت.درحال شیباز  نهان پ رقابلیبرق چ
ته دوخ نییاو که چشتتم به پا یگونه  یشتتد و دستتتش را رو کیبود به ترنم نزد

 :دیبود،کش
 ؟یبهتر-

شتش را تمام تال نکهی.با ادیگفت که بهراد به زور شتن یل  ریآروم و ز یآره  ترنم
ل اس در تنش مانع از  نیبهراد خجالت نکشتتد اما داشتتتن ا یکرده بود تا جلو

شتتد.بهراد که کاماًل واقف به شتترم و خجالت ترنم بود  یخونستترد بودنش م
 کرد با حرف زدن ذهن او را منحرف سازد: یدستش را به کمره او انداخت و سع

 ؟یدیتابلو رو د-
 آره تکون داد: یل خند به ل ان ترنم نشست و سرش را به نشونه  دوباره
کادو ریت هیبا  شتترفیب ارهیمه-بهراد عقدمون رو داد هم  یدو نشتتون زد هم 
 تولدمو. یکادو

 ترنم سرش را بلند کرد و گفت: باالخره
 قشنگه. یلیدستش درد نکنه...خ-
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 شد گفت: یهمراه ترنم از اتاق خارج م کهیو در حال دیخند بهراد
 .شمیهالک م یکه دارم از گرسنگ میص حونه بخور میبر ایب-

شت م یوقت ستن ترنم با د زیهر دو پ ش ش زخونه ن که  زیآنهمه چ دنیکوچک آ
ه ب یقرار گرفته بود متعجب زده به صتتورت بهراد که آثار خوشتتحال زیم یرو

چند تار  شیبودن موها سیبود و بخاطر دوش گرفتن و خ دایوضتتوح درش هو
 :دیو با فراموش کردن خجالتش پرس ستیافتاده بود نگر شیشانیپ یآن رو

 !یکرد کاریچه خ ره؟؟؟چ-
 متواضعانه سرش را خم کرد: بهراد

 سرورم. ستین یزیچ نکهیچون شما ا ییبانو یبرا-
شن ترنم شده بود ل خند زد و  کهیبهراد در حال یحرفها دنیبا  صورتش گلگون 

شت و تازه فهم یتکه نان ست...باق دیبردهانش گتا سنه ا وز را ر یکه چقدر گر
با بردن ترنم  به چند جا رونیبه ببهراد   یو خوردن ج*ی*گ*ر و نهار و رفتن 

 گتشت... یحیتفر
*** *** *** 

ه ک یشگاهیداشتن استرس همراه الله در آرا نیو ترنم در ع دیموعود فرارس روز
حال آماده شتتدن بود.دلش مانند  شتتگریدستتت آرا ریاو ق اًل وقت گرفته بود ز

داشت نکند که بهراد را مج ور  .از برخورد فرامرز حراسدیجوش یم روسرکهیس
شدن از او م سرش  یم نطوریکرد؟اگر ا یبه جدا  آمد؟با وجود  یمشد چه بر

 یداده بود چطور م وندیکه هم جستتمشتتتان و هم روحشتتتان را بهم پ یعقد
غم واندوه به  نقدریکرد؟ا یم یچگونه زندگ گریتوانستتتت از او جدا شتتود؟د

شست صاف ن شگریبا تمام شدن کاره آر نهیآ یجلو یشد که وقت ریقل ش سراز
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ده شتتت  اینکرده و ز یچندان رییاش تل افهیق نکهیا نیخودش که در ع دنیاز د
ست ل خند بزند و آرا سردش که حت نیرا از ا شگریبود.نتوان  یشکرت یبرخورد 

هم نکرده بود ناراحت کرد...الله که کارش زودتر از او تمام شده بود و ل اسش 
 :ستادیبود کنارش ا دهیپوش زیرا ن

 !بهراد کوفتت بشه.یجووونم چقدر ناز شد یتر یوا-
الله ل خند بزند فق  با استتترس نگاهش کرد و  ینتوانستتتت از مزه پران یحت

 کرد به زبان آورد: یم ینیرا که در دلش سنگ یحرف
 ؟؟؟یاگه باباش مج ورش کنه طالقم بده چ-
 یترنم و ترستتش آشتتکار بود که الله دلش گرفت و ب یغم درون صتتدا نقدریا

 او حلقه کرد: یجلو رفت و دستش را دوره شانه ها اریاخت
م ...امش یکن یم یباف یمنف نقدریمن قربون او صورت ماهت برم چرا ا یاله-

 یخور یغصه م ینیش یبعدش تو م شهیتموم م گهید یاز مهمونها یلیمثل خ
 .یهمش نگران بود یو خوش بگترون یکن یشاد ذره هی نکهیا یکه چرا به جا

ها ترنم بل حرف که هم دواریالله ستتکوت کرده و ام یدر مقا که او  نطوریبود 
 باشد. دیگویم
 بشه. داشیپ انیغصه خوردن بلند شو ل استو ب وش که االناست پو گهیبسه د-
به اتاق دیحرف الله دستتتش را کشتت نیا با که مخصتتوص  یواو را بلند کرد و

ظه ا ضیتعو عد ترنم درون ل اس طال یل اس بود برد...لح رنگش و  ییب
ش شده بود.الله که با د یب  ایز یآن کفش ها دنیپو شته ها ن  دنیش اهت به فر

 زد: یترنم به وجد آمده بود براش دست کوتاه 
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عًا امشتتتب  یشتتتد یچه ج*ی*گ*ر- نه قط به بهراد رحم ک خدا  تووووو...
 .گمیم کی..از االن بهت ت رشه. ینم التیخیب

شانیکه ب یاتفاق یادآوریاز  ترنم شده بود  ن افتاده بود و هنوز از خجالت روش ن
له تعر یبرا پا فیال به  له آنرا  ند زد و ال ند ل خ فراموش کردن ترستتش  یک

 گتاشت...
باعث شتد هر دو  انیالله و پشتت بندش صتح تش با پو لیزنگ موبا یصتدا

 یکه قرار بود آنها را تا مهمان انیپو نیبعد درون ماشتت یقیحاضتتر شتتوند و دقا
 یم یکه شتتوخ گرید یبرعکس مواقع انیپو ی افهیکند...نشتتستتتند.ق یهمراه

 درون چشمانش نهفته بود. یگرفته بود وغم دیخندیکرد و م
*** *** *** 

 ؟یبهراد آماده ا-
به همراه  یرنگ یکه با کت وشتتلوار ستترمه ا اریبه مه نهینگاهش را از آ بهراد

بود انداخت و محکم  ستتتادهیپشتتت ستترش ا یو کراوات ستترمه ا یآب راهنیپ
 گفت:

 .میآره ...بر-
 زد: یُپر از نگران یل خند اریمه
 ... الیتو خودتو برسون به و امیاز اونطرف خودم م نیبرم دن ال نوش دیمن با-
 سخت بود اما گفت: شیگفتنش برا نکهیا با
ا برستتن تو اون نکهیرفته دن ال ترنم و دوستتتش الله...بهتره ق ل از ا انیپو ییدا-
 .یباش الیو
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 شیشانیپ یکه رو شیاز موها یسرش را تکان داد وبا عقب راندن شاخه ا بهراد
 نشسته بود گفت:

 .ایباشه...فق  زود و به موقع ب-
 :دیرا به آ*غ*و*ش کش بهراد

 بره. شیپ یخوایهمونطور که م زیهمه چ دوارمیام-
 او گتاشت: یشانه  یآمد ودستش را رو رونیب اریاز آ*غ*و*ش مه بهراد

 .شهیم نطوریمطمئن باش هم-
 یالیبه طرف و نشیزد و ستتوار بر ماشتت رونیاز خونه ب زیاو ن اریاز رفتن مه بعد

ش یتمام م زیفرامرز راه افتاد.امروز باالخره همه چ سالها  یشد و او به آرام که 
ور بود و به ز نیبزرگ فرامرز خان ُپر از ماش اطی....حدیرس یدر انتظارش بود م

ست جا ش یبرا ییتوان ش ابرکه در بر نشیپارک ما نچنان آ متیگران ق یها نیما
شم نم ش دایآمداپ یبه چ  بود که یغرق در چراغان الیشد و ادهیپ نیکند.از ما

شد ستور فرامرز خان انجام  ش یقیه بود.نفس عمروز ق ل به د سع دیک کرد  یو 
ند.ن ا کارش را جمع وجور ک به آب م یب دیاف با  نیدر آخر زدیگدار  ظه  لح

شده بود.حاال با دنشتماس گرفته و از آم وشیپر سوپرا دیمطمئن   ییزایمنتظر 
شت م یکه برا شب دا س یام ش یگاریبود. شن کرده  نیرا که ق اًل داخل ما رو

به طرف و نیزم یبود رو خاموشتتش کرد و  با نوک کفش  خت و ندا راه  الیا
.از پله ها باال دیرستت یبه گوش م الیاز داخل و یمیمال کیموز یافتاد.صتتدا

 یکرد و ازش پالتو یم میتعظ شیکه روبرو یتکارجوانرفت و در مقابل خدم
بود را درخواستتت  دهیکه پوشتت یمات یکت وشتتلوار مشتتک یرا که رو یبلند
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که مخصوص خودش بود پالتو را از تنش خارج کرد  یست خاصکرد.بهراد با ژ
صدا شد... سالن  س رد و وارد  ست خدمتکار   یهم همه از همه جا یو به د

س یبه گوش م دسالن که غرق در نور بو  نکهیا ی.بدون توجه به اطرافش برادیر
مهم ن ودن  شیکه اصتتاًل برا یبا اقوام و دوستتتان یاز شتتر ستتالم و احوال پرستت

راحت شوند به سمت آش زخونه راه افتاد و اما از شانس بدش وس  راه با شهال 
 برخورد کرد:

ه اول از هم خواستیدن الت گشت دلش م یپسرم...ساناز کل یباالخره اومد-
 .ینیتو ل اسشو ب 

شتت اهت به پورخند ن ود زد و در برابر شتتهال ستتکوت  یکه ب یل خند بهراد
 بهراد گره کرد: یکردااما شهال دست بردار ن ود دستش را دوره بازو

آشتتنات  مونیق ل از شتتروع جشتتن با دوستتتان خانوادگ خوادیبهرادجان دلم م-
 کنم.
 یب دیق ول کرد ن ا ریساناگزین یکه از چهره اش مشخر بود اصاًل راض بهراد

کرد.همراه شتتهال به  یو تحمل م کردیتا وقتش صتت ر م دیزد با یآب م گدار به
شنا ستان وآ شانیتک تک دو آنها  اتکیخوش آمد گفتن و بهراد در مقابل ت ر ان

سکوت م شان را م یتنها  سخ شهال پا ساعتین  اً یتقر دادیکرد و  ش یم  ته بود گت
 شیهابود ل خند به ل  ستتتادهیکنارشتتان ا انیپو کهیکه با ورود ترنم و الله درحال

 جدا کرد: شینشست و دست شهال را از بازو
 برم. دی...من باخوامیعتر م-

ش شهال شلول فخرفرو شر یکیبه زن  یکه م ل زاده بود ل خند گ موزیت کانیاز 
 نگاه بهراد گفت: ریبه صورت بهراد زد و بدون نگاه کردن به مس یگشاد
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 برو. زمیراحت باش عز-
از قفس رها شتتده به طرف ترنم  یشتتر شتتهال مانند پرنده ا خالص شتتدن از با

 چشتتمان یرفتارش داشتتته باشتتد جلو یرو یکنترل نکهیپرواز کرد و بدون ا
که ب یزده  رتیح له  جا بود و همچ خ ریال مه  ند  انیپو نیاز ه با ل خ که 

 گوشش زمزمه کرد: ریکرد ترنم را تنگ در آ*غ*و*شش فشرد وز ینگاهش م
 عشقم. یشد مثل فرشته ها-

عشتتقم که از دهان بهراد خارج شتتد باعث شتتد قلب کوچک ترنم در  ی کلمه
اس ل  دنیو ل خند بزند.نگاه بهراد با د افتدیب اهویبه ه یاش از شتتتاد نهیستت
شده بود...حاال که عاشقانه دوستش  نیسر ترنم ُپر از تحس یو شال رو دهیپوش

شت دلش نم ستیدا  کردن تیانفر هم او را نگاه کند وچقدر رع کی یحت خوا
زد باعث  یکه اثرات خنده درش موج م انیپو یاو را دوست داشت.صدا یها

 شد ترنم را از حصار آ*غ*و*شش آزاد کند:
ه جلب توج نکهیهستتت االن بهتره ق ل از ا ادیز نکارایبهراد جان وقت واستته ا-
 داخل. یما رو دعوت کن یکن

را به خنده معنادار داده بود پشتتت حرف او را  شیعجب جاهم که حاال ت الله
 گرفت:

 ترنم استخونانش پودر شد. چارهیموافقم ...ب انیمنم با پو-
صور همه به جا صورت شد و بهرادم برخالف ت شرم گلگون  اخم با  یترنم از 

 دست دعوتشان کرد: یو با اشاره  دیصدا خند
 .دیکن ییرایاز خودتون پت دییمعطلتون کردم بفرما خوامیمعترت م-
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شم و ابرو الله ستش را ز یبرا ییچ  نکهیترنم زد و ق ل از ا یبازو ریترنم آمد.د
 بهراد بخواهد مخالفت کند گفت:

 یطه از راب یکستت نجایا نکهیمثل ا دیزاد به نظرم بهتره مراعات کن کین یآقا-
 شما و ترنم خ ر نداره...

شه اش را به خاط بهراد سربچه اکه تازه نق ستش یر آورده بود مانند پ  خطاکار د
 گفت: یو با لحن بامزه ا دیکش شیراپشت موها

 خوب. یلیخ-
 :دیبهراد کوب یشونه  یدستش را محکم رو انیپو
 نجا؟یا شهیم دایپ یچ یدنیعشو وحال گل پسر...نوش یپ میبزن بر-

با  کهیدر حال یرا از شتتونه اش جدا کرد و با لحن شتتتاک انیدستتتت پو بهراد
 کرد گفت: یقرار گرفتن دن ال م یزینگاهش ترنم و الله را که پشت م

 نخور برنامه منو خراب نکن. یامشب زهرمار هی یکوفت بخور-
 شونه باال انداخت: یدیق یبا ب انیپو
شتم تو خاک وطن گ یبرو بابا از وقت- ستورپ اریومه  سی یتو رهیپامو گتا  زهیا

 بزنم. یسکیشات و هیفتادم نتونستم جانماز آب بکش ا شیویو پر
ها بهراد با ژستتتت  یتوجه انیپو یبه غرغر که  مت فرامرز  به ستت نکرد و

ا او را گرفته بود از پله ه یکنارش بود و بازو زین نیشه کهیمخصوصش در حال
 لب زمزمه کرد: ریآمد نگاه انداخت و ز یم نییپا
 زاد. کیکنم فرامرزخان ن یتمومش م ویامشب باز-
به  انیو بهراد هم نگاهش را از آنها گرفت و درکنار پو ندیزمزمه اش را نش انیپو

 جزوشان بود رهس ار شد و زین نیامیشناخت و بن یم کهیازکسان یسمت گروه
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با چشم دن ال شخر مورده نظرش  شانیتوجه به حرفها یو ب ستادیکنارشان ا
شت تا ا سا نکهیگ شمش به او افتاد به موقع خودش را ر زد و  یبود ل خند هندچ

 از جمع دوستانش به سمت شخر مورده نظرش راه افتاد... یبا عترخواه
 یاو با بلند کردن ستترش تازه متوجه بهراد شتتد.از رو ستتتادیا شیروبرو یوقت

شد و روبرو یصندل ست م کهیو در حال ستادیبهراد ا یاش بلند   دادیکه با او د
 گفت: یسیل خند زد، بهراد به زبان انگل

 .لیخوشحالم دن دنتیاز د-
س لیدن شک یدو یکه درون آن تاک س یم س ز ب شمان   جتاب اریرنگ با آن چ

 زد: یشده بود ل خند فاخر
 .نطوریمنم هم-

 او اشاره کرد: یبا دست به صندل بهراد
 مرت ه؟ زیراحت باش...همه چ-
 پا انداخت: یاش نشست و پا رو یصندل یرو لیدن
 شه. یقرار داد امضا م گهیساعت د کیآره...تا -

 زد: یکنارش نشست و ل خند کج بهراد
 بنداز. میکال به گوش سیم هیخوبه...به محض امضا شدن قرارداد -
 .یاوک-
 هی...فرامرز آدم زرنگیکارو خراب کن یم*ش*ر*و*ب نخور ادیکن ز یستتع-

 ممکنه قرار داد رو به نفع خودش و به ضررمون تموم کنه.
 سرش را تکان داد: لیدن
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ست خودت که م- سم ه س یدونیحوا  ادهیازش دورم ز یقول دادم وقت کایبه ج
 نکنم. یرو
 خوبه.-

 یدرست ن ود پس سرش را تکان داد و با گفتن موفو باش لیکناره دن ادیز ماندن
از کنارش بلند شد و به نزد دوستانش برگشت و مشلول جواب دادن به سواالت 

 در مورده اوضاع شد. انیپو
شوره باال و پا هنوز ست  یالله هم نم یشد و حرفها یم نییدر دل ترنم دل توان

شده و ترس  دنیبا د نکهیآرامش کند.با ا بهراد و آ*غ*و*ش گرم ومطمئنش آرام 
شده بود اما بعد از د شیها شه دنینابود   نییکه از پله ها به پا نیفرامرزخان و 

دلش هجوم آورده بود.دلش  هاز ترس و دلشوره ب ی یغر بودن انگار موج ریسراز
ت به دس زیدستان گرم بهراد را داشته باشد تا همه چ تیدر آن موقع خواستیم

 رود اما اماکنش ن ود. یفراموش
قدر از خودش جواهر آو- باش چ خانمو  مد زونیاوه...اوه... گار او  یکرده ان

 .یطال فروش
شه کهییبه طرف جا ترنم شت منظور الله  شاره کرده بود برگ  یادرنام نیالله ا

با آو که ط و معمول  قدار ز زانیبهراد بود  در  یجواهر ستتع یادیکردن م
ش ییخودنما شت.ترنم نگاهش را ق ل از ا یو فخرفرو او را متوجه خود  نکهیدا

 سازد گرفت و به صورت الله چشم دوخت:
 .نیبهراده...شه ینامادر-

 :دیباال پرالله  یابروها
 دروغ...چقدر جووونه.-
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 پوزخند زد: ترنم
 رو رد کرده. 40شه گفت  یس،میجوون جوونم ن نیهمچ-

 باال گرفت : یدستانش را به حالت بامزه ا الله
 .ندیمعلومه چقدر واسه اش زحمت کش امرزهیرو ب یی ایز یخدا پدره دکترا-

 و گفت: دیترنم از ته دلش خند باالخره
تو مسخره کن.الله -  کم مل 
 کنه. یم میبرو بابا چه از مادرشوهرش طرفدار-

شن ترنم شوهر زهرخند دنیاز  اد د حینگفت ترج یزیچ یگریزد و د ینام مادر
 برسد. انیراه افتاده بود همانجا پا نیکه راج ع شه یبحث

با ا و ما بهراد  کهیا ما حواستتش پ ن مه اش  یخودش در جمع بود ا ترنم و برنا
 نامزدش اریامشتتتب مه دیشتتتده بود با شیبود باعث نگران رکردهید اریبودامه
 یکرد.صتتدا یم یرا به مهمانان و ق ل از انجام مراستتم به همه معرف نینوشتت

ص را ست ر*ق*یآرام ن ود و بلند شده بود...تک و توک جوانها پ گرید یقیموس
 شونه نیو نوش اریبود که مه االتیخ نی...در همدنیر*ق*ص یشلوغ کرده و م

برادرش احستتنت  ی قهیبه شتتونه وارد ستتالن شتتدن و بهراد در دلش به ستتل
تا یاز دختران یکی نیگفت...نوشتت یبود که از نظر بهراد   شتتتده بود اخالق دی

ص شت مه یخا ساخته بود.با قر اریکه دا  اریگرفتن مه اررا واقعًا جتب خودش 
دانستتت  یراحت شتتد م زیز بابت همه چا الشیکنارشتتان انگار خ نیو نوشتت

 ...دیرس یدر راه است او به موقع به آنجا م زین وشیپر
 خانم ها. شیکن پ ییجان نامزدتو راهنما اریمه-بهراد
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 به بهراد انداخت: ینگاه اریمه
 کجان؟ نایترنم ا-

سره مه بهراد شت  شاره به پ شم ا ست  دنیبا د اریکردامه اریبا چ ترنم و الله د
 را گرفت وبه طرفشان رفت... نینوش

به  یلیم چینشان نداد.ه یقرار گرفت اما توجه شیجلو یدنینوش یحاو ینیس
امتحان کند اخالقش را به  یحت زین انیپو دادیاجازه م دیخوردن نداشتتت و ن ا

تا  شتتد و یکنترل م رقابلیغ گرید خوردیشتتات م هی یشتتناخت وقت یم یخوب
ان وامک ودجن ه اش فوقواالده باال ب نکهیباا یکرد یجمعش م دیآخر شتتتب با

کند وم*س*ت شتتود اما بهراد دوستتت نداشتتت امشتتب  یرو ادهینداشتتت ز
جا یستتکیر نیکوچکتر ند. با ولع  یگاریم*ش*ر*و*ب ستت یک آتش کرد و 

ش یفرستاد حس م شیها هیدودش را به ر سترس کم دنشیکرد با ک ه دارد ک یا
د و قطع ش یقیبود که موس دهیبه اتمام نرس گارشیخواهد رفت.هنوز س نیاز ب

صدا یج ید یصدا شود. شد همهمه خاموش  صالبت  یباعث  فرامرز با آن 
 بلند شد: یشگیهم

 بستن قرارداد چند ساله با شی...اوللهیامشب تنها به دو دل یدوستان...مهمون-
 اهورا . یساختمان ساتیشرکت تاس

رد و در بود بلند ک ستادهیه کنارش اک لیدست دادن با دن یس س دستش را برا و
ن که کنارشتتا یخدمت شیپ ینیاز داخل ستت یالستتیگ دادیبا او دستتت م کهیحال

 بود برداشت و با گفتن : ستادهیا
 قرار داد بزرگ. نیا یبه سالمت-
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شته بود باال اوردهیکه باالخره طاقت ن یسکیو وانیل کهیدر حال بهراد  ی مو بردا
 لب زمزمه کرد: ریبرد ز

 .تینابود یبه سالمت-
شد ل ادهیآنرا به دهان ب رد  نکهیق ل از ا اما سمت پ وانیخاتون باعث   انیورا به 

 :دیو بگو ردیکرد بگ ینگاهش م وسیکه ما
 .یخوریرو م یکی نیفق  هم-
 را گرفت و مزه مزه کرد: وانیق راق ل انیپو
 .یاوک-

و فرامرز با دستتت زدن مهمانها امضتتا شتتد...و بهراد منتظر  لیدن انیداد م قرار
باره گردیبگ لیبود تا آنرا از دن یفرصتتت اال م*ش*ر*و*بش را ب السی.فرامرز دو

 برد و شروع کرد:
 پسر بزرگم بهراد. ی ندهیدوم اعالم همسره آ لیدل-

 شیو دست زدن...اما بهراد مانند مجسمه سره جا ویشروع کردن به تشو همه
 یلحظه ا یبرا دیشده بود شا خیفرامرز م یکه رو یشک شده بود و با نگاهخ

شت مرد یبه دن ال پدرش م ضر  یگ شت و حا ست دا شقانه پروانه را دو که عا
ظه ا ین ود برا چه برستتر همچ یلح ند... جدا ک  نیاو و فرزندانش را از خود 

سنگ شیکه االن جلو یآمده بود اون یپدر شت تنها  سان  در قالب یقرار دا ان
زد به خودش آمد وحواستتش را جمع  شیبه پهلو انیکه پو یبود.با ستتقلمه ا

استتتوار و محکم خودش را به  ییکرد.حاال وقتش بود پس با برداشتتتن قدمها
بودارستتاند و  مانهامه یهمه  درسیدر د  اً یبود و تقر ستتتادهیفرامرز ا کهییجا
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ورت ص یبه رو ییرنگ و رو یبار ل خند ب نیاول ی...فرامرز براستادیکنارش ا
 بهراد زد:

 کن. یخودت نامزدت را معرف-
 یحاضر در جمعشان با صدا یل خند رو به مهمانها مهیزدن ن یبدون حت بهراد

 بلندش گفت:
اعالم  یزدانی نیرو با خانم نوشتت اریبرادرم مه یافتخار دارم اول از همه نامزد-

 کنم.
 پستتر بزرگش یجد یمتفکر به چهره  ابروشتتو باال فرستتتاد و یتا هی فرامرز

ش اهت فاخرستینگر ساالرخان بزرگاحت ی...او  شت   حرف یبه پدرش دا
 او بود... یگ  زیراه رفتنش ن لیزدنش و استا

س ستادهیکه حاال کناره بهراد و فرامرز ا نیو نوش اریبه افتخار مه همه ت بودن د
بت او بود.شتته حاال نو نامزد نیزدنا جا خورده از اعالم  و  اریمه ینگران و 

ش  یم طورنیا دمی.باستینگر یآنها را م دهیترس یبود و با چهره ا ستادهیا نینو
سرد از  یممکن بود هرکار دیفهمرا  یزیشد چ یبهراد نم یبود از ظاهر و خون

 بهراد دوباره بلند شد: یاو سر بزند.صدا
بانو-  یعمرم رو کنارش باشتتم رو معرف یباق که قراره ییو حاال افتخار دارم 

 کنم.
ستش به جا و شاره کرداجا ستادهیترنم ا کهییبا د بود و در  هستادیاو ا کهییبود ا

 یمتوجه  یهمه تصتتور کردن ستتتاناز که بهراد حت هیبق دید یاصتتتل با خطا
اومدنش نشده بودااست...ترنم که قدم اول را برداشت هم قدم شد با ساناز که 

ش امشب ل اس شهی. ل خندش بزرگ بود برخالف همدید یرا نم یجز بهراد کس
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سم س یر ش یا روزهیف یتر بود.ماک نه شو یبلوندش را رو یبود و موها دهیپو
بودابخاطر  رها کرده بود.ترنم هنوز متوجه هم قدم شتتدنش با ستتاناز نشتتده

 یآنها با هم به طرف بهراد م نکهیشتتک به ا یدر کنارش کستت انیپو یهمراه
کر شل شد...ف ششین نیشه دنیکه هم زمان به بهراد رس یرفتن نکرد و لحظه ا

ا آخر ر ریشده و بهراد را به دام انداخته است اما ت یکرد تمام نقشه اش عمل یم
 .که بهراد رها کرد باعث شد سنگ کوب کند..

 جدا کرد وکنارش قرار داد: انیبهراد به طرف ترنم دراز شد و او را از پو دست
 همسرم ترنم.-

صدا از ه یلحظه ا یبرا همه همه  یآمد به نوع یکس در نم چیسکوت کردن 
 نکهیآمد تا ا یدر نم یج یاز د ییصتتدا یزده بهشتتان زل زده بودن حت رتیح

ست زدن یصدا ضا ید شد اکثرًا به طرف  یف سالن را ُپر کرد و باعث  ساکت 
با  اً  یکه تقر شیویزد برگردن...بهراد از همان جا به پر یکه دستتت م یشتتخصتت

شته بود اما همانطور ز نکهیا  خند و ل ستیو خوش پوش بود نگر  ایسالها گت
در ذهنش ستتالها  دیشتتده بود شتتا وشیپر خکوبیزد.فرامرز جا خورده بود و م

 یکرد و آن کس کس شیویپر یشروع به همراه گرید یکیکرد. یور مدور را مر
 یم ییقابل شناسا یشدن به خوب یم ویکه اگر در چهره اش دق انین ود جز پو
تا آنجا  کهیکستت ش،حالیویبعد از چشتتم گرفتن از پر نیبود و شتته ترنم را 

شناخته بود و به ح یهمراه شده بود فکرش را  رتشیکرده بود  صدبرابر افزوده 
شود اما االن روبرو یخ ر شیسالها پ انیکرد بعد از جر ینم  زیچ شیاز آنها 
 بود!!!! یگرید
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ست زدن ها ب هیاز ثان یدرکثر  شانیراهمه ب نکهیشد تا ا شتریو ب شتریصدا د
 نیبود که افتاد؟ا یچه اتفاق نین ود آخر ا زیچ چیدستتت زدن.ستتاناز متوجه ه

کدام متوجه اش نشتتده  چیپنهان شتتده بود که ه نیشتته یبرنامه  یکجا هازیچ
 بهراد و نیکه نگاهش ب نیبه شتته یان!!!چهره اش م*س*تاصتتل بود و با نگران

ثل چوب اون وستت   انیو پو شیویترنماپر خت م در گردش بود.چشتتم دو
 و خشکش زده بود. ستادهیا

با دلواپستت اریمه که ازش چ یبه چهره  یهنوز نگران بود چون   یزیفرامرز 
شخر ن ود و هنوز م شب به  یو دعا م ستینگر یبودام وشیپر خیم کرد ام

 بگترد. ریخ
 شتریب بود و ستادهیترنم را که حاال از تالطم افتاده بود و کناره بهراد آرام ا بهراد

 گوشش زمزمه کرد: ریبه خودش فشرد و ز
 جاس. نیتا ابد جات هم نجایاز ا-

شمان براقش که مدتها بود به روسرش را ب ترنم  شیه طرف او چرخاند و در چ
 و ل خند زد. ستیو*ح*ش*ی نشده بود نگر

 کیبهشان نزد وشیبه خودش آمد که پر یچقدر گتشت اما وقت دینفهم فرامرز
با همان قدم ها یم به همان  یکوتاه و خانومانه راه م یشتتتد و  باره  رفت.دو

شد همان مرد یسالها شت و  سر ز یدور برگ ست دادن هم  شی ایکه بعد از د
از پروانه  یخواهر زنش که دستتت کم ی فتهیشتت دشیپرستت یکه عاشتتقانه م

 ستادهیا شیحال روبرو وشیبود شد. پر شتریب زیاز او ن شی ایز دیو شا نداشت
شتتد  ویفرامرز که نشتتان گتر زمان بود دق یشتتکستتته شتتده  یبود و در چهره 
چشمانش ع ور کرد اما با بستن آنها وتکون دادن  یاز جلو یلمیگتشته مانند ف
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گاه و با ن دیکند.به طرف بهراد چرخ یرو شیپ نیاز ا شتتتریستترش نگتاشتتت ب
 و زمزمه کرد: ستیخواهرش را نگر ادگارهیدلتنگش صورت 

 بهراد! یچقدر بزرگ شد-
 زد: ییل خند آشنا شیبه رو بهراد

 . ایبا وقار و ز شهیمثل هم-
 ه طرف ترنمو گفت:رو کرد ب بعد

 هم.... شونی...ترنم...اکنمیم یهمسرمو بهت معرف-
 ادامه داد: یدستش به سمت پر یاشاره  با
 .اریمنو مه یو خاله  انیخواهر پو یجالل وشیپر-

شن ترنم شت همچ دنیاز  شد!امکان ندا شمانش گرد و متعجب   نینام خاله چ
شد خاله  ستیخورد ب یکه به زور بهش م یزن جوان شته با هراد ب یو پنا را دا

ها او تن کهیزد و زمزمه وار جور ینیاز تعجب ترنم ل خند دل نشتت وشیباشتتد.پر
 بشنود گفت:

 .شترهیسنم ب یکن یفکرشو م کهیاز اون یچند سال هی-
ارکستتت دوباره شتتروع کرده وحواس  اریمه یخانمانه ل خند زدابا اشتتاره  ترنم

به طرف فرامرز برگشت و بازم نگاهش  وشیبود. پر مهمانها از آن ها پرت شده
 که عاشتتقانه شیوقت نتوانستتت تنها مرد زندگ چیگرفت...ه نهیرا خشتتم و ک

روزها بود و حاال  نیا یدوستتتش داشتتت را فراموش کند...فرامرز باعث و بان
 کند: یساله را برسرش خال نیچند یوقتش بود تا عقده ها

 فرامرزخان بزرگ... میدیباالخره بهم رس-وشیپر
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به  یصتتورت پر یتک تک اجزا یآمد و نگاهش را رو رونیاز شتتوک ب فرامرز
 گردش درآورد:

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-
شک و جد برعکس ست در برابر پر شهیکه هم یلحن خ شت اما نتوان  شیویدا

 پوزخند زد: شیبرو وشی. پردادیم یدلتنگ یمحکم باشد و لحنش بو
 یشتتد یباهام رو در رو م یروز هی دیبا یول ینداشتتت دنمویر دانتظا دونمیم-

 نه!؟!
ست چ فرامرز شه دیبگو یزیخوا ساعت نیاما  هرلحظه امکان  یکه مانند بمب 

 کرد: یانفجارش بود اخودش را قاط
 مهمونا بوده باشه... ستیکنم اسم تو و برادرت تو ل یفکر نم-

حو دخالت  نیبهراد درهم رفت...شتته یمشتتت شتتد و ابروها انیپو دستتتان
قاط ما خودش را  ها وشیکرده بود.پر ینداشتتتت ا  یدر برابر حرص خوردن 

 به او چشم دوخت: یل خند زد و با خونسرد نیشه
 .میینجایمن و برادرم به دعوت بهراد ا-

بهراد روانه کردااما او  یرا به رو نشیحرف نگاه خشتتمگ نیا دنیبا شتتن فرامرز
تک ا ینیب شیرد بود چون پکاماًل خونستت لحظات را کرده بود و االن  نیتک 

سرد هم ینگران یبرا ییجا شت.پس با نگاه ملرور و  شمان شیشگیندا  به چ
 فرامرز مابرستترش آوار شتتود ا شیشتتد و منتظر شتتد تا او با حرفها رهیپدرش خ

 :نکهیباز و بسته کرد وبا گفتن ا ضیچشمانش را با غ
 کتابخونه. دییایهمتون ب-



wWw.Roman4u.iR  582 

 

رد به دل ترنم هجوم آو یرا ترک کرد و خودش به کتابخونه رفت...باز نگران آنها
 را به دل بهراد راه دهد. شیاما نخواست با بروز آن تشو

کتش  بیو گتاشتنش داخل ج یو گرفتن کاغت لیبهراد با رد شدن از کناره دن و
 به سمت کتابخانه رهس ار شد.

*** *** *** 
سرت شحالنهی...کح سادت...ترس...نگرانی...خو شم...انتقام...هی...ح ...خ

 بود: دایتک تکشان هو یمه و همه در چهره 
 بود و با حستترت در پیل ش پ یبود و گوشتته  ستتتادهی* فرامرز کناره پنجره ا

 کرد. یم ریگتشته س
شده بود. تمام تال نهیبود و نگاهش از ک ستادهیا انیکناره پو شیوی*پر شش ٌپر 

 کرد. یخاطرات گتشته م اوردنیبه خاطر ن یرا برا
شا یل خند کم رنگ انی*پو شت  شحال بود از ا دیدا ست نکهیخو ه بهراد به خوا

ست او ب دهیاش رس سخت شتریا ش ییها و درد ها یاز همه از  ود ب دهیکه بهرادک
 .....غربتش بود.. یباخ ر بود...چون با چشم شاهد آن سالها

 نیساخته ن ود تو ا یو از دستش کار دیجوش یدر نگاهش حسادت م نی*شه
 نیننچیبود که او را ا یبار نیاول نیکرده بود ا یکه با فرامرز زندگ یچندستتتال

ثابت مانده  شیویپر یچهره  ی...نگاهش خصتتمانه رودید یگرفته و بدحال م
 بود.
 نیبه ظاهر خونسرد اما در باطن ترس از خشم فرامرز داشت دست نوش اری*مه

 کرد... یآرامش م یدر دستش بود و وجود او تا حد
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قات فا ناز چهره اش مضتتطرب و نگران بود ات تاد برا ی*ستتتا کاماًل  شیکه اف
که مطمئن شتتده بود بهراد را به زانو در آورده  یبود درستتت لحظه ا رمنتظرهیغ

او را با  خواستیکس شده بود...نگاهش زوم ترنم و دلش مبرع زیاست همه چ
 بود... یدستانش خفه کند اگر او ن ود االن خودش قطعًا کناره بهراد م

هرلحظه امکان دارد منفجر  کردیحس م داشتتتتی*ترنم چشتتم از فرامرز برنم
شود...ب یشود و رو ست  اریاخت یسره بهراد آوار  ست بهراد که د زده اش  خید

ه ب یداشتتت خودش را آرام کند وتوجه یو ستتع دادیرفته بود فشتتار مرا دربرگ
 ساناز نداشته باشد. یتوزانه  نهینگاه ک ینیسنگ

 ین ود اما در درونش حس انتقام م دایهو زیچ چی*و اما بهراد که از نگاهش ه
ش شب م نکهیحس ا دیجو سره راحت رو یام شه یتواند   دیبا نیبالش بزاره...

گر و پست  لهیزن ح نیسره ا ریشد...هرچه که برسرش آمده بود ز یمجازات م
 فطرت بود.

 خود کرد: یفرامرز همه را متوجه  یصدا
 بهراد؟ یراه انداخت هیچ یباز نیا-

با ظاهر هیکه منتظر  بهراد تا فوران کند ابتدا   آروم شتتروع کرد به یجرقه بود 
 مقابله:

 .تهیفرامرزخان واقع ستین یباز نیا-
 با حرص نگاهش کرد: فرامرز

 من! یاونم تو خونه  نجانیمردک و خواهرش ا نیا نکهیا ته؟یواقع یچ-
 کهنیزد اما ق ل از ا یبودابهراد پوزخند صتتدا دار وشیو پر انیبه پو منظورش

 همه را متوجه خود ساخت: وشیپر یبزند صدا یبخواهد حرف
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 یم زاشیتو مراستتم عز دیفق  بخاطره پروانه اس...من با نجامیاگه امشتتب ا-
 مویتو که بخاطرت عشقمو زندگ یُتو رو گهیبودم وگرنه حاضر ن ودم صدسال د

 از دست دادم نگاه کنم.
 زمزمه کرد: یآروم یگتشته چهره اش جمع شد و با صدا یادآوریبا  فرامرز

 من ن ود. رهیاون اتفاق تقص-
 :دیرزاز بلض ل وشیپر یصدا

ص-  نیقرار بود فق  دو هفته لندن بمونه و برگرده اما ب  الیبود؟دان یک ریپس تق
ه ...اگ میما از هم جدا ش یچند سال گتشته و اون هنوز برنگشته تو باعث شد

 لایو دان یاعتراف نکرده بود شتتمیپ تیبه عشتتو دروغ الیو نیاون روز تو هم
شت در حرفاتو نشن سره خو دهیپ  نکهیه ان میبود مونیزندگ نهبود االن منو و اون 
 کنم. یمن تو حسرتش زندگ

ع قط یواقع لیوقت دل چیبهراد را به درد آورد ه وشادلیآروم پر ی هیگر یصدا
حرفا باعث شتتد  نیبود اما حاال ا دهیو خاله اش را با پدرش نفهم ییارت اط دا

شود... دان شیبرا زایچ یلیخ شن  ستش نام الیرو شقانه دو زد خاله اش را که عا
 الیاز دان ییاز جدا بعد وشیپر یشدن ها یبستر لیداشت بخاطر آورد.تازه دل

کرد.چشم از  یرا آرام م وشیکه داشت پر دیرا شن انیپو ی...صدادیفهم یرا م
 پدرش چشم دوخت و گفت: یدرهم رفته  یآنها برداشت و به چهره 

 فرامرز خان؟ یدار یچه جواب-
سر فرامرز سوس تکان داد اما باز هم غرورش اجازه نداد اعتراف به  یتنها  با اف

ش شتن پر چیکند.او ه یمانیپ ست دا ش وشیوقت از دو سع مانیپ شده بود.  ین
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اش را دوباره به رخ  یشتتگیصتتالبت هم دیکرد خودش را کنترل کند امشتتب با
ش یم س دیک سم کانیبهتر از بهراد که نوک پ یو االن چه ک ش ترا به  انه خود ن

شت...م*س*تق شمان بهراد که اعتراف م میدا ش  یبه چ شمان هیکرد واقعًا   چ
 :دیپدرش ساالر است چشم دوخت و غر

شن کنم...من اجازه نم فیتکل خوامیفعاًل م- ص یدختره ب هیدم  یتو رو رو ل ا
 عروسم باشه. شهیو ر

 فرامرز دل ترنم را لرزاند و بهراد را به خروش در آورد: حرف
 وگرنه.... دیکن یصح ت م ینطوریکه در مورده همسره من ا هیبار آخر-

 حالش گرفته شده بود زبان باز کرد: وشیپر یکه با حرفها نیشه باالخره
ازش بخاطره  نکهیا یبهراد ؟ با پدرت درستتت صتتح ت کن به جا یوگرنه چ-

 یو تو روش م یدیجوابشتتو م یکن یعترخواه یخراب کردن امشتت و نامزد
 ؟یستیا

 :دیانداخت و غر نیبه صورت شه ینگاه ترسناک بهراد
دخالت نکن...فعاًل خودتو بکش کنار تا  ستتتیکه بهت مربوط ن یتو مستتائل-

 نوبتت بشه.
 داد زد:  اً یتقر فرامرز

 بس کن بهراد.-
 :باال رفته بود شیبه جلو برداشتا صدا یدست ترنم را رها کرد و قدم بهراد

سه- سکوت کردم وه گهید چرا بس کنم؟ب وت سک نینگفتم...ا یچیهرچقدر 
..ده .سین نطوریفراموش کردم.اما ا افکرکننیلیمن باعث شتتده خ یچند ستتاله 

ون اونطور آال خ یکردم بخوا یفکرشو نم چیه کایآمر میکه فرستاد شیسال پ
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 یه هواب راونو مینداشتم چرا فرستاد یکه من برات ارزش یی...تویواالخونم کن
بکشتتم تو کشتتور خودم نه  یجا دربه در نیهم یزاشتتت یدرس خوندن الاقل م

 . هیمشت غر هی شیپ ایاونسره دن
 ستیبهراد چ یحرفها دانستیخودشو وس  انداخت چون خوب م نیشه بازم

 شد: یرو م دیکه ن ا زایچ یلیشد خ یو اگر بازگو م
 شیپ یبر نکهینه ا یدرس بخون یفرستتتادت اونور تا بر ؟پدرتِی چه دربه در-
 آدم فاسد ... نیا

خن او س یبود سو دهیبرسد چون فهم انیبه پا نینگتاشت حرف شه شیویپر
 است: انیبا پو

 .نیحرف دهنتو بفهم شه-
به او  یبخواهد جواب نکهیبرگشتتت اما ق ل از ا وشیبه طرف پر ضیبا غ نیشتته

 کرد: خکوبیبلند فرامرز همه را م یدهد صدا
وگرنه تموم دارو  چیکه ه یدختره جدا شتتتد نیامشتتتب از ا نیهمبهراد اگه -

 .یبخواب ابونیتو خ دیاونوقت با رمیگیندارت رو ازت م
وحشتتت زده به بهراد که خونستتردانه پدرش را  اری...مهدیبه خودش لرز ترنم

 بود که بازم ل خند زد.... انی...و اما تنها پوستینگر کردینظاره م
 محکم گفت: بهراد

 .دمیمنه و منم طالقش نم هیکنم...ترنم زن عقد ینم نکارویامن -
 زده گفت: رتیح نیشه

 چه؟یباز هیبود ؟  یوس  چ نی...پس ساناز اتیزن عقد یچ یعنی؟یچ-
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 را پاک کند. یالیخ یتا آثار اشک ها دیچشمانش کش یبعد دستش را رو و
 چوقتیمن ن ود بلکه عروستتک دستتت تو بود...من ه ی چهیستتاناز باز-بهراد

 بخوام ازش سؤاستفاده کنم. نکهیچه برسه به ا اوردمیاسمشو ن
 ؟یمون یسره حرفت م-فرامرز

شدن از ترنم بود...بهراد  منظورش ستش را داخل ج هیبه جدا ن شلوارش  بید
 زد. ُپر از غرور گفت: یفرو برد و ل خند کج

 جونم. یتا پا-
 گتاشت و با تحکم گفت: زیم یرا رو  شیپ فرامرز

 رو صدا بزن. میسل-
شه یرو شه نیصح تش با  شد و از  نیبود... صله از اتاق خارج  از  یکیبالفا

صدا زده و به اتاق ب ست تا او را   یدوباره به جا زیخودش ن اورنیخدمه ها خوا
سکوت شت.حاال  شانیب یاولش برگ سل ن خر ش میحکم فرما بود که با ورود 

 مورده نظر فرامرز شکسته شد:
 د؟یداشت یزاد با بنده امر کین یبله آقا-میسل

 سرش را تکان داد: فرامرز
 .یاالن بهراد رو از ارث محروم کن نیهم خوامیآره...م-

ل خند زد و بهراد خونستترد ستتره  انیهمه گرد ومتعجب شتتد بازم پو چشتتمان
 :ستادیا رییتل یبدون ذره ا شیجا

 که شب تولدت دادم! ییالیو دیکل-فرامرز
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ت و تمام جلو رف یکرده بود با خونستترد ینیب شیرا پ زیکه از ق ل همه چ بهراد
به چشتتمان  زیم یو رو دیکشتت رونیرا ب دیکتش کل بیاز داخل ج انداخت و

 ...فرامرز ادامه داد:ستیپدرش نگر نیخشمگ
 .نیماش چییآپارتمانت...سو دیکل-

 مداخله کرد: اریپوزخند زد...مه نیشه
 .دینکن نکارویا کنمیبابا خواهش م-

 انداخت: اریبه مه ینگاه وحشتناک فرامرز
 .ستهیکه کرد با یعواقب کار یپا دی...بهراد بااریتو دخالت نکن مه-

 ملرورانه نگاهش کرد و مُهر سکوتش را شکست: بهراد
شت کمتر از دوماه ه یوقت- سابم ر یپول چیبعد از گت شد باه ختهیبه ح ات ن

َبستتم  رمیگیپول م نهمهیجوابم کرد گفت که ا نیتماس گرفتم،اما به جات شتته
دادم باور نکرد اون  حیتوضتت یکنم!هرچ ستتهیفرامرزو ستترک خوامیبازم م سین

ه ک یخونه ا دمیفهم نکهیبعد از ا یول دونستتتمیم گ*ن*ا*هیب نویلحظه شتته
شو ز هیشده و اجاره ا دهیتوشم به ظاهر برام خر شه ریتموم ستیم نیسره   مدون

تا اونروز فکر م ین ود سیخستت یبود یچون تو هر چ  دیکردم شتتتا یو منم 
 ...یام کن هیتن  یخوایم

 :دیکش ویعم نفس
شده انداختمو ب یب دیصاح خونه ام فهم- سره ماه ن شدم  سمًا ر گهید رونیپول 

 دربه در و آواره شدم.
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شمان فرامرز  شیصدا شد وبا اخم زل زد به چ شت  ستانش م شم لرزاند د را خ
به غ یداشتتتت کم کم درش النه م رتیکه ح  هیبق وشیو پر انیاز پو ریکردا

 کردن و بهراد ادامه داد: یمانده نگاهش م ریمتح
عد درستتمو ب- به ب ها  الیبا و گهیشتتتدم د الیخیاز اون روز  تماس نگرفتم تن

با ا پارک  کیبود... اریهبا م رانیارت اطم  به دوش بودم شتت ا تو  نه  ته خو هف
 .دمیخوابیم

را از چشتتمان فرامرز  شفوت کرد و نگاه و*ح*ش*ی رونیرا با حرص ب نفستتش
 گرفت و به پنجره چشم دوخت:

بود  اومده کشیبرخورد کردم...همراه شر انیبا پو یچندماه بعد به طوره اتفاق-
 یکرده  زیش منو نشتتناخت،من عزبودم. اول یکه توش نظافت چ یرستتتوان

حاال مثه بچه گداها شتتتده بودم.همون روز به زور منو با  یخواهرش بودم ول
برد و م الشیخودش  ن ق ول  لش  فا یاو حر مش  ه هم  یکردم  ب که  تو

گا به ن هی یاما وقت زدیبرم تو گوشم زنگ م انیحو ندارم سراغ پو یدادیارمهشد
د نه تو مهم ن و زیچ چیبرام ه گهیکه توش بودم انداختم ق ول کردم.د یتیوضتتع

باره ُخرد شتتتدم.پو نینه پولت و نه حرفات مهم من بودم که با ا  نایکارتون دو
م و تو که عالقه داشت یزیرشته مو به چ رییدرس خوندمو تل بیترت عیسر یلیخ

 ندن،بعد از فارغسراغش برم داد دوباره شروع کردم به درس خو ینگتاشته بود
ص ستان آلمان یکیشدنم با کمکش همراه  لیالتح  کیشرکت کوچ هی میاز دو

س یساختمان شو م یزیکردم زودتر از چ سیتا ضع مال یکه فکر از  میکردم و
ود تو بازار ب یکه آدم شتتناخته شتتده ا انیرو به اون رو شتتد ال ته با وجود پو نیا

سهم خودم هز یانتظار نم نمیاز ا ریغ شرکتو به پو ی نهیرفت...از   انیاحداث 
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ندم و خونه  که حستتتابدمیخودم خر یبرا یم*س*تقل یبرگردو کارمون   ی...
تم با تالشام تونس ستمیخودم وا یروپا خواستیازمون جدا شد م انیگرفت پو

 نیراز بزرگت یکیاسم خودم کنم االنم صاحب  بهسهم دوستمو بخرمو شرکتو 
 .کامیآمر یساختمان اتسیتاس یشرکتها

د زد وبه پس پوزخن دیکوبیفرامرز را م یحساب دیبود که با دهیرس ییبه جا حاال
 شد و گفت: رهیچشمانش خ

س- ست کهیک شب قرار داد ب صاح یگرفت یو بخاطرش مهمون یباهاش ام ب ...
 زاد. کیشرکت اهورا منم...بهراد ن

شم دوخت،به جز او همه ح ریمات ومتح فرامرز صورت بهراد چ کرده  رتیبه 
بود  هدیباور کند چطور نفهم توانستتتی...فرامرز نماریاز همه مه شتتتریبودن و ب

اگر باهاش قرار داد امضتتا کند چقدر  دانستتتیکه خوب م یشتترکت نیبزرگتر
 :گفت یاباروپسره خودش است.... بهراد.... اما با ن یمنافع دارد.برا شیبرا
 یرانیشتترکت امشتتب قرار داد بستتتم...اون ا سیان نداره من خودم با رئامک-
 .ستین

 چشم در چشم پدرش دوخت: بهراد
قرارداد  یمنو پا یامضتتا یکرد یکم دقت م هیمنه...اگه  ِل یشتتالود وک لیدن-
 !یدیم
 امکان نداره.-

 :دیکش رونیشلوارش ب بیدستش را از ج بهراد
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و  نیماشتت یخوایم ؟بازمیستتره حرفت هستتت یچ فعاًل که امکان داره...حاال-
 از دست رنا خودمه آره؟؟؟ کهییزایچ ؟؟؟یریخونمو ازم بگ

ه خود ب نهیرنگ ک گریکه د یفرامرز تنها سکوت بود و سکوت....و نگاه جواب
 از غرور شده بود. ینداشت و خال

تونم حستترت خانواده امو ...  یکنم اما نم یمن گتشتتتت م سیمهم ن-بهراد
 فراموش کنم. دمویکه تو غربت کش یرندا

 :دیکش رونیب یکتش کرد و کاغت بیداخل ج دست
 االن باطله. نیشرکت من و شما از هم نیقرارداد ب-

شمان متعجب فرامرز توس  بهراد به دون یقرار داد جلو کاغت س میچ شد  میتق
 افتاد. نیزم یو رو
 ندارم... یکار نجایا گهیمن د-بهراد

 زده اش را درون دست ملتهب و داغش گرفت: خیطرف ترنم رفت ودست  وبه
 .میبر-

کهیاز ا ق ل تاق ب یحرف یکستت ن نه بهراد از ا دن ال  زیرفت و ترنم را ن رونیبز
سره جا شاند.همه  شده باق شانیخودش ک شک  مانده بودن.نگاه فرامرز  یخ

 بهراد. یخال یهنوز به در بود و جا
 ...هم به خودت هم به پسرت.یردفرامرز بد ک یبد کرد-

صورت پو یب نگاه شش نم نیوقت از ا چیافتاد ه انیروح فرامرز به   یمرد خو
شده و او سر راهش قرار گرفته بود ازش  وشیپر ی فتهیش کهیآمد.درست از وقت

فکر  نیبه او دهد اما ناخواسته سکوت کرد و به ا یشده بود.خواست جواب زاریب
چه گرفت معلوم ن ود یمپروپال پستترش را ن ریتو آن ستتالها ز انیکرد که اگر پو
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 از نفرتش نستت ت به او را یفکر ها ذره ا نیا نکهیآمد؟با ا یستتره بهراد م ییبال
اه بود.در برابر نگ یلینگفت خ یزیکه ستتکوت کرد و چ نیکرد اما هم یکم نم

 ورایمه زیاز اتاق خارج شتدن و پشتت سترشتان ن زین وشیوپر انیاش پو رهیخ
 ...نینوش

ر د یشانه اش قرار گرفت به خودش آمد و با نداشتن جان یکه رو نیشه دست
 نشست......... یصندل یرو شیپاها

*** *** *** 
عت عت...ستت 200...گتشتتتتیم نطوریهم ستتتا پشتتتت  گاریتا ستتر

تموم  خواستتتتیم یو*ح*ش*ی...انگار یدرهم و نگاه یی...اخمهاگاریستت
حس  یماجرا اندک نیاز تموم شدن ا نکهیکند.با ا یخال ک ارهیرا به  شیعقده ها

 تشیاذ شیاز پ شیاما برداشتتن سترپوش اتفاقات گتشتته پ کردیم یست ک بال
 یبود و نم دنشی.ترنم در ستتکوت شتتاهد زجر کشتتتکرد و روحش را شتتکاف

زده بود بدون نگاه کردن  رونیاز اتاق ب یدانستتت چطور او را آرام کند.بهراد وقت
ستترستتام آور داخل  یآورده بود و حاال با ستترعت رونیب الیا از وبه اطرافش او ر

 .دادیم راژیمشخر و یریبدون داشتن مس ابونیخ
داخل  یبارچندم دراز کرد تعداد کم یبرا گاریبرداشتن پاکت س یرا برا دستش

 دستتتش یخواستتت آنرا بردارد دستتت ترنم رو نکهیمانده بود اما هم یجع ه باق
 او را به زمان حال آورد: شیقرار گرفت و صدا

ش یخوایکه م هیگاریس نیهفتم نیکنم بس کن ا یبهراد خواهش م- ...به یِبک
 هات رحم کن. هیر
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ست ترنم به رو یاز رو نگاهش شمانش للز ید و رنگ و*ح*ش*ی اش  دیچ
شمان نگران ترنم رنگ باخت و آرام گرفت ول هم از شیخم ابروها یدر برابر چ

پاکت را رها کرد اما  یدر تالطم بود.بدون زدن حرف باز نشتتد چون هنوز دلش
 وشدستش برداشته شود به دست گرفت.نگاه یاز رو نکهیدست ترنم را ق ل ازا

تا موقع ابونیبه خ خت  بدیرا در تشیدو له ا فاصتت ندان ی.  چالوس  یچ تا 
ا حواستتش ر ن اریرفته بود.... ا شیپ شیزیهمانند برنامه ر زینداشتتتن،همه چ

 اش کرد...خوش ختانه جاده کاماًل خلوت بود. یجمع رانندگ
 ترنم او را متوجه خود ساخت: یصدا

 بهراد؟؟؟ یبهتر-
در جواب او سرش را تکون داد اما لب باز  ردینگاهش را از جاده بگ نکهیا بدون

زده شده بود.سکوتش باعث شد ترنم سوال  شینکرد انگار مُهر سکوت به ل ها
 یاعتس میروند؟؟؟ن یکجا م نکهیرا که نوک زبانش آمده بود ن رسد... ا یگرید

 یصتتندل یرو هکتش ک بیبهراد که داخل ج لیزنگ موبا یگتشتتت که صتتدا
ش شد اما او تال شده بود بلند  دا ص نکهیجواب دادن نکرد تا ا یبرا یعقب رها 

شد و بعد از چند ثان شد اما بازم ب هیخاموش   نکهید.تا اجواب بو یدوباره بلند 
سه بار د شد...دلش نم گریبعد از  ستیزنگ خوردن قطع  را از  چکسیه خوا

سازد فق  دن ال آرامش بود و نم رفتیم کهییجا ست کجا آن را م یمطلع   یدان
صدا یا قهیکند؟!؟دق دایتواند پ شته بود که  شد ترنم بل لیزنگ موبا ینگت ند 

 :را جواب داد ی...ترنم گوشدیفرمان را چس  یدست ترنم را رها کرد و دو دست
 الو.-

 :دیچیپ یداخل گوش ارینگران مه یصدا
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 شما؟؟؟ دییترنم...کجا-
بخشش بود انداخت و جواب  نتیبهراد که اخم ز یبه صورت جد ینگاه مین

 داد:
 ...دونمینم-
 کجاس؟ دونم؟بهرادینم یچ یعنی-
 .نجایا-
 بده بهش. ویگوش-

 گفت: اریرا با زبان َتر کرد و در جواب مه شیل ها
 کنه. یم یداره رانندگ-

ش یپوف اریمه ستیدامیک ست  یبهراد تا نخواهد جوابش را نم دان دهد پس د
 برداشت:

 هواشو داشته باش نزار تند بره.-
 داد: نینچیا ارویدر دلش جواب مه ترنم

 .ادیتر نم نییپا 100که سرعتش از  ینیب  ییکجا-
 گفت: اما
 باشه حتمًا.-
 آروم شد بگو بهم زنگ بزنه. یوقت-
 چشم.-
 خداحافظ.-
 خداحافظ.-
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ساو قطع سش م ش یتما سف یروبرو نیشد با توقف ما و  رنگ دیدرب بزرگ 
 ....نیشدن بهراد از ماش ادهیپ

شرد بعد از چند دق بهراد م آمد یصدا قهیبه طرف در رفت و چند بار زنگ را ف
زنگ برداشت و منتظر ماند.درکه  یو دست از رو دیبه گوشش رس یآمدم مرد

 قرار گرفت: شیغالم روبرو یباز شد چهره 
 آقا. دیخوش آمد-

 سرش را تکون داد و با گفتن: بهراد
 درو باز کن.-
وز هن کردیرفت وستتوار شتتد.ترنم کنجکاو به اطرافش نگاه م نیطرف ماشتت به
ستینم ستن و چرا آنجا آمده اند؟ برا دان شت د یجا شیکجا ه  دنیتعجب دا

ش اطیغالم که در ح شدن ما  یبود.اما اخم ها ستادهیبه داخل ا نیبعد از وارد 
کجا  نکهیب رستتتد.در مورده ا یتا ستتوال دادیاجازه را بهش نم نیدرهم بهراد ا

 هستن ؟
 شتتد نگاهش ادهیپ زیبدون وقت تلف کردن او ن نیشتتدن بهراد از ماشتت ادهیپ با

تا دور ح به وستت یاطیدور ند چراغ رنگ لهیکه  روشتتن شتتتده بود  یچ
تعدادشان مشخر ن ود.نگاهش را  یکیکه در تار وهیچرخاند...درختان بلند م

ند.در برابر چشتتمانش و شیکه روبرو یبه خونه ا اطیاز ح  ییالیبود چرخا
 شیآن تمامًا ازچوب بوداشکل کل یدوط قه  یبود.نما  ایز تینها یکه ب دیدرا

 یکیکه در تار رهیت یاما به صورت مدرن با رنگ یمیقد یدرست همانندکل ه ها
 یرو که به شهیشکل بزرگ تمام ش لیم*س*تط یماند ،پنجره ها یم یبه مشک

 یجلو شدبهراد و دور شدنش ازکنارش باعث  یقدمها ی.صداشدیباز م اطیح
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کاو حالدن الش ره ردویرا بگ شیکنج ها کهیستت ار شتتود در  نه   یپاشتت
شتتد.خودش را به  یم دنشیل استتش مانع از تند دو یو بلند شیبلندکفشتتها

بود باال  یدرب بزرگ ورود یپله که روبرو نیپشتتت ستتره او رستتاند واز چند
با د ند  زین الیوکف و وارهایکرد.د رتیح الیداخل و دنیرفت  درستتتت همان

 رهیدا مین ییرایسوخته درست شده بوداپت یبه رنگ قهوه ا ییاز چوب ها رونیب
به  یرنگ دیستتف یراحت ییشتتکل که ستتمت چ ش قرار داشتتت و م ل ها یا

قرار گرفته بود.نگاهش به  ونیزیتلو یدرستتت روبرو کیشتت یلیصتتورت خ
که درست وس  خانه قرار داشت و از هرچهار طرف باز بود  یا شهیش نهیشوم

شتتده  دهیچ نهیشتتوم کینزد یرنگ یمشتتک یواقعًا محشتتر بود م ل ها ادافت
 که به حالت یچوب یکناره پله ها شیبود.آشتت زخونه ُاپن بود درستتت روبرو

شت.بهراد  یبه باال م یا رهیدا سمت پله ها رفت و  کیرفت قرار دا ست به  را
از  رشوایداول درو  یهمانند ط قه  زیدوم ن یبه اج ار دن الش...ط قه  زیترنم ن

سمت چپ و  یشد یچوب و کفش از پارکت بود...از ابتدا که وارد م دوتا در 
شت راهرو ست قرار دا سمت را شکل که گ ییدوتا در  ش لمیمربع   یرو یفر

باز کرد و  نیداده بود بهراد درب دوم نتیرا ز نشیزم تاق از ستتمت چپ را  ا
ش شد. بازم ترنم دن الش ک وجه به ت یو بزد  رابرق  دیشد...بهراد کل دهیداخل 

پنجره قرار داشتتتت پرت  کیکه نزد یکاناپه ا یاطرافش کت و اورکتش را رو
کف اتاق از چوب بود و تخت خواب دونفره  وارویکرد...ترنم محو اتاق بود. د

 رهیآبنوس ت یبزرگ قرار گرفته بود از چوب ها یپنجره  یکه درستتت روبرو یا
شده و برو یا ست  ش یروتخت شیدر س رت م با خطوط م هم قرمز رنگ  یکا
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و قرمز  یفرش مشک میسه نفره به شکل لب سرخ رنگ اگل یافتاده بود.کاناپه ا
 یی...چهارتا کمد کشتتودیستتف ریبلند حر ینیتزئ یبلند...پرده ها یبا ُپرز ها

ست در ورود سمت را ست  ست روبرویکناره هم در سته ا شی...در  یدرب ب
 یبزرگ  اً یداشتتت ...اتاِق تقر داستتت وجو یبهداشتتت سیکه معلوم بود ستترو

اهش قرار گرفته و نگ شیکه روبرو دیچشم از اتاق برداشت بهراد را د یبود.وقت
شمان او گره خورد برا یم شمانش که در چ  دیوجودش لرز یلحظه ا یکند.چ

شب به بعد از ا یو دلش برا شده بود  نیبهراد مهربانش که از آن  رو به اون رو 
 سرد و خشک: دینبهراد را ش یتنگ شد.صدا

 بخواب. ریل اساتو عوض کن و بگ-
 توس  او گرفته شد و نگه داشته شد: شیاز کناره ترنم رد شود که بازو خواست

 ؟یریکجا م-ترنم
 حال آرام بود. نیلرزان و در ع شیصدا
 .یگردم بهتره تو بخواب یآروم نشم برنم یتا وقت رونیب رمیم-بهراد

 ریرا از دستتت ترنم جدا کند اما ترنم با دستتت انداختن ز شیخواستتت بازو و
به طرف خودش او را متوف ستتتاخت.نگاه  چانه اش و برگردوندن صتتورتش 

 یدوخت چگونه م دیبار یازش م یقرار یملتمستتش را به چشتتمان بهراد که ب
سازد؟؟؟وقت ست او را آرام  سر یل ها خینگاهش م یتوان شد...او در ک  یبهراد 

رنم فاصتتله گرفت و از اتاق خارج شتتد.با بستتته شتتدن در اتاق ستد از ت هیاز ثان
شکها شد و ا شته  به  با ن ود بهراد زیچ چیه گری...دیجار شیچشمان ترنم بردا

اش به هو هو  هینشست و گر شیآمد.به طرف تخت رفت و رو یچشمش نم
 شد. لیت د
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*** *** *** 
 و دوم یس بخش

ترنم کنترلش را از دستتت داده و  دنیبا ب*و*ستت دانستتتیخراب بود م حالش
 یشتت  ییایرو یداشتتتن شتت  یکند و قطعًا به جا یم یحرصتتش را ستتره او خال

بود پس چه بهتر که از او  یاو م یترنم و ُپر از عتاب وجدان برا یدردناک برا
 رادستتت ازک دنشیخانم با د نبیرمو به آشتت زخونه رفت ز ی...بختیگر یم

کرده و خ ر آمدن بهراد را همراه ترنم به  دارشیغالم از خواب ب یاز وقت دیکشتت
 آماده کند. شانیبرا یس ک یاو داده بود به آش زخونه رفته بود تا غتا

 .دیرب دیتونیم دی...بعدشم مرخصدیترنم تو اتاِق منه براش غتا ب ر-بهراد
 چشم آقا غتا شما رو بکشم؟-خانم نبیز

 آمد و جوابشو داد: رونیاز آش زخونه ب بهراد
 .نیرزمیز رمیندارم م لیمن م-
 که درست ییها یاز شام یبرداشت وکم ینیخانم با اطاعت از بهراد س نبیز

 هینان و  یو تکه ا ختیشتتور و گوجه ر اریکرده بود داخل بشتتقاب همراه خ
 آب کنارش گتاشت وبه طرف پله ها رهس ار شد. وانیل

کم نخواهد شتتتد اما  شیهم از دردها یکردن اندک هیبا گر دانستتتتیم خوب
ست خودش ن ود کار ساعت  ید سته بود.نگاهش به  شک که بهراد کرد دلش را 

د بو شیموها یکه رو یتخت بلند شتتد تافت یاز رو دادیرا نشتتان م12افتاد تازه 
س ی.به طرف در بسته سروکردیم ینیصورتش سنگ یرو شیوآرا کردیم تشیاذ

 پیز یکنه به ستتخت یاطرافشتتو بررستت نکهیرفت و بازش کرد بدون ا یبهداشتتت
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 ستادیرم ادوش آب گ ریبرهنه ز یو اونو از تنش کند...با تن دیکش نییل اسشو پا
که به در حمام خورد توجه اش را  یتقه ا یآب س رد...صدا یو تنش را به گرما

 جلب کرد:
 ترنم ... ترنم خانم.-

 :ستادیاخانمو شناخته بود پشت در  نبیز یصدا یکه به خوب ترنم
 بله.-
 حتمًا بخورش. رونیب یتخت اومد یرو زارمیدخترم برات شام آوردم م-
 ممنون. یلیچشم...خ-

 وشتتیکرد ذهنش را معطوف به پاک کردن آرا یبرگشتتت و ستتع رآبیبه ز دوباره
 کند. شیشستن موها

*** *** *** 
 غالم...غالم.-

 آمد و به طرفش رونیته باغ ب یبهراد از اتاقک نگه ان یصتتدا دنیبا شتتن غالم
 :دیدو
 بله آقا؟-
فل بزن...فعاًل مرخصتت یدر پشتتت- نگ بزنم برگرد یتا وقت یرو ق هت ز  یب
 بزن. رمیباشن دزدگ اطیاز رفتن هم سگا رو باز کن تو ح ال،ق لیو

 سرشو خم کرد: غالم
 چشم. یبله آقا به رو-
 خونت؟ یبر یدار لهیوس-
 ن ر دم در پارکه.داداشم ق سانیبله آقا ن-
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شتم خ رت م اجیاحت یزیخوبه...به چ- س یدا سراغمو میکنم.ک  بهت زنگ زد 
 گرفت بگو خ ر ندارم .

 چشم آقا.-
 یپول چرمش ستتته تا تراول صتتتد فیکرد و از داخل ک  شیداخل ج دستتتت

 برداشت و به طرف غالم گرفت:
 باشه. شتیفعاًل پ نیا-

 پول را گرفت: نییپا یبا سر غالم
 دستتون درد نکنه آقا.-

 کرد: دیتاک بهراد
 نره. ادتیحرفامو -
 جمع باشه. التونیخ-

راه  نییپا یکه به ط قه  ییرفت و از پله ها وانیرا تکان داد و به داخل ا ستترش
برق را فشتترد و همه جا غرق در نور شتتد  دیشتتد...کل نیرزمیداشتتت وارد ز

شش آب برق افتاد همان طور ک شمانش از درخ ستخر وچ سته بود غالم ا ه خوا
 یگره  فتر یآماده کرده بود.در همون حال که به ستتمت رختکن م شیرا برا

 یکیرا  راهنشیپ ی.دکمه هادیکشتت رونیکراواتش را شتتل کرد و آنرا از گردنش ب
با حرکت یکی خل رختکن شتتتده بود  یباز کرد و  حال دا ند... آنرا از تنش ک

 درآورد.... کمربندش را باز کرد و شلوارشو از پا
 رونیبرهنه از آنجا ب یشتنا...با بدن ویداخل رختکن با ما شیل استها ضیتعو با

که عمو چهار متر داشت با مهارت  یشکل لیآمد و به سمت استخر م*س*تط
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سکوت رجهیش س رد. ست آب  آب بود ذهنش را آرام  ریکه ز یزد و تنش را به د
شنا کرد و تا وقت ستخر را  سش کم آ یساخت...چند دور طول ا  ی. وقتمدکه نف

 بود قل ش ماالمال از ت ش شد. شیروبرو کهیزیچ دنیسرش را باال آورد با د
*** *** *** 

تخت نشتتستتتت و همون طور که مشتتلول گرفتن آب  یحوله تن پوش رو با
ها غت شیمو له بود از  ته بود  شیخانم برا نبیکه ز ییابا کاله حو گتاشتت

س یخورد...وقت ساس  سها یریاح سمت ل ا شته یکه رو ییکرد به   تخت گتا
تاپ پشتتت  هی.دیخانم استتت رفت و آنها را پوشتت نبیشتتده و معلوم بود کاره ز

 یزانو بود به همون رنگ...روبرو یکه تا باال ید رنگ همراه شلوارکیسف یگردن
بست.درخشش گردن ند  سیسرش همان طور خ یاالرا ب شیموها ستادویا نهیآ

صندلها دید نهیگردنش را از داخل آ یبهراد رو که همراه  یدیسف یو ل خند زد.
رده ل اسها را از کجا آو نیخانم ا نبیز نکهیو تعجب کرد از ا دیل اسها بود پوش

شان به ا ست.آمدن صورت گرفته بود پ یمطلع بود ب کهییتا جا نجایا س برنامه 
از اتاق خارج  شیبه جواب ستتوال ها دنیرستت یبرا دیل استتها؟؟؟ بهتر د نیا

صدا نیخانم برود.اما ق ل از ا نبیشودو به نزد ز  شیزنگ خوردن گوش یکار 
را  استتمش ل ش دنیبا د درفت...الله پشتتت خ  بو فشیو به طرف ک دیرا شتتن

ده راو را به کل فراموش ک دیاش کوب یشتتانیبه پ یآروم یگاز گرفت و ضتتربه 
 :دیمانند الله را شن غیج یبود...دکمه اتصال را که فشرد صدا

ستون یخدا خفه ات کنه ترنم...م- سه گدوم ق ر ستم بهت نر شمت مگه د  یک
 ها؟؟؟ یرفت شورتیبا اون شوهره ب یپاشد
 :دیاو دو یحرفها انیم ترنم
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 مواظب باش در مورده شوهرم درست صح ت کن. یهووووو-
 ؟ییکهوی دیمرده کجا رفت لیبمونه ...ذل مج*ی*گ*رداغت رو  یا-
 ب ند دهنتو بگم.... قهیالله دو دق یالل ش-
 بنال.-
حالش اصتتاًل خوب ن- جا ویاالن دق دونمینم سیبهراد  دونم  یفق  م مییک

شهر...ا الیو هی میاومد شه آخه آقا  نجایکه معلومه ا نطوریخارج از  سه خود وا
 .نجانیخاتونم ا یخانم خدمتکارا نبیغالم و ز

 کرد: رییتل کدفعهیالله  لحن
 ختهیبهم ر یلیخ یشتتوهرت باش طفل زم؟؟؟مواظبیحاال حالت خوبه عز-

 .سیخوب ن ادیحالش ز انمیبود...پو
 زد: یبود ل خند بدجنس دهیلحن او را فهم رییتل لیکه تازه دل ترنم

 .یاری شهیپس بگو پ-
 :دیالله را شن زیر یخنده  یصدا

 خونه. رسونهین که بله ... راستش داره منو ماو-
 :دمیخند

 ان؟یجاشونو دادن به پو انیتا حاال آقا پو یک گه؟؟؟ازید انیپو-
 .میباهم آشنا بش شتریقرار شد ب یاز وقت-
 آهان.-
من  یمواظب خواهر زاده اش باشتت گهیو م رستتونهیستتالم م انیپو گهیخوب د-
 .یب*و*س باتونم حرف بزنم ب*و*س  ینم گهید
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 اش چشم دوخت و زمزمه کرد: یبه گوش ریمتح ترنم
 .یچه سرعته عمل انیپو یبه به دا-

ه آمد متوج نییتخت پرت کرد و از اتاق خارج شتتد از پله هاکه پا یرو ویگوشتت
 زد: شیاست صدا الیرفتن از و رونیخانم شد که در حال ب نبیز
 خانم ص ر کن. نبیخانم...ز نبیز-
 :دیو به طرفش چرخ ستادیبود ا دهیترنم را شن یخانم که صدا نبیز
 جانم دخترم.-

 بود: ستادهیاو ا یروبرو حاال
 سالم.-
به او دوخت و  نبیز نه اش را که مدتها بود دلتنگ ترنم بود  خانم نگاه مادرا

 گفت:
 ؟یخوب زمیسالم عز-
 :دیقدم جلو گتاشت و او را به آ*غ*و*ش کش اریاخت یب

 م براتون تنگ شده بود.دل-
 یکجا رفت دمتیند گهیُمرد د یخدارحمت کنه خانم بزرگ رو)خاتون( از وقت-

 دختر؟؟؟
ونگاهش را از  دیبهراد بوده استتت اما خجالت کشتت شیپ دیخواستتت بگو ترنم

 به دروغ گفت: دیچشمان او دزد
 از دوستام بودم. یکی شیپ-

 نیخانم در مورده حضتتورش ا نبیز حیتوج یبرا یبخواهد فکر نکهیاز ا ق ل
 خانم گفت: نبیز نجا،بکندیوقت شب کناره بهراد آن هم ا
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هم  یبه پا شاالی...م ارک باشه دخترم ایزن بهرادخان شد دمیشن اریاز آقا مه-
 مادر. دیرشیپ

 زد: ینیسرخ شدو ل خند شرمگ شیها گونه
 خانم. نبیممنون ز-

 سوالش افتاد سرش را بلند کرد: ادهی تازه
کجاس؟راستش بهراد حالش خوب ن ود بهم نگفت  نجایخانم ا نبیز یراست-

 .میریکجا م
 زد: یخانم ل خند معنادار نبیز
 دنیرهفته اس خ هیرو آقا بهراد تازه  الیو نیکنه...ا رتیغافلگ خواستهیالبد م-

مد روزیمنو غالمم د قا دمیبهش ستترو ستتتامون داد میاو خه آ ازمون  روزی...آ
 .میشما آماده کن یرو برا نجایا میایخواست ب

هان ترنم به فکر فرو رفت.ز یآ به  نبیگفت و  تازه  که خ ادهیخانم   یلیغالم 
 وقت بود منتظرش است افتاد و تند گفت:

هستتتت...ل استتتاتم  خچالیتو  یخواستتت یبرم...هرچ دیمن با گهیخوب د-
 تو کمد... میدیچ

 :دیسرش راه افتاد و وس  حرفش پرسپشت  ترنم
 بهراد کجاس؟-
 .نیرزمیز-

 :ستادیا ریمتح ترنم
 داره؟ کاریاونجا چ ن؟؟؟یزم ریز-
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 و مشلول سرکردن چادرش شد: ستادیخانم ا نبیز
اونجا...خداحافظ مادر  رهینداره...به من گفت م دنیپرستت نکهیمعلومه مادر ا-
 .یخورینمون سرما م رونیب

صدا ونیخانم م نبیشدن ز گم شد  یدرختا و  شدن در باعث  سته  برخورد ب
ته بود؟؟؟ز جا رف ند...بهراد ک خا به اطراف بچر کار  نیرزمیچشتتم  چه 

 یپارس سگ یکه صدا دییپا یو آن طرف را م نطرفیداشت؟؟؟هنوز نگاهش ا
سرجا یم یکیکه از نزد شد. شداوقت شیآمد بلند  شک  شدن  الیوارده و یخ

پارس دوباره ستتگ باعث شتتد  یصتتدا؟؟؟صتتدا نیاز ستتگ ن ود پس ا یخ ر
سگ شت زده اش را به  شمان وح  بود و زل زل ستادهیپله ها ا نییکه حاال پا یچ

 دیچکار با دانستتتی...نمد،بدوزدیکشتت یخرناس م شیکرد و رو ینگاهش م
فرق داشت! هم بزرگ بود...هم  یکی نیاما ا دیترس یاز سگ نم نکهیبکند؟با ا

ش اهیس صًا وقتتناکو وح صو شان  یدندان ها ی...مخ شتش را با خرناس ن در
پارس سگ و  ی.آروم آروم به عقب قدم برداشت که مصادف شد با صدادادیم

 هیفق   دیشدنش...عرق سرد به کمرش نشست و تنش از سوز هوا لرز کینزد
زد  یم رونیب الیخانم از و نبیهمراه ز یشتتال دوره خودش داشتتت آن هم وقت

س یحولک حول ست به عقب قدم بردارد که  یاز جال ا شته بودادوباره خوا بردا
فت رهس ار شود دستشو به نرده گر نییبه پا نکهیشد و ق ل از ا یخال شیپا ریز

ند م ند ت خرناس ستتتگ را از  یزد صتتتدا یو خودش را نگه داشتتتت.قل ش ت
ست حرکت یو نم دیشن یم شیکینزد شانس خوبش ق ل از ا یتوان  نکهیکند.از 

صدا هسگ ب سگ یسمتش هجوم آورد   رگیکه جفتش بود از طرف د یپارس 
تا  بود یغفلت کاف نیشد و سگ حواسش را معطوف صدا کرد...هم دهیباغ شن
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 دنیبه دو یبرود و توجه نییرا که قرار داشتتتت تند تند پا ییجا یترنم پله ها
 کهییسگ بهش برسد خودش را داخل جا نکهیسگ پشت سرش نکند.ق ل از ا

را  پارس سگ یق ل باز بود انداخت وتند آنرا پشت سرش بست.صدا زدرش ا
ستش رو دیشن یم سه  یو د  شد نفس اش باال یم نییاش باال پا نهیس یقف

ستتگ  نیا یدندان ها ریز ییآمد اگر همان غفلت ن ود معلوم ن ود چه بال ینم
و  دیخوب نفس کشتت یدر اتنظارش ن ود.وقت یخوب زیآمد قطعًا چ یستترش م

شد... یحالش جا آمد تازه متوجه مکان شده بود  ضا هیکه واردش   بزرگ که یف
که  یشده بود...قدم برداشت مانع دهیپوش دیسف کیاز سرام شیوارهایکف و د

شش  دنیرا دور زد(...با د واریسره راهش بود)د ستخر بزرگ پر از آب که درخ ا
 و زمزمه کرد: ستادیحرکت ا یداشت ب یی ایز
 !!!نجاسیخانم گفت ا نبیکه ز نیزم ریپس ز-

 یانیعر مهیافتاد و کناره استخر شروع کرد به قدم زدن در همون حال جسم ن راه
ماه دیآب د ریرا ز ند  مان نا م یکه  ند...جز بهراد کس د یشتت  یگریک

ستخر ا کین ود...نزد س ستادیا ست به  س نهیو د مد و هر آ یکه بهراد م یریبه م
که  یقیعمبهراد با نفس  نکهیشتتد چشتتم دوخت.تا ا یتر م کیلحظه بهش نزد

بود و  ختهیصتتورتش ر یرو انهو*ح*ش*ی شیموها دیخز رونیاز آب ب دیکشتت
ترنم بدون توجه به حالت تعجب  کردیم ییهنوز آثار غم در چهره اش خودنما

تش را دس کهینشست و در حال شیپا یپاشنه  یاستخر رو یبهراد ل ه  یکرده 
 د زمزمه کند:ز یچانه اش م ریز
 ؟؟؟یبهتر-
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 استخر درست یو ل ه  دیرا از چشمان ترنم گرفت.خودش را باال کش نگاهش
نشتتستتت حالش هنوز خوب ن ود دلش آرامش  یکم یکناره ترنم با فاصتتله 

داشتتت بدون نگاه کردن به بدن برنزه اش که با وجود  ی.ترنم ستتعخواستتتیم
 زد.سکوت کند و به او اجازه دهد تا خودش شروع کننده باشد. یبرق م یسیخ

 یدستتتش را داخل موها دنیچک یم نییآب از ستتر و صتتورتش پا زیر قطرات
ش سشیخ سنگ یمقدمه حرف یو آنها را به عقب راند و ب دیک  ینیرا که در دلش 
 کرد به زبان آورد: یم
 ؟یکنارم بمون شهیواسه هم یحاضر-

شک کردانم شیجاترنم را بر سوالش ست چه عکس العمل یخ  در برابر یدان
شان دهد.بودن هم یا کدفعهیسوال  ود ب شیقل  یکناره بهراد آرزو شهیبهراد ن

بهراد  نگاه ینیکند.ستتنگ فشیتوانستتت توصتت ینم یجمله ا چیبا ه کهییزیچ
او چشم بدوزد ... او  یباعث شد دست از فکر کردن بردارد و به چشمان طوفان

 یمرد زندگ نیبدون ا یلحظه ا توانستتتیمگر م خواستتتیچشتتمها را م نیا
سش بود وجودش بود؟ناج شب تار شیکند؟؟؟بهراد نف  ریو برهنه ز کیدر آن 

قول آستتتا تان  م یدستتت طور  چ بود... مت*ج*ا*و*ز  او را  توانستتتتیآن 
ست جلو ستش را که ب یرو شیپ ینخواهد.نتوان صورت اریاخت ید سمت   به 

بهراد نشتتستتت  یگونه  یدستتت داغش که رو ردیا بگرفت ر یبهراد م سیخ
س یل خند ب ست ترنم را ب*و* ست و د شدیاراده بر ل ان بهراد نقش ب مان ...چ
مدت براو گتشتتته بود و بهراد در همه حال  نیکه تو ا یاتفاقات یادآوریترنم از 

ش شک درخ صله  دینجاتش داده بود از ا صورت بهراد در  یو فا صورتش با 
اما بازهم از جانب بهراد  دیگونه اش را داشت درخش دنیب*و*س تین کهیحال
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س  ل ها سه ا ریغافلگ شیتو نرم و آرام و کوتاه و  یشد و دوباره باز هم ب*و*
نگاه او بود  یاینگاهش غرق در یلب وقت ریترنم که ز یتند نفستتها یصتتتدا

 زمزمه کرد:
 مونم. یتا ابد کنارت م-
 شده بود: دهیچیصار دوره ترنم پجواب بهراد که دستانش مانند ح و
 دوست دارم.-
 ...رقم زد..... شانیرا برا  ایز یتر که بازهم ش  یطوالن یب*و*سه ا ن اریا و

*** *** *** 
 سال بعد... 5

 من حواسم ن ود. ستیق ول ن دیآقا دست نگه دار-اریمه
 بلند شد: یدختر بچه ا یصدا

 .یزن یچال ِجر م ییبابا-
شم غره  اریمه صنوع یچ سته بود  الریساله اش آ 3به دختر یم ش که کنارش ن

شانه  ستش دوره  ل دو م  یشده بود و رو دهیچیترنم پ یرفت و روبه بهراد که د
 نشسته بودند گفت: ینفره ا

 بگو! تییدا نیبه ا یزیچ هیبهراد تو -
 ل خند زد و شونه باال انداخت: بهراد

 نداره . یبه من ربط-
 :نافتیحواله اش کرد باعث شد همه به خنده ب انیکه پو یمحکم ینگرد پس

 .ستایپاش وا یباخت یشرط بست-انیپو
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 :دیکوب انیپشت دست پو یضربه ا وشیپر
 .یکن یمن بلند م یدفعه آخرت باشه دست رو خواهر زاده -
 کرد و گفت: نییباال پا انیپو یرا برا شیشل شد و ابروها اریمه شین

 خوشگلم بشم. یآخ من قربون خاله -
بود و دورگه  انیپو کیکه از دوستتتان نزد کیفدر وشیهمستتره پر یصتتتدا

 (بلند شد:ییکای...آمریرانی)ا
 خانم بره. یپر یاز من حو نداره قربون صدقه  ریکس غ چیه-

 چهره اش را جمع کرد: اریمه
 .لیباشه بابا ذل-

 ود آمد:فر اریگردن مه یرو انیدست پو دوباره
 .یبا شوهر خاله ات درست صح ت کن یریبگ ادیزدم که تا  نویا-

 یدستتتش را رو اریومه دنیخند زشیو لحن طنز آم انیحرکت پو نیبه ا همه
 ضربه گتاشت و با غرغر گفت: یجا
 .نیخاله ب -
 شانه باال انداخت: وشیپر
 .یبا همسرم درست برخورد کن یتا تو باش-

 تای( همستتره آزنینوشتت یماهان )عمو یرا جمع کرد...صتتتدا شیل ها اریمه
 بلندشد:

 نه؟ ای میباالخره امروز جوجه کناره ساحل افتاد نیاز بحث منحرف نش-
با من -اریمه با به خودتون گرفت زیچ هینه... ما چرا   یچه م ن؟منیگفتم شتت

 !هیما قو ییدا نیُمچ ا نقدریدونستم ا
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 شده بود و کناره ماهان نشسته بود مداخله کرد: یکه با آن شکم برآمده ت ل تایآز
 نجاشتتمیفکره ا دیبرم با یم انویپو ادهیمن زورم ز یگفت یخودته وقت رهیتقصتت-
 .یکرد یم

 طونشیشتت یستتاله  3 یپستتره بچه  کهیدر حال تایآز یحرفها یدر ادامه  الله
ب*غ*لش  ریشتتده بود ز فیکناره ستتاحل کث یرا که بخاطر شتتن باز سیادر
 ت گفت:داش

 .یرسیشوهرمن ورزشکاره به گرد پاشم نم اریمه یفکر کرد یچ-
 اریآمد و به دفاع از مه رونیاز آش زخونه ب یچا ینیبا س نیهمون لحظه نوش در

 گفت:
 .دینکن تیمنو اذ زهیشوهره عز یاو یاو-

 ل خند زد: بهراد
 کاسه کوزه تون رو صاح ش اومد. دیبچه ها جمع کن-

صدا دنیبه حرف بهراد خند همه که  ینوزاد هیگر یصدا شانیخنده ها یو از 
 از آ*غ*و*ش بهراد ک ارهیدر داخل اتاق به خواب رفته بود بلند شتتتد.ترنم به 

 :دیپر شیآمد و از جا رونیب
 شد. داریآراد از خواب ب-
بعد  یقیماهه اش را خوابانده بود رهستت ار شتتد و دقا 4که فرزند  یطرف اتاق به

را در آ*غ*و*ش داشتتت نزد همستترش برگشتتت و   ایز ینوزاد پستتر کهیدر حال
جا نارش  گاه یک با ن به همستتر و  یگرفت...بهراد  که در آن عشتتو  خاص 
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ترنم چشتتم دوخت و در دلش خدا  یزد به حرکات مادرانه  یفرزندش موج م
 شکر کرد... یخانواده ا نینچیداشتن ا بخاطرهرو 

شب و حرفها و ست طالق از  ییاما فرامرز بعد از اتفاق آن  شد دادخوا که زده 
کرد و بعد از گتشت چند ماه بخاطره مخالف  میتنظ لشیوک ویرا از طر نیشه
شدن و فرامرز  یو در آخر هم با پرداخت پول گزاف نیشه یها به او از هم جدا 

ه را ب رانیا شتتهیهم یاربه فرزندانش ب یدر داخل نامه ا یمانیبعد از ابراز پشتت
ند و بهراد و مه الیترک کرد...حال آن و هیقصتتتد ترک به  اریما با توافو هم  که 

شگاه پروانه ت د ش لیپرور شت و ترنم،نو ش تایو آز وش،اللهین،پریگ لول اداره م
 آن شدن... ی
 ستین ریدر روز اول قابل تفس دنتید

 ست؟یچ ریخدا تقد یا دمیهرگز ند ییتو چون
 رخ تو! ضیومر  می،ط ی یط  به

 .ستین ریمرا تدب گرید یو ذکرم تو شد فکر
 کنم حال خوشم را با تو ریچه تفس به
 اس؟یدشت پر از نرگس و  یکی به
 که روشن از نگاه توست یبه روز روشن ای
 در آن یدرخشیم ه،کهیشام س کیبه  ای

 عادت کردم هیبه سکوت ثان من
 مالمت کردم یپرغصه ام را کل دل
 شب به امتداد کهکشان، یپس پرده  در

 بهار عشو را با تو باور کردم من
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 از بر کردم هیقاف نیا دمیتو را د تا
 شِب برهنه را سر کردم. نیا میابر یبا ترنم چشا من

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز زهرا شجاع از  با تشکر               ز
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