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 اربابزادگان

براي بافتني خيلي سريع شده بود ..بدون توجه به حرکتاتش سيخ را  دستانش
از حلقه هاي کاموا عبور ميداد...ابرها گاهي از جلوي خورشيد ميگذشتندو بر  

دشت سرسبزسايه مي انداختند......رها همانطور که به دشت نگاه ميکرد  
بزرگش از دور نمايان بود...با لذت غرق اين ..بافتني هم ميکرد...خانه ي پدر 

دشت زيبايي شده بود که هر چند هفته يکبار ان را ميديد....با خودش فکر کرد  
 که 

 بهتره تعطيالت تابستون بيام اينجا...البته ..اگه بزارن... - 

صداي شليک با ترس بلند شد ...قلبش به تپش افتاد...از باالي تپه ي سرسبز   با
 ه کرد... به پايين نگا

 صداي تفنگ بود...واي خدا...- 

شيهيه ي اسب به خودش امد و به البه الي درختان نگاه ميکرد ..هر لحظه   با
اماده ي فرار بود ....ديد که چند مرد سوار بر اسب به سمت عمق جنگل 

ميرفتند...رها با کنجکاوي خيره ي ان چند مرد بود که يکي از سوار کارها با  
گذاشت ..چنان    ار فر نگاهش رها را غافل گير کرد...رها اينبار ترسيدو پا به 

ميدويد که نزديک بود شلوارلي اش از چند طرف جر بخورد....بالخره نفس زنان  
به کلبه نزديک شد...ننه زهرا و مادرش نازنين ...مشغول شستن ظرفها در 

 حياط بودند که با ديدن رها ي ترسيده ..به سمتش رفتن



 يا قمر بني هاشم...چي شده دخترم- زهرا ننه

 چت شده؟ رها جان..- مادر 

روي زانوهاش خم شد و بريده بريده گفت...چند..نفر..اسلح..ه   رها
 ..به..دست..رفتن..تو جنگل..شليکم..کردن.. 

 زهرا که فهميد صاف ايستادو گفت ننه

واا..دختر تو تا حاال نديدي مردا برن شکار..جوري ترسيدي که انگار دفعه ي  - 
 يعني اونا شکارچي بودن... - اولته ...رها گيج نگاش کردو گفت...

 يا شکارچي يا ارب... - زهرا ننه

چتونه شما زنا تا يه دقيقه دور هم ميشينين کل اهالي رو  - اقاجون
اجونش سالم کرد...اقاجون همانطور  ميشورين...رها لبخند شيريني زدو به اق

 که از پله ها پايين ميومد با لبخند جوابش رو داد.... 

 دست شما درد نکنه بابا جون ...ما کي غيبت کرديم... - مادر 

نازنين جان ...غيبت کردن تو ذات زناست الزم به اثباتش نيست   - اقاجون
 نرو رو تپه... ...رها جان..دختر تو ديگه بزرگ شدي اينقدر اول صبي تنها 

 اروم به سمت اقاجون رفتو گونشو بوسيد....  رها

اا اقا جون مگه من چند بار شانس ميارم اين روستارو تو اين فصل  - رها
سالمه ..کسي جرات نميکنه 19ببينم...تازشم..به قول خودتون منکه بچه نيستم 

کرد که    منو اذيت کنه ....رها همانطور که سينه سپر کرده بود به اقاجون نگاه
 ننه زهرا گفت 



 دقيقه پيش تا مرز سکته رفتي... 5اره دخترم ..واسه همينه - زهرا ننه

بزرگ رها کد خدا ي روستا بود و همه از او حساب ميبردند....اما رها و   پدر 
خانواده اش در تهران زندگي ميکردند و گاهي در تعطيالت به روستاي مسلم 

 اباد ميرفتند ... 

شت پنجره ايستاده بود و به هواي باراني نگاه ميکرد...خيلي بعد از ناهار پ رها
مسلم اباد را دوست داشت...امسال اولين سالي بود که پشت کنکور ميماند و  

ميخواست به بهانه ي اينکه اينجا تمرکز بيشتري روي درسها دارد ..اينجا  
خيره بماند....در همين حين با صداي در از افکارش بيرون امد و به در حياط 

شد....اقاجون در را باز کرد و با يه مرد ميانسال مشغول صحبت شد ...کمي  
 بعد برگشت داخل ...کتش را برداشت

 زهرا...من ميرم يه سر تا عمارت- اقاجون

 باشه احمد اقا به سالمت- زهرا

فرخزاد ها....و مالک اصلي روستا...اين امارت و تمام وظايف همراه با  عمارت
از مرگ خسرو خان به پسرش بهراد رسيد....بهراد مردي با  سال بعد 7ان ...

مسئوليت بود که بر خالف ظاهرش ..و در ته مانده ي قلبش مهربانيت همچنان  
 نبض ميزد.... 

 خوشامديد ارباب..خسته نباشيد - پرويز

 سالمت باشي...بگير تندرو ببر تو اسطبل.... - بهراد 

هانش وارد عمارت شدند چشمي گفت و اسب را برد...بهراد و همرا پرويز 
...کت چرم مشکيش را در اورد ...روي مبل نشست و چشمانش را 



بست....فاطمه خانوم با غم به پسري که برايش حکم پسر واقعيش داشت با  
 نگاه کرد... 

 متوجه نگاه دايه اش شد  بهراد

 چيزي شده؟ - بهراد 

اون  نه مادر جان...بهتري؟خوش گذشت...خوب کردي اومدي اينجا...- دايه
 تهران که به جز الودگي چيز ديگه ايي نداره..همينجا بمون مادر 

 روي راحتي دراز کشيدو با چشمان بسته گفت  بهراد

اره خوب بود...اگه تهران ميرم به خاطر کاراي شرکته ...وگرنه منم  - بهراد 
 همچين ميلي به موندن تو اون جهنم ندارم.... 

 رهیش گفت *الهي فاطمه برات بماهي کشيدو به اتاقش رفت...و در دل فاطمه
 ... 

 اقا و مراد وارد عمارت شدند احمد 

به به سالم احمد اقا و اقا مراد...امري داشتين...؟ هردو سالم کردندو  - منوچهر
 کنار منوچهر باغبان عمارت ايستادند

 منوچهر خان اقا بهراد تشريف دارن؟  - اقاجون

برگشتن..بعد رو به يکي از  بله ديشب اومدن ...تازه از سوار کاري-  منوچهر 
 محافظايي که کنار در بود گفت 



اقا حسين ..اين اقايون با بهراد خان کار دارن.....حسين که تازه کار  - منوچهر
بود سري تکان دادو رفت داخل...و وارد سالن اصلي شد...ارو کنار راحتي  

 ايستاد ... 

 اقا..دونفر از اهالي اومدن و با شما کار دارن... - حسين

 چشمانشو باز کردواز روي راحتي نشست  بهراد

 بگو بيان تو- بهراد 

بعد از رفتن حسين ...احمد اقا و مراد وارد شدند...بهراد از جاش بلند  کمي
 شدو با لبخند بااونها دست دادو سالم کرد

 ..دو ماهي ميشه که نديدمتون.... - بهراد 

اره پسرم...کارات خوب پيش ميره..؟.ببخش که ما مزاحم شديم  - اقا احمد 
 کار واجبي بود... ..ميدونم خسته ايي و تازه از راه رسيدي...ولي خب..

بله ممنون...اين چه حرفيه خب کرديد اومديد...خب ...حاال اين کار   - بهراد 
 واجب چي هست؟

 نگاهي به احمد اقا انداخت و بعد به بهراد نگاه کردو گفت.  مراد

 راستش اقا...مشکل..جعفر و پسرشن... - مراد

 اچاق بنزينبهراد تو هم رفت و تا ته جريان رو خوند...بازهم مشکل ق اخماي

 مامان من رفتم.... -  رها

 رها زود برگرديااا- مادر 



چشم نازنين خانوم...و بعد دستش رو نمايشي رو چشمان قهوه ايش  - رها
 گذاشت.. 

تيشرت را باال کشيدو و از خانه بيرون رفت...با لذت بوي نم خاک را به  زيپ
 ريه هايش کشيد و دست در جيب تيشرت صورتيش کرد...و به سمت مرکز 

اصلي روستا حرکت کرد...گاهي اوقات زنها به لباسهاي شهري رها نگاه 
  ميشد ميکردندو پچ پچ کنان از کنارش ميگذشتند...رها هم هر از گاهي معذب 

اما اين حرفها مانع پياده روي اش نبود....با لذت به بچه ها خيره بود که پسري  
موتور سوار از کنارش گذشت و حرفهاي وقيحانه ايي نثار رها کرد....رها هم  

سرخ شد و قبل از اينکه فحشي بدهد پسر خيلي از او دور شده بود....به همين  
تر ميرفت صدا ي هم همه بيشتر خاطر به يه بيشعور اکتفا کرد...هر چه که جلو 

ميشد...تا جايي که رها کنجکاوي اش امپر ترکاند و با دو خود را به انجا رساند  
 ....مردم با فاصله ي زيادي دور چند نفر ايستاده بودند....صداهايي ميشنيد 

 چند بار بهت هشدار بدم...ديگه از بخشش خبري نيست- 

انه اش بر سر ديگري فرياد مرد جواني بود که با تن صداي مرد صداي
ميکشيد...رها خود را در جمعيت جا داد و ناگهان چهره ي اشناي اقاجونش رو 

ديد...خودش را به زور به جلو رساند...اقا جون در کنار پسري ايستاده بود 
...پسري با قدو قامت ورزيده و چهره ايي مردانه که کمي هم ته ريش داشت و  

ده بود...و طرز لباس پوشيدنش هم داد ميزد که جز  موهاي مشکي ايي که باال ز 
اهالي ده نيست.....يکي از ان مرد ها سينه اش را جلو داد و با پر رويي تمام  

 گفت 



اقا چرا تهمت ميزني  ... من که گفتم ديگه سراغ قاچاق بنزين نرفتم....خوشت  - 
 مياد يکي بهت تهمت ميزنه  ..... 

يره بود و ديد همان پسر با خشم به با تعجب به صحنه ي در گيري خ رها
سمت ديگري رفت يقع اش را گرفت و با خود به داخل حياط باز خانه کشيد 

...احمد اقا و چند نفر ديگر هم وارد شدند ...رها هم با عده ايي از فضوالن وارد  
سمتش رفت....احمد  هحياط شد و ديد احمد اقا کنار اسطبل ايستاده...دويد وب

 ه اش شدو با اخم گفت... اقا متوجه نو

 ااا دختر تو اينجا چيکار ميکني؟- اقا احمد 

 که با استرس به در نيمه باز اسطبل خيره شده بود گفت  رها

داشتم از اين حوالي رد ميشدم که شمارو ديدم....و بعد با ضطراب - رها
 چيشده اقا جون  .اين دعوا و مرافه واسه چيه؟- گفت...رها

 ت ميگم برو دخترم .... برو بعدا برا  - اقا احمد 

در اسطبل باز شدو چند تا بطري و وسايل بنزين کشي در حياط پرت   يهو
 شد....و فرياد بهراد محوطه را در بر گرفت

پس اين بساط چيه مرتيکه...همين االت بارو بنديلتو جمع ميکني و  - بهراد 
 گورتو از اينجا گم ميکني

يادو درگيري ترسيده بود رو کرد  هم از اسطبل خارج شد...رها از انهمه فر بعد 
 به اقاجون و گفت 



اا اقا جون من رفتم...همينکه خاست سر به زير  از کنار بهراد عبور کند با - رها
 فرياد ان مرد برگشت که ديد ان مرد تفنگ به دست با نعره ميگفت

 از مادر نزاييده که کسي منو از اينجا بيرون کنه... - جعفر

با ديدن ان صحنه به سرعت و خيلي غير ارادي به پشت بهراد پناه بردو  رها
 کتش را چنگ زد.... 

شد کسي پشتش پناه گرفته اما برنگشت و بي تفاوت به جعفر نگاه  بهرادمتوجه
 کرد و گفت

االن داري منو تهديد ميکني...؟...بزار کنار اون ماسماسکو تا جرمت از ايني  - بهراد 
شده....اما جعفر همانطور که پيشانيش عرق کرده بود که هست سنگين تر ن

 تفنگ را به سمت بهراد نشانه گرفت.... 

جيغ خفيفي کشيد و بيشتر به پشت بهراد فرو رفت...بهراد بي تفاوت   رها
ايستاده بود و انگار مناظر اتفاقي بود که....ناگهان ضربه ايي به پشت سر جعفر  

فر نشست و دستانش را خوردو افتاد..حسين سريع روي پشت جع
  جودبست...بهراد سري از تاسف تکان داد و سرش را کج کرد تا ببيند اين مو

کوچک کيست که به پشتش پناه برده.....ديد دختري ريز اندام با لباسهاي  
شهري و موهاي مشکي که از زير شالش نامرتب بيرون زده بود...رها که تا ان  

اجرا بود...سنگيني نگاهش را حس کردو لحظه با ترس از پهلوي بهراد شاهد م
زل زده...وقتي دو  وسرش را باال بردو ديد ان پسر با چهره ايي خنثي به ا

 هزازيش افتاد سريع از بهراد دور شدو صاف ايستاد و با من من .. 

 ب ب بخشيد...و بعد سرش را پايين انداخت - رها



 .. که کال اعصابش بهم ريخته بود رفت کنار بهراد..   اقاجون

خوبي بهراد خان....الحمدهلل تموم شد...و بعد نگاهي به رها انداخت  - اقا احمد 
ببخشيد اقا ..اون نوه ي منه...بي - که خجالت زده سرش پايين بود ...گفت 

 خبر اومد تو ميدون...بهراد نگاه سر سري انداخت و گفت... 

 اشکالي نداره...فقط مردمو يه جوري از اينجا دور کن... - بهرا

 چشم اقا...- اقا مد اح

 اخه دختر تو وسط مرافه چيکار ميکردي ... - اقاجون

 در حالي که شالشو مرتب ميکرد گفت رها

 گفتم که اقاجون داشتم رد ميشدم که شمارو اونجا ديدم..نگرانتون شدم ..  - رها

از اون بدتر ...ااا بهراد خان و کرده سپر خودش....رها سرشو بلند کردو - اقاجون
 گفت .. 

وااا..اقاجون نکنه انتظار داشتي من برم خودمو واسش سپر کنم...خب  - اره
 ترسيده بود...اين پليسا عادت دارن ...تازه اون اصال ناراحت نشد 

پليس چيه دخترم...اون مالک روستاس...رها با تعجب به بي بي  - بي زهرا بي
ضيا چه  نگاه کردو در حالي که لقمه اش را قورت ميدادبا خود فکر کرد که* بع

 خوشانس که از همين جوني مال و منال چنصد نفر تو دستشه..*.. 

به هر حال رها خانوم دفعه ي ديگه از اين جاسوس بازيا در  - مادر 
 نمياريااا...امشبم وسايلتو جمع کن فردا بابات مياد دنبالمون....



سرش را به نشانه ي باشه تکون داد ولي باخود خبيثانه گفت*خيلي زود  رها
ره بر ميگردم*نازنين که زير چشمي به لبخند خبيثانه ي رها نگاه ميکرد  دوبا

 سري تکون داد در اين حال رها لبخند پهني به مادرش زد.... 

هدستش مشغول گوش دادن اهنگ بودو اروم لبخاني ميکرد و به ماه پشت   با
 پنجره نگاه ميکرد که گهگاهي ابر از مقابلش ميگذشت...

ابت تمام داشته هايش شکر ميکرد ...وقتي به اسمان نگاه دلش خدا وند را ب در 
ميکرد انگار خدا را ميبيند ...لبخندي به اسمان شب زد ....هر کاري ميکرد  

نميتوانست بخوابد...در ان لحظه بياد در گيري ظهر افتاد که ان پسر را سپر  
 ... بر پيشانيش زد.. گشتخود کرده بود....چشمانش رابست و اروم با چهار ان 

اخخخ...االن که فکر ميکنم خيلي ضايع بودم...واااي...کاش گلوله ميخوردم و  - 
اون جوري پشتش قايم نميشدم...اه...االن با خودش کلي بهم فحش 

 داده....سرش را تکان دادو چشمانش را بست...بازهم نتوانست بخوابد

 شب کي ميخوابه بهتره برم تو حياط* 11خودش گفت...*اخ ساعت  با

چراغ هاي خانه ها خاموش بود....*بفرما رها خانوم همه خوابن اال   م تما
تو*بعد دستش را زير بغلش زد و رفت کنار مرغداني....حتي مرغها هم خواب 

بودن...خبيثانه به مرغ قهوه ايي مورد عالقه اش نگاه کرد....اروم در را باز کردو  
خماري بيدار شد  مرغ را گرفت...مرغ بيچاره که در شش دنگ خواب بود با

...رها اروم نوازشش کرد...*عجيبه هميشه ازم فرار ميکرد*اروم ان را روي 
زمين گذاشت تا با ان سرگرم شود ...همينکه مرغ روي پايش ايستاد...بال بال  

زنان پا به فرار گذاشت......رها شوکه دويد دنبال مرغ که داشت بيرون 
وايسااا*....مرغ بدو  رها  رتميرفت....*خاک بر سرم شد ...جون ماد



بدو....*کجا ميري ...وايسا..تو رو خداا....*مرغ داشت به سمت پايين تپه  
ميرفت....با اينکه ميترسيد اما به ناچار به دنبالش رفت...چند بار اورا گرفت که  

 مرغ با چنگش از دستش فرار ميکرد....اهسته زم زمه ميکرد 

...کاريت نداشتم ...چه خري هستي وايسا...جان رها وايسا....کجا ميري- 
تو.....ديگر از خستگي سرعتش کم شد...ناگهان حس کرد سايه ايي البه الي  
درختان ديد ..چنان ترس به وجودش چنگ انداخت که سرعت به دويد و از 

مرغ هم جلو زد....بالخره پشت يه درخت تنومد قايم شدو نفس نفس 
ين هين صداي مرغ از پشت بلند  .....دوست داشت جيغ بزند... در همزدمي

شد....رها با خود فکرد که* واااي خدا مرغه رو کشت...نکنه منم بکشه* که با  
 شنيدن صداي مردي نزديک بود سکته کند... 

 بيا بيرون...مرغت اينجاس ... - مرد

 رها از ترس سرازير شد...و با صداي لرزان گفت....  اشکهاي

و...ببر ...منو ..بيخيال شو...خو.ا.هش  ا ااقا  تو رو خدا...همون ..مر..غ- 
 ميکنم.... 

 مرد که برايش اشنا بود...را شنيد  صداي

نترس خانوم ...کسي با تو کار نداره بيا مرغتو بگير..وبرو خوب نيست تا  - مرد
اين وقت شب بيرون باشي ....رها خودش را کج کرد تا ان مرد را ببيند....که  

 ي درختان ديد...با ترس گفت.. سايه ي مردي بلند قد را ال به ال

د دروغ ميگي...ميخواي...من بيام بيرون...منو بدزدي...ا ا اره ؟....مرد که  - 
 کالفه به نظير ميرسيد...جدي گفت... 



يعني االن نميتونم خودم بيارمت بيرون؟...زود باش بيا مرغتو بگير وگرنه - مرد
 ولش ميکنم  ..اون وقت بايد تا صبح دنبالش بدويي..

نه نه ت تو رو خدا االن ميام...اروم با شک و ترديد  - هول شد و گفت .. رها
رفت سمت ان مرد که چهره اش در تاريکي معلوم نبود... مرد دوبال مرغ را با 

يه دست گرفته بود ....دستش را دراز کردو مزغ را سمتش گرفت...رها با ترس  
کشيد رها به   اباالشکم مرغ را دوستي گرفت که مرغ بال بال زنال خودش ر 

 سختي رد دوشش نگهش داشت.... 

 ممنون .... - 

 خواهش ميکنم. .حاال برو تا نگرانت نشدن....  - مرد

 افش را نگاه کرد....*حاال از کجا برم* چرخيد که برگردد.....رها گيج اطر  مرد

 ا اقاا؟ - 

 دوباره برگشت... مرد

ب ببخشيد از کدوم طرف برم سمت ده...؟ ....مرد هوفي کشيدو دوباره به راه - 
 افتاد 

 دنبالم بيا - مرد

هم با ترديد دنبالش حرکت کرد  ...و در حالي که چشم از او برنميداشت  رها
خم شدو تکه سنگي براي مواقع ضروري برداشت...و دوباره ادامه داد....مرد 
دست در جيب حرکت ميکرد بدون کالمي.....بالخره از جنگل خارج شدند...از  

 ان تاريکي بيرون امدند...ماه



...بعد نگاهش به پشت مرد مقابلش افتاد ...خيلي  نگاه کردو خدا را شکر کرد را
جوان بود....با يک بافت مشکي و دست درجيب شلوار کتانش ايستاده بود 

....چرخيد سمت رها....رها دوست داشت در ان لحظه زمين دهان باز کند و 
بلعيده شود....با خود گفت...*يا خدا...اينکه همون پسرس...وااي بيچاره 

ره ي رها را که ديد او راشناخت ...همان دختره ترسيده شهري  شدم*..بهراد چه
بود......رها خيلي خنده دارو با خجالت به بهراد خيره بود طوري که بهراد  

 فهميد اين دختر به چي فکر ميکند ... . 

همين رهاو مستقيم برو ميرسي خونه ي پدربزرگت....بعد مسيرش را کج - بهراد 
ت ايستاده بود....به رفتش نگاه کرد بعد بلند کردو رفت....رها که با خجال

 گفت... 

 ببخشيد- 

 ايستادو برگشت....رها سرشو بلند کردوتمام جراتش را جمع کردو  گفت بهراد

 بابت ظهري خيلي معذرت ميخوام....- 

 نيازي به عذر خواهي نيست .....وبه حرکتش ادامه داد....   -  بهردا

 لبخندي زد ..*چه ..ادم خوبي بود* رها

را در جايش گذاشت و به اتاقش رفت .... در حالي که دراز ميکشيد به   مرغ
 خودش خنديدو گفت*چه قدر بيخودي ميترسيدماا*....بعد به خواب رفت

 و مادرش در حياط منتظر بودند رها

 بي_دخترم چرا انقدر عجله داشتين ...حداقل رها جان تو ميموندي مادر.. بي



بي بي جون بايد برم واسه کنکور اماده شم ...بعد  ممنون- مظلومانه گفت ... رها
با لبخند يه چشمک حواله ي بي بي زهرا کرد...بي بي فهميد که بازگشتي در  

کار است...و خوشحال شد....بعد از دو دقيقه ماشين مهران برادر رها جلوي در  
 توقف شد... 

 از ماشين پياده شد  مهران

 ... سالم کد خدا و خاندات گراميش. - مهران

 و بي بي با خوشحالي رفتن سمتش و ازش استقبال کردن...  اقاجون

 سالم پسرم پس بابات کو؟- نازنين

واال بابا نتونست بياد ظاهرا تو کالنتري فعال کار داره ...ديشبم خونه  - مهران
 نيومد .... 

 از کمي گفتگو بالخره خداحافظي کردندو سوار شدند....  بعد 

چي شده عتيقه خانوم ...چرا گرفته ايي؟ شرط ميبندم داري نقشه ي  - مهران
 برگشتو ميکشي..... 

 يکه خورد...گوش مهران را از پشت کشيد  رها

 تو حواست به جاده باشه...دکتر مايک... - رها

 خخخخ...ول کن گوشو. ... - مهران

 ول کنين بچه ها..درضمن رها بايد واسه کنکور بخونه ... -نازنين



ميگه مامانم......*ميخوام به بهانه ي همون برگردم خخخ*....مهران   راس- رها
 گوشش را ماليد و زمزمه کرد ...باشه تو راس ميگي 

برروي مبل نشسته بود و کتاب مورد عالقه اش را ميخواند...دايه اش   بهراد
 فاطمه در کنارش نشست...و دستش را بر روي بازوي او گذاشت ... 

 د کلمه باهات حرف بزنم؟پسرم وقت داري چن- دايه

 کتابش رابست .   بهراد

 جانم دايه بگو ميشنوم... - بهراد 

 به چشمان بهراد نگاه کرد و به دو تيله ي غمگين او خيره شد  فاطمه

سال گذشته ...چرا از الکت بيرون نمياي ...يکم بيشتر به  8پسرم..- دايه
..همش غمگيني سالمتيت برس...چرا چرا ديگه...چرا ديگه خنده هاتو نميبينم.

 مادر 

 اشک دايه را پاک کرده با لبخندي که کامال مصنوعي بود گفت  بهراد

 قربونت برم من کي غمگينم ...فقط فکرم مشغول کاراست ... - بهراد 

 ميخواي منو گول بزني مادر...من تو رو بزرگت کردم....  - دايه

پا و اون    سرش را به مبل تکيه داد و چشمانش رابست......دايه کمي اين بهراد
 پا کرد تا اينکه بالخره گفت 

 مطمئنم اگه زن بگيري حالت خوب ميشه... - دايه

 چشمانش را باز کرد  بهراد



بسه دايه...اين چندمين باره ميگي...من حوصله ي خودمم ندارم چه - بهراد 
روز وقت استراحتو تفريح دارم  ...بعد از اون ديگه  8برسه به زن....من فقط 

ر خونم. ...در ضمن فکر نکنم کسي تحمل رفتاراي عاشقانه  ساعتم به زو3روزي 
زد چون ديگر   ند ي من رو داشته باشه...اين جمله را به مزاح گفت و پوزخ

 عشقي در قلبش نبود که به کسي ابراز کند.... 

من هفتاد سالمه ...دوست دارم اين دمه پيري پسرمو شاد ببينم...پس   - دايه  
ن شرايطتو به دختر ي که مناسب ببينم ميگم اگه راه اين ارزو رو ازم نگير  ...م

 اومد تو ديگه حق مخالفت نداري....

 کمي شقيقه اش را ماساژ دادو اروم گفت  بهراد

 خودت ميدوني...فقط شرايط منو دقيق براش بگو ... - بهراد 

 يه دختر برات بگيرم عين ماه- لبخندي زد ... دايه

 دهان حس کرد....   زد که مزه ي زهرش را در  بهرادپوزخندي

مهران بلندشو....مهران به اصطالح دکتر جامعه در خواب عميق به سر   واي
ميبرد و رها با استرس دکمه ي مانتواش را ميبست....رها کالفه وارد اتاق 

 مهران شد....با حالت مسخره ايي گفت 

خواهر گلم فردا صبح زود ميبرمت کتابخونه...فقط زود حاضر  - رها
 شو ديگه منو عالف خودت کردي.... شيااا.....پا

 ول کن مامان اه خوابم مياد  - بي حال گفت مهران

 دوست داشت سرش را به ديوار بکوبد رها



 من رهام مرهران خان به جا اوردي؟؟- 

 کمي سرش را خاراندو گفت   مهران

 رها؟رها کيه ديگه؟....اها خواهر کوچيکمو ميگي....  - مهران

شيرجه بر پشت مهران زد که هفت جدو ابادش را در جلوي چشمانش  رها
 ديد.... 

 اينم بردار..... - مهران

 واي زياد شد که.... - کتابهارا با وسواس نگاه ميکرد....  رها

 پول را حساب کردو کتابهارا در صندوق گذاشت....  مهران

خدا فلجت کنه دختر....کمرمو داغون کردي ديگه کسي بهم زن   - مهران
 نميده.... 

 تا تو باشي به من نگي رها کيه؟.. - رها

 باشه...ولي اخرش اين رها کي بود؟- مهران

 رها را پياده کردو خود به بيمارستان رفت...  مهران

...با ياد نيشگوني که از لپ مهران گرفته بود به خنده خخخخ حقت بود - رها
 امد.... 

روز گذشت ...رها مدام کتاب را در دستانش جابه جا ميکرد....*نخير انگار  6
 واقعا تمرکز ندارم*..

 رهااا...تو يه هفته پيش اونجا بودي- مادر 



 رم...واا مادر من اون واسه تفريح بود ..اينبار ناچارم.. اينجا تمرکز ندا- رها

اشکال نداره باباجان..وسايلتو جمع کن هروقت خواستي ميبرمت...هم   - بابا
 اونجا راحت درستو ميخوني هم اينکه بي بي خانوم تنها نيست 

 گونه ي پدرشو بوسيدو اروم گفت فردا صبح بريم....   رها

رها اونجا ميري درستو ميخوني...نه اينکه مدام بري بيرون و خودتو گمو  - مادر 
 ي گور کن

چشم مادرمن ..حاال من دوبار گم شدم اونم سه سال پيش..ديگه دليل - رها
نميشه که هر باربرم يادم بندازي...و بعد با ناراحتي به سمت اتاقش رفت و 

 کتابهايش را در جعبه گذاشت... 

ديگه از بي اعتمادياش خسته شدم...نرو اونجا ...نري بيرون...اه...مگه من  - 
 بچم...

 ا از کمد بيرون اوردو لبلس هايش را داخل ان گذاشت... ساک کرمش ر  بعد 

 در حياط امد...مهران ماشين را پارک کردو داخل شد ....  صداي

نازنين جان رها ديگه بچه نيست ...اينقدر گم شدنشو به روش نيار غرورش  -بابا
 ميشکنه

مرتضي اين چه حرفيه..فقط ميخوام مراقب خودش باشه...همين   - مامان
 نبايد اون حرفو ميزدم ...ميدونم

 سالم . ..باز چي شده - مهران

 ..... 



 بيا تو- 

 وارد اتاق شدو کتش را رو دستش انداخت و کنار تخت رها ايستاد مهران

سالم عتيقه خانوم باز چته....اشاره به جعبه کردو با تمسخر  - مهران
 گفت....خبر دار شديم بعد از سالها عازم مسلم اباد شدي..به سالمتيي 

 سالم   ....مهران اذيت نکن حوصله ندارم...خودت که ميدونستي قراره برم- رها

کم گير اونکه بعله.....رها...سخت گيرياي مادرو به دل نگير...اولش ي- مهران
 ميده ولي اخرش اجازرو ميده...

 دوباره گير داده که نرم دوباره گمو گور شم...تا کي ميخواد اينو بگه... - رها

...فراموش  کن رها...به هر حال مادره و نگرانه...گيريم که بگه...چيزي  - مهران
 که ازت کم نميشه 

پيشاني  به مهران نگاه کردو در اغوش برادرانه اش جاي گرفت...مهران رها
 خواهر کوچکش را بوسيدو کمي بعد از اتاق خارج شد 

. 

 روز ديگه برميگردم... 2اره - بهراد 

در هر صورت شرمندم دادش...کاراي شرکت و کارخانه بهم ريختس     - شهرام 
 تنهاييي از پسش برنميام....کيا هم خودش به اندازه ي کافي در گيري داره.... 

 ينمت..به کيا هم سالم برسون.. دشمنت...پس دو روز ديگه ميب- بهراد 

 حتما ..قربون داداش -شهرام 



گوشي راقطع کردو کمي پيشانيش را خاراند...پشت پنجره ي اتاقش    بهراد
ايستاد...برايش دل کندن از اين روستاي زيبا سخت بود...از پنجره دور شد 

  سال پيش را ديد...ان را به8...در گوشه ي اتاق ويولون مورد عالقه ي بهراد 
سعي کرد  دودست گرفتو روي تخت نشست..ويلون را روي شانه اش تنظيم کر 

بزند...اما دستش ديگر هنر مندانه حرکت نميکرد....با اولين حرکت يکي از  
تارهاي ويلون پاره شد....چشمانش را بست و چهره ي او در مقابل چشمانش 

 رون رفت .. ظاهر شد ...با خشم ويلون را به ديوار کوبيد....و از اتاق بي

وسايل را در ماشين گذاشتو با مادرش و مهران خداحافظي کردو سوار  رها
ماشين پدرش شد ....در طول مسير با خوشحالي اهنگ هاي ضبط را عوض 

ميکردو با خواننده ها همراهي ميکرد مرتضي هم به حرکات دخترش که 
 هميشه شادو پر انرژي بود نگاه ميکرد.. .

ا غرق مشاهده ي دشت بود که ديدي همان پسري که  ده شدند ...ره نزديک
نامش بهراد بود سوار بر اسب سياهي در دشت ميتازيد...تا جايي که شيشه راه  

داشت با چشمانش اورا دنبال کرد....حس ميکرد که ان پسر کمي غمگين 
 است...ولي رفتارهاي مردانه اش را در دل ستايش ميکرد....

جون که کنار در با مردي حرف ميزد با ديدن رها از ماشين پياده شد اقا  رها
لبخني زدو به سمتش امد....کمي بعد با بي بي هم روبوسي کرد...مرتضي  

 ساعتي در خانه ي احمد اقا ماند و بعد برگشت 

 خب کردي مادر جان ...زودتر از اينا منتظرت بودم... - بي  بي

 ..  ممنون بي بي ..راستش راضي کردن مامان کمي سخت بود- رها



ازش به دل نگير  - بي چشمانش عمگين شد اروم سري تکان دادو گفت... بي
 مادر...

 هومممم بي بي دستپختت حرف نداره .....بي بي خنديد -  رها

 نوش جانت مادر...-بي  بي

کتلت به دست رفت توي اتاقي که همچون اتاق خودش ان را چيده   رها
امروزو - خود گفت که... بود...کمي جلوي ايينه سرخوشانه رقصيد و بعد با

 تفريح ميکنم بعد از فردا ديگه شروع ميکنم ... 

 براي تفريح امروزش به فکر فرو رفت.....  بعد 

پريناز که فعال نيست...پس ميمونه گشت زدن ...اونم تو باغ ...وبعد خبيثانه - 
 باغ الوچه...... - گفت..

 زود برگرد دخترم ...زيادم دور نشو..... - اقاجون

 چشم- رها

اش را پوشيد و به راه افتاد...کوچه را با خوشحالي طي کرد ...در راه   تانيک
دوباره چشمش به پسره ي جاهلي افتاد که دفعه ي پيش از کنارش گذشته 
بود...اکنون در کنار موتورش ايستاده بودو با نگاه اعصاب خورد کنش رها را  

که چقدر از ان پسر ميپاييد...رها تمام طول ان مسير را اخم کرد خدا ميداند  
 مزخرف متنفر بود

به باغ الوچه رسيد کمي اينطرف و انطرف را پاييد که مبادا باغبان دوباره  بالخره
شبيخون بزند....اهسته جلو ميرفت که صداي پاشنيد خودش را مخفي  



کرد...ارام سرک کشيد...ديد پسر بچه ايي در تالش براي پايين انداختن الوچه 
تا رها را ديد   بچهکشيدو با خنده به سمتش رفت  ..پسر    است....نفس راحتي

 خواست پا به فرار بگذارد ...

 نه وايسا..کاريت ندارم...منم اومدم الوچه بچينم- 

ابجي بيا  ..ميشه برا منم بچيني؟...رها هوفي  - بچه ذوق کردو گفت .. پسر 
 کشيد دلش خوش بود که او برايش بچيند 

 باشه...امم...بايد يکم ازش باال برم... - رها

 کمي با حيرت به رها نگاه کرد  پسرک

 چي بگم...يه امتحاني ميکنم - ميتوني ابجي؟....- 

ودش را باال کشيد..روي پاييني  پايش را روي گودي هاي درخت گذاشتو خ بعد 
ترين شاخه نشست و نايلونش را در اورد بعد مشغو کندن الوچه از شاخه هاي  

 نزديک شد  ... 

اينهمه الوچه رو ول کردن تا خراب شه....اونوقت اون باغبان بد اخالق - رها
تاشم واسه ما اون 10نميزاره کسي اينجا بياد و ازش بچينه ....اينهمهه!!! خب 

بشون که فکر نکنم الوچه خور باشه...همينجوريشم ترش  اربا
 ستهست......همينطور که رها حرصش را خالي ميکرد...پسرک با ترس ميخوا

 فرار کند اما دستي که رو شانه اش بود نميزاشت....نزديک بود زير گريه بزند... 

 بدونه نگاه کردن به پشتش نايلون پر را پرت کرد پايين  رها

 تا اون يکيم پر کنم.....  اينو بگير - رها



نايلون را در هوا قاپيد....کم کم داشت از بي پروايي دختر خنده اش   بهراد
ميگرفت.. نايلون را ارام دست پسرک دادو با اشاره فهماند که بي سرو صدا 

برود..  پسرک ارام رفت ....بهراد همچنان دست به سينه دختررا نگاه  
.....که با ديدن  ايد ش را برگرداند تا پايين بيخب تموم شد ...بعد روي- ميکرد....

 ارباب جيغ زدو نايلون از دستش افتاد.... 

که ارباب خودش  - خنده اش را خورد ...چشانش را تنگ کردو گفت... بهراد
 ترشه....اره؟

نه م من با ش ش شما نبودم...ب  - که از ترس زبانش بند امده بود گفت...  رها
 بخشيد....

نوچ...جنابعالي تا درست  - ت ميبرد با هماندحالت جدي گفت...که انگار لذ   بهراد
 توضيح ندي حق پايين اومدن نداري؟.خب..يعني چي که من ترشم 

 با من من کنان گفت..  رها

 من معذرت خ ..خواستم..- 

 اين جواب من نبود... - 

خب ..خب منظورم اين ..بود..که ...اصال نميخندين...بعد سرش را پايين  - 
 س العملش را نبيند... انداخت تا عک

بيا پايين...رها هم که زياد فاصله نداشت پريد  - کمي مکث کرد....  بهراد
پايين...بعد سربه زير رفت جلو و نايلون پر از الوچه را گرفت ججلوي بهرادتا ان 

 را تحويلش بدهد 



 ببخشيد ..ديگه تکرار نميشه... - 

 دستش را دراز کردو چند الوچه برداشت بهراد

 ببرش تو زحمتشو کشيدي...و بعد رفت - بهراد 

با ناباوري به جاي خالي اش نگاه کرد....براي بار دوم اعتراف کرد که *چه   رها
 ادم خوبيه*...بعد لبخندي زد و به رفتنش نگاه کرد ....کمي بعد رها هم رفت

 دختر اخرش منو از دست تو ميندازن بيرون ....و بعد خنديد.... - اقاجون

 ن...صاحبش اجازه داد...حالله اقاجو- رها

 با ولع الوچه ها را در دهان ميگذاشت  و

 هوووم....ترشههه....*نه ارباب ترش نيست * - 

 بعد فکرش را تاييد کرد...  و

در کنار رودخانه اخرين الوچه را هم در دهان گذاشت ... روي تخته سنگ   بهراد
و تا ماهي  دراز کشيد و دستانش را زير سرش گذاشت....فردا بايد ميرفت...

ديگر هم نميتوانست برگرد...چشمانش را بست و به صداي طبيعت گوش  
 ميداد 

 که ساعتش را به دستش ميبست گفت   همانطور 

حسين اينجا رو ميسپرم به تو دوباره تاکيد ميکنم حواست به دايه  - بهراد 
 باشه...هر جا رفت باهاش برو... 

 چشم اقا حواسم هست - حسين



تکان داد و قبل از سوار شدن دستان  دايه را بوسيد دايه که نميتوانست از   سري
ه او دل بکند پيشانيش را طوالني بوسيد ...بهراد خداحافظي کردو  سرسري به د

 نگاه کردو بعد سوار شد... 

تو خسته  - با صداي خروس سمج بيدار شد....کمي اخم کردو گفت... رها
 نشدي..ببند اون فکتو اول صبي ...اه 

 دختر بيشتر بخور..در ضمن من کمک نميخوام مادر تو درستو بخون- بي  بي

نه بي بي اول کمک به تو بعد درس...من کار تو روستا رو خيلي دوست - 
 سير شدم ممنون دارم...

چايي را سر کشيدو رفت تو حياط... ديشب مدام به ان پسر فکرمي  بعد 
کرد...نميدانست چرا ولي خدا خدا ميکرد که باز با او روبه رو شود اما اينبار  

مثل ادم نه ميمون روي درخت...در کنار مرغداني نشست و به مرغ قهوه ايي 
زد...ارام تخم هارا جمع کرد و  که ان شب داستان درست کرد نگاه کردو لبخند 

در سبد گذاشت...در طول تخم جمع کردن مدام با خود فکر ميکرد که چرا انقدر 
چشمانش خشک و بيروح است .. ولي با اين حال خيلي مرد خاکي و بي 

غروري بود ...و اصال مثل اربابهايي که شنيده بود رفتار نميکرد...وقتي به اينها  
 و خوشش ميامد....فکر ميکرد بيشتر از ا

روز رها برنامه ريزي کرد و طبق ان غروب ميتوانست پايين تپه برود .....سه   ان
روز طبق برنامه اش پيش ميرفت و غروبها هم به بيرون ميرفت...اما ديگر ان  
پسر را نميديد.....ته دلش افسوس خورد و با دقت بيشتري اطرافش را نگاه 

 شايد.......  رودره به باغ الوچه بميکرد...با خود فکر کرد که دوبا



روز پيش خودو او نگاه  4احتياط در ان قدم ميزدو اطراف را ميپاييد...با جاي  با
کرد....که چند الوچه انجا افتاده بود...انها را برداشت خواست برگردد که با 

 ديدن باغبان يکه خورد ....با ترس به او زل زده بود

 .. نترس دخترم راحت باش..- باغبان

 مطمئنيد..يعني اشکالي نداره که.. - رها

اقا قبل از رفتنش دستور داد اينجا رو ازاد بزاريم تا هر کي خواست بياد..  - باغبان
. 

با خود گفت*رفت؟!*...و بعد ياد حرفهايي که ان روز پشت سر او در باغ   رها
گفته بود افتاد....دوست داشت خودش را خفه کند...با شرمندگي سرش را 

 ن انداخت و رفت ...باغبان با تعجب به رفتنش نگاه کرد...... پايي

پشت ميز اتاقش نشسته بود و گزارش هارا مطالعه ميکرد....شهرام هم   بهراد
 هر از گاهي تماسهارا جواب ميداد 

 کيا زنگ زد- شهرام 

 خب؟ - بهراد 

 هيچي گفت دلش برا پسر عموش تنگ شده ميخواد بياد اينجا.... - شهرام 

کنار گذاشت و چشمانش را بست و کمي انها را ماساژ داد ....بعد را   گزارشها
 بلندشد

 پاشو يه ابي به صورتت بزن...االن مياد... زهره ترک ميشه مارو ببينه.... - بهراد 



خميازه ايي کشيدو رفت تو دسشويي.....بهراد دوشي گرفت و بيرون  شهرام 
مطالعه ميکردند تا گيري که امد...دو روز تمام با شهرام گزارشها و پرونده ها رو 

در توليدات افتاده بود را رفع کنند...به کلي بهم ريخته بودند.....بهراد دستي به 
زد...چقدر چهره اش جوان تر   هاراته ريشش کشيدو بعد ريش تراش را برداشاان 

شده بود...لباس پوشيدو از اتاق بيرون رفت از پله ها پايين امد شهرام داشت از 
 يي ميکرد...نگاهش به بهراد افتاد خودش پذيرا

جونم داداش!!! ميخواي مارو از مد بندازي...اين قيافه رو کجات قايم  - شهرام 
 کرده بودي و بعد سوتي زد... 

 کاناپه ولو شد   بهرادرو

 گمشو برو يه چاي برام بيار ...مثال من مهمونم... - بهراد 

چايي و مقداري بيسکويت در سيني گذاشت و اورد کمي بعد صداي   شهرام 
 ايفون در سالن پيچيد 

در راباز کرد...کيا با برادرش احوال پرسي کردو داخل شد بهراد از مبل  شهرام 
بلند شدو به سمت يار قديميش رفت ...با هم دست دادن و کوته يکديگر را در  

 اغوش گرفتند... 

  

 د و برادر شهرام بود...پسرعموي کوچک بهرا کيا

خب چه خبر؟هنوز با رضا شريکي؟....کيا دستي الي موهاي قهوه اييش - بهراد 
 کشيد... 



نه بابا ...زيادي يکنواخت بود ...رضا هم اهل ريسک نبود ...يه ماهي  - کيا
 ميشه کشيدم کنار..االنم با برادريا نادري شريک شدم... 

 و شهرام مثل برق گرفته ها به او نگاه کردند....  بهراد

 چيه؟ - کيا

هيچ ميدوني اونا چه سابقه ي در خشاني داشتن...بهتره قبل از اينکه  - بهراد 
 يش بياد بکشي کنار... داستاني پ

 راس ميگه...پدرسوخته تو چرا به من نگفتي با اونا شريکي؟- شهرام 

اي بابا...ول کنين اين حرفا رو ..مگه فقط من شريکشونم ..درضمن هرکي   - کيا
با اونا شريک شده ضرر نديده...االن ديگه نميتونم کنار بکشم ...شمام لبخيال  

 هراداين شراکت ما شين ...از خودت بگو ب

هوفي کشيد وبا بي حوصلگي خالصه ايي از اتفاقات دوماه پيش را برايش  بهراد
 گفت 

 .............. 

 و بي بي در بازارچه ي کوچک و اما شلوغ ده مشغول خريد بودند رها

رها جون خيارو و گوجه رو من ميخرم...تو برو بادمجون بگير بعد برگرد  - بي  بي
 همينجا

 ها پيدا کردم... بادممممججججووون ..ا- رها

رفت جلوتر...نايلني برداشت و بادمجان هارا با دقت انتخاب کرد...نايلون   بعد 
سيب زميني زني که کنارش بود کج شد و نصفي از سيب ها ولو شد روي  



زمين....رها نايلونش را کنار گذاشت و سيب زميني هارا برايش جمع کرد ...پير 
 کند...   زن هم با نايلون نشست تا انها را جمع

 الهي خير ببيني مادر...ببخشيد تو روخدا - زن

نه مادر جون اين چه حرفيه خواهش ميکنم...بعد از جمع کردن رها نايلون - رها
سنگين را برداشت و کنار پيره زن گذاشت وقتي نگاه کرد ديد چند نايلون ديگر  

پيرزن   نيز دارد که به نظر سنگين ميامد رها با خود گفت...*اي خدا ...اخه اين 
حال او سوخت وقتي   هکس و کاري نداره که اينارو واسش بياره*دلش ب

 بادمجان را خريد سريع برگشت پيش بي بي

بي بي جون تو اگه ميري برو منم بعدا برميگردم اين بادمجونم من  - رها
ميارمش ...بي بي باشه ايي گفت و رفت...رها دوباره رفت سمت همان چرخي  

براي گرفتن نايلونهاي سنگينش است...خود را به او  که ديد پيرزن در تقال 
 رساند

خانوم جون اينا سنگينن اجازه بدين کمکتون کنم...بعد دوتا نايلون را با  - رها
 دست راست و يکي ديگر را با دست چپش گرفت..  

 الهي خير ببيني عزيز دلم ... - زن

ه به حرفهاي او لبخندي زدو همپاي او به راه افتاد...در طول مسير با حوصل رها
گوش ميداد و که در مورد مشکالت پيري برايش ميگفت...از بازارچه خارج 

 فاطمه خانوم؟- شدند که صداي مردي پيرزن را متوقف کرد....مرد



برگشت ديد مردي جوان با هيکلي درشت در حال دويدن سمت   رها
د انهاس...ناگهان يادش امد که او همان مرديس که در ان دعوا کنار بهرا

 ايستاده بود... 

واي حسين جان مگه نگفتم خودم ميرمو برميگردم...حسين  - خانوم  فاطمه
 نفسش رابيرون داد... 

خواهش ميکنم فاطمه خانوم ...اقا دستور دادن هر جا ميريد من - حسين
 همراتون بيام...شرمنده دستور بهراد خانه

.فاطمه خانوم با تعجب به فاطمه خانوم نگاه کرد....*يعني مادرشه؟؟*..  رها
 سري تکون دادو رو به رها گفت 

 عزيزم بيا حسين ميرسوندت..- فاطمه

 نه خانوم جون ممنون راهي نيست نزديکه- سريع با لبخند جواب داد..  رها

نايلونهارا گرفت ...فاطمه خانوم که محبت رها در دلش نشسته بود با  حسين
 د....اصرار رها راسوار کرد.. ..در ماشين رها کمي معذب بو

 خوش به حال مادرت که يه همچين خانوم دستگلي دخترشه... - فاطمه

 شما لطف داريد- با خجالت جواب داد رها

بعد رها متوجه ي نگاه خيره ي فاطمه خانوم شده بود اما به روي خودش  و
 نياورد....ادرس خانه ي اقاجون را داد و حسين کناردر ترمز کرد... 

عزيزم تو نوه ي زهرا خانومي؟مادر چرا زودتر نگفتي...زهرا خانوم و - فاطمه
احمد اقا حسابي به گردن بهرادم حق دارن ...بعد رها پياده شد و وقتي فهميد  



فاطمه خانون هم قصد پياده شدن دارد بي بي را صدا زد...بي بي امدو با  
هم امد و شروع   اجونخوشحالي با فاطمه خانون احوال پرسي کرد بعد از او اق

کرد به احوال پرسي...در مقابل تعارفهاي اقاجون و بي بي از انها عذر خواهي 
کردد و بعد از نگاه عميق و توام با محبتي که به دخترمهربان روبه رويش کرد و 
لبخندي زدو سوار ماشين شد......و در ماشين مدام تصوير او و بهراد را کنار هم 

* اگه خدا به خواد و بشه ..خيلي بهم  ميگفتتجسم ميکردو در دلش 
 ميان...ايشاالا*... 

در حال مطالعه ي کتابش مدام تصوير بهراد در جلوي چشمانش نقش  رها
ميبست...سري تکان داد....*اي بابا اصال نميتونم بخونم*....در اين هفته ايي  

که اينجا بود ديگران اورا نديده بود...دوباره چهره اش را به خاطر 
...صورت گندمي...موهاي مشکي...ته ريش نسبتا بلندش...اما  اورد.

...تاکنون فرصت نشده بود که رنگ چشمش را ببيند چون خجالت  چشمهايش
ميکشيد ...و چيزهاي جزئيي از صورتش را به خاطرداشت وقتي ياد هيکلش 

 افتاد خودبه خود لبخندي زد...بعد سريع لبهندش را جمع کردو بلند شد

 ه هي*ز شدم.... خاک برسرم چ- 

رها جان مادر بيا شام...انقدر به چشات فشار نيار.....رها خنديد - بي  بي
 ...*چقدرم من درس ميخونم ...خخخخ*

اها...سريع فرمول را  - را ميخاراندو مداد را د  دهانش ميچرخاند..... سرش
نوشت وبا ذوق محاسبات را انجام داد ...به پاسخ نامه رجوع کرد.. .پاسخ  

ايوللل...با خوشحالي کتاب تستش رابست..گردنش را ماليد و از  - ود...درست ب
اتاق بيرون رفت...در خانه تنها بود به حياط رفت و نفسي تازه کرد...کمي در  



استبل خودش را با اسب و االغ سرگرم کرد..از کودکي عاشق اقسام حيوانات  
ز اسطبل خارج شدو  سالم .زهرا اخانوم خونه ايي...رها سريع ا- بود  کرد. ...زن

 شالش زردش را مرتب کرد

ا سالم فاطمه خانوم.. .فاطمه که هدف اصلي مقابلش بود به گرمي با او  - رها
يه  - بفرماييد داخل االن بي بي هم مياد....فاطمه- حال و احوال پرسي کرد....

 وقت مزاحم نشم مادر جون.... 

 نگيد تو رو خدا اين چه حرفيه...خيلي خوشومدين- 

با خوشحالي وارد شد...به پشتي قرمز رنگ تکيه زدو به رها خيره   فاطمه
شد....*هزار ماشاال*...رها سريع چايي دم کردو همراه با شيريني از فاطمه  

پزيرايي کرد .فاطمه از مهمانوازي رها کيفور بود و در دلش قربان صدقه اش 
  کمي  سترفت...رها کنارش نشست از وقتي فهميده بود بانوي عمارت ا

 اضطراب داشت..نميدانست بايد چگونه رفتار کند..دلش را به دريا زد .. 

 حال زانوتون چطوره ؟بهترين...؟  - رها

 قربونت برم مادر ..شکر خدا خوبه...کمي از چايش را خورد- فاطمه

 از مهرباني او نفسش را کامل بيرون داد و لبخند قشنگي بر لبش نشست رها

 ميخوني؟  از خودت بگو مادر...درس-  فاطمه

 بله دارم براي کنکور اماده ميشم- رها

موفق باشي دخترم...خب...قصد ازدواج نداري مادر ؟...رها سرخ شد - فاطمه
 ..هميشه از اين بحثا کمي خجالت ميکشيد..... 



واال...االنکه قصدم درس خوندو دانشگاه رفتنه...فعال نميدونم بهش فکر  - رها
 نکرد.....فاطمه خانوم اب پاکي را رو دستش ريخت

راستش دخترم  ...قصدم از اومدن به اينجا ديدن خودت بود ....رها  - فاطمه
راستش من دنبال يه  - سريع سرش را باال بردوسوالي نگاهش کرد...ادامه داد....

وب واسه پسرم بهراد ميگشتم...البته اگه پسرم اراده کنه کلي دختر دختر خ
واسش صف ميکشن...اما من دنبال يه دختر با حجب و حيام...تا ديروز که  

تورو ديدم ...خيلي به دلم نشستي مادر...وقتي فهميدم نوه ي احمداقايي 
ل اعتماد  ميخواستم بال در بيارم...کسي که هم خون اونها باشه ...براي من قاب

ترين ادمه....بهراد اين انتخاب رو به من سپرده....االن نميدونن جوابت چيه  
...بين اينهمه دختر تو چشم منو  شهدخترم راستش ميترسم جوابت منفي با

 گرفتي.... 

ضربان قلبش همچنان باال ميرفت...يخ کرده بود...*غش نکنم...واي   رها
بود که از بهراد خوشش ميايد...ولي  خدا...من ...واسه بهراد...*اين را مطمئن 

 اين وسط عشقي نيست.....بهراد هم که...مشخصه اصال براش مهم نيست... 

راستش بهراد بهم گفت اگه  دختر مورد نظرمرو - کمي غمگين گفت...  فاطمه
پيدا کردم از وضعيت روحي بهراد براش بگم ....رها همانطور که هر لحظه يخ 

 .. ميبست سرتاپا گوش شد.....

بهراد پسر واقعيم نيست...ولي از بچه ي خودمم بيشتر دوسش دارم...تا  - فاطمه
سالگي از بس پر انژي و شوخ و تو دل برو بود که همه دوسش داشتن و  19

االنم دارن اما بهرادم ديگه اون بهراد شاد نيست...اون موقع نگاهاي گرگاي  
رتش...تو دام يکي ماده هم به سمتش جلب شد....بچم به خاطر وجدانش و غي 



از اونا افتاد و بهش دلبست...ولي بعد يه اتفاق پسرم شکست خورد 
شد...شکنجه شد...هم جسمي هم روحي...جسمش خوب شد ولي روحش از 

سالگي از جسمش رفت...االن مثل يه مرده ي متحرک 19همون 
ميمونه...دستش بروي صورت چروکش نشست...اشکش را پاک کرد...من  

سال يه بار خنديدن از ته  8شدن بچمو ندارم ..تو اين  رگونمطاقت ديدن ج
دلشو نديدم...گفتم شايد اگه زن بگيره حالش بهتر بشه...راستش خودش  

تمايل نداره چون از يه زن زخم خورده...ولي ميدونم يه دختر خوب و نجيب و  
 شاد مثل تو حالشو خوب ميکنه... نفس عميق و تلخش را بيرون داد...... 

که از گريه کردن فاطمه خانوم نزديک بود گريه اش بگيرد ...بغضش را    رها
قورت دادو دستمال کاغذي را جلويش گرفت....فاطمه خانوم حس کرد با اين  

حرفها رها عمرا پاسخ مثبت دهد با اين حال گفت  ...دخترکم فکراتو  
با  و  تبکن...جوابت هر چي باشه برام محترمه.....رها سرش را پايين انداخ

انگشتان يخ زده اش کمي بازي کردو براي اينکه براي شکستن دل او کمي وقت 
 بخرد گفت 

 چشم اگه اجازه بدين چندروز راجبش فکر کنم - رها

لبخندي زدو ارام از جايش بلند شدو گفت خودم بعدا اين موضوعو به   فاطمه
 احمد اقا ميگم...

م برايش مثل بهشت از پشت سر گذراندن يک روز پرکار ..خانه ي شهرا پس
ميماند....دو دکمه ي پيرهنش را باز کردو روي راحتي ولو شد...با کلمه ي  

ارامش غريبه بود...چشمانش را ماليد...سفيدي چشمش به سرخي ميزد  
...هيچ چيز مثل يه دوش حالش را جا نمياورد ..به طبقه ي باال رفت ...داخل 



ويزان شده و خروپوف  اتاق شد...ديد که شهرام کج و کوله از تخت ا
ميکند...سيم هاي مغزش در حال اتصالي بود در را عقب بردو به شدت بهم  

 کوبيد..طوري که شهرام کال از تخت به پايين افتاد... 

يا ابرفض..کيه؟چي ميخواي؟.....چشمش را تنگ کرد.....بهراد - شهرا
تويي؟....انشاال بري زير تريلي...عوضي م..ر.....و ادامه حرفش را 

نگفت....ميدانست اون چشمان سرخ و ابروهاي گره خورده منتظر يک جرقه  
 ست....بهراد کمي جلو رفت و خشن گفت.... 

مرتيکه...مگه تو نگفتي صبح ميري دنبال کاراي کارخونه...ها؟....من و از  - بهراد 
 روستا کشوندي اينجا که خودت بکپي... 

يدانست که اگر بگيد روي تخت نشست...مانده بود که چه بگويد..م شهرام 
حوصله نداشته ..دست کم گردنش را ميشکند....دستش را روي دلش گذاشت  

 و با چهره ي بيمار گونه ايي گفت.... 

به جان کيا..صبي اسهال گرفتم  شددديد...حالم بد بود وگرنه   - 
ميرفتم.........بهراد که از همان قسم اولش فهميد دروغ ميگويد پوفي کشيدو 

 ش را تا اخر باز کرد....و انگشت تهديدش را جلوي شهاب گرفت... دکمه ي لباس

من فردا برميگردم روستا...فقط کافيه زنگ بزني بگي کاراي شرکتو - 
کارخونه....پدرتو در ميارم.....بعد خشن لباسش را از تن خارج کردو به سمت  

حمام چرخيد....شهرام بي حرف به بهرادنگاه ميکرد... به پشتش چشم  
...چشمان غمگينش روي خطوط بيرحمانه ي کمرش که ياداور گذشته  دوخت.

درد بهراد بود ميچرخيد ...دوست داشت بغلش کند و بگويد ..غلط   پر ي 
کردم....بهراد در حمام را بست و تنها صداي اب و نفس پر بغض شهرام سکوت 



ساله سکوت ذهن شهرام را  19خانه را ميشکست و صداي فرياد بهراد
 .......... .... 

روز از رفتن فاطمه خانوم و ان درخواست گذشته بود....نميدانست چکار  يک
کند...او از بهراد خوشش مي امد ولي عاشقش نبود...و با اين حرفهايي که  

فاطمه گفته بود بهراد اصال برايش مهم نبود که چه کسي زنش 
 نميشود....نفسش را صدا دار بيرون فرستاد....ميدانست که پدرو مادرش با ا
تعصبهايي که دارن صدرصد اين ازدواج را قبول ميکنند...بهراد هم همجوره 
شرايط يک مرد ايده ال را داشت اما از بي محبتي از جانب او ميترسيد...به  
خودش اعتراف کرد که*من فقط سه بار باهاش برخورد داشتم که اينطوري 

ازش خوشم اومده شايد اگر باهاش زندگي کنم عاشقش  
...*بعد ترديد دوباره فکرش را بهم ريخت...اين را ميدانست مکنه؟؟مباشه...ها

او شخصيتي رک ..جدي...خالي از ابراز عالقه دارد...ولي دل رحمي را در تک  
تک برخورد هايش با او  به وضوح ديده بود....يک دور خواستگار هايش را  

 ورانداز کرد.... 

ي بود....بهراد...خشک و جدي مازيار..اه...بچه قرتي....مجيد...زيادي مامان - 
 .... 

بود که خشک و جدي را به قرتي و ماماني ترجيه ميدهد.....کالفه بود   مطمئن
 .... 

خانوم در حال کرم زدن به مچ پايش بود که تلفن زنگ خورد....و صداي   زهرا
 فاطمه خانوم در گوشي پيچيد.... 



بي بي   - وارد شد...بي بيبيا تو بي بي....بي بي ذوق زده - ايي به در خورد... تقه
فدات بشه عزيزم...قربون اون صورت نازت بشم الهي که من...بي بي پشت سر  

 هم قربان صدقه ميرفت و رها گيج و منگ به او چشم دوخته بود .... 

مادر ..همين االن فاطمه خانوم زنگ زد..رها سرخ. .شدراستش...تو رو  - بي  بي
رها سرش را پايين انداخت....عزيزم براي بهراد خان ازم خاستگاري کردن....

..يه دختر بايد خيلي نجيب و خانوم باشه تا به چشم اين خانواده بياد...سر 
سياهو لختش بازي   وهايبلندم کردي...حاال نظرت چيه ......همانطور که با م

 م من بايد..فکر کنم..يه چند روزي..... - ميکرد سر به زير گفت....

ميکني من برم به مادرت خبر بدم....سرش را طوري  باشه مادر تا تو فکراتو- 
اخ....بي بي رفته بود.....*اي خدا االن  - بلند کرد که از چند مهره صدا بلند شد....

جدو ابادمو خبر ميکنه..*با حجم بزرگي از افکار ضدو نقيض دست و پنجه نرم 
د يکي  واسه من ريخته اين نبو ر پس- ميکرد..ميخواست جواب رد بدهد و بگويد..

بود...هنوز چند روز ديگر 50- 50ديگه..ولي وقتي ياد او ميافتاد منصرف ميشد...
براي فکر کردن داشت....اما گيج بود تا کنون پسري نتوانسته بود نظرش را 
جلب کند...دختران فاميل که همسنو سالش بودند به رسم خانوانده شوهر  

ند....اين رسمومات قديمي کرده بودند و عده ايي هم درس را کنار گذاشته بود
اجباري نبود ..اما خودشان از خدا خواسته بودند... تا حاال اينگونه بين دوراهي  

 گير نکرده بود...

شب بود..بدون اطالع امده  3با اعصاب خورد ماشين را داخل برد ...ساعت بهراد
بود ..ميدانست اگر به دايه اطالع دهد کلي خود را به زحمت و تدارکات مي  

دازد...با بيحوصلگي رفت داخل...شهرام کلي از او عذر خواهي کرده بود بابت ان



چند سال جديت در   اين پيچاندن و نرفتن به کارخانه....اما بهراد که طي 
 وجودش رخنه کرده بود بدون توجه به او به ده برگشت.... 

تاريکي عمارت به سمت اتاق ميرفت...در همين حين يکي از خدمه ها با  در 
 دن سايه او خواست جيغ بزند که بهراد پيش دستي کرد دي

 اروم باش مرضيه منم بهراد... - 

 اا اقا کي اومدين ...خ خيلي خوشومدين...چرا اطالع ندادين... - مرضيه

يهويي شد ..شب به خير...خستگي مسير از سرو کولش ميباريد...مرضيه  - بهراد 
خودش را روي تختش  با اه ي عميق به اتاقش برگشت... با همان لباسها 

 انداخت...چشمش رابست...هواي پاک اتاقش را به ريه فرستاد.. 

زود چشمانش را باز کرد...در اتاقش ناگهاني باز شدو اقاجون را قاب خود  صبح
 گرفت ....رها با چشماني پف کرده و لبخند صبح به خير گفت ... 

وابه ...بعد  پاشو دخترم زشت نيست عروس خانوم تا لنگ ظهر به خ - اقاجون
دستانش را به سمت رها برد..رها با چشمان بسته دستش را در دست اقاجون  

اخه دختر انقدر شل ..دنبالم بيا د - گذاشت...که با يک تکان سرپاشد.. 
پسر    چونباريکال...يک دو سه..يک دو...رها به حرکات اقاجون ميخنديد..هم

فسگير..اقاجون دست به  جواني ورجه ورجه ميکرد...بعد از ده دقيقه ورزش ن
هييي ياد جونيام به خير...رو کرد به رها که متفکر   - کمر به درخت تکه داد..

خيره مقابلش بود..دختر تو چرا دو روزه انقدر ساکتي...داري به خاستگارت فکر 
 پوفي کشيد ....  قاجونميکني؟....رها ارام سرش را تکان داد...ا 



م..يه پارچه اقاس...انقدر ازش مردانگي  بهرادو از بچه گيش تا االن ميشناس- 
ديدم که اينطور با اطمينان ميگم...جوني نکرد...زود سختي کشيد ...واسه  

مسئوليتاي بزرگ جوون بود...از جونيش گذشت.....رها که خيره ي اقاجون  
 بود پرسيد

 چرا؟ - 

شايعه شده به خاطر مسائل خانوادگي بوده ...کسي مسائل خصوصي شو لو  - 
 چه... نميده ب 

با حرفاي اقاجون دلش براي بهراد به درد اومد...کنجکاو بود که چه اتفاقي   رها
واسش افتاده بود...طبق عادت رفت که کمي قدم بزند ...شالش را جلوتر کشيد 
و با چشمان قهوه اش به عمارت چشم دوخت...به سمت عمارت رفت و پشت  

کوچک عمارت باز   در ه ديد تيره برق ايستادو به ان تکيه داد...کمي ايستاد ک
شد و مرد جواني همراه با اسبش از ان خارج شد...* چقدر اشناس...اوه ..اونکه 

بهراده...*از ته ريش نسبتا بلندش خبري نبود ...رها با ذوق زدگي به او نگاه 
ميکرد..*يعني ميدونه..؟..حتما فاطمه خانوم بهش گفته که برگشته*...بهراد 

کرد ....رها هول هولکي به سمت   حرکتت دشت سوار اسبش شدو به سم
مراقب باش - با اجازه اقاجون....- خانهنه رفت ...اسب را از استبل بيرو ن برد...

 چشم.... - دختر..

چرا اما ميخواست هر طور که شده با او بر خورد کند... قلبش از   نميدانست
را در کنار  هيجان در گلو ميتپيد...شالش کمي عقب رفته بود...با مهارت اسب 

درختان متوقف کرد...*کجاس؟..ااا رها داري چه غلطي ميکني...گيريم که  
اسب   خواستديديش بعدش چي...؟*با اين فکر سريع پشيمان شدو همين که 



را برگرداند با صداي شليک ناگهاني ...اسب ترسيد و با شتاب به راه افتاد...رها  
ب را چنگ زد....از ته دل  جيغ بلندي کشيدو روي اسب خم شد...بعد يال اس

فرياد زد کممممممککککک...اسب همچنان وحشيانه ميدويد به سمت ناکجا 
...رها که داشت را براي جواب زکارم تمومه...اي خدا ...من جونم هنو- اباد...

 گويي به انکيرو منکيرخودرااماده ميکرد..

.و از شدت ناگهان اسب دو پايش را با باال بردو رها پرت شد روي زمين.. که
ضربه گيج شده بودو درد در تمام وجودش پيچيد...اسمان دور سرش 

 ميچرخيد...چشمانش از گيجي بازو بسته ميشد... 

دستور بهراد به سرعت ميتازيد...مطمئن بود که فرياد کمک شنيده   تندربه
بود.....همانطور که ميرفت از الي درختان جسم نحيفي ديد که بر زمين 

ه سمتش رفت و پياده شد....درست حدس زده بود صداي افتاده...سريع ب
 فرياد دختري بود....جلويش زانو زد 

خانوم....دختر خانوم..؟....حالت خوبه.؟ميتوني پاشي؟...ديد که دختر به  - بهراد 
هوش اما بسيار گيج و بي حال است ....صبر کردن را جايز ندانست...او را بغل 

...موهايش پريشان روي صورتش افتاده کردو از زمين با احتياط بلند کرد
ديگردختر را نگه   ستيبود....وقتي سوار اسب شد با يک دست افسار و با د

داشته بود...موهايش وحشيانه در هوا تازيانه بر صورت بهراد ميزد...بهراد نيم  
نگاهي به چهره ي دختر انداخت...سريع او را شناخت..ابروهايش در هم گره  

 خورد

 ي سر خودش نياره ول کن نيستتا يه بالي- 



هوشيار بود اما انگار سيستم حرکتي اش از کار افتاده بود...پلکهايش روي  رها
هم بود..اما ميتوانست اغوش گرم بهراد را حس کند...حس ضربان قلبش ...و  

دستي که دورش پيچيده بود و اورا محکم نگه داشته بود...ميخواست گريه کند  
را تا نيمه   شمشت...تمام زورش را جمع کردو چاما حال ان را هم نداش

گشود....نگاهش به گردنو فک او افتاد...حس عجيب و تازه ايي وجودش را 
فرا گرفته بود که انگار از لمس و اغوش بهراد به وجودش تزريق شده بود...کم  

 کم پلکش روي هم افتادو بعد سياهي........ 

و هر از گاهي به دکترکه مشغول  با اعصابي خورد اتاق را طي ميکرد  بهراد
معاينه ي  چشمان دختربود نگاه ميکرد....نميفهميد چرا هروقت بيرون ميرفت 
با اين دختر دردسر ساز مواجه ميشد.. با خودش ميگفت اي کاش جنس ماده 

 جماعت روي زمين باقي نمي ماند...کناردکترايستاد... 

حالش خوبه...فقط از  - .چي شد رضا؟.....رضا از تخت فاصله گرفت..- بهراد 
شدت ضربه بيهوش شده..خدا رو شکر خبري از شکستگي و خونريزي 

 نيست........بهراد نفسي از سر خيالي راحت بيرون داد.... 

 ممنون که اومدي.. - 

 خواهش ميکنم اقا با اجازه ...... - رضا

از اتاق بيرون رفت ...بهراد کنار تخت ايستادو به دختر دردسر ساز اين ماه  رضا
خيره شد....فهميده بود که باني اين اتفاق خودش بوده....خواست از اتاق  

 بيرون برود که با فاطمه خانوم مواجه شد... 



خانوم هراسان به دخترک روي تخت نگاه کرد وقتي فهميد او رهاست  فاطمه
 سرش گيج رفت

يا فاطمه زهرا...رها جان چي شدي مادر.....چرا جواب نميده؟بهراد با  - فاطمه
 تعجب به فاطمه خانوم خيره بود.. 

 دايه جان اروم باش بيهوشه...ببينم ميشناسيش؟- بهراد 

معلومه ميشناسمش..دختر احمد اقاس ..ديدي چه خاکي توسرم شد - فاطمه
پشيمان شد...بعد زير چشمي به  ...اين دختر و برا ازدوا..از سوتي که داده بود

بهراد نگاه کرد.....که بهراد با حرص اشکار به فاطمه خانوم زل زده 
 بود.....فاطمه خانوم حق به جانب گرفت.. 

وا مادر چرا همچين نگاه ميکني...قبل که گفتم برات يه دختر خوب پيدا  - فاطمه
که نگو...يه پا    ميکنم...اين دخترم عين ماه ميمونه ماشاال...انقدر مهربونه

 خانومه واسه خودش..... 

 نفسش را بيرون دادو از اتاق خارج شد ...  بهراد

اين اشفتگي روحي زن را کجاي دلش بگذارد ...ميدانست که اين دختر  در 
دردسر ساز اعصاب نداشته اش را از کار ميندازد....هوفي کشيد و به اتاق کارش 

.سرش روي برگه هاي حسابداري  رفت...و طبق معمول خود را مشغول کرد...
...با  شبود که يک جفت چشم سبز روي کاغذ نقش بست...باز هم خيال سرک

لعنت  - عصبانيت کاغذ را مچاله کردو به سمت پنجره ي روبه رو پرتاب کرد.....
 به همتون.. 

 



 الهي بميرم ...عزيزم چرا مراقب خودت نيستي.. ؟- فاطمه

ت...دستش را روي سرش گذاشت و به دقيقه از بهوش امدنش ميگذش 5که   رها
 ارامي لبخند زد..... 

ميرم يه زنگ به احمد اقا بزنم...بهشون خبر بدم که اينجايي...امشب و  - فاطمه
اينجا بمون تا وقتي حالت بهتر شد...رها با بي حالي نگاهي به ساعت مقابلش  

 عصر بود...معذب بود 5انداخت 

زحمت دادم ...اگه ميشه زنگ بزنيد  نه فاطمه خانوم...تا همينجاشم کلي  - رها
 به اقاجونم که بياد دنبالم...ممنون 

نه مادر امکان ندارم اينطوري برگردي...رها دهان باز کرد تا حرف بزند - فاطمه
 که فاطمه انگشتش را به نشانه ي سکوت مقابل لبهايش قرار داد

يه    رها جان مادر الزم نيست خجالت بکشي يا معذب باشي...فکر کن- فاطمه
 شب اومدي پيش مادر بزرگت...لطفا نه نگو

 که اسرارش را ديد به ناچار قبول کرد....فاطمه با لبخند از اتاق خارج شد....   رها

هنوز در شک بهراد بود....وقتي که در اغوشش بود...لباسهايش بوي عطر  رها
مردانه ي قوي گرفته بود...بو کشيد...با خود گفت*يعني نمياد حالمو 

سالم  - ..* چمش به در بود...که در ارام باز شدوزني ميانسال وارد شد ....بپرسه؟
شروع کنيد به  نخانوم...بهتريد؟اينا داروهاتونه اقا گفتن از همين اال 

 خوردنشون..... 



شنيدن اين حرف قند در دل رها اب شد...امروز به طرز عجيبي ازتوجهاي او  با
تاج تخت تکيه زدو قرصش را ذوق زده ميشد...ارام با کمک خدمتکار به 

 خورد... 

 خانوم جان هر امري داشتين در خدمتم ... - 

 ممنون - رها

 از اتاق بيرون رفت...  مرضيه

مش حسين ديگه نگم به بچه هاي پايين دره بگو خوب حواسشونو جمع - بهراد
 کنن...اونا منتظر يه غفلت از طرف مان... 

ه قدم پاشون تو اين خاک  چشم اقا خيالت راحت...نميزارم حتي ي- حسين مش
 بخوره

 خوبه..ميتوني بري... - بهراد 

اوقات قاچاقچي ها مشکل ساز ميشدن...رسيدگي به امور گمرک و   گاهي
کاخانه ي نزديک به روستا و رسيديگي به امور کشاورزها همگي روي دوش  

تک پسر خسرو بود...که از فردا بايد رسيدگي ميکرد....به داخل 
 نار پله ها بود تا چشمش به بهراد افتاد سمتش رفت.... برگشت...مرضيه در ک

 خسته نباشيد اقا...قرصاي اون خانومم بردم واسشون- مرضيه

ممنون...حالش چطوره؟.....چشمان مرضيه براق شدو لي وقتي سرشو باال - بهراد 
گرفت و به چشمان بي روح و قهوه ايي تيرش نگاه کرد ....احساس کرد که  

 ميافتد...دوباره غم زده سرش رو پايين انداخت ...  االن توي چاه عميقي



 دقيقه ايي ميشه که به هوش اومدن.... 20خوبه اقا يه  - مرضيه

- سري تکون دادو رفت طبقه ي باال...اروم تقه ايي به در زد...فاطمه بهراداروم 
 بيا تو... 

و باز کرد وداخل شد ...وقتي رها چشمش به بهراد افتاد به سرعت شالشو   در 
چنگ زدو سرش کرد و سرشو پايين انداخت...فاطمه خانوم هم مثل رها انتظار  

ت و نزديک شد ....رها با  ديدن بهراد رو نداشت...بهراد اما بي تفاوت درو بس
تاج تخت تکيه   بهاسترس که هر لحظه شدت ميگرفت خودشو باال تر کشيد و 

زد....احساس ميکرد االن است که دوباره بيهوش شود ....اما ته دلش خوشحال  
 بود که براي عيادتش امده... 

 دايه ...ميشه چند دقيقه مارو تنها بزاري؟ - بهراد 

ت که فاطمه خانوم با توجه به التماس رها که در  اين جمله را محکم گف انقدر 
چشمانش مشخص بود اتاق را ترک کرد....بهراد صندلي را کمي صندلي را جلو  

کشيدو روي ان نشست و به دختري که از شرم رنگ لبو گرفته بود نگاه 
 کرد...*رها..خجالت نکش دختر...قوي باش...مگه لولو خورخورس....* 

ام..بابت ظهر   - خود ..سرش را باال گرفت و ارام گفت..از کلي کلنجار با   بعد 
 ازتون ممنونم.. 

-که داشت در ذهنش علت سرخ شدن دختر را جستجو ميکرد گفت  بهراد
خواهش ميکنم.. فکر ميکنم مقصر من بودم....رها از اين عذر خواهي بهراد  

نم اين ولي نميدو- جرات گرفت و سرش رو باال اورد تا اين يخ را بشکند....بهراد
چه حکايتيه که هر وقت من ميرم بيرون با دردسراي جنابعالي اون روز زهرم 



ميشه.....رها سرش را پايين انداخت ..بهراد چنگي به موهايش زدو با خود  
گفت*االن ابغوره ميگريه ...اه *...اما برخالف انتظارش رها داشت ميخنديد  

..بهراد يک تار ابرويش را باال ....خيلي ريز ..اما از چشمان بهراد دور نماند..
به صورت بي تفاوت و شديدا جدي   شبرد...رها سرش را باال برد وقتي نگاه
مهم نيست...اميدورام  - ببخشيد ....بهراد- بهراد افتاد...خنده اش را فرو خورد...

حالت خوب شه....بعد از صندلي بلند شدو به سمت در رفت....محاسبات رها از  
چه فکر ميکرد چه شد...بهت زده به پشت بهرادخيره هم پاشيد..با خود 
-کردو همنطور که پشتش به رها بود ايستاد...بهراد  باز بود....بهراد در را 

درمورد ازدواجت با من هم خوب فکراتو بکن ...تصميمي نگير که بعدا پشينون  
شي....بعد از اتاق خارج شدو در را بست...رها که از شنيدن جمله ي اخر  

 دداغ کرده بود همچنان خيره ي در بود....راست ميگفت....با اينکه بهرا لپهايش
رفتاري محبت اميزي با اون نداشت اما..رها ذره ايي هم ناراحت نشد بلکه 

نيمه ي پر ليوان را ديد*حتما واسش کمي مهم بودم که اومد منو ببينه*خودش 
را  را به گونه را دلداري ميداد دوست داشت..که اين عالقه ي عجيبش به به

 ايي توجيه کند... 

بود...فاطمه خانوم گفته بود اقاجون اجازه ماندن را صادر کرده....هنوز   معذب
عصر..به حرفهاي بهراد فکر ميکرد...*يعني اون هيچ  19داخل اتاق بود و ساعت 

عالقه ايي به من نداره...اه باز چشماشو نديدم ولي فکر کنم رنگش سياهه...مثل 
نگاه کرد..اتاق شيک و   قخخخخ*..کنجکاوي اش گل کردو به اتااخالقش ..

بزرگي بود ولي به نظر دخترانه نميامد...به سمت کمد لباس رفت درش را باز 
کردو هجوم عطر اشناي بهراد را حس کرد....با تعجب و خجالت به کمد نگاه 

يعني اين اتاق اونه؟...در کمد را  - کرد روي کت سرمه ايش دست کشيد..



را باز کرد..که با ديدن لباس زير  شوت...از عطر پخش شده لذت ميبرد...کبس
صورتش به رنگ بنفش گراييد و هول هولکي در کشو را بست و به سمت  

خاک بر سرم ...مگه مرض - تخت رفت..و خودش را به کوچه ي علي چپ زد...
 دارم فضولي ميکنم.....داشت از کنجکاوي ميترکيد...کشوي ميز مطالعه به

اوچشمک ميزد...طاقت نياورد لبخند خبيثانه ايي زدو به سمت ميز 
رفت...موهايش را سريع پشت گوش داد..از استرس لبهاي کوچکش را به 

دندان گرفته بود...درش را باز کردو چند کتاب را روي هم ديد...کمي انهارا زير 
چهره ي و روکرد که چشمش به يک قطعه عکس افتاد...انرا برداشت...با ديدن 

چقدر قشنگ  - سال ميخورد..لبخند زد... 17- 18 ظر خندان بهراد که اينجا به ن
ميخنده...خوب چي ميشه يه بارجلوي من اينطوري به خندي...روي صورتش  

دست کشيد...ديد که دستان بهراد روي شانه هاي دو پسر ديگر است...يکي با 
ه و چشمان  موهاي بور روشن و چشمان سبز...ديگري با موهاي بور تير 

...متوجه شد که ادامه ي عکس سوخته کمي دقت کرد د سبز...انگار برادر بودن
اما چيزي نفهميد...دوست داشت عکس را براي خود بردارد اما اگر ميفهميد  

ابرويش ميرفت...عکس و کتابهارا سرجايش گذاشت و روي تخت نشست...در  
 افکارش غرق شده بود که تقه ايي به در خورد..... 

اا مادر بيداري...من تنهات گذاشتم که راحت به  - خانوم بود....فاطمه طمهفا
 خوابي..

 ممنون..ولي خوابم نبرد... - رها

اشکال نداره عزيزم..االنکه بيداري واسه شام بيا پايين...رها رنگ از  - فاطمه
 رويش پريد.... 



باال   الهي فدات شم...اگه با بهراد مشکل داري تا غذارو بيارم - خنديد... فاطمه
 برات.... 

 نه فاطمه خانوم...ميام پايين.. - حس کرد که ديگرقايم شدن کافيست ... رها

دستي به مانتو کشيد و شالي را که نميدانست مال کيست را روي سرش  بعد 
...چند ساعت ديگه بمونم 30به70مرتب کرد...با خود گفت حاال تصميم 

...هووفف....بعد از اتاق خارج شد..تازه سالن عمارت را ديده 0به100ميشه
 رايبود*بههه..چه دلبازه..اينهمه تابلو و عتيقه جاتو*بعد ديد مرضيه ب

راهنماييش امد...پشتش به راه افتاد ..و قلب کوچکش به شدت ميزد...از سالن  
اصلي خارج شدندو در راهوي باريک به يک در نسبتا بزرگ رسيدند که باز بود 

 ...وارد سالن غذاخوري مخصوص شدند...فاطمه خانوم کنار ميز بود 

بهراد  خانوم با لبخند رها را کنار صندلي خودش نشاندو منتظر  فاطمه
شدند....کمي بعد...بهراد با تيشرت سفيدو دستو صورت نمناک وارد  

شد...تيشرت کمي جذب بود و رها با ديدن هيکل خوش فرم او سرش را به زير 
انداخت...بهراد هم نيم نگاهي به رها انداخت...دليل اين همه خجالت را 

ن سرخش  ....روي صندلي که در راس ميز قرار داشت نشست...چشمانميفهميد 
- نشانه ي خستگي شديد بوو ..براي حفظ ظاهر جلوي دايه رو به رها گفت...

نه...خواهش  - عذر ميخوام که منتظ مونديد...رها هم زير لبي گفت
  حالميکنم...فاطمه خانوم که ميان انها بود از خوشحالي بال بال ميزد ...خوش

ره ايي که از برخورد بود که بهراد محترمانه با رها حرف زده...زيرا اخرين خاط
بهراد با يکي از دختران اطرافش به ياد داشت...سيلي محکم بهراد به ان دختر  



بود...چند سالي بود که به جز دايه زني ديگر در زندگي اش نبود و سر همان  
 ... شهم غيرت شديد داشت چه برسد به زن اينده ا

ن به ديوار  در سکوت سرو شد...رها به شدت معذب بود..د حال جويد  شام 
جلوش نگاه کرد که يک تابلوي بزرگ روي ان نصب بود...به ان خيره شد 

...طوري که جويدن را فراموش کرد و به شباهت عکس و بهراد فکر  
ميکرد...بهرادمتوجه نگاه کنجکاوانه ي او شده بود...ميدانست تا نفهمد او 

و اون عکس پدرمه..خسر - ان لقمه را قورت نميدهد....بهراد  تکيس
خان...فاطمه خانوم يه نگاه به بهرادکه داشت غذا ميخورد و بعد يه نگاه به 

بله..خيلي شبيهشون هستيد...بهراد لحظه ايي  - رهاي خجالت زده کرد...رها
قاشق را نصفه ي راه متوقف کرد بعد در ظرف گذاشت...رها حس کرد گند 

از انها تشکر کرد و از  زده...ولي چيز بدي نگفته بود که...براي فرار از ان مهلکه 
 پشت ميز بلند شد..خواست به سمت اتاق برود که

رها خانوم...اگه ميشه نيم ساعت ديگه بيايد تو باغ پشتي ..ميخوام - بهراد 
 باهاتون حرف بزنم.... 

باشه - برخالف درونش با ظاهري ارام برگشت و با لبخند گفت... رها
 حتما...فعال با اجازه...بعد رفت سمت اتاق

خانوم حس کردصداي اژير خطر از طرف بهراد ميشنود...دستش را روي  طمهفا
 ساعد بهراد گذاشت 

مادر...يه وقت چيزي بهش نگي که برنجه...به خدا گناه داره.....بهراد - فاطمه
دايه...کاريش  - پوزخند زد...با اين حرفها حس هيوال بودن به او دست داد...

 ندارم ..نترس... 



ميدانشت...و انگشتان ظريفش را مدام در هم گره  چشم از ساعت برن رها
ميکرد...خودش هم نميدانست چرا اينقدر استرس دارد...اصال هر چي ميخواهد  
بشود...يه دقيقه به نيم ساعت از اتاق خارج شدو به سمت باغ رفت...به خاطر  

اوضاع   ردعجله اش نزديک بود چند باروارد شکم محافظ ها شود...حس ميک
تي است ...بالخره به باغ رسيد...با قدم هاي ارام به سمت نيمکتي زيادي امني

که بهراد روي ان نشسته بود رفت ...بهراد متوجه حضورش شد ..خودش را به 
سمت چپ نيمکت کشيدو براي او جا باز کرد...رها با خجالت کنارش نشست  

زد که رها  او لبخند محوي  هيزيولي تا ميتوانست با فاصله...بهراد از اينهمه پر 
 اصال متوجه نشد....بعد بهراد همانطور که به روبه رويش نگاه ميکرد گفت

ميخوام يه چيزايي رو برات روشن کنم...البته مطمئنم که دايه يه چيزايي  - 
گفته...به هرحال..اينارو بايد بدوني که...من ادم با احساسي نيستم..تو هم  

ساسي داشته باشي که اين  سنت زياد نيست ممکنه از همسر ايندت توقع اح
خيلي طبيعيه...دوم اينکه من ادم پر مشغله اييم يعني زياد تو خونه نيستم...و  

اينکه اگر زني توخونم بياد بهتره رفتاراي تعصبي منو تحمل کنه...چون به  
محض اينکه بله رو بده راه برگشتي نداره...نگاهي به رها کرد که با چشمانش  

 ...رها نگاهش را دزديد...رها کمي بغض کردبه صورت بهراد خيره بود

 اگه از من بدتون مياد ...ميتونيد مستقيم بگيد..- رها

من ادم رکيم..اگه ازتو بدم ميومد که  - تار ابرويش را باال برد و گفت بهراديک
شرايطمو نميگفتم...فقط ميخوام عاقالنه تصميم بگيري...درضمن..انقدرمجلوي 

داري راحت بگو...رها با اين حرف بيشتر  من خجالت نکش...واگر حرفي



خجالت کشيد...اما سريع خود را جمع و جور کردو سوالي که مثل خوره به 
 مغزش افتاده بود را پرسيد 

 ام...ميشه بپرسم نظر شما چيه ؟- 

نميخواست بگويد به خاطر دل دايه زن ميگيرد نه دل  بهراد
خودش اعتراف کرد که   خودش...نميخواست غرور اين دخترک را له کند..به

 مثل خيلي از دختراني که ديده بود وقيح و بيشرم نيست... 

خب مشخصه من مشکلي با اين قضيه ندارم....نگفت راضي ام..چون  - بهراد 
شب به  - پس شب به خير......- نه.... - حرف ديگه ايي نيست؟....- نبود....

مي در باغ ماند بعد  خير.....و بعد بدون اينکه منتظر رها بماند داخل شد...رها ک
بود خيالش  راضياو هم وارد اتاق شد.....نفس راحتي کشيد..از اينکه بهراد 
 رسيد... 20به80راحت شد....از اينکه گفت از تو بدم نمياد...تصميمش به 

شده بود...پتو را کنار زدو همزمان با خميازه دستانش را به دوطرف  صبح
..بعد با ديدن اطرافش و لود شدن اخييييششش...چه خوب خوابيدم.- کشيد....

يعني خودش کجا خوابيده؟...خب به من  - حافظه اش...سرش را خاراند....
چه...اين همه اتاق دارن البد تو يکيش خوابيده...جلوي ايينه سرو وضعش را  
مرتب کردو شالش را ميزان کردو از اتاق بيرون رفت...نفس عميقي کشيد تا 

از پله ها پايين رفت که صداي اشناي اقا جون   اين خجالت را کم کند...ارام 
 راشنيد... کامل پايين رفت و

 سالم اقاجون....سالم فاطمه خانوم....صبح به خير- 

 اقا و فاطمه روي مبل سالن نشسته بودند احمد 



 سالم مادر صبت به خير- فاطمه

سالم خانوم پرستار تنبل.........پرستار!رها نيم نگاهي به چشمو ابروي - اقاجون
 فاطمه خانوم انداخت و دوهزاريش افتاد.... 

 ببخشيد ديگه...راستي فاطمه خانوم حالتون بهتر شد.... - رها

اره عزيزم بهترم ...دستت درد نکنه...زحمتت دادم.....رها از تشکر - فاطمه
 ون او بود که به انها زحمت داده بود فاطمه خانوم خجالت کشيد...چ 

 نگيد تو رو خدا من شمارو زحمت دادم.... - رها

اين چه حرفيه عزيزم...راستي مرضيه صبحونه   - خانوم با مهرباني گفت فاطمه
 رو اماده کرده ...فعال برو صبحونتو بخور... 

چشم ..ممنون...بعد رفت سمت سالن غذاخوري..ميز اماده بود...نشستو  - رها
ول شد...امروز خوانواده اش به روستا مي امدن...بعد از صبحانه با بدرقه مشغ

ي فاطمه و نبود بهراد از عمارت خارج شدند....دوست داشت از بهراد تخس 
 هم خداحافظي کند...اما نبود... 

پدرو  ماردو بردادرت ديشب رسيدن اينجا....خيلي کنجکاو بودن...بايد   - اقاجون
ن رگش باالزد ه بود که بيچاره باباتم کف کرد....رها يک  ميديدي ...بهراد همچي

 خاک بر سر حواله خودش کرد ...پس از ديشب امده بودند....

 مهرانه ديگه جو ميگيرتش....اقاجون...بابا که عصباني نشد ...ها؟... - 

نه دخترم ...فاطمه خانوم گفت حالش بد بوده تو ام ازش مراقبت - 
 کردي...اينکه بد نيست... 



 با کمي اصطراب وارد حياط شد هار 

به به خانوم دلسوز...چه عجب برگشتيد..جديدا دهقان فداکار  - مهران
 شدي...امروزم ميموندي... 

 بسه مهران.. - مادر 

چي چيو بسه مادر من...اون زنه رها رو برده خونه خودش و نازشو  - مهران
 ه.... کشيده تا بله رو بده...خودشو زده به موش مردگي..اينم که ساااد

کافيه مهران..جرم که نکردن..از رها خوششون اومده و ازش خاستگاري  - بابا
 کردن... 

نگاه غضبناکي به رها کردو به سمت حياط رفت.....رها واقعا علت   مهران
 ناراحتي برادرش را نميفهميد ..همانطو سر به زير به حرفهاي بقيه گوش ميداد..

درستيه..حاالم نظري که باشه نظره  ميدونم که پسره وضعش خوبه و ادم  - بابا
رهاس...بعد همه ي نگاه ها خيري رها شد....رها تصميمش را گرفته بود...اين  

را مطمئن بود که بهراد را دوست دارد...اخالقش حتي با ان اخالق سردو  
دلش را به   سخشکش...ميدانست که اگر نه بگويد قطعا پشيمان ميشود...پ

 م گفت.... درياي نامعلوم عشق زدو ارا

 من ....موافقم  - رها

سري به نشانه ي رضايت تکان دادو نازنين و بي بي اشک در   پدرش
چشمانشاان حلقه زد ..باور اينکه دختر در دانه يشان ازدواج کند سخت 

بود...همان شب بي بي به فاطمه خانوم زنگ زدو تصميم رها را به او 
د به همه خدمتکار ها اعالم گفت...فاطمه خانوم از شوق اين خبربا صداي بلن



کرد...بهراد در اتاق کارش بود...و خودتکار را البه الي انگشتانش ميچرخاندو به 
 صداي دايه گوش ميداد 

 مرضيههه....رها نوه ب احمد اقا موافقت کرده.... - فاطمه

شده بود رها در اتاق را باز کرد تا به حياط برود که مهران ناگهاني داخل   شب
واا چرا همچي ميکني؟...مهران - ست...رها دست به کمر گفت...رهاشد و در راب

رها ...هيچ معلوم هست داري چه غلطي - با اخم روي تخت نشست مهران
سگي داره   خالقميکني؟..ببينم اصال تو اين پسره رو ميشناسي؟..ميدوني چه ا

سالته ..جدا ميخواي با اون مجسمه ازدواج 19..تو هيفي به خدا..هنوز  
خب...اونقدر - .....رها از گفتن اين حرفها با مهران خجالت ميکشيد ...رهاکني؟.

که شناختمش بد نيست..يکم اخالقش سرده ولي ..پسر با حياييه...خيليم با  
 مسوليته... 

 خيليم بي احساسه....هه..پس بردنت اونجا مغزتو شستشو بدن.... - مهران

رفتم...کسي مجبورم نه اصال اينطور نيست...من خودم اين تصميمو گ- رها
 نکرده.....مهران با ناباوري به رها نگاه کردو از جايش بلند شد.... 

باشه..تو تصميمتو گرفتي...منم الزم دونستم اينارو بهت بگم...شب به  - معران
 خير.... 

مهرا...در را بست...تصميم خود را گرفته بود..از خيلياشنيده بود که قبل - رها
نبوده اما بعد از ازدواج عاشق هم شدند...او هم به ازدواج عالقه ايي بينشان 

اين حرفها تکيه کردو با کلي افکار متفاوت سربر روي متکا گذاشت...*خدايا  



و روز سرنوشت ساز رها   ريخودت عاقبتمونو به خير کن*...فردا روز خاستگا
 بود.... 

ايينه ايستاده بود...نازنين موهاي دخترش را ارام شانه کرد...موهاي   جلوي
سياه و مواجش بر دست مادرش بوسه ميزدند...رها محو ايينه بود انگار بهراد  

را در کتو شلوار هاي متفاوت وبا لبخند تصور ميکرد...موهايش را بافت و باالي 
 سرش جمع کرد...و سرش را بوسيد

ه شدي.....رها لبخندزد...شال ابيش را بر سر کردو دستان  مثل يه تيکه ما - مادر 
يخش را بهم فشرد و منتظر خاستگارش شد...بي بي از شوق يک سرش در اتاق  

و يک سرش در اشپزخانه بود...رها با خود مدام ميگفت*يعني کار درستي 
ميکنم؟؟*مهران با بي قيدي نشسته بود و گوشي اش را در دست 

م در کنار اقاجون نشسته بود ..و مدام از حسنات بهراد ميچرخاند...مرتضي ه
مادر درو باز کن  - ميگفتند...صداي در همه را عين مجسمه قفل کرد.......بي بي

 ... 

دست گل را در يک دست و دست ديگرش را در جيب شلوارش کرده بود  بهراد
با کت و شلوار سرمه ايي و پيرهن سفيد..و عطري که کل کوچه را در برگرفته  

بود...درکنار فاطمه خانوم ايستاد و به حسين اشاره داد که برود...در باز شد...و 
خانوم احوال پرسي   فاطمهپسري حدودا همسنو سال بهراد کنار در ايستاد...با 

گرم کرد..ولي با بهراد به خشکي..بهراد بي توجه به رفتار خشک مهران داخل 
شدو با بقيه هم احوال پرسي کرد...رها انگار تازه فهميده بود در چه موقعيتي 

است...يخ کرده بود و بدنش لرزش نامحسوسي داشت...با شنيدن صداي بهراد  
 ... شد که از سالن ميامد مسترس تر 



 و مرتضي به گرمي استقبال کردند...  اقاجون

خيلي خوشومدين...صفا اوردين...مگه به بهانه ي اين جونا شما به ما  - اقاجون
 سر بزنين...

 ممنون....اختيار دارين احمداقا..ما که هميشه مزاحميم- فاطمه

با هم تعارف و خوشو بش ميکردند پس از ان و دقائقي بعد صداي  همينطور 
 را از فضولي بيرون اورد... نازينين رها

رها ..مادر چايي بيار...رها همچون فش فشه در اشپزخانه چايي را امده کردو - 
چادري را بر سر کرد و با يک نفس عميق و لرزان وارد حال شد...بوي عطر بهراد  
مشامش را پر کرد...بدتر به لرزش افتاد..خيلي متين سالمي به ان دو داد...و به  

درد نکه...ماشاال...نوبت   گلمدست عروس  - تعارف کرد...فاطمهفاطمه خانوم 
بهراد بود.....رها سرش را بلند نکرد که اورا ببيند.. فقط لحظه ايي دستان  

 مردانه ايي را نزديک سيني ديد 

 ممنون...به بقيه هم تعارف کرد.... - بهراد 

بهراد چايي خوردن مرتضي که کنار بهراد بود باهم راجب مشائلي کاري  درحين
حرف زدند ...بهراد هم بسيار متشخص و با لبخندي کوچک حرفهاي مرتضي را 

تاييد ميکرد..و هر از گاهي نگاهش به مهران ميافتاد که خصمانه نگاهش 
 ميکرد...رها هم در اشپزخانه گوشش را تيز کرده بود... 

 رو کرد به بهراد و با تن صداي ارام وحالت تمسخري گفت مهران



ان...ميشه بدونم مالک تون واسه انتخاب همسر چي خب بهراد خ- 
بوده؟...احيانا فکر نميکنيد که يکم اختالف سنتون زياده؟......بهراد که کنايه اش 

 را فهميد به چشمش زل زدو گفت

مطمئنا رها خانوم تمام مالک يه همسر خوب رو دارن..راجب اختالف - بهراد 
ها خانوم خيلي خانم و عاقل تر از سني هم بايد بگم که...صرفا يه عدد وگرنه ر 

 سنشون نشون ميدن... 

 دندانهايش را روي هم ساييد...کمي بعد اقاجون رها را صدا زد مهران

راها جان...بيا اقا بهرادو ببر تو اتاق...با هم حرف اتونو بزنيد ....رها رنگ از  - 
 رويش رفت.. 

انتهايي  چشم...بعد بهراد از جايش بلند شدو پشت رها به سمت اتاق- 
رفت...رها لرزان در را باز کردو روي تخت نشست وگرنه ممکن بود 

بيفتد...بهراد هم کنارش با فاصله رو تخت نشست...سر به زير با گوشه ي  
خب...اگر حرفي..درخواستي چيزي داري بگو...من - چادرش در گير بود.....بهراد

و تازه نيم رخ همه ي چيزاي الزمو همون شب گفتم...رها سرش را بلند کرد
 صورت بهراد را ديد....اب دهنش را قورت داد 

 ام...شما با درس خوندن من مشکلي ندارين.؟..بهراد به رها نگاه کرد- 

همش - نه ..اين حق توه..رها نفسش را بيرون داد...و با لبخند گفت...- 
ميترسيدم با درس خوندنم مشکل داشته باشيد...بهراد ابريش را باال انداخت و  

 يعني انقدر اين ازدواج برات مهمه که انقدر ترسيدي؟  - زيانه گفتمو



حس کرد پاچ يخ از سرش سرازير شد....اخم کردو چادرش را سفت تر  رها
 کرد.... 

ن نه ...اصال..برام مهم نيست...بعد رويش را به سمت پنجره برد واز سوتي - رها
لب کش امده  که داد دوست داشت سرش را به پنجره بکوبد...بهراد با سرو

حرف رها را تاييد کرد....هردو ساکت روي تخت نشسته بود...سکوت رها براي 
...فکر اينکه  ازفکربودجلوگيري از سوتي دادن جلوي بهراد...وسکوت بهراد ناشي 

با اين دختر بچه چه کند...که االن همچون گربه در خود جمع شده...بهراد 
يه..بهتره بريم...رها ارام بلند ديگه کاف - نگاهي به ساعتش انداخت و گفت

شد..چادرش که ناشايانه کج و کوله شده بود را کمي مرتب کرد همينکه 
گير کردو به جلو پرت شد...بهراد   ايشخواست قدم دوم را بردارد ...چادر زير پ

پيش دستي کرد و دستش را دور کمر کوچکش حلقه کرد...رها هم به بازوي 
رد نفس نميکشد...سريع از بغلش بيرون بهراد دست انداخت..رها حس ک

..چيزه ..چادرم...پام..گير کرد ..به..هم...بعد سرش  - امدو...پشت سر هم گفت
 را پايين انداخت

که اينبارخنده اش گرفته بود...سري تکان دادو بي تفاوت از بغل کردنش    بهراد
 ت... ميدونم.. ميدونم ...رها ديگر ماندن را جايز ندانست و جلو رف- گفت ..

شب دوطرف راضي بودن...مهريه را هم با سخت گيري مهران انتخاب   ان
کردند...بهراد هم تمام شروط را پذيرفت و در اخر دوران نامزديشان کوتاه و به  

هفته انتخاب شد....انشب بهراد انگشتر زيبايي که سليقه ي فاطمه بود 3مدت 
کمي شکه   سرددست  را در انگشت سردو يخ زده ي رها کرد...بهراد از اين

شد...و به رها نگاه کرد که با صورتي سرخ به انگشتر خيره شده...فهميد که 



هنوز در بهت افتادنش است...مرتضي اصرار کرد که مراسم نامزدي نگيرند...وبه 
 جايش به عقدو عروسي مفصل برسند ....مجلس با يک صلوات به پايان رسيد 

ت و کنار سفره نشست...و به همه  صبحش...با بي حالي و پژمردگي رف رها
 صبح به خير گفت.. 

 صبحت به خير مادر..چرا کسلي دخترم مريضي؟- بي  بي

شايدم پشيمون شدي....ميخواي بهشون بگم منصرف شدي....رها با  - مهران
 تعجب به چهره ي جدي مهران نگاه کرد

 وا پسرم اين چه حرفيه...بچم اضطراب داره...رها دوست داشت چاقو-نازنين
 را به سمت مهران پرتاب کند... 

 نه بي بي مريض نيستم..ديشب نتونستم بخوابم..- 

خوب ميدانست دردش چيست..از اينکه ديشب سوتي داده بود  خودش
افسرده بود...*االن با خودش ميگه اين دختره چه گيج و بي دست و 

 پاس*نزديک بود بزند زير گريه....وقتي ياد اغوش مجدد بهراد افتاد..قلب
احساسي و دخترانه اش به کار مي افتادو سرخ ميشد از اين اغوش...به خود 

اعتراف کرد که چقدر اغوشش را دوست دارد....بعد از صبحانه کنار اقاجون  
نشست که مشغول زيرو رو کردن کانال تلويزيون بود..هميشه حرف زدن با  

 اقاجون برايش راحت تر بود

 اقاجون؟- 

 جان اقاجون؟- 



چرا مهران انقدر از دستم دلخوره...من تو اين شرايط به محبتش بيشتر نياز - 
 دارم

واال دختر ..اگه از من ميپرسي..ميگم دل کندن از خواهرش براش سخته..به - 
خصوص تو اين موقعيت غيرت مردانش به کار افتاده..که مبادا خواهرش 

 دست نا کس بيفته.... 

 و با خود گفت*نه باباااا...مهران؟؟*.. با تعجب به اقاجون نگاه کرد  رها

 اصال خودت برو ببين چشه...برو يکم بهش تسکين بده ..برو.. - 

سري تکان دادو رفت سمت اتاق ي که مهران در ان ميخوابيد...ولي انجا   رها
نبود..شال و مانتو اش را پوشيدو به سمت حياط رفت...ديد مهران کنار پرچين  

مهران !!..باز که  - با دلخوري به سمتش رفت ....ايستاده وسيگارميکشد..رها 
دکتري...مهران بي  يداري سيگار ميکشي...اخه من چقدر بگم...خودت ناسالمت

خيال به کشيدن ادامه داد...رها سيگار را از الي انگشتانش بيرون کشيدو 
 خاموش کرد...بعد با ناراحتي اشکاري به مهران نگاه کرد... 

 مهران؟؟؟ - رها

 هوم... - 

 چرا از دستم انقدر دلخوري؟..کار اشتباهي کردم؟ - 

نه کار اشتباهي نکردي...ولي خودتو بزن جاي  - به پرچين تکيه زد.... مهران
من..يهو ميگن ميگن واسه خواهرت خاستگار اومده...يهو ميگن رها جوابش  

 مثبته...از اون بدتر پسره بهراده



..مهران نگاهي توام خب مگه اون چشه...فقط يکم خشکه وگرنه پسر خوب..- 
 با اخم به رها کرد که رها از ادامه ي حرفش منصرف شد.... 

من راجبش خيلي حرف شنيدم...يکي ميگفت..از بس خشنه که يه بار دندون - 
يه دختر و تو دهنش خورد کرد..يکي ديگه ميگفت..از زن جماعت بدش  

ايستادن  مياد..يکي ميگفت اونم مثل باباش ديونس......رها حس کرد توان 
ندارد ...اين حرفها چه معني داشت...ديوانه ست؟بعد ياد وقتي افتاد که در 

جنگل گم شد و بهراد به او کمک کرد...*نه..اين درست نيست..اون روز  
من حرفا رو  - ميتونست خيلي راحت بال مال سرم بياره...ولي حتي نگامم نکرد*...

من فقط  - ..مهران هوفي کشيد..قبول ندارم..نه تا وقتي که با چشم خودم ببينم.
ميدونم مهران...ولي  - ....اسينگرانتم رها...هنوز بچه ايي...جنس مردا رو نميشن

خودم و سپردم دست خدا..چند بارم استخاره گرفتم ..خوب اومد...مهران سري 
تکان داد...رها اول خنثي به مهران نگاه کرد بعد ناگهاني پريد بغلش ..طوري  

 - االن ديگه اشتي...- چته ..دختره...يواش تر...- د بيفتد...که مهران نزديک بو 
همينم مونده قهرکنم ..معلومه که اشتم..حاالم بيا پايين گردنموشکستي...رها  

من - جان رها حوصله ن...- بريم يه گشتي بزنيم...- پايين امدو رو به مهران گفت
 فقط زوووود... - رفتم اماده شم.....مهران خنده ايي کرد..

ه پس کوچه ها با تريپ شهريشان ميگشتند...دختر ها پچ پچ کنان از  کوچ  در 
هه چي فکر  - مهران خاطر خواه دارياااا!!....- کنار مهران ميگذشتند...رها

کردي..دخترا تو بيمارستان مدام واسم نقشه ميکشن....رها خنديدو از 
 قدمزدنشان لذت ميبرد.... 

 اش زنگ خورد گوشي



 ايي تو..کاراي خاستگاري چطور پيش رفتسالم داداش خودم...کج- کيا

 سالم...عمارتم...جواب مثبتو گرفتيم... - 

به سالمتي..شرمنده نبودم...حتما يه روز ميام پيشت...راستي اين شهرام  - 
 عذاب وجدان گرفته شديد...ببخشش (صداي شهرام:بهرااااددددممم) 

 چي ميگه اون؟- پيشانيش را خاراند... بهراد

 ..ه خوردم... خخخ...ميگه گ- کيا

نوش جونش....کمي بعد از مکالمه و چرت و پرت گفتن هاي شهرام گوشي را - 
 قطع کرد ...تقه ايي به در خورد

 بيا تو-بهراد- 

 ببخش که مزاحمت شدم مادر....وقت داري؟ - فاطمه

 اره دايه بگو- 

پسرم هر وقت وقت ازاد داشتي يه سر به اون دختر  - کنارش نشست...  فاطمه
ردونش..بزار دلش بهت خوش باشه...دختره ..دلش نازکه...بايد بزن..ببر بگ

 بيشتر باهم اشنا شين... 

 باشه...البته اگه وقت ازاد پيدا کنم...  - بهراد 

ديگه يه کاريش بکن مادر...بهراد چشمانش را ماليد بعد روي تخت - فاطمه
چرخيدو دراز کشيد و سرش را روي ران دايه قرار داد...و ساعدش را رو  

ش گذاشت....فاطمه هم با لبخند الي موهاي بهراد دست چشم



ميکشيد...*بميرم برات که خواب راحتم نداري..*....دکمه ي پيراهنش را بست  
 اسپرتش از اتاق خارج شد...رو به حسين گفت  يپو با ت

 من ميرم بيرون..اگه مشکلي پيش اومد زنگ بزن- 

 ود....چشم اقا .به سالمت...در.دل فاطمه خانوم عروسي ب- 

 برو مادر به سالمت ...سالم منم برسون.. - 

سوار ماشين شدو به سمت خونه احمد اقا رفت...دستي الي موهايش   بهراد
کشيد...اصال حوصله نامز بازي ان هم در اين همه مشغله را نداشت...ولي خب  

دايه بود ديگررر.....رها با ذوق به انگشترش نگاه ميکرد...که بي بي هول 
مثل برق   دخترم بهراد خان اومده زود حاضر شو برو باهاش....رها- هولکي گفت

- چي؟؟؟؟....بعد شروع به حاضر کردن خود کرد ..- گرفته ها سرپاشد... 
دقيقه حاضر شد وارايشش 4شالم...شالم کو؟؟...پيداش کردم........در عرض 

تتها يک رژبود...با استرس کفشهايش را پوشيد و وارد حياط شد ...بهرادو اقا 
ميکردند...رها جلو رفت  بش  ومرتضي و نازنين کنار هم ايستاده بودندو خوش 

 و سالم کرد...بهراد هم جواب سالمش را داد..

 تشريف نمياري تو؟ - نازنين

نه ممنون...يه وقت ديگه....بعد خداحافظي کردندو به سمت ماشين - 
رفتن...بهراد در را برايش باز کرد ...در مسير ي که رها نميدانست کجاس 

د..ارام به نيم رخ بهراد نگاه  ...مدام با انگشتانش ور ميرفت..خجالت ميکشي
کرد...طبق معمول خشک و جدي...کمي بعد بهراد گوشيش را جلوي رها  

 شمارتو سيو کن...   - گرفت و همانطور چشم به جاده گفت



گوشي را گرفت..رمز نداشت..شماره را سيو کرد..دوست داشت گالري را باز   رها
 کند ولي...گوشي را به دستش داد...

اسم  - ام...ببخشيد .داريم کجا ميريم؟؟...بهراد کوتاه نگاهش کردو گفت...- رها
 خاصي نداره..برسيم ميفهمي...... 

 

در ماشين سکوت بود و فقط صداي مسيج گوشي بهراد اين سکوت را  همچنان
ميشکست...بهراد هر از گاهي به گوشي اش نگاه ميکردو با اخم به رانندگي 

گفت*...اه...کيه اون...نکنه پاي يکي ديگه    ادامه مي داد...رها بادخود
 يوسطه..*با اين فکر با اخم به گوشي خيره شد...*بالخره ميفهمم ک

پسر عمومه...انقدر اخم نکن...رها با وحشت سر بلند کردو به  - هستي*...بهراد
نيم رخ بهراد نگاه کرد و خط لبخند کمرنگ گوشه ي لبش را ديد...اب دهنش را  

ه چيزي نپرسيدم....اين دخترک نميدانست که تمام افکارش را  منک- قورت داد..
چهره ي کنجکاوش ان هم جلوي افراد تيز لو ميدهد.....بهراد ارام سري تکان 

درسته...ولي با اون اخم ميشه از صد فرسخي حدس زد که به چي فکر - داد..
  اگه اخم- ميکني.....رها به روبه رويش نگاه کردو دستي به شالش کشيد....

کردم به خاطر اينه که افتاب به چشام ميخوره.....جالب اينجا بود که داخل 
به عنوان کنايه افتاب گير سمت رها را پايين   مماشين تماما سايه بود...بهراد ه

زدو پوزخند پررنگي زد....رها دوست داشت زمين دهان باز کندو بلعيده  
ديگه افتاديم تو سايه الزم  - ..شود...ارام افتابگير را باال زدو با صداي ارام گفت

نيست....و بعد از خجالت به بيرون نگاه کرد....بهرادارنجش را به پنجره تکيه  
داد و اعتراف کرد که سر به سر گذاشتن اين فسقلي واقعا لذت بخش  



است....رها مدام با خود ميگفت*منکه جلوي هيچ پسري سوتي ندادم..حاال 
رسيديم...رها با تعجب  - يدم؟؟*...بهرادچرا راه به راه جلوي اين سوتي م

اي   په اطرافش را نگاه کرد..بهراد پيادشد ...او هم به دنبالش پياده شد...ت
مقابلشان بود که اطرافش چندين ماشين بود..رها خود را به کنار بهراد رساند  

...با کنجکاوي به تپه زل زده بود...از روي پله هاي سنگي که کج و کوله  
بودند پا به پاي بهراد حرکت ميکرد...از گوشه چشم به دستان تراشيده شده 

لمس دستانش را   دوبارهبهرادکه در جيبش بود نگاه ميکرد....دوست داشت 
حس کند...اما سريع از اين افکار دوري کرد که مبادا بهراد دوباره ذهنش را 

...اميد بخواند...به نفس نفس افتاده بود و هنوز کلي پله مانده بود ...*هوووف
وارم ارزششو داشته باشه*با خستگي باال ميرفت...ولي بهراد که هر هفته اين  

ميشه کمي - مسير را طي ميکرد بسيار عادي بود...رها نفس نفس زنان گفت
-وايستيم...خسته شدم...بهراد که يه پله جلو تر بود به سمتش چرخيد...بهراد

راز کرد...رها مردد به  نگاه راه زيادي نمونده...بعد بازوش را به سمت رها د
بيا من کمکت ميکنم...باز همان خجالت لعنتي..به چهره اش نگاه -کرد بهراد

کرد...همچنان بي احساس و خشک...دستش را دور بازوي بهراد حلقه کردو  
مجددا راه افتاد...اينبار خيلي به او نزديک بود...حس قشنگي داشت...حس  

ونه بقيه ي راه را رفت چون در افکار عاشقانه  حامي..حس اتکا..ديگر نفهميد چگ
رسيديم....سرش باال گرفت...*خدايا ..اينجا ديگه  - ي خودش غرق بود....بهراد

کجاس..*باالي تپه بسيا سرسبز و زيبا و پر از زوج هاي جوان بود...چند تا  
فروشنده و دست فروش هم انجا بساط داشتند...زمينش مسطح و پهن و 

ري شده بود....بهراد به رها که محو اين مکان شده بود نگاه اطرافش نرده کا
اينجا را دوست داشته   تيکرد...با خود گفته بود که شايد اين دخترک خجال



باشد...رها از هيجان دستش از روي بازوي بهراد سر خورد...خودش به تنهايي  
دو به منظره به راه افتاد و با ذوق به اطراف نگاه ميکرد...به نرده ها تکيه ميدا 

ي پايين نگاه ميکرد...بهراد پشت سرش ارام قدم بر ميداشت...رها برگشت  
واااي اينجا فوق  - و انور را نگاه ميکرد گفت ور سمتش و همانطور که اين 

العادس...من چطوري نفهميدم يه همچين جاي با صفاييم هست....ميشه تا  
.دستش را دراز کردو شالي غروب اينجا بمونيم.؟؟..بهراد ارام به او نزديک شد.

که عقب رفته بود را جلو کشيد...رها از اين حرکت بهراد حس کرد قلبش غير 
البته.. فقط ورجه ورجه نکن...بعد  - ...گونه هايش قرمز شد...بهرادپد عادي ميت 

به سمت يکي از صندلي ها رفت و روي ان نشست رها هم کنارش..رها ميگفت 
يگر نور علي نور بود...رها با خود گفت که اين  ..کاش کمي لبخند ميزد انوقت د

زد کرد به   وشيخ و خشکيش را بايد بشکند به هر قيمتي که شده...و اين را گ
خود که صادقانه حرف بزند...کمي استرسش را سر دسته ي کيفش خالي 

راستش فکر نميکردم که شما يه همچين سليقه  - کرد...لبخندش را حفظ کرد.....
ن...بهراد که داشت گردنش را ماساژ ميداد گفت....چطور؟...اب  ايي داشته باشي

-خشک و جديه...بهراد  ن خب...چون ظاهرتو- دهنش را قورت داد..به سختي..
من زياد اينجا ميام..ولي بيشتر به خاطر روحيه ايي که تو داري اينجارو انتخاب 

ي را کردم...رها در دلش گفت..*روحيم به فداات*...اينبارموضوع سخت تر
ام..ببخشيد اشکالي نداره بهراد صداتون کنم...بهراد که پوزخندش - مطرح کرد...

لطف بزرگي ميکني...رها نفس راحتي - کمي قابل رويت بود گفت  
کشيد...دوباره ان صداي لعنتي گوشي...بهراد بلندشد دور از صندلي 

بگو حسين -ايستاد....رها نگاهش که به اخم هاي بهراد افتاد بلند شد...بهراد
وسايلمو واسه فراد اماده کنه......خوبه...گوشي را قطع کردو کمي در ان حالت  



رها قفل شد...گوشي را در جيبش گذاشت و به  نگرانماند نگاهش با نگاه  
سمت دست فروش رفت..و دوکاسه لوبياي پخته خريد..به سمت رها رفت و  

نداره....رها تشکر کرد ...اما  لوبياي اين باال حرف - کاسه ي لوبيا را دستش داد...
چيز خيلي اضطراري - عذر ميخوام اتفاقي افتاده؟....بهراد - هنوز نگران بود....

ميشه بپرسم ...کي  - نيست ولي الزمه فردا برگردم تهران ....قلب رها تنگ شد...
ممکنه دوهفته ديگه شايدم - بر ميگردي؟...بهراد با بي خيالي گفت 

رها با خود گفت*دقيقا کل دوران نامزديمون*ولي  بيشتر...معلوم نيست ..و 
دلخور نشد...چون بهراد که مثل او بيکار نبود..با اشهاي کور به خوردن لوبيا 

پرداخت...بهراد ناراحتي اشکار را در صورت رها ديد...حس کرد نامردي است 
بابت اين موضوع  - که قلب کوچک اين دختر متفاوت را بشکند...بهراد

الزم نيست..فقط اميد وارم اتفاق بدي نيافتاده باشه...بهراد از اين   نه- متاسفم...
را کنار گذاشت..به سمتش  اهمه سازش رها متعجب شد...کاسه ي لوبي

تو - چرخيد...رها هول شدو قاشقش را پايين اورد...بهراد سمتش خم شدو گفت
يت به چشاي من نگاه کن....رها بهربدبختي نگاهش را از لب به دماغ و در نها

چشمانش دوخت...بهراد هم خيره ي دو تيله ي قهوه ايي شد تا ببيند صداقت 
ببينم...تو واقعا از اين ازدواج راضي هستي..؟...رها کمي شوکه شد - را...بهراد

بله من راضيم...بهراد - دوبار پلک زد و بعد از زبان قلبش پاسخ بهراد راداد...
د که چرا مثل اکثر دختر ها از اون برق صداقت رارديد..بهراد به اين فکر کر 

  گر متنفر نيست..اصال اگه بود نميگذاشت اين نامزدي صورت بگيرد...رها که دي
تاب نگاه بهراد را نياورد سرش را پايين انداخت...بعد رها متوجه نور نارنجي 

شد...غروب شده بود ...چه غروب زيبايي بود..رها با ديدن اين منظره ي قرمزو  
ابر هارا هم رنگي کرده بود به کل ناراحتي را فراموش کرد..گوشيش نارنجي که 



...چند سلفي هم گرفت..بعد رشد را بيرون اوردو مشغول گرفتن عکس از منظره
ميشه يه سلفي باهم بندازيم...بهراد در دل به اين  - رو به بهراد کردو گفت...

راحتيش را سادگي دختر غبطه خورد..به اينکه با يک منظره..با يک عکس..نا
 فراموش ميکند...عکس را گرفتند...و بعد از کمي ايستادن از تپه پايين امدند

 

را کنار خونه ي احمد اقا نگه داشت...رها رو کردبه بهراد و با لبخند   ماشين
اميدورارم مشکلت هر چه زودتر حل بشه...خب..خداحافظ...خواست  - گفت...

د ان هم بدون پيشوند متوقف  پياده شود که با شنيدن اسمش از زبان بهرا
گوشيت و روشن - بله؟..بهراد- رها....رها با لبي لرزان گفت - شد..بهراد

بزار...مراقب خودتم باش...رها قلبش را که در دهان امده بود را قورت 
 - باشه حتما...توام همينطور.خداحافظ..- داد..*نگو..نگو ديگه من جنبه ندارم*...

..بهراد ايستادتا رها داخل رود...در ماشين به  خداحافظ...بعد سريع پياده شد 
پوسته ي دروغين در او  ردپشت رها خيره بود..هر چه قدر که دقت مبک

نميافت...ساده بود..يک رو..مهربان..احساسي..همدرد...اين تمام ان چيزي بود 
که بهراد امروز از او شناخته بود...از انتخاب دايه راضي بود...اما هنوزدلش از  

اشتن سياه بود وهنگامي که ميخواست کمي احساس به خرج بدهدپسري زن د
با قلب کينه ايي از درون مانعش ميشد....رها در حياط رابست...لبخند زيبايي 

بر لب داشت...چگونه ميگفتند او احساس ندارد...در حالي که در اوج جدي  
س تازه  بودن..در کلمات و اعمالش مهرباني سرشار بود...نفسي عميق کشيد ح

اش حال و هواي زندگي را برايش زيبا کرد...دوست داشت حاال که تا دوهفته 
با اغوشي هر چند کوتاه با او خداحافظي ميکرد..تابويش را تا   شنميبيند 



دوهفته ي ديگر به ياد داشته باشد....داخل که شد با هجوم سوال از طرف بي  
 بي و مادرش مواجه شد... 

 ارنفس جا بياد...اي بابا نازنين بز - مرتضي

 ديگه اين همه ذوق کردن نداره خانوما... - اقاجون

 وا اقاجون ذوق وجا بود  ..ميخوام ببينم دخترم امروز کجا رفته همين-نازنين

 هميننن.. - با تمسخر گفت مهران

 خيله خوب ديگه...رفتيم رو تپه- رها

وم بادش  قهقه ايي زد که مرتضي را هم وادار به خنده کرد..نازنين خان مهران
خالي شد...رها چپ چپ پدرو برادرش را نگاه کرد..اقاجون نگاه عاقل اند  

اون تپه چند کيلومتر دور تر از  - سهيفه ايي به ان دو کردو گفت
اونجا   بهروستاس...خيلي جاي قشنگيه..پاتوق اکثر جووناس..خيليا واسه رفتن 

جارو دارن...بهراد سرو دس ميشکنن ولي خب تا يه اندازه اجازه ي رفتن به اون 
خانم زياد اونجا ميره اون ميله کاري ها و صندليارو هم خودش دستور داده  

واسش بزارن...همه با تعجب به اقاجون نگاه کردن...مهران و مرتضي هم  
خانوم هم با اشاره ابرو به  يندهان باز مانده يشان را خيلي شيک بستند...نازن

ار ديگر از اين سليقه ي بهراد ذوق مرگ شد  انها فهماند که *حال کرديننن*رها ب
...بالخره بعد از شام در رخت خواب دراز کشيد ..ذهنش لحظه ايي از بهراد دور 

نميشد...باور اينکه تا اين حد وابسته اش شده برايش سخت بود...سه  
 هفته...خيلي زياد است.... 



حالي ان هم بر رو تختش به اين فکر ميکرد که ذوق نداشته اش خوش بهراد
دختر راهم ميگيرد...پس به خود ياداوري کرد که حتما در تهران به او زنگ 

رها برو - بزند...روز از نو اغاز شد....دومين روز نبود بهراد در اين روستا...بي بي
بيرون کشيدو با بي  هدرستو بخون ديگه مادر...رها دستش را از زير چان

ز برگشتند به شهر وتا پايان نامزدي حوصلگي وار اتاقش شد...خونواده اش ديرو
برنميگشتند...دست در جيبش کردو گوشي اش را روي ميز گذاشت...در اين  

دوروز هيچ خبري از بهراد نبود...اما رها لحظه ايي از گوشي اش غافل  
...و شماره ي نااشنا چشمک زنان  يد نشد...همينکه کتاب را باز کرد گوشي لرز

خوبم - سالم  خوبي؟...- سالم...بهرادم...- الو..- ه*...رها را هول کرد..*واي خودش
*عالي شدم*..خوبم ممنون...صداي چند پسر ديگر هم از دور - ...تو چطوري؟ ..

يکم حس بگير ..ابرومونو بردي...زن  - شنيده ميشد که ميگفتند 
گرفته بود...که بودند که او را زن داداش خطاب    اشدادااااااااش.....رها خنده 

ببر - بهراد گوشي را با کف دست پوشاند....رها گوشش را تيز کرد...ميکردند...
اخخخخ...رها ديگر تاب نياوردو  - صداتووو...يه دقه دهنشو گل بگير...شهرام 

الو..شرمنده چند تا فضول  - بلند خنديد...چند نفر پشت خط بودند؟.....بهراد
اره  - ب کرد...هه نه اشکال نداره..پسر عموهاتن؟...بهراد تعج- گرفتن...  ورمود

اوهم..خواستم بگم کارم دوهته   - همينطوري حدس زدم....- ...از کجا فهميدي؟..
ايي تموم ميشه وبرميگردم...چيزي از تهران الزم نداري؟....رها سرشار از اين  

- نه فقط به سالمت برگرد...لحظه ايي سکوت شد........- محبت نهفته شد..
خط تماس بگير....)صداي کيا و ممنون...خب ..اگر کاري داشتي با همين 

هه  - اينام سالم ميرسونن....- شهرام..سالم برسون ...سالم مام برسون .(..
خداحافظ.....رها تلفن راقطع کرد...با  - خب فعال خداحافظ.... - سالمت باشن....



ميگذشت بيشتر جذب بهراد   هلبخند به اسم بهراد خيره شد...هر چ
 ذره*... ميشد*هههيي ....کي اين دوهفته ميگ

 ......... 

ي اول گذشت و در اين هفته بهراد دوبار زنگ زد...رها خيلي سرحال   هفته
بوداحساس اينکه منتظر تماس عشقش باشد به او حس عجيبي ميداد...با اينکه  

بهراد جدي و خشک حرف ميزد اما رها به خاطر همان هم خداروشکر  
بهراد   ل به عکس روي پروفاي ميکرد..ديگر با اشتها درس ميخواند...وهر از گاهي

در تلگرام نگاه ميکرد..عکسي سياهو سفيد که صورتش را پر ابهت کرده بود...با  
خود گفت که شايد در اينستا عکسهاي بيشتري گذاشته...به خود جرات داد  

وبرايش نوشت که)ميشه ايديه اينستاتوبدي؟(..بهراد که در کارخانه کنار شهرام  
نگاه کرد...و ابرويي باال   وشيشرح جديد بودند به گو مهندس بهمني مشغول ط

فکر  ****..behradانداخت...با صداي گوشي رها شيرجه کنان پيام را باز کرد...) 
نکنم واست جالب باشه...(...رها ذوق زده ايدي بهراد را در اينستا سرچ  

 کرد...عکسش از دوفرسخي قابل تشخيص بود...با ذوق ان را باز کرد...*اي بابا
ه*...با حسرت به پروفايلش نگاه کرد..که کمي بعد بهراد رها را   providاينکه 

وايي عاشقتممم...بي بي با گونه ي سرخ - فالو کرد...رها ذوق زده گفت...
واي دخترم اروم تر حرف بزنين زشته...رها اروم به پيشونيش زدو داد  - گفت..

از کنجکاوي دختر  چشم بي بي ببخشي...بعد نوشت)مرسييييي(...بهراد - زد
محسوسي زد...اخه مزايده قطعات کارخانه و نقشه هاي عمران چه لذتي   خند لب

براي اين دخترک دارد.......رها با گيجي به قطعات عجيب و غريب نگاه ميکرد  
..*اينا چين؟؟؟*..دريغ از تصويري از بهراد...بادش خالي شد....ودوباره به 

 مينمند عميقي زد*هييي هعکس روي پروفايل نگاه کرد...و لبخ



خوبه..*.....شب بود...تاريکي شب الودگي تهران را پنهان کرده بود...روي 
تخت دراز کشيدو شقيقه هايش را ماساژ ميداد...سردي روتختي روي تن 
برهنه اش حس خوبي به او ميداد....باصداي گوشي ازخال ذهنش بيرون 

خودتو برسون به اين ادرس..خواهش  الو بهراد..بهراد - بله؟...کيا- امد...کيا....
ميکنم زود خودتو برسون....وبعد از گفتن ادرس قطع کرد...بهراد نگران از 

صداي ترسيده ي کيا پيراهنش را چنگ زدو سريع به سمت ادرس رفت...با  
سرعت زياد ميراند...به ادرس رسيد و چشمش به ماشين کيا افتاد...هردو 

بردن کالنتري..بدجور  اموداداش شهر -دويد .. پياده شدند...کيا به سمت بهراد
گير کرده..يه لطفي بکن بهم..)به ماشينش اشاره کرد(..مليکارو برسون خونش 

بهراد با اخم به سمت ماشين کيا رفت..در صندلي عقب مليکا - اينم ادرسش...
خوابيده بود...فقط خدا ميدانست که بهراد چقدر از او دوستانش متنفر  حالیب

ببرش تو ماشينم...کيا مليکارا بغل کردو در صندلي  ياخيله خب.. ب- .بهرادبود...
اينو که ببرم خودمو ميرسونم - عقب خواباند...بهراد هم سوارشد...

ممنون داداش  - کالنتري...يکم معطلشون کن تا برسم...کيابا قدر داني گفت 
جبران ميکنم....بهراد در دل گفت*شما شر درست نکن جبران پيش 

سرش را به حد انفجار   یدنی...بوي گند نوشد .شيشه را پايين کشيکش*..
رسانده بود...مليکا هر از گاهي تکاني ميخورد...به ادرس رسيد...از اين قسمت  

متنفر بود...در ماشين را باز کرد...مليکا با خماري اطرافش را نگاه 
البه الي   ميکرد...چشمش به بهراد افتاد...لبخند اغواگرانه ايي زددستش را از 

ايي و لخت و پريشانش بيرون کشيدو به سمت صورت بهراد  وهموهاي قه
خوابم - اگه به هوشي پياده شو...مليکا-برد...بهراد سرش را عقب کشيدوبااخم 

مياد...و دوباره چشمانش را بست...*لعنت بهت کيا *...تا کمر وارد ماشين شد  



کرد...سوار    قهدور گردن بهراد حل و مليکاه را با اکراه بغل کرد...مليکا دستش را
اسانسور شد...در را با مکافات باز کردو مليکارا روي مبل..تقريبا پرت  

کرد...هميکنه خواست برود...مليکا دستش را کشيد خودش هم از روي مبل 
بلند شد...بهراد يکه خورد...با نفرت او را از خود جدا کرد همينکه خواست  

نرو..بهراد خواهش ميکنم نرو...من  - را بغل کرد...مليکابرگردد مليکا دوبار بهراد 
به عشق تو واسه کيا نقش بازي کردم ...خواهش ميکنم پيشم بمون...بهراد 

دندان قرچه ايي کرد وبدون اينکه برگردد دستان مليکارا از دور خود باز  
مچ  کرد...مليکا دوباره اويزان بازواش شد...بهراد اينبار امپر ترکاند..برگشت و 

گرفتو کشان کشان به سمت اتاق برد تا انجا حبسش   فشار دست مليکارا با 
بهراد اروم تر..اخ..دستم...دراتاق را  - کندو برود...پنجه اش در حال له شدن بود

باز کرد و کمي داخل شد..که ...با ديدن صحنه ي مستجعن روبه رويش 
گفت بياين  فروزان ..ارمين کي به شما  - متوقف شد...مليکا هم جا خورد

اينجا....گوش هاي بهراد زنگ ميخورد...صداي قهقه هايي زني عشوه گر  
اش  یخاطرات را در جلوي چشمانش مياورد ...چشمان سبزش..موهاي خرماي

...رگهاي گردنش متورم شد...سردردش اوت گرفت..زخمش دوباره سر باز 
سال پيش ديده بود...در حال خود نبود...شالقش 8کرد...اين صحنه را  

...ولي دردناک تر از ان سيلي حرفهاي پدرش بود...مليکا با تباهميزدند...به اش
که بهراد ديدن حال خراب و اشفته ي بهراد دستش را به سمت صورتش برد  

همچون شير زخمي...دستش را گرفت و پيچاند...وسيلي محکمي به صورت  
هوي چه خبرته  - مليکا زد که با درد پخش زمين شد...ارمين غريد .

منتظر يک جرقه بودبه سمتش حمله ور شد...مشت هاي   رادکه سگگگ...؟...به
محکمش را بر  سرو صو رت رامين ميکوبيد..بايد ميزد..اگرنه منفجر  



يشد...جيغ و داد فروزان و مشت خوردن هاي رامين صحنه ي وحشتناکي م
بود...روتختي سفيد تماما خوني شده بود...بهراد اخرين ضربه را زدواز اتاق 

را چنان روي هم کوبيد که چهار ستون خانه به لرزه درامد...سوار   ر خارج شد...د
ماشين زدو داد ماشين شد با سرعت بااليي ميراند...ضربه ايي روي فرمان 

لعنت به همتووون...بار ديگر نبست به زنان حس تنفر - زد...
گرفت...همه...حتي دخترک  بي خبري که در حياط به ماه زل زده بود و اينده 

 ي خود را در ماه نگاه ميکرد.... 

به خانه رسيد...درهمان راهرو شروع کرد به شکست وسايل خانه  بهراد
لويزيون ...تک تک ليوان هاي روي اپن را به  اش...گلدان را پرت کد سمت ت

دوست دارم...بهرادپيشم - درو ديوار ميکوبيد...صداهايي در ذهنش اکو ميشد..
را با ضربه   نبمون...قهقه هاي زنانه اش...خنده هاي بهراد..ميزعسلي وسط سال

ي مشتش شکست و شيشه و خون روي زمين پخش شد...لحظه ايي  
داي گوشي در فضا پخش شد...کيا بود..گوشي را  ايستاد..نفس نفس ميزد..ص

ساله اش نابودشد ...تالش براي 6هم برداشت و به ديوار کوبيد...تمام تالش 
ارامش دروني و بيماري اش...با ديدن يک صحنه ي مشابه...باعثش کيا 

 بود..اگر دستش به او ميرسيد....دستش خونريزي داشت...... 

اد ترسيدند و خود را به خانه ي بهراد و شهرام از جواب ندادن بهر  کيا
رساندن...زنگ زدند کسي جواب نداد...شهرام با حول وال کليد يدکي را بيرون 

يا خدا اينجا چه خبره؟..بهراد؟...هردو با وحشت به دنبال  - اوردو در را باز کرد... 
  بهراد گشتند ...و سرانجام بهراد را کنار ديوار ديدند..يک پايش را دراز و پاي

ديگرش خم بودوسمت چپ غرق خون بود...انگار نميشنيد..کيا و شهرام هول 
شدندو دويدن سمتش...تازه متوجه انها شد...همينکه چشمش به کيا افتاد..به 



سمتش حمله ور شد...شهرام متوجه نيت بهراد شدو خودش را سد بهراد  
اروم  بهراد..بهراد- چيست...شهرام   يانکرد....کيا شوکه شد..نميدانست جر

باشه..بابا کياس...چت شده...اخخخخ...بهراد لگدي به شکم شهرام زدو به 
ي همش تقصير تو واون دختره- سمت کيا حمله ور شد...

آشغاله...پدرتونودرميارم...مشت اول را زد..چي از جونم ميخواين هااا؟..مشت  
- ند ...که فقط بايدبهراد را ارام ک  ستدوم را شهرام بيچاره خورد...کيا ميدان

ببين بهراد به جان دايه من از جريان بي خبرم...خب بگو چيشده تاکمکت  
کنيم...شهرام که دماغش را گرفته بود بلند شدو کنار بهراد ايستاد..باصداي 

بهرادبه خدا ما از همه چي بيخبريم داداش...يکم اروم  - تودماغي اش گفت
کنم چرا دست از سرم باشم...منکه دارم زندگيمو مي م ارو- باش..بهراد دادزد 

برنميدارين...اون دوست دختر آشغالت .منو با نقشه کشونده خونش تا قاطي  
تر از خودش کنه...کيا حس کرد سرش گيج ميرود...کمي عقب  دوستاي کثافت

رفت و روي زمين نشست...پس دروغ گفته بود..مليکا دروغ گفته بود...اوکه  
..حس کرداالن کيا هم مثل اوخرد  عاشقش بود...بهراد حال خراب کيا را ديد.

شده..سعي کرد ارام باشد..با خود پوزخندي زد*هه از جنس زن انتظار بيشتري  
اا  - هم نميره*...شهرام هم که شکه شده بود تازه نگاهش به دست بهراد افتاد...

 چيکار کردي با خودت..

 ............ 

هم نداده بود...ترسيد   ديگر زنگ نميزد...در اين هفته ي دوم حتي يک پيام  چرا
نکنه زنگ بزنم عصباني - که نکند اتفاقي افتاده باشد...گوشي اش را برداشت...

شه...اشکال نداره ..مهم اينکه بفهمم حالش خوبه....بعد شماره ي بهراد را  
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش ميباشد....بدتر استرس - گرفت....



تا به رها سر بزند...رها با خود فکر  روز پيش فاطمه خانوم امده بود3گرفت...
کرد که به عمارت برود و ..هم به دايه سر بزندو هم اينکه از بهراد خبري  

بگيرد...از بي بي که مشغول حرف زدن با تلفن بود اجازه گرفت...خودرا اماده 
تنگش را با شال و کفش عروسکي    سيکرد..مانتوي مشکي و شلوار جين تو

حاال  - ..مقابل ورودي عمارت ايستاد...حاال چکار کند...سفيدش را پوشيدورفت.
چي بگم..بگم نامزد بهرادم...نه خيلي جو گيرانس...ميگم مهمون فاطمه خانومم  

سالم من مهمون فاطمه  - بفرماييد ..- اره...ارام به سمت ورودي رفت...نگهبان
جور   رها اميري هستم...نگهبان سريع خودراجمعو- اسمتون...- نخانومم....نگهبا
ببخشيد خانوم اميري...اول نشناختم...قدمتون رو  - کرد.....نگهبان

چشم...بفرماييد...بعد در را باز کرد...رها داخل شد...و کمي حياط زيبا ي  
عمارت را نگاه کرد ..حوض بزرگو زيباي وسط حياط با چند مجسمه نزديکش 

 ن راهنمايي کرد بود....از پله ها باال رفت و خدمتکار اورابه سال يباواقعا ز

وارد سالن شد..چه خبرر بود..فاطمه خانوم ميان کلي پارچه و لباس غرق  رها
بودو با چند تا از خدمه هاي زن با وسواس به انها نگاه ميکرد...خدمه ايي که  

خانوم جان ..خانوم اميري تشريف اوردن. .فاطمه خانوم - کنار رها بود گفت
...در حين  خوشومديچه بيخبر..خيلي اا مادر کي اومدي ؟چ - هولي برگشت..

گفتن اينها داشت سعي ميکرد لباسهارا پنهان کند که ناموفق بود...رها با لبخند  
ببخشيد که زنگ نزدم..همينطوري گفتم يه سري بهتون - تشکر کردو گفت

بزنم..)سرش را به سمت پارچه ها خم کرد(.ام...کمک الزم ندارين.؟...فاطمه  
درد نکنه...مرضيه ..مريم ..اينارو   تتادر چه کمکي..دس نه م- خانوم هول شد...

جمع کنين...خب مادر چرا وايستادي عزيز دلم بيا بشين کنارم ببينمت...رها  
- حالتون خوبه؟...- بالبخند رفت و کنار مريم خانوم نشست...رها با متانت گفت 



-شد.. خوبم عزيزم...شما دوتارو که بهم برسونما بهتر ميشم...رها گونه اش داغ
بکن مادر..بهم سر بزن ..وقتي بهراد نيست کلي دلم   اينکاروهميشه از 

ميگيره..حاال وقتاييم که هست سرش همش تو کاراشه..ولي خب بازم 
 - حضورش يه قوت قلبه برام...رها کمي با انگشتش بازي کردو بالخره پرسيد...

هرام زنگ واال ديروز ش - درست ميگيد...حاال..خبر نداده کي برميگرده؟...
گوشيش خرابه...فردا پس فردايي برميگرده..)بعد با ذوق    تزد..گف

گفت(..انشاال وقتي برگشت باهم ميريم خريد يه هشت روز که بيشتر 
 نمونده....رها از ذوق فاطمه خانوم خنده ايي کرد... 

مليکا فکر   یو شهرام و کيا هرکدام يک طرف ولو بودند...کيا به نامرد بهراد
هرام هم به اينکه نکنه دماغش شکسته باشد...اما بهراد با نفرت به ميکرد و ش 

تابلوي نقاشي فانتزي زني روي ديوار نگاه ميکرد...قطعا اگر تمرينات دکترنادري 
افسرده گوشه ايي کز ميکرد...اما  ويارا انجام نميداد  تا کنون زنجير پاره ميکرد

تحت کنترل بهراد کينه ايي حاال به خود مسلط بود اما به اعصابش نه اکنون 
بود..کسي که در ذهنش ميگفت..ديگه بهشون اعتماد نکن..ديگه دلتو به کسي  

نده...ناگهان به يادش افتاد که دختري در روستا منتظرش است ...دستي به 
او چه کند...چهره ي کوچک و مظلومش در ذهنش   باصورتش کشيد ..حاال 

عالقه ايي هم نداشت....درست زماني نقش بست...حس تنفر به او نداشت..اما 
که احساس کرد دختر خوبو قابل اعتمادي هست که و ميتواند بااو کنار  

بيايد...با افتضاح مليکا همه چي بر باد رفت...مگر يک تجربه ي تلخ را چند بار  
 کرد........دو روز گذشت.   تحمل ميتوان 

بت هاي  ..حس دلتنگي شديدي در دلش موج ميزد...دلش براي ان مح
ميکروسکوپي و جذبه ي ذاتي اش تنگ شده بود...در خانه تنها بودو داشت به  



تلويزيون نگاه ميکرد که زنگ در به صدا در امد..با فکر اينکه بي بي است در را 
...حسين سر  د ا سالم حسين اقا ..خوب هستي- باز کرد...حسين بود...هول شد...

- ممنون ...کاري داشتين؟...- يد؟..سالم خانوم..مچکرم شما خوب- به زير گفت .
راستش خانوم بزرگ منو فرستادن دنبالتون که ببرمتون عمارت..بهراد خانم  

برگشتن ظاهرا ظهر ميخوان شمارو ببرن شهر واسه خريد...رها ازبرگشت بهراد 
...و حسين را با حرف نا تمام  يام خوشحال بود...با خوشحالي گفت باشه االن م

من خونه   - شدو به بقالي کنار  خانه ي اقاجون گفت که رها کرد...سريع حاضر 
نيستم اگه بي بي برگشت بهش بگو ..خودش کليد داره..و سوار ماشين شدو به 

سمت عمارت حرکت کردن...از ماشين که پياده شد ميخواست چشمش به  
بود خوشحال بود...با حسين داخل  امدهماشين بهراد افتاد...از اينکه 

خانوم با استقبال گرم به سمتش رفت و مثل هميشه قربان   شدند...که فاطمه
صدقه اش رفت...کنار هم نشستند...رها با مردمک چشم دنبال بهراد 

مادرببخشي يهويي اوردمت اخه بهراد ديشب برگشت...بهش  - بود...فاطمه
گفتم کني به خوابه اخه کسالت داشت...همينکه بيدارشه و به چيزي بخوره راه 

خواهش ميکنم...باشه حتما فقط قبلش به بي بي زنگ   - شهر...ميوفتيم سمت 
باشه مادر خوب کاري ميکني....از اينکه به کدام مرکز  - بزنم ..بهش خبر بدم...

خريد بروند صحبت ميکردند...که بهراد از پله ها پايين امد...رها کمي يکه  
ه خود  سردو بي تفاوتش کمي به رها استرس وارد کرد...بعد ب يخورد..چهره 

ممنون...بعد بهراد به  - سالم ..خوشومدي....- سالم...بهراد - مسلط شدوگفت
 سمت سالن غذا خوري رفت...و فاطمه و رها را در کپ رفتارش گذاشت..... 

دقيقه از رفتن بهراد در سالن غذايي ميگذشت ...رها و فاطمه خانوم مشغول  5
اين موي کدوم خريهه ..- خوردن ميوه بودند که صداي فرياد بهراد بلند شد...



که افتاده تو غذاي من...ميوه پرت شد گلوي رها و سرفه ميزد...فاطمه خانوم  
زده به در سالن   هتکمي به پشت رها زد...و زير لب بسم اهلل گفت..هرو ب

غذاخوري نگاه ميکردند...بهراد در حالي که بازوي مريم را گرفته بودبه پذيرايي  
ذرت ميخواست...اما بهراد انگار نميشنيد...رها از  امد...مريم التماس ميکردو مع 

ميري  - ترس بلند شدو به فاطمه خانوم نگاه کرد...بهراد مريم را رها کردو گفت
هم بيرون نمياي روشن شد؟؟؟..اينهارا با خشم بيان کرد   ر تو اتاقت تا فردا ظه

 مريم خانوم گريه کنان چشمي گفت و رفت باال..فاطمه خانوم ارام سيلي به
واي مادر اين چه برخوردي بود که با اون - صورتش زدو رفت کنار بهراد...فاطمه

 اينب..ن. با نگاه جدي و خشن بهراد ساکت شد...صورت بهراد اورا ترسانيد..
سال پيش ديده بود...بهراد نگاهي به رها انداخت که ازاسترس با 6چهره را 

ه اشک در چشمانش  گوشه ي شالش بازي ميکند...بهراد به فاطمه خانوم ک
من و رها با هم ميريم خريد شما بمون اينجا راه رفتن  - جمع شده بود گفت...

خانوم نگاه   هزياد برات خوب نيست...رها ترسيده به بهراد بعد به فاطم
نه دايه بمون عمارت ...بعد رو -پسرم..پام خوبه ميتونم بيام..بهراد- کرد...فاطمه

صبر کن حاضر شم بعد  - فت کرد به رها و با همان حالت جدي گ
فاطمه  - ميريم...بهرادبه سمت اتاقش رفت...رها هم کنار دايه ايستاد..رها

بريم....فاطمه با  ديگهخانوم مشکلي پيش اومده...اگه خستس ميتونيم يه روز 
نه مادر بحث يه  - همان چشمان اشکي سري تکان دادو دستان رها را گرفت...

ولي زياد باهاش حرف نزن ....رها فهميد  روز و دوروز نيست...تو باهاش برو
که موضوع جديست...نميدانست چه کند..او که تازه داشت نرم ميشد...چه 
شد که بدتر شد...از درون پوست لبش را ميجوييد..دستاتش يخ زده بود....با  
صداي در اتاق رها به خود امد...در ان کتاسپرت مشکي اش چه قدر جذاب تر 



اماده ايي؟...رها صاف ايستاد*مگه جرات - م داشت  ....بهرادشده بود....هنوز اخ
ميکنم اماده نباشم* اره امادم...سري تکان دادو به راه افتادند بهراد جلوو رها  

براي رها باز کرد...رها کامال گيج بود انتظار داشت پرتش کند   رراپشتش..د
يي سر اين پسر  داخل اما نه...فاطمه انها را با چشم بدرقه کرد...باز چه بال

اوردند که اينگونه روح و روانش بهم ريخته....در دل خود ميگفت *دخترم حق 
ميزد با اين  دسداره از اين ازدواج منصرف بشه*...در دل خود غصه ميخورد ح

 اخالق بهراد چندروز ديگر منصرف خواهد شد....... 

دنده را  ماشين مدام سرش پايين بود و فقط دستان بزرگش را ميديد که  در 
عوض ميکرد...درهمان حال نگاهش به جاي زخم هاي ريز روي استخوان هاي 

مشتش افتاد...نگران شدو نگاهي به چهره ي بهراد انداخت..به کل فراموش 
...بهراد ؟د دستت چي شده- کرد که در عمارت چه گذشته و با نگراني پرسيد....

زخمش  - ست؟...بريده..مشخص ني- نگاهي به رها و بعد به دستش کرد...
تازس...بهتره بريم درمونگاه...بهراد پوزخندي زدو چيزي نگفت...رها دلخور  

شد...مگر چه شده که اينقدر بد اخالق است...بايد بفهمد که ايا مشکل اوست يا  
از دست من - زدوگفتچيز ديگر...رها با همان دلخوري دلش را به دريا 
جاده بود...رها همچنان  دلخوري؟...بهراد پوفي کشيدو همچنان خيره ي 

لجبازانه به بهراد نگاه ميکرد..بهراد کالفه شدوماشين را گوشه ي جاده ي خلوت  
نگه داشت...رها ترسيدو با خود گفت*واي خدا چه غلطي کردم...بهراد به 

سمتش چرخيد که رها خود را به در چسباند ...با دستش چانه اش را محکم  
يگم بچه...من همينيم که ميبيني...اعصاب  ببين چيم- گرفتو اورا جلو کشيد...

درست و حسابي ندارم...اينم بگم که من وادارت نکردم که با من ازدواج کني 
..اين تصميم تو بود...اينم يادت باشه وقتي حوصله ندارم زياد رو اعصابم راه 



از دست بدم و کاري کنم که هم تو پشيمون شي هم   نهنري چون کنترلمو ممک
ا چشمان اشکي و فکي قفل شده به بهراد نگاه ميکرداشکش روي  من....رها ب

چيه؟نکنه پشيموني..؟...رها پشيمان بود نه...عاشقش - انگشتان بهراد ريخت...
خوبه چون  - بود ..حتي با اين اخالق گند...ارام سري به نشانه ي نه تکون داد...

ها کرد ...رها برگشتي نداري که به خواي پشيمونم بشي...بعد چانه اش را ر  راه
کمي چانه اش را ماساژ داد...و ارام گريه کرد...بهراد دستي به گردنش کشيدو  

کمي چشمش را بست بعد ماشين را به راه انداخت....در طول مسير سعي 
...ويترين هاي رنگا  ند ميکرد که گريه نکندو اوضاع را بدتر نکند..به شهر رسيد 

خريد کردن بود...و اين دخترک   رنگ حواس رها را به خود پرت کرد...عاشق
باديدن مغازه ها که چهار هفته ايي ميشد انهارا نديده ناراحتي را تا حدودي  

پياده شو..بعد نگاهي به رها انداخت - فراموش کرد...ماشين را متوقف کرد...
اون شالتم درست کن ..رهادست بردو  - که شالش فتقريبا داشت مي افتاد...

نگير رها مون..دست خودش نيست*بعد پياده شدو   شالش را جلو کشيد*به دل
به سمت پياده رو رفت...با ذوق به مغازه ها نگاه ميکرد...بهرادکمي متعجب 

شد...انگار نه انگار که نيم ساعت پيش داشت گريه ميکرد...به سمت رها رفت  
وبه مغازه ي جلويش که يک بوفه فروشي بزرگ بود اشاره کرد...چه مدلهاي 

ز باورش نميشد که ميخواهد براي خانه اش وسيله بخرد...بين  شيکي..هنو
به نظرت - دومدل مردد بود...به بهراد نگاهي انداخت و ارام پرسيد...

هرکدوم ...فرقي  - کودومشون قشنگ تره...بهراد شانه ايي باال انداخت...
خورد*بي ذوق ...*بعد يکي را انتخاب کردندو بهراد ان را   ذوقشنداره...رها تو 

براي روز معيني سفارش داد...همينطور به مغازه هاي مختلف ميرفتند ورها با 
ذوق و بهراد با بيخيالي به وسايل نگاه ميکردند...چيزي که ذهن بهراد را 



مشغول ميکرد اين بودکه*اصال قهر بلده؟؟*..در پاساژچند دختر جلف در کنار  
هم غرق در گوشي اش شده  مغازه ي بغلي بهراد را زير نظر گرفته بودند ..بهراد

بود...رها خواست وارد مغازه شود که چشمش به ان سه دختر افتاد که بد  
جوربه بهراد نگاه ميکردند...رها بهم ريخت..نگاهي به بهراد کرد که داشت  

ميشه بريم تو اين مغازه...بهراد سري - گوشي را داخل جيبش ميگذاشت...رها  
پوزخندي به ان سه زد که در حال اتش   تکان دادو با هم وارد شدند..و رها

گرفتن بودند...رها نميدانست چي ميخواست بخرد...کمي که به اطرافش نگاه 
کرد فهميد...وااااي ...بهراد را داخل مغازه ي لباسهاي زير کشانده...ارام با قيافه 

خب چي - کرد که بي تفاوت نگاهش ميکند...  اهي سرخ به بهراد نگ
من ..منکه چيزي نميخواستم...بعد رويش را - ...ميخواستي..بخر ديگه

- اقا چند مدل بيارين.....رها خجالت زده به بهراد نگاه کرد ...- برگرداند..بهرا د 
خوبه  - ت تو اصال چرا اومدي تو...بهرادنگاه عاقل اندر سهيفه ايي به کرد..

تو خيلي خب من ميرم توام انتخاب کن..رها ياد ان سه تا   شونديخودت منو ک
خب ..خب  - نه نرو ..بهرادبا اخم برگشت طرفش...رها هول کرد-دختر افتاد

همين گوشه وايسا باشه؟...بهراد گوشه ي مغازه ايستاد...و رها تعجب کرد که  
  رشچرا عصباني نشد ...انتظار داشت تو دهني را حداقل بخور ..انگار باو

ندتارا هول هولکي نميشد...بهراد دست به سينه به رها نگاه ميکرد ...رها هم چ 
انتخاب کرد...بهراد پول را حساب کردو باهم از مغازه خارج شدند...هوا داشت 

بقيش باشه يه روز ديگه...بعد سوار ماشين شدند...رها - تاريک ميشد...بهراد
خود گفت...*به به چه   انايلن لباسهاي زير را محکم با دست گرفت و ب

ف اشپزخانه..پريدم به لباس زير*..تا  خريدي...يهو از بوفه مبل تخت خواب ظرو
 اخر مسير حرفي نزد بهراد هم همينطور..



رها را کنار خانه ي احمد اقا پياده کرد...قبل از پياده شدن...رها نگاهي به  بهراد
بهش کمي بتادين بزن تا  - بهراد انداخت..به دستش اشاره کردو ارام گفت

شب - عفونت نکنه...ممنون بابت خريدا..شب به خير...بهرادسرش را تکان داد
اد...در حين افت هبه خير...پيادشد..بعد ار اينکه رها داخل شد به را

دختره واسه من - رانندگي...ابتدا لبخند و سپس خنديد وناگهان  قهقه زد...
غيرتي ميشه...بچه...سپس دستي الي موهايش کشيد ..داشت ديوانه ميشد...  

از اين احساس هاي ضدو نقيض...لحظه ايي دوست داشت حالش را بگيردو  
زه ي لباس زير چه قدر مغا ل لي بعدش پشيمان ميشد...با خود فکر کرد که داخ

بامزه خجالت ميکشيد..بقيه راه را به اين فکر بود که *حتي با اون 
رفتارم..دلخور نشد...*...به عمارت رسيد...ماشين را داخل پارک کرد...همينکه  

سالم..حالت - داخل شد با چهره ي نگران فاطمه مواجه شد...بهراد جلو رفت...
چيزي نشد عزيزمن ...بقيش - چيشد...رها... پسرم - خوبه دايه؟..دايه بانگراني 

 موند واسه يه روز ديگه.. 

خانوم با ناباوري به بهراد نگاه ميکرد...بهرادکتش را دراورد...و روي مبل   فاطمه
- نشست...فاطمه خانوم نفس راحتي کشيدوتازه به ياد مريم بيچاره افتاد...

ميگم بهرادجان...مريم..طفلک هنوز هيچي...بهراد چشمانش رابست ...خودش 
ميتونه  - ه بود.. گفتشد  يقهم ناراضي بودو انگار کمي از لطافت رها به او تزر

بياد بيرون ...فقط ديگه تکرار نشه..تو که ميدوني چه قدر به مو تو غذا  
الهي خير ببيني مادر االن بهش ميگم...فاطمه خانوم رفت و - حساسم...فاطمه

مريم خانوم را بيرون اوردو به اشپزخانه برد...بهراد بلند شدو به سمت اتاق  
انطور درتاريکي روي تخت دراز کشيد و خوابش رفت...تاريک ..ساکت....هم

ساعدش را روي چشم گذاشت...چهره ي خجالت زده و ذوق زده ي رها در  



ذهنش نقش بست و بدون اينکه خود بفهمد در تاريکي لبش به خنده باز 
ساله فرياد زد...گول همون قيافه ي مظلومو خوردي  18بود...دوباره بهراد

ش را روي گوشش گذاشت سرش را به چند يادته؟؟..خودش را باال کشيد...دست
بار به تاج تخت کوبيد تا اينکه صدا قطع شد...دوباره روي تخت ولو شد..بعد 

نيم ساعت پاشد ابي به صورتش زدو به اتاق کارش رفت...کلي کار عقب مانده 
 داشت.. 

ديشب تا امشب اقاجون پايش را در کفش کرده که ان نايلون خريد چه   از 
 هيچي اقاجون شاله و روسري... - مدام سرخ ميشد... بود....رها هم

 خب بيار ببينيم... - 

اي بابا اخه شما شال ميخواي چيکار اقاحون...قول ميدم بقيشو بعدا که اومد - 
 نشونت بدم..

سري تکون دادو بيخيال شد..بي بي هم مشغول پاک کردن برنج  اقاجون
ي واسه خريد مهرانم  رها جان مادرت زنگ زدو گفت اگر ميخوا- بود...بي بي

نه نه  - باهاتون بياد...ميگفت يه چندروزي مرخصي گرفته....رها تند تند گفت
 بي بي جان الزم نيست بعدا خودت بهش بگوکه مهرانو نفرسته... 

مهران ميامدو اين خلق بهراد را ميديد امکان نداشت بگذارد اين ازدواج سر  اگر 
فت ..طبق معمول براي ديدن ستاره بگيرد...هوا تاريک بود...ورها به حياط ر 

ها...ميدانست بهراد واقعي بسيار مهربان و خوش رو است اين را حس ميکرد 
زيرا چند بار تا مرز مهرباني رفته بود...اهي کشيد..دستي به چانه اش کشيد 

اولين تماس دست بهراد به صورتش خشن بود اما همان هم به دل رها  
چي کارکنم..چيکار  -نگاه ميکردبا خود ميگفت نشست....همانطور که به اسمان 



کنم تا از اين قالبت بيرون بياي...در حياط را باز کردو کمي در کوچه قدم 
داشت روستا...کناردره نزديک   يزد...کوچه خالي بود...عجب هواي دلنشين

 خانه ايستادو به پايين نگاه کرد که با صداي موتوري به خود امد.... 

لوت بودبي صدا ايستاد تا موتور برود...اما مقابل رها چون اطرافش خ ترسيد 
ايستاد...رهابرگشت و نگاهش کرد.. کاله کاسکد بر سر داشت...بيشتر 

اين  - ترسيد...سرش را پايين انداخت که برود ولي با صداي بهراد متوقف شد...
 گفت   تعجبوقت شب بيرون چيکار ميکني؟...رها ايستادو چرخيدسمتش و با 

..ترسيدم...سالم...بهراد کاله را برداشت و از موتور پياده شد...کمي  اا تويي؟- 
 اخم داشت

 سالم..نگفتي..- 

ام..خب هواي روستا خيلي خوبه گفتم يه چرخي بزنم....بهراد که خسته به  - 
 نظر ميرسيد..گوشه لبش را خاراند

 اين وقت شب!!!...بيا تا خونه باهات ميام... - 

شنلش را بيشتر دور خودش پيچيد...موتور را   با لبخند سري تکان دادو رها
 همانجا رها کرد... 

 بهراد در ان تاريکي قدم برميداشت..  همپاي

شده؟....رها   یميدوني اينجا چند نفرو دزديدن...و به چند نفرم..دست دراز- 
 خجالت زده لبش را جوييد.... 



ه شبا  امارش زياد مهم نيست فقط اينو بدون روستا هميشه امن نيست...ديگ- 
 بيرون نيا...

 بااشه..ام ...اون دزدا هنوزم ... - رها

نه ...با کمک سپاه گروهشونودستگير کرديم...ولي ادماي گرگ صفت تمومي  - 
 ندارن... 

نفسش را بيرون داد ديگر عمرا شب بيرون بيايد....به بهراد نگاه کرد...که   رها
 خيره جلويش بود... 

ها به سمت خانه رفت...چرخيدو با لبخند  در خانه رسيدند...بهراد ايستادو ر  به
به نظر خيلي خسته ايي ...نمياي تو يه چايي بخوري؟...بهراد کمي به او - گفت

نه ممنون...برو تو..بهراد خواست برود که ايستاد دوباره  - نگاه کردو ارام گفت...
موقع بيرون نمياي فهميدي   ينديگه ا- برگشت سمت رها...و با اخم گفت....

 خوبه ..شب به خير- بله فهميدم....- همانطور با لبخند...؟...رها 

شب به خير...رها داخل شدوبا صداي موتور نفسش را بيرون داد....چه حس  - 
خوبي داشت از اينکه بهراد ابراز ناراحتي کرده بود...بهراد خوب بود خيلي  
خوب...اين صداي قلبي رها بود که در وجودش ميپيچيد....با لبخند داخل  

.بعد از شام در رختخواب پريدو به فرداعصر فکر ميکرد که قراربود دوباره با  شد..
بهراد به خريد برود....گوشيش لرزيد...پيام را باز کرد که با ناراحتي در جايش 

 واي نه... - نشست...

 )سالم فردا صبح ميام روستا( - پيام 

 اخ مهران ...اخرش کارخودتو کردي....خدا به خير کنه.... - 



 

با موتور خودرا به مرز روستا رسانيد..عده ايي از سپاهيان و افرادش دور   بهراد
سه نفر از قاچاقچيان جمع شده بودند...با دست راست فرمانده ي تيم صحبت  
ميکرد....ظاهرا توجه قاچاقچان زيادي به اين منطقه جلب شده بود......کالفه  

 شب در مقر ماند....... 2دستي به گردنش کشيدو تا

صداي  11ا بي ميلي صبحانه ميخورد....امروز مهران ميامد...راس ساعت ب رها
 من باز ميکنم...رها بدو رفت حياط و در را باز کرد.... - زنگ بلند شد...

 به سالاااام...عتيقه ي خودم.... - مهران

 سالم پسر شهري خوشومدي...بپا گلي نشي.... - 

ي و اقاجون احوال  عينکش را روي سرش گذاشت و داخل شد...با بي ب مهران
 پرسي کردو نشست 

اخه پسر چرا انقدر دير به دير به مادربزرگت سر ميزني...نميگي دلم - بي  بي
 برات يه ذره ميشه....

 شرمندم بي بي اين چندروز مرخصيم به بدبختي گرفتم.... - مهران

 حاال چندروز مرخصي گرفتي پسرم؟ - اقاجون

روز ديگه.....رها يکه  5راستش...تا بعد عقدو عروسي رها که ميشه - مهران
روز ديگر قرار است زنش 5خورد انقدر به فکر بهراد بود که کال يادش رفته بود 

بشود...امروز بايدخريد اثاث منزل را تمام ميکردو به خريد لباس 
پس کار  ميپرداخت...تمام کارها مثل ارايشگرو سالن و ..به عهده ي انها بود 



ديگري باقي نمياند ...قرار بود که خوانواده ي رها چند تيکه وسيله ان هم به  
اصرار پدرش تهيه کنند وگرنه فاطمه خانوم گفته بود که همه چيز را خودشان 

 فراهم ميکنند... 

 بچه برو برام چايي بيارمردم .... - مهران

 برد... خود امد و به سمت اشپزخانه رفت...براي مهران چايي  رهابه

را داخل گوشي جديد گذاشت بعد از ان اتفاق تا االن گوشي را   بهرادسيمکارت
روشن نکرده بود تا کمي ارامش پيدا کند....به محض روشن کردنش چند پيغام 

از طرف...کيا،شهرام،فرشيد...داشت...ان دوتا رابيخيال شد وبه فرشيد زنگ 
او اعتماد داشت  ه انقدر بزد...فرشيد منشي اش در شرکت بودو تنها کسي که 

که کارهاي شرکت را به او واگذار کرده بود ...بعد از گفتگوي کوتاه با او به  
حمام رفت تا دوش بگيرد...به بدنش در حمام نگاه کرد جاي خراش هاي شالق 

روي بدن ورزيده اش کامال نمايان بون ...و جاي خراش چاقو روي 
جوان بودو ناز پرورده..براي   ع.ان موقپهلويش...خاطرات تبعيدرابيادش اورد..

کار اجباري در بندر ان هم درکشتي سازي و خالصه کارهاي سنگين خيلي 
ضعيف  جوان بود...به ناچار کيسه هاي سيمان و مصالح سنگين را حمل 

ميکردتا از دست سر کارگر که با تبعيدي ها چون برده رفتار ميکرد در امان 
از همه جوان تر بودو خوش چهره تر  نشانکه ميا  باشد...عده ايي هم به بهراد

نگاه بد داشتند..دوماه از تبعيدش ميگذشت..درهمان اوضاع روحي خرابش  
 کنارتير اهن هانشسته بود که چند نفر نزديکش شدند...

اخييي بچه فيگولي تو رو چه به کارگري...يه پيشنهاد خوب برات دارم اگه - 
تو داريم.....بعد سرش را کنار گوشش بردو قبول کني ما تو کاراي سنگين هوا



پيشنهاد کيثفش را گفت...بهرادبا شنيدن اين حرفها با عصبانيت مشتي به 
 اخخخخ لعنتي..منو ميزني حاليت ميکنم... - صورت مرد زد...

نفري به سويش حمله ور شدند...بهراد گاهي ميزد و گاهي ميخورد..ان مر  پنج
از ضامن در اورد و در يک فرصت به پهلوي  که دماغش پر خون بود چاقوش را 

بايد به 3بهراد زد....دوش حمام را بست و حوله را دور خود پيچيد....ساعت 
 دنبال رها برود تا کار خريد را تمام کند.... 

ميگم مهران....تو روخدا زيادتند برخورد نکن....مهران نگاهي به رها کردو - 
..رها در را باز کردو با مهران خارج حرفي نزد...صداي بوق ماشين بهراد امد.

شدند...بهراد چشمش به مهران که افتاد نمايشي از ماشين پياده شدو به  
ضطراب به ان دو  باسمتشان رفت...چش از هم بر نميداشتند..رها سالم کردو 

 چشم دوخت.. 

 به سالم بهراد خان...احوال شما؟بهراد هم مثل مهران جواب داد - مهران

ه خوبي شما..خصمانه دست هم را گرفته بودند...رها اب دهانش سالم..ب- بهراد 
 را قورت دادو گفت..

ام..بي بي يه مقدارميوه و اجيل داد که تو راه حوصلمون سر نره...فکر کنم  - 
بهتره بريم...به رها نگاه کردندودست هم را رها کردن...بهراد به سمت در  

رد نکنه..*رها جان..هول  بيا رها جان ..دست بي بي د- جلوي ماشين رفت...
نکن رها همش الکيه..*مهران ابرو باال انداختو عقب سوار شد ..در طول  

مسيرکسي حرف نميزد..صبح فاطمه خانوم گفته بود که بهراد صبحانه نخورده 
به دنبالش مي ايد..رها با خود گفت بهتر است از اين فرصت استفاده  

پوست گرفتن شد...تکه ايي   کند...نارنگي را به مهران دادو خود مشغول



دهان بهرادد   ل برداشت..*خدايا خودت رحم کن..ضايعم نکنه!!*انرا مقاب 
گرفت...بهرادبا همان اخم به رها نگاه کرد...رها با چشمو ابرو به مهران اشاره 

کرد...بهراد سري تکان دادو دهنش را جلو برد و نارنگي را در دهان 
گاه کرد..انگار دنيارا به او دادند اينبار دوتا  گذاشت....رها با لذت به خوردنش ن

شددهانش را باز کردو هم پسته را    کالفهپسته رامقابلش گرفت..بهرادکمي  
گرفت و هم گاز کوچکي ازانگشت رها گرفت...رها هين کوچکي گفت و به 

انگشتش نگاه کرد...ولي تسليم نشدو مدام خوراکي به خوردش ميداد...مهران 
 نها خيره بود...بالخره رسيدندهم با حرص به ا

دست رها را گرفته بودو با لبخند درمورد وسايل نظر ميداد...بهرادبي   مهران
تفاوت از مسخره بازيهاي مهران چشمش به مانتو شيري رنگ شيکي پشت  
ويترين افتاد بدون حرف به ان مغازه رفت و به فروشنده زن به رها اشاره  

چرا  تغازه خارج شد..خودش هم نميدانسکرد...و کمي با يک نايلون از م
دوست دارد اين را برايش بخرد...رها که غرق در ويترين ها بود با ذوق  

 گفت.... 

بهراد..خواهش ميکنم تو بگو...ابي به من مياد يا سبز...بهراد کمي به رهانگاه - 
فکر کنم ابي تيره بيشتر بهت - کرد..اولين بار بود اسمش را ميگفت...کمي فکرد..

مرسي..ديدي گفتم مهران...مهران با حرص به - ياد...رها ذوق مرگ شد ب
بودورها چقدر دوست  تهبهرادنگاه کرد...در پياده رو مهران دست رها راگرف

داشت مهران را با يک دربست به خانه بفرستد...به بهراد که طرف ديگرش بود  
ان بهراد  نگاه کرد...ظاهرش بي تفاوت بود...رها اه کشيد و نگاهش به دست

رفت...دوست داشت دستش را بگيرد...بهرادنگاهي به چشم هاي رهاکرد که  
دستش را ميکاويد...ارام دست رهارا در دستش گرفت ...رها شکه شد...اول  



داغ کرد بعد يخ شد...دوست داشت يک چيز شيرين بخورد تا فشارش 
*...بعد از  نيافتد..ميخواست گريه کندو بگويد*بهراد منو دوست داشته باش...

کلي خريدبه سمت خانه رفتند...رها خيره ي دستانش بود که يک ساعت پيش  
در دست بهراد قفل شده بود...بهراد در فکر اين بود که چرا مقابل اين دختر نرم  

 ميشود...به خانه رسيدند ........ 

بود رها زودتر از همه به اتاق رفت تا به خوابد...به پهلو خوابيدودر حالي  شب
ه اشک سمج از گوشه ي چشمش پايين ريخت گفت*خدايا...يعني بهراد منو  ک

 دوست داره ؟منکه عاشقشم..*... 

با صداي خروس سمج همسايه چشمش را باز کرد...به طرف ديگر   صبح
اخخخخ....رها ترسيده چشم باز  - چرخيددو دستش را پرت کرد همان سمت که 

خودت اتاق نداري؟...مهران که در  ااا مهران مگه - کرد..اول تارديد کمي بعد...
  اتاقهمچين ميگه اتاق خودت انگار اينجا - يک وجبي رها خوابيده بود گفت

خودشه..بگير بخواب انقدرم غر نزن...و پتو را کشيد روي سرش...رها با تعجب  
به رفتارهاي اخير برادش نگاه ميکرد..بعد ياد حرفهاي اقاجون افتاد...درست  

از دلتنگي براي خواهرکوچکش است..رها لبخندي است اينهاهمه اش ابر 
 ... ودزدوخودش را پرت کرد روي مهران که تا خرخره زير پتو ب

من االن بدخواب - ه ولم کن...5رها ساعت - پاشو ديگه ..- ايي اييي دماغمم....- 
اي بابا اگر گذاشتي بکپم...ها چي  - شدم ديگه خوابم نميبره ..تو ام پاشو...

مهران يه چيز بپرسم - ارزانو و با لبخندمقابلش نشست...ميخواي؟....رها چه
به معني اره تکان   راراستشو ميگي؟...بهراد که داشت خميازه ميکشيد سرش 

مهران ..اگه من برم ..تو دلت برام تنگ ميشه؟...مهران يکه  - داد...رها



- واقعا؟..- نه اصال...- خورد..دلش از همين االن براي عتيقه اش تنگ بود...
اره...رها که از اخالق مهران کامال با خبر بود لبخند پت و پهني زدو خودش را  

برات تنگ ميشه...مهرا موهاي سياه   مدل من- در اغوش مهران پرت کرد...
 خواهرش را نوازش کردواو را به خود فشرد.... 

کيسه هاي خريد ديروز نگاه کرد...از خريدش راضي بود...نايلون ديگر را    به
من اين مانتو رو  - بازکرد که با ديدن مانتو شيري رنگ مجلسي تعجب کرد...

اش بود..بعد يادش امد که   نخريدم...مانتو را در اوردوپوشيد...کامال اندازه
برگشت...دستش   نايلونبهراد ديروز در پاساژ براي لحظه ايي غيب شدو با يک 

وواااااي...يعني برا من - را جلوي دهانش گذاشت و جيغ خفه ايي زد...
گرفته...فدات بشم منننن...چه خوش سليقه هم هست...با ذوق خودش را نگاه  

گذاشت کمي رويش دست کشيدو به ياد   ميکرد...مانتو را در اوردو درجايش
 .... نشستدستهاي بهراد افتاد...لبخند قشنگي روي لبش 

خانوم سيني صبحانه را از دست مرضيه گرفت و به سمت اتاق بهراد  فاطمه
- رفت...در زد اما جوابي نشنيد...در را بازکرد ..اما بهراد انجا نبود...اهي کشيد..

ق کار ايستادو داخل شد...به او خيره شد....بهراد حتما تو اتاق کارشه...مقابل اتا
سرش را روي ميز گذاشته و خوابيده بود...جلو رفت ...وقتي ميخوابيد همچون 

ساله ي بيخيال ميشد...فاطمه خانوم به ياد گذشته افتاد وقتي  18همان جوان  
که بهراد پس از دوسال و نيم از بندر به خواسته ي خسرو خان  

ميشد که اين همان جواني بود که زماني نوازنده و مدل  برگشت...باورش ن
ظرافت هنرمندانه  ر بود...هيکلش خشن و درشت دستانش ديگ

نداشت...پوستش تيره تر شده بودوحتي مدل لباسهايش عوض شده بود و ديگر  
خبري از موهاي خوش حالت نبود...مردپخته ايي مقاباش بود...باتکان خوردن  



ه متوجه شد که الي موهاي بهراد دست ميکشد...بهراد بهراد به خود امد..تاز 
صبح به خير دايه ..ساعت  - ارام بلند شدو کش و قوسي به بدنش داد...

مادر  8ساعت - چنده.؟...دايه خانوم لبخندي مادرانه به رويش پاشيد...
من ميرم يه  - خوابش برده بود...4...بهرادسري تکان دادو بلندشدصبح ساعت 

نرو پايين ميخورم...بعد به سمت حمام رفت...فاطمه  دوش بگيرم ..صبحو 
 خانوم هم سيني را پايبن برد.... 

 بيخيال بي بي چرا به خودت زحمت ميدي..- مهران

نه مادر چه زحمتي ..فاطمه خانوم کلي زحمت کشيده بنده خدا...حاال يه شام  - 
 دادن که چيزي نيست

 خوشحال از ضايع شدن مهران گفت...  رها

 ونم چي درست کنيم... خب بي بي ج- 

عاليه قرمه سبزي - بي کمي فکر کردو گفت قورمه سبزيو فسنجون خوبه..؟؟.  بي
و ساالد با من...مهران همانطور چپ چپ به رها نگاه ميکرد  به پشتي تکيه  

مگه  - دخترم دختراي قديم...هييي...رها کمي دلخور شد ...اقاجون- زدو گفت...
بدي ..بگرد  گير جاي اينکه هي به رها  بده که شوهرشودوس داره...توام به

 دنبال يه دختر خوب..تا کي درس و مشق؟

واال اقا جون خيلي خاطر خواه دارم هنوز مرددم کدومو بگيرم اگه جور شد  - 
 خبرت ميکنم خودت برام استين باال بزني...بي بي ريز خنديدولي

بهراد زيباجلوه   اصال در جمع نبود ..در اين فکر بود که چه بپوشد تا به نظر  رها
کند.....ظهر همان روز بي بي به عمارت زنگ زدو فاطمه خانوم و بهراد را براي 



شب دعوت کرد....رها مدام جلوي ايينه لباسهايش را ورانداز ميکرد..يک تونيک  
فرق کج زدو کمي هم رژ زد...   اسبز روشن با شال زرد رنگ پوشيد موهايش ر 

ها بودند...زنگ زده شدو مهران رفت تا در را  همه چيز اماده بودو منتظر مهمان 
بازکند..رها چند بار خودش را در اينه ي اشپزخانه نگاه کردو بعد به سمت 

ورودي رفت و کنار بي بي ايستاد...فاطمه خانوم اول وارد شد..وبعد از احوال 
و فاطمه رها ..بهراد را کنار در ديد که با اقاجون و مهران   يپرسي گرم با بي ب

ست ميداد...دوست داشت بپرد بغلش و بگويد که* از ديشب تا امشب دلم  د
برات يه ذره شده بود*..بهراد داخل شدو اول با بي بي واحوال پرسي کردو بعد 

  هنوبت رها...دستش را جلو اوردو رها بي اختيار دستش را گرفت...کمي ب
ا داغ  چشم هم نگاه کردندو بعد بهراد کنار فاطمه خانوم نشست.....ره

کردوخودش را به اشپزخانه رساند...کمي به صورتش زدو بعد با لبخند قربان 
صدقه اش رفت..*الهي قربونت برم که تو کت قهوه ايي انقدر جذاب شدي 

- پريد.. ندختر..رها...رها از خياالت بيرو- ...موهاي براقت منو کشته...*..
چشم...چايي را اماده کردو اها - مادر چاي بيار ديگه ..خودتم بيا بشين..- جانم...

شروع به تعارف کرد...به بهراد که رسيد ...اينبار به او نگاه کرد بهراد هم نگاه 
کوتاهي کرد.....در کنار بي بي نشست وبه حرفهاي فاطمه خانوم گوش ميدادو  

...بهرادبا اقاجون خيلي راحت صحبت  ردهر از گاهي به بهراد نگاه ميک
.رها سفره را بزرگ پهن کردو همراه بي بي و فاطمه ميکرد....نوبت شام رسيد..

خانوم غذارا کشيدند...در اشپزخانه صداي حرف زدن مرد ها مي امد...که رها  
با صداي خنده هاي نسبتا بلند بهراد  رها متوقف شد...به خنده ي دلنشينش 

زد....غذا ها را به سالن بردندو روي سفره گذاشتند...رها   د گوش دادو لبخن
ي از اشپزخانه برگشت ديد همه نشسته اندو برايش جاي خالي کنار بهراد وقت



گذاشتند ..رهاکمي مکث کرد بعد سر به زير کنار بهراد نشست...دوست داشت 
به  قاشقبگويد*بي بي يکم برو اونور تر*...بهراد ريلکس غذا ميخورد...رها چند 

دستش به سمت زور خوردو دست برد تا ساالد بکشد که همزمان بهراد هم 
ساالد رفتو دست رهارالمس کرد...رها با خجالت سريع دستش را کشيد...بهراد 
ظرف را برداشت و اول براي رها وسپس براي خودش کشيد...بي بي و فاطمه 

چه ميخورد از  انستممنون..رهانميد - خانوم هم مدام چشم و ابرو مي امدند...
د غذا رها خواست سفره را  بس بوي عطر دلنشين بهرادزير دماغش بود...بع

دخترم ول کن اينارو...اقا بهرادو ببر اتاقت - جمع کند که اقاجون مانع شد...
کمي راجب زندگيتون حرف بزنين..رها با کمر خم کمي مکث کردبعد روکرد به 
بهراد...بهرادموافق بود..در اتاقش را باز کرد...*هيييي خاک بر سرم چقدر بهم  

ايش را در يک نايلون چپاندو دستش را پشتش ريختس*هول هولکي لباسه
بردو با لبخند به بهراد که چهارچوب در ايستاده بود نگاه کرد...بهراد وارداتاق 
شد..روي تخت نشست که چيزي را زيرش حس کرد کمي کج شدو ان شي را 

هميشه انقدر اتاقت  - تيز...جلوي رها گرفت... وکبيرون اورد...يک گل سرن
چيزه..امروز  - کرد بهراد اسيب تحتاني ديد...لبش را گزيد..مرتبه؟؟.رها حس  

بيا  - کمي سرم شلوغ بود وگرنه معموال تميزه...بهراد سري تکان داد..
وقتي باهات حرف ميزنم به من - بشين...رها مقابلش نشست...بهرادارام گفت

را باال گرفت ومستقيم به چشمان بهراد نگاه کردتازه   سرشنگاه کن..ارام 
رنگ چشمانش شد...انگار که چيز مهمي کشف کرده باشد با خوشحالي  متوجه 

ااا رنگ چشات قهوه ايي فکر ميکردم مشکيه....بهراد خشک زده به  - گفت....
رها نگاه ميکرد...رها لبخندش را خوردو سرش را به زير انداخت...دوست 

تعجب  را به ديوار بکوبد..ناگهان خنده ي بهراد بلند شد...رها با  رشداشت س



- سر بلند کرد...ديد بهراد به ان خنده ي زيبايش که نادر بود نگاهش ميکند...
حاالرنگ چشم من به چه دردت ميخوره...بعد با خود گفت..منم فکر ميکردم  

اون که واسه يه لحظته...حاال اينارو  - خب..کنجکاو بودم همين...- مشکيه...
*...خواستم بهت بگم که فراموش کن..*چطور اون لبخند قشنگتو فراموش کنم؟؟

بعد از ازدواج مدتي تو عمارتمو مدتي هم تهران وميخوام هر جا که رفتم تو هم  
همينطور من معموال شبا خونه ميام... اين  - باشي...رها با لبخند تاييد کرد..

- خونه موندم...رها کمي دلش گرفت... يمدتم به خاطر کاراي ازدواج و عروس
 نه... - خب مشکلي نداري..؟.

اره  - اندازت بود؟.. رها لبخند قشنگي زد...- راستي...اون مانتو شيري رنگو...- رها
خيلي خوشگل بود ممنون ...بهراد هم لبخندي زد که مهران وارد اتاق شدو  

کاسه ي ميوه را جلويشان گذاشتو خودش هم همانجا نشست...رها کمي چپ  
گفتم بيام    تفراستش حوصلم سر ر - چپ نگاهش کردو نفسش را بيرون داد...

پيش شما البته اگه مزاحم نيستم....سه نفري مشغول صحبت شدندو در کمال  
 ناباوري مهران با بهراد بهتر شده بود...رها با لذت به انها نگاه ميکرد 

 ....... 

رها سه روز مثل باد  گذشت...در خانه قل قله بود..مادرو پدرش هم از  براي
سه روز پيش امده بودند چون فردا روز عقدو عروسي بود تقريبا اهالي روستا 

هم در اين جشن بودند...اينکه جشن چگونه برگزار شود مهم نبود...چيزي که  
نه مالقاتي...کنار   زنگيبرايش مهم بود بي خبري اش از بهراد بود...سه روز نه 

پنجره نشسته بودو گوشي اش را مدام در دستش ميچرخاند...*يعني ناراحت  
نميشه بهش اس بدم؟؟*کالفه گوشي را به کناري انداخت...ديشب مادرش 



راجب مسائل همسرداري و عروسي گفته بود....خودش از اين موضوعات اگاه  
از اينکه بهراد بدون هيچ  تاراحبود اما هم خجالت ميکشيد هم ناراحت بود...ن

 حسي اورا مال خودش کند...اهي کشيدو سرش را به پنجره تکيه داد... 

نظرت چيه فاطمه خانوم...؟...فاطمه با ذوق به ديزاين شيک داخل  - سميه
دستت درد نکنه دخترم عاليه..راستي ارايشگر خبره ايي  - عمارت نگاه کرد...

يکنم....فاطمه خانوم سري از رضايت  چشم اونم رديف م - واسه فردا ميخوام....
طبقه ي باال   در تکان دادوقتي سميه رفت به اشکهايش اجازه ي ريختن داد.....

شهرام ورامين که يکي از دوستان و ارايشگر هاي خوب بودبهراد دا احاطه  
 کردند...

مردانه تر از اين ..تازه به نظرم گوشه ي ابروت و تيغ بزن.....بهراد -شهرام 
 ي کنارش را سمتش پرت کرد....و با حرص گفتکتابچه 

 يهو بگو بشم دلقک سيرک...ابرو گرفتن ديگه زانه مردانه داره؟؟؟- 

خخخ باشه بابا رفيق اصال ابرو رو بي خيال ميشيم.. فقط مو  - رامين
 خوبه؟...بهراد با حرص سري تکان دادوبه شهرام نگاه کردکه مدلهارا ميکاويد

بعد از - رام البوم رابست و با قيافه ي درهم گفت...راستي کيا کجاس...؟...شه- 
داستان ميليکا حالش زياد خوش نبود براي همين خودشو با شرکاي 

جديدش...نادري مشغول ميکنه...زيادي افتاده تو خطشون...کمي براش 
...در  د نگرانم....گفت تا عصر خودشو ميرسونه........بهراد بابت کيا ناراحت ش

يد رامين ماده ي چسب مانندي را گرم ميکندبا اينکه فکر کيان بود که د
اون چيه؟؟...رامين که با احتياط موم را هم ميزد - ميدانست چيست پرسيد..

مومه ...ميخوام اون ته ريشاي کوچولوتواز ته بردارم...بهراد نگاه - گفت ...



نگاه کردن حلقه ها   شغولخنثي و پر معني به رامين کرد....فاطمه خانوم که م
ود با صداي در اتاق بهراد شوکه شد..در اتاق باز شدو رامين و شهرام پرت  ب

شدند کنار پله ها و البوم موهاي عجق وجقم به سمتشان پرت شد....و بهراد در 
 چهارچوب در نمايان شدو داد زد..

 برين گم شين با اين مدالي مزخرفتون...بعد در را به هم کوبيد- 

 ن ته ريشارو بردارم انقدر جذاب ميشه که نگو... اي بابا مگه چيه خب او- رامين

هووف ..اول دماغم االن کمرم...ادم نيست که ...ايييي..بيا بريم..خودش  - شهرام 
يه جوري رديفش ميکنه..ناسالمتي قبال اين کاره بوده...با هم پايين امدندو  

فاطمه خانوم ريز ريز ميخنديد....تمام اقدامات الزم براي فردا فراهم 
.بهرادنگران بود..با اين دختر چگونه زندگي کند...برايش رها بسيار قابل شد..

تحمل بود اماشوري براي ازدواج با او نداشت...چهره اش معصوم بود... وقتي  
به شب عروسي که فرداشب بود کالفه ميشد...خاطرات بدي رابرايش زنده  

...بلند شدو ميکرد....نميتوانست..اين بي حسي ممکن بود اورا هم اذيت کند 
 کنار پنجره ايستاد نفسش رابيرونداد...و...تصميمش را گرفت.... 

مادر پاشوديگه...االن ارايشگر مياد...رها پاشو...رها امشب عروسيته - 
ميفهمي.......رها سيخ سرجايش نشست ..پس بالخره روز موعود رسيد...دستي 

 به سرش کشيد و همچون موشک به سرويس بهداشتي رفت...... 

را محکم کرد...دستي به دکمه هاي کت مشکي و شيکش  راواتشک
کشيد...موهايش را با مهارت نوجواني اش مردانه ترين حالت زد طوري که  

 رامين هم درخواب نميديد..کفش براقش را پوشيد... 



هايش راباز کرد موهاي بلند مشکيش راباالي سر جمع کرده  چشم
ب کوچکش را کمي برجسته کرده بود...صورتش ارايش اروپايي شده بود..ل

بودند...با ان لباس سفيد زيبا و توري که روي موهايش کدر بودوجلوي 
صورتش شفاف طوري که موها وشانه هاي برهنه اش را پنهان کرده بود... بلند  

داشت تا کسي برايش نگهش دارد...فوق العاده شده بود...در ايينه   الزم بود و
که اشک شوق ميريختند...امروز رها متعهد    چشمش به بي بي و مادرش افتاد

ميشد...با کمک مادرش از اتاق خارج شد و در نزديکي پله ها مهران را ديد که 
با کتو شلوار نوک مداديش دخترکش شده بود...لبخندي به رها زدو دستش را  
گرفت....داماد کنار ماشين منتظر عروسش بود...کوچه ها خلوت بود..اکثرا در  

مارت وبيرون ان جمع بودند...فيلم بردار دعوت نکردند زيرا بهراد از محوطه ي ع
اينکه تصاوير زنش در عموم قرارگيرد متنفر بود و مرتضي هم از اين غيرت بهراد 

با ديدن نيم رخ بهراد در ان لباس   دندرهاخوشحال بود...وارد حياط که ش
ه ي رها که  دامادي اشک در چشمش جمع شد...بهراد متوجهشان شدو به چهر 

زياد واضح نبود نگاه کرد در ان لباس چقدر دلربا شده بود ...بهراد جلو رفت و 
با چهره ي مهربان و موهاي خوش فرمش دست گل را به رها داد...رها با  

لبخند ان را گرفت...بهراد ...دست رها را ارام گرفتو به سمت ماشين برد...در را  
م سوار شد...رهاعجيب از بهراد خجالت باز کردو لباسش را داخل بردو خوش ه

امم...خيلي خوشتيپ - ميکشيد ولي بايد اين را ميگفت وگرنه دق ميکرد...
 وممنون...انتظار داشت بهراد هم کمي از ا- شدي...بهراد لبخندي زدو گفت

تعريف کند ولي انگار در عالم ديگري بود...دلش کمي گرفت اما بهراد بود  
يار شلوغ بود و مردم با بسته هاي نقل و شکالت و  ديگررر....جلوي عمارت بس

گوسفند براي قرباني منتظر بودند...بهراد در را برايش باز کردو بار ديگر دست 



و حواسش را به  شتظريفش را گرفت..همه کيل ميکشيدندو رها استرس دا
دستان محکم بهراد داد تا کمي ارام بگيرد حسين راننده و محافظ بهراد هم  

کرده بودو دس ميزد ...رها ديد سه پسر جوان جلو امدندوبا خوشتيپ  
خوشحالي جعبه هاي رنگي را روي سرشان پاشيدند...رها خود را بيشتر به 

بهراد نزديک کرد...بهراد متوجه استرس عروسش شد...تنها دلداري که توانست  
بروز دهد اين بود که دستش را بيشتر فشردو با انگشتش پشت دست رها را  

زش کرد...رها قلبش به تاالب تولوپ افتادونامحسوس لبخند زد....وارد  نوا
شدند..عاقدجلوي پايشان برخاست....هردو روي صندلي جايگاه نشستندو بعد  
از سروصدا و دست و جيغ عاقد شروع به خواندن خطبه کرد...عاقد دوبار تکرار  

.عمارت از دست  کردو سر سومين بار رها نفس لرزاني بيرون دادو بله را گفت..
و کيل داشت منفجر ميشد ارام توررا بلند کرد و چهره ي رها واضح شد...بهراد 

خيره ي اوشد...بعد دل کند...بهراد حلقه را برداشت و در دست ظريف رها  
کرد...رهانشان تعهد را با جانش قبول کردو انگشتر را برداشت و ارام در دست 

داماد عروس و ببوس..رها  - د....بهراد فرو کرد....صداي پسري شنيده ش
ميخواست از خجالت اب شود...بهراد که ديد جمع همگي هم صداشدند چاره  

ايي نديد...با دستش که اکنون کمي لرزش پيدا کرده بود روي گونه ي رها  
گذاشت ..کمي به جلو خم شدو پيشانيش راطوالني بوسيد..رها نفش حبس  

کنترل کرد...پيشانيش نبض   شد...اشک در چشمانش جمع شد اما خودرا
ميزد...به شوهرش نگاه کرد..بهرادحس عجيبي داشت انگار بوسيدن دختر  

 معصوم اولين تجربه اش بوده..حس پاکي رها به درونش نفوذ کرده بود... 

هاي درجه اول داخل عمارت و مشغول رقص بودند...همه شاد بودند به  فاميل 
..تا اينکه مهران و دوپسر ديگر به جز عروسو داماد...هردو در عالمي ديگر.



سمتشان رفتند..دست عروس و داماد را گرفتندو به وسط سالن اوردند....همه  
کنار رفتندو اهنگ ماليمي نواخته شد...بهراد محکم و رها با لرزش مقابل هم  

ايستادند...بهراد فاصله را پر کرد..دستانش را دور کمر رها حلقه کردو رها هم  
ي شانه هاي بهراد گذاشت...جرات نگاه به چشمانش را دستانش را رو 

نداشت...ولي بهراد در چشمان رهاخيره بود...ارام حرکت ميکردند...اين همه  
نگاه کن....رها به سختي نگاهش   نبه م- نزديکي براي رها خيلي سخت بود...

زيبا شدي....رها  - را از کروات گرفت و به صورتش نگاه کرد...بهراد ارام گفت
کرد زير پايش خااي شد...که بهراد ماهرانه نگهش داشت طوري که بقيه    حس

 نفهميدند.....رها فقط نگاهش کرد... 

بين جمعيت شهرام اب بيني اش را روي دستمال کاغذي پياده ميکردورامين   در 
هم خوشحال خيره ي انها بود...اما کيابا نگاه عجيبي به عروس و داماد نگاه  

شام و ميوه و ...ادامه پيدا کردو با رفتن ميهمانها به  ميکرد...عروسي با صرف
...نازنين و مرتضي درخوشبخت باشين ما- پايان رسيد...بي بي اشک ميريخت

به نوبت رها را بغل کردند...اقاجون هم پيشانيشان را بوسيد...مهران هم با 
بر چشمان اشکي خواهرش را بغل کردو بوسيدو بعد بهراد را کوتاه بغل کرد... ا

چشمان رها دست از بارش برنميداشت...به رفتن خانواده اش نگاه کرد...دلش  
اروم باش رها جان من  - کندو بگويد ...  لشتنگ شد...دوست داشت بهراد بغ

پيشتم..ولي بهرادخودش هم حال خوشي نداشت ..از تصميمي که صبح گرفته  
امين کنار  بود کمي مردد شد...ولي عقلش هشدار ميداد...شهرام و کيا و ر 

عروس دوماد ايستادندو تبريک گفتند شهرام گريه اش بند امده بود...هر سه  
مبارک باشه - بهراد را بغل کردند...کيا نگاهي به رهاي سر به زي انداخت...

- عروس خانوم ..رها سرش را بلند کرد و کيا را ديد...چه قدر اشنا بود...



سر عمومون گنده..ولي پسر زن داداش ميدونم اخالق اين پ- ممنون...شهرام 
عزيزاي دلم بريد باال - خوبيه خوشبخت باشين...بعد هرسه رفتند...فاطمه خانوم 

خسته ايين بعد نگاهش را دزديد بهراد منظورش را فهميد....رها را به   يخيل
 سمت اتاق مشترکي که يک هفته پيش اناده کرده بودند برد... 

 

ترس به تخت دونفره نگاه کرد...که بهراد در را بست و ارام سمت تخت  رهابا
رفت و رويش نشست...رها همچنان وسط اتاق با همان سرو وضع ايستاده 
بود...بهراد دست برد سمت کرواتش و انرا شل کردو دودکمه از پيراهنش را  

االن به  تا  هگشود که رها هول شدو زير چشمي به بهراد نگاه ميکرد...بهراد ک
روبه رويش نگاه ميکرد سرش را به سمت رها چرخاند..ترس را در چشمانش 

نميخواي  - کرد.رويش را برگرداند...  دایپ یبیديد...با زهم با ديدنش حال عج
چ چرا..بعد  لباس  - لباستو عوض کني...رها ناخنش را در انگشتانش فرو کرد...

ن اورد...و بعد به سمت استين کوتاه خرسي و شلوار ستش رااز چمدانش بيرو
حمام رفت...بهراد کتش را دراوردو خودش را روي رو تختي خنک رها کردو 

منتظر بود تا رها از حمام بيرون بيايد تا دوش بگيرد...شايد با اب سرد 
ازشرالتهابش راحت شود..رها در زير دوش گيرهاي سياه را به سختي در مياورد 

م شد...دلش نميخواست بيرون تما هدقيقه تالش بالخر 20و بعد از 
رود...ميترسيد..نفسش را فوت کرد حوله را دور موهاي بلندش پيچيدو بيرون  
رفت...ديد که بهراد روي تخت خوابش برده ان هم به صورت افقي...کنارش  

چه عجب  - ايستادچه قدر در خواب مهربان تر بود...نميخواست بيدارش کند....
ب ببخشي..طول کشيدتا موهامو باز  - رفت...  عقب و!!!...رها هين بلندي گفت 

برو بخواب  - کردم...بهرادبلند شدوبه سمت حمام رفت وسط راه ايستادو گفت



خيلي خسته شدي..فکر کنم تا يه مدت امادگيشو نداشته باشيم....شب به  
شب...به خير...نميدانست خوشحال باشد يا - خير...رها گيجو منگ گفت

يش را باز کردو سشوار کشيدو بعد به رخت  ناراحت...مغزش قفل کرد موها
خواب مشترکشان رفت...در گوشه ترين قسمت خزيدو چشمانش را بست 

باکلي فکروخيال به خواب رفت......بهراد زير دوش اب سرد ايستاده 
هيچ وقت منقلب نميشد حاال   گر یبود...اعصابش خورد بود اوکه جلوي زنان د

ونه ضعيف ميشد...کمي لفتش داد تا رها در مقابل اين دخترک بي االيش اينگ
بخوابد...حوله را دور خود پيچيد...و خارج شد...ديد رها گوشه تخت خوابيده 

طوري که دستش را که دراز کرده بود در هوا معلق بود...سري تکان بعد از  
پوشيدن شلوار روي تخت نشست باورش نميشد با يک دختر انقدر کنار امده که 

..روي تخت دراز کشيد و به سقف خيره ماند...کمي بعد االن همسرش است. 
رها در خواب غلطي زدو نزديکتر شد...بهراد نگاهي به او انداخت...چرااين  

دختر تن به اين ازدواج داده؟جوابي نيافت...پتو را کامل روي خود ورها کشيد 
بعد سعي کرد بخوابد...نيمه اي شب بود که رها حس کرد گلويش خشک  

دارش همه جا تاريک بود ...لحظه ايي فراموش کرد که اينجا شده...بي
کجاس...غلطي زد که چشمش به بهراد افتاد...که زير نور ماه کمي مشخص 

بود با وحشت بيدار شد ديد بهراد روي تخت نشسته و دستانش را روي شقيقه  
بهراد...حالت  - هايش گذاشته..ترسيدو با صداي لرزان و خوابالودگفت...

خوبم..يه سردرد معموليه تو بخواب..*تو  - .بدون اينکه برگردد گفت..به؟خو
سرت درد بکنه و من بخوابم.!*رها به کل قيدخجالت رازدوسريع از تخت بلند 

همين - امم قرص بيارم برات؟...- شدو کنارش ايستاد..بهراد سرش را بلند کرد...
چگونه االن يه دونه خوردم...گفتم که چيزي نيست برو به خواب...رها 



ميتوانست بيخيال درد کشيدن عزيزش شود.. يادش افتاد که اقاجون هروقت  
بزار پشتتو  - سرش درد ميکرد بي بي شانه و گردنش را ماساژ ميداد سريع گفت

باشه دکتر هر  - ماساژ بدم ...خيلي تاثير داره..بهراد به لبخند دخترک نگاه کرد
ت پشت بهراد ايستاد تخ ويطور صالح ميدوني...رها لبخندش عميق شدو ر 

...تازه فهميد تن بهراد بدون پوشش است...لبش را گزيدو با خجالت دستش را 
روي شانه هاي گرمش گذاشت...حس زيبايي به درونش تزريق شد...ارام شانه  
هايش و گردنش را ماساژ ميداد...حق با رها بود...بهراد چشمانش را بست و 

زد...دستانش مهربان بود همچون   خنديبه لمس دستان ضعيف دخترک ...لب
قلبش...کمي بعد حس کرد دردش کمتر شده...رها با وجود درد در انگشتانش 

همچنان ادامه ميداد...شانه هاي سفت بهراد دستانش را خسته کرده 
- کافيه...واقعا موثر بود دستت درد نکنه...رها ذوق زده گفت..  - بود...بهراد

 راست ميگي..خداروشکر... 

 يگه به بگير بخواب... اره...د- 

با لبخند سري تکان دادو رفت سر جاي اولش..بهراد هم دراز کشيد تا به   رها
خوابد..وبدون نگاه کردن به رها چشمانش رابست...رها رو به بهراد دراز  

کشيد...يه حسي درونش را قلقلک ميزد که*برو جلو تر*..اما خيلي خجالت 
  کشيدوترين نقطه ي تخت دراز  ميکشيدپس دوباره پشت به بهراد در دور 

بيخيال افکار دخترانه اش شدو خوابيد....صبح زود بهراد طبق عادت بيدار شد  
شد....خواست بلند شود که ديد دستش گير کرده....به رها نگاه کرد...ديد که  
سرش را روي ساعدش گذاشته و همچون گربه ايي در خود جمع شده....چقدر  

را گرفت و ساعدش  رشخم شد..با دست ازادش سبغلي بود...بهراد به سمتش 
را ازاد کرد...و ارام سرش را روي بالش گذاشت....از تخت بلند شدو پتو را کامل 



روي رها کشيد...تنها حسي که به او داشت حس دلسوزي بود..اينکه دوست 
ندارد اذيتش کند... .همانطور که به رها نگاه ميکرد به ياد ديشب افتاد ..چشم  

بيرون رفت...دايه مثل سيرو سرکه  لباسشگرفت و بعد از تعويض   از او
مادر جان خوبين - ميجوشيد...با پايين امدن بهراد جلويش سبز شد...

نترس اتفاقي نيافتاد که بد باشه...فاطمه خانوم رنگ -رها...رها...خوبه؟....بهراد
 عوض کرد... 

 يعني چي پسرم؟ - 

به  8ه سمت اتاق کارش رفت تا قبل يعني فعال امادگي نداريم....و بعد ب- 
کارهايش رسيدگي کند....فاطمه خانوم که کلي حلوا درست کرده بود گيج به 

امان از جوناي امروزي.....رها غلطي خوردو  - اتاقشان نگاه کرد.... 
و نيم بود...وقتي کامل هوشيار شد ديد که وسط تخت  7بيدارشد...ساعت

...نکنه پرتش کردم پايين...بعد  خاک تو سرم - ...يکي بر سرش زدو گفتاست
رفت سمت لباسها ...لباسش را عوض کرد و شالي روي موهايش کشيد...به  

 تخت نگاه کردو دوباره سرخ شد...بعد از اتاق خارج شد... 

 .... 

را ارام بست و از پله ها پايين رفت...بوي حلوارا تا لوزوالمعده اش حس   رهادر 
ود..نميدانست از امروز بايد چکار کرد..پايين پله ها اييستاد کسي نب

 کند...*يعني بهراد رفته؟؟*با صداي مرضيه خانوم دومترهواپريد..... 

 سالم خانوم جان- 

 سالم..*خانوم جاااان؟؟*....مرضيه با مهرباني گفت... - 



چرا اينجا وايستاديد خانوم جان بفرماييد سر ميز صبحونه فاطمه خانوم - 
شکر کردو به سمت سالن غذا خوري رفت...فاطمه  منتظرتونن.....رها با لبخند ت

 سالم دايه.... - خانوم کنار پنجره سالن ايستاده بودودر افکارش غرق بود....

سالم عزيز دلم صبحت به  - باشنيدن "دايه"از زبان عروسش شوکه شد.... فاطمه
خير ...چرا وايستادي مادر بيا بشين...رها به تبعيت از بهراد ديشب تصميم  

فاطمه خانوم را دايه خطاب کند...و فاطمه خانوم هم بسيار خرسند   گرفت که
رابه زير  اسرششده بود...دايه انگار کمي در گفتن چيزي مردد بود...ره

مادر اگه گرسنته تا مازودتر - انداخت...داز گفتنش منصرف شدو گفت
اد  من زياد گرسنم نيست ..وايميسم بهراد بي- بخوريم...رها سرش را باال گرفت...

بعد...دايه لبخند قشنگي به رها زدو اعتراف کرد که اين دختر کم سنو سال  
 بسيارعاقل و بالغ تر از سنش است..... 

لب تابش را بستو گردنش را کمي ماليد...به صندلي تکيه داد...ديشب را   بهراد
ونيم بود که با اصابت چيز نرمي به تنش از  2به ياد اورد .....که تقريبا حوالي 

بيدارشد ....چشمش را که باز کرد رها را ديد که کامال مماس با تن او  خواب
هم همان حس سرکش...کم   باز خوابيده ودستش را روي تن بهراد انداخته....

کم اين حس داشت غالب ميشد...بهراد موهاي پريشان شده روي صورترها را  
د که  کنار زدو به لبان نيم باز رها چشم دوخت..خواست به سمتش به چرخ

شقيقه اش تير عجيبي کشيد...باز هم همان سردرد هاي مزمن که گاهي شبها  
اينکه االن به او سر زده...روي  از سراغش ميامد..و خودش چقدر خوشحال بود 

تخت نشست وقرصي را ازکشو ي کنار تخت بيرون اوردو خورد...و چند دقيقه  
 بعد از ان رها بيدارشد.......چشمش رابست. 



..انقدر مرد بود که بداند اين نامردي محض است...کمي چشمانش را 
 از اتاق بيرون وبه سمت سالن غذاخوري رفت....8ماليدوقبل از 

 و دايه هرکدام در افکار خود بودند که با صداي مردانه ايي به خود امدند.. رها

 صبح به خير- 

را ديد که از   بهراد صبح بهخير گفتند....در راس ميز نشست و رها هردوبه
خجالت سرخ شده...بعداز صبحانه که در سکوت صرف شد بهراد به رها نگاه 

امروز ترتيبي ميدم که وسايلتو منتقل کنن اينجا... و لب تاپ و  - کردو گفت....
داشتي به جواد  زم يه سري وسايل جانبي هم تو کتابخونه گذاشتم هر چيزيم ال

استي اون ميبردت....رها از اينکه  بگو که از امروز رانندته...هرجاييم خو
ممنون...ديد که بهراد عجيب  - ميتوانست درس بخواند خوشحال شدو با لبخند 

نگاهش ميکند به همين خاطربا همان لبخند خودش را مشغول صبحانه اش 
کرد...بهراد کمي چشمش را دزدو از سر ميز بلند شد...رها با فکر هاي دخترانه  

ن با خودش ميگه دختره چه بد ميخوابه..*با خود فکر  اش درگير بود*واييي...اال 
هاي مسخره ميکرد اينکه شب قبل خواب يک قرص بيهوش کننده بخورد تا 

بله - مادر جان خوبي؟...رها سريع گفت- ديگر در خواب جفتک نپراند...
نازنين خانوم تماس گرفتن و گفتن  خانوم خانوم - خوبم...مريم وارد شدو گفت

ن...رها خوشحال شدو دايه هم با لبخند گفت ...خيلي تشريف ميار10ساعت
رهاجان ...تا  - خوشومدن...بعد از رفتن مريم ..دايه با نگاهي غم گين گفت...

جايي که ممکنه نزارمادرت اينا بفهمن که تو بهراد...تو بهراد..نميدانست بقيه را  
- که رها خجالت نکشد...رها دوهزاريش که افتاد سريع گفت  يد چگونه بگو

چشم دايه خيالت راحت باشه...بهم لبخند زدندو از سالن بيرون رفتن...با دايه  



کلي نقشه ميکشيدندو استراتژي و موقعيت را باهم مرور کردند تا اينکه اعالم 
به دايه   يدوکردند که" خانواده ي اميري تشريف اوردن"...رها فورا در تخت پر

از چند دقبقه تقه ايي به در  چشمک زد..دايه هم با خنده بيرون رفت...بعد 
سالم قربونت - سالم مامان..- خوردو مادرش وارد اتاق شدو رها را روتخت ديد...

 برم..خوبي مامان جان درد نداري؟... 

 يکم ولي خوبم... - 

 اشکال نداره عزيزم ..چند روزه تحمل کن... - 

 دايه با يه کاسه حلوا داخل شد....  بعد 

 خانوم... دستتون درد نکنه فاطمه -نازنين

خواهش ميکنم عزيزم...يه عروس گل که بيشتر ندارم...بعد ارام به رها - دايه
خوراند در همين حين در باز شدو بهراد داخل شد....هرسه به او خيره 

شدند..رها و دايه به کلي دچار هنگ شدند...بهراد هم به وضعيت عجيب انها  
از ان دو  چشمي...بهرادنگاه کرد...رها از خدا طلب مرگ کرد بابت اين ضايگ

سالم مادر خوشومدي؟...نازنين - گرفت و روبه نازنين خانوم با لبخند گفت
ممنون پسرم قراره امشب برگرديم  - خانوم ذوق مرگ شد از لفظ مادر گفتنش...

 گفتم قبلش يه سري بهتون بزنم... 

 به سالمت برين انشاال..دوباره به قيافه هاي خجالت زده اندو نگاه کرد - 

ا اره...بهراد - ها...بهتري؟....رها کارش از قرمز گذشت و تقريبا بنفش شد...ر - 
سري تکان دادو با يک با اجازه خارج شد....همين که به اتاق کارش 

 رسيد..خنديد.... 



گفتم اينا از صبح جيک تو جيک همن نگو نقشه داشتن....سري تکان دادو  - 
اين يک ماه چندبارازته دل   بالبخند روي صندلي نشست...وبه اين فکر کرد که

 خنديده....واين دختر با همان سادگي وبامزه ايي باعثش بوده

از رفتن بهراد از اتاق رها با همان صورت سرخ به دايه نگاه کرد که دايه با  بعد 
عالمت چشم فهماند که *عيبي نداره مادر*...نازنين خانوم ساعتي ديگر ماندبعد  

ا هم کمي اشک ريخت...بعدخداحافظي کردو  رها را بغل کردو بوييد....ره
..تازه بياد بهراد امد رفت...رهاپس از کمي دلتنگي از اغوش دايه بيرون 

وااي دايه  - وسوتيشان افتاد...با قيافه ايي که نزديک بود زير گريه بزند گفت..
جلو بهراد ابروم رفت...دايه ريز خنديد..و دلداريش دادبعد دايه به رها پيشنهاد 

ه از باغ ديدن کند تا روحيه اش بهتر شود رها هم که عاشق داد ک
پذيرفت....شالش را روي سرش مرتب   ليمناظردارودرخت و بود با خوشحا

کردو در را ارام باز کرد تا به دور از چشم بهراد از پله ها پايين رود کمي سرک 
کشيد وقتي ديد بهراد نيست سريع از پله ها پايين امد و به سمت حياط  

فت...همانطور که قدم ميزد با دقت به اطرافش نگاه ميکردو هواي تازه را به  ر 
...به باغ رسيد ....کف کرد...باغ بسيار زيبايي بود پر از بوته و  تادريه اش ميفرس

درختاني که برگهايشان به رنگ قرمزو زرد درامده بوده بود ...وقتي از البه 
ندو اين همه زيبايي رها را در  اليشان ميگذشت برگها ارام روي سرش ميريخت

را کنار بوته ديد   نيخياالت قشنگي فرو ميبرد...کمي که جلو رفت پير مرد باغبا
 که داشت برگها را جمع ميکرد.... 

سالم عمو جان خسته نباشي....پيرمرد نگاهي به بانوي جديد عمارت  - 
 انداخت...و صاف ايستاد



 سالم خانوم جان سالمت باشي...- 

 ي قشنگه حدس ميزنم کارش شماس... اينجا خيل- 

 مرد به دخترک لبخندي زد...  پيره

چشاتون قشنگ ميبينه خانوم جان...بله ...يه عمر دارم واسه اين باغ پدري - 
 ميکنم.... 

خيلي خوش سليقه ايين....من اومد يه نگاهي به اينجا بندازم...بعدا - 
 ميبينمتون...فعال... 

 زنده باشي دخترم...  - 

به راهش ادامه دادو روي برگ ها راه ميرفت تا اينکه ديد ديوار   دوباره رها
انتهاي باغ کمي فرو رفته و يک راهرو باريک درست کرده رها با کنجکاوي به 

اخييي  - سمتش رفت و با ديدن سه خانه ي کوچک و چوبي ذوق زده شد....
سگ و   وص لونه سگههه....عاشق چهارپايان بود از هرچه که بگويي به خص

به...باغبان که هنوز به رها ديد داشت ...با ديدن ان دختر کنار النه هاي  گر 
خانوم جان نرو جلو اون سگا وحشين بعد خودش - سگ شکاري بهراد داد زد...

نترس عمو جون من استاد رام کردن - دويد سمتش....رها هم ببند گفت
دراورد تا  از خود اييحيواناتم..*البته به جز اون مرغ قهوه ايي*...بعد صداه

خانوم - سگها بيرون بيايند...باغبان با نفس نفس خودش را به رها رساند ......

شما - جان ...اينا وحشين....هيچکسو غير اقا نميش...ناسن...بريد از اينجا...
فقط نگاه کن...بعد ديد ازان تاريکي النه سگهايي بزرگ جسه با دندانهاي  

رنگ خارج شدند...رها اول کمي ترسيد مشکي   لبتهترسناک و چشمان قرمز....وا



يا خدا قالده هم  - ولي بعد کمي صداي ملوسانه دراوردو خم شد ....باغبان
گردنشون نيستت....رهامتوجه چشمانه و دندانهاي غير دوستانه ي سگها 

 شد...... 

 االن حالش چطوره؟- بهراد 

 چي بگم اقا..ميگن فرشيد زياد شانس زنده بودن نداره.... - 

ب بگو بهش خوب رسيدگي کنن هم از اون هم از  خيله خ- 
خانوادش...کام....حرفش با شنيدن صداي جيغ اشنايي ناکامل ماند...گوشيرا 
روي تخت پرت کردو دويد سمت پنجره که ديد باغ بان و رها در حال دويدنو 
  قدادو فريادند....و سگهاي محبوب شکاريش به دنبال انها....با عجله و دو از اتا

 رفت و .....  بيرون

بدو دخترم بدو....باغبان بيچاره با سرعت بي سابقه ايي در عمرش ميدويد و  - 
رها هم همينطور...سگها با صداهاي وحشتناک پارس ميکردندو ان دوراهدف 

گرفته بودند...رها ديگر اشکش داشت درميامد*واااي خدا ..چه غلطي  
اي سوتي شنيدو در کردم..*چشمانش را بست و فقط ميدويد...تا اينکه صد 

اغوش کسي فرو رفت...مگر بوي عطر بهراد را ميشد فراموش کرد!!..همانطور  
که بهراد را بغل کرده بود به پشت برگشت ديد هرسه سگ به رديف نشسته  

اند...نفس راحتي کشيدو اب بيني اش را باال کشيد..سرش را باال گرفت و با 
ي را که روپشت رها بود چهره ي درهم بهراد مواجه شد بهراد ان دست

انداخت...رها هم خجالت وشرمزده به سختي از او جداشد..و سر به زيرکمي 
 عقب تر ايستاد... 



که کمي نفس نفس ميزد با صداي تقريبا کنترل شده خطاب به ان دو   بهراد
چطونه اول صبحي عمارتو روسرتون گذاشتين..رها جوابي نداشت و - گفت

 بهراد نگاه ميکرد.... همانطور شرمزده به کفشهاي 

تو که ميدوني اون سگا وحشين چرا گذاشتي  - خطاب به باغبان گفت بهراد
 نزديکشون بشه...؟ 

 ا اق اقا...شرمنده کوتاهي از من بود ...رها سريع گفت - 

نه به خدا تقصير من بود عمو زياد گفت نرم..ولي..من ول کن نبودم...معذرت - 
 ميخوام...

ي رها بهراد رااز تنبيه کردن باز داشت به باغبان اشاره داد برود ....بعد  قيافه
تو  - خود را به رها نزديک کرد..طوري که رها مضطرب تر شد با حرص گفت...

.اگه يه بار ديگه تکرار شه از باغ رفتن  تايه دردسر درست نکني راحت نميشي؟؟.
 من..من.. - ...ردمحرومي...رها با چشمان اشکي به بهراد نگاه ک

 ديگه فراموش کن ولي بهتره اخطارمو جدي بگير...حااالم برو تو... - 

اب بيني اش را باال کشيدو داخل شد...و روي مبل در سالن  رها
دستش ميدهد...بهراد   نشست...خودش هم ميدانست اين کنجکاوي اخر کار 

سه تا سگ را با خود همراه کردو به سمت النه هايشان برد..سپس قالده را به 
گردنشان بست...ودوباره سمت عمارت رفت...اگر خبر تصادف فرشيد اينگونه  

 نميکرد شايد با رها بهتر برخورد ميکرد......  اراحتشن

از اتاي بيرون ميامد   خانه ي کيا ...شهرام با اعصاب خورد دنبال کيا که در 
 ميرفت... 



 کيا تو ديگه انگار زده به سرت... - شهرام 

 بسه ديگه... - 

 مرد حسابي اون برادراي نادري اخرش بدبختت ميکنن- 

 اي بابا ...برادر من من فقط دنبال پيشرفتم که اون سه تا خوب ميدونن ... - 

 پيشرفته چي؟؟؟از طريق دالليي؟؟ - 

ه گذاري کردمو تو کاري که ميکنن دخالت خفه شو ديگه...من فقط سرماي- 
 نميکنم ...همين... 

سري از روي تاسف برايش تکان دادو بيرون رفت....کيا يک بطري بيرو  شهرام 
حيف تو نيست  - اوردو مشغول شد...ان طرف ذهنش درگير زن بهراد بود...

 افتادي دست اون مردک يخي... 

به اصرار برادرش در اتاق  امد که يکبار يک دختر که پرستار هم نبود يادش
اورژانس کنار بيماران وايستادو کمکش کرد...وانروز با ديدن عروس فهميد اين 

 همان دختر است.....

به بهراد کامال حق ميداد...به هر حال خودش مقصر بوده...تا شب ان روز   رها
هر بار که بهراد را ميديد ..اخم داشت و در افکارش غرق بود...بغض کرد که  

بد راجب موضوع صبح اينگونه ناراحت است...چون سر ميز شام هم اخم ال
 داشت.... 

اتاق کاره بهراد ايستاد...مردد بود در بزند يانه...نميتوانست دلخوري بهراد   کنار 
 را تحمل کند...بعد از اينکه به خود مسلط شد در زد.... 



 بله؟- 

 منم رها....بهراد کمي صندلي را عقب کشدو گفت- 

....باز هم همان اخم....رها با اضطراب داخل شد...و کمي نزديک بياتو.- 
شد...بهراد هم موشکافانه نگاهش ميکرد با اين چهره ي ترسيده البد اتفاقي 

 برايش افتاده .... 

بهراد...من بابت موضوع صبح خيلي متاسفم...اگر دلخوريت با تنبيه برطرف  - 
ورت اخمالود بهراد دوختو ميشه ...حاضرم تنبيه شم ..بعدچشمانش را به ص

دوباره دزديد...بهراد در دلش به سادگي اين دختر ميخنديد اما از چهره اش 
بهراد دارد  کهمشخص نبود...اين دخترک نميدانست که با اين همه گرفتاري  

مسئله ي صبح پيشو پا افتاده ترين چيز ممکن است و اصال فراموش کرده....با  
 اين حال شطنتش گل کرد

 فتي تنبيه اره؟؟؟....رها اب دهانش را قورت داد پس گ- 

 اره - 

خيله خوب پس هروقت هرکاري که گفتمو انجام ميدي...قبوله. ....رها  - 
 متعجب با خود گفت..*همين؟؟* 

باشه قبول...بهراد که نقطه ضعف رها راميدانست و ميدانست که از چه  - 
ه تنبيهت ميکنم  باشه تا يه هفت- چيزهايي سرخو سفيد ميشود پوزخندي زد...

 بعد از اون ديگه کاريت ندارم......رها سري تکان داد

قصد بهراد از اين کاراز بين بردن خجالت رها بود...که با ديدن يقه اش   درواقع
 هم سرخ ميشد... 



از اتاق خارج شدو مدام با خود فکر ميکرد که چه کاري بايد انجام   رها
رل کردن خودش به اذبت کردن اين  دهد...وبهراد با همان پوزخند گفت که کنت

دختر خيلي مي ارزد......انگار که حس شيطنت جواني اش هم کمي به کار  
 افتاده... 

حين شام خوردن رها زير چشمي به بهراد نگاه کرد...بازهم اخم  در 
داشت...دوباره خود را با غذا مشغول کرد...نميدانست تنبيهش چيست...بعد از 

کتابخانه ي بزرگي که با ميزو صندلي مطالعه...صندلي  غذابه کتاب خانه رفت...
ساعت   ينکهرا عقب کشيدو کتاب زيست را باز کردو مشغول مطالعه شد تا ا

شدو احساس خستگي کرد...چراغ را خاموش کردوبعد از گفتن شب به خير 11
با خميازه ايي به طبقه ي باال رفت...هين رفتن به اتاق بهراد از اتاقش خارج  

 رها برخورد کوچکي کرد راها هم کمي شوک شد شدو با

 ااا خسته نباشي - 

به نظر خسته - ممنون...بعد به چشماي خواب الود رها نگاهي کردو گفت- 
مياي..بهتره بريم بخوابيم...رها چشمش را کمي چرخاند*بريم بخوابيم!!*سري  

ان تکان دادو کنار بهراد به راه افتاد...بهراد هم براي اذيت کردنش کمي هيج
داشت به رهاي سربه زير با پوزخند نگاه کرد....داخل شدند رها که خواب  

ازسرورويش ميباريد روي تخت نشست و بهراد هم کنارش ...رها با خجالت و 
قيافه ايي متعجب به او نگاه کرد*نکنه خبريهه!!*بهراد بيخيال وبا قيافه ي 

نمو در  پيره- خنثي يش روي دودستش به عقب کمي تکيه کردو گفت...
انداخت..رها   کردبيار...بعد نگاه معموليه به رها که داشت رنگ عوض مي



چي؟...بهراد که داشت با قيافه ي جديش رها را ميترساند  -باورش نشد پرسيد 
 گفت 

 پيراهنم و دربيار.. من عادت ندارم با پيراهن بخوابم..- 

هول شدتازه يادش افتاد با بهراد قراري گذاشته بود...بهراد منتظرو بيخيال   رها
به روبه رويش خيره بود که رها با عرق و خجالت مقابلش ايستاد و دستان  

لرزانش را به سمت دکمه ي پيراهنش برد...جلويش خم بودو همانکه دوکمه 
و چهارم لرزش   وم اش راباز کرد نفسي بيرون داد...با باز کردن دوکمه ي س

دستانش بيشتر شدوپشتش عرق کرد...ديگر جرات نگاه کردن بدنش را نداشت  
چشمش رابستو سريع و دکمه هارا با سرعت نور باز کردو صاف ايستاد...بهراد 

نگاه عاقل اندر سفيه ايي انداخت که يعني "درش بيار"...رها پيراهنش را از  
د اين بود که دستانش را باال ببرد تا  شانه پايين کشيد...بهراد تنها لطفي که کر 

استينهارا خارج کند...مدام اب دهانش را قورت ميداد..*چرا هول ميکني 
رها..اروم باش دختر تو ديگه زنشي*..بعد خم شد تا لباس را از پشتش بيرون  

بکشد که باديدن خطوط  خم روي پشت بهراد که نه يکي بلکه چندتا بود 
جمع شد...ارام به بهراد نگاه کرد بهراد که رد  نشخشک شد...اشک در چشما

يادگاري  - نگاهش را گرفته بود همانطور خونسردو با پوزخند گفت ....
گذشتس...رهادوست داشت بگويد ..مگر گذشته ات چهگونه بوده؟...اما  

بهرادبه سمت خودش رفتو دراز کشيد ظاهرا او هم خيلي خسته بود...بيخيال 
انقدر نرو گوشه ممکنه  - شست که بهراد گفت...ن تکنجکاويش شدو روي تخ

- مثل ديشب شانس نياريو بيفتي...رها با همان ناراحتي کمي به سمتش رفت 
شب به خير...چشمانش را بست و تظاهر به خوابيدن کرد..در  - شب به خير....

حالي قلبش داشت اتش ميگرفت...چه کسي جرات کرده بر پشت مردش 



.اشکي از گوشه چشمش پايين چکيد...صبح از خواب  .. ؟اينگونه خط بياندازد..؟
بيدار شد و متوجه بهراد شد که همچنان خواب بود از اينکه زودتر از بهراد  

بيدارشده بود حس خوبي داشت نگاهش به زاويه ايي که بازووساعدش درست 
کرده بود افتاد همچون گربه ايي ملوس به اونگاه ميکرد دوست داشت سرش 

...اما...هنوز از عکس العمل بهراد ميترسيد...باصداي زنگ گوشي کند را انجا جا  
بهراد از جا پريد بهراد هم همينطور ..سريع به کنارش نگاه کردو با چشمان نيمه 

 باز جواب داد 

 بله- 

 - ......... 

با ناراحتي پيشانيش را خاراندو بعد چشمانش رابست...گوشي را کناري  ناگهان
تکيه داد...رها قلبش را در دهان حس  انداخت و سرش را به دستش 

 ا تفاقي ..افتاده؟؟- ميکرد...يعني چه شده بود...نتوانست ساکت بماند.....

فرشيدمنشيم ..صبح زود فوت  - نگاه غمگيني به اوکردو باناراحتي گفت بهراد
 کرد... 

ناراحت شد...دوست داشت بغلش کندو بگويد متاسفم...ظاهرا   رهاکلي
ه...براي همين با ترديد ارام دستش را روي بازويش  منشيش برايش مهم بود

متاسفم خدارحمتش کنه....بهراد فقط  - گذاشت و با صداي ظريفش گفت.. 
سري تکان داد...بعد با سمت کمد لباس رفتوپيرهن مشکي همراه با کتو شلوار  

مشکيش را پوشيدو از اتاق خارج شد...رها نفهميد کجا ميرود ولي حتما به  
يرفت...با ناراحتي بلندشدو لباسش را پوشيدو بيرون رفت...و بيمارستان م

باصداي ماشين بهراد در دل گفت*به سالمت*...به دايه که کنار در ورودي بود 



داد....از حرفهاي   ابنگاه کردو صبح به خير گفت...دايه هم با نهايت محبت جو
..يعني  دايه مشخص بود که بهراد تا سه روز ديگر برنميگردد...اهي کشيد.

 مشغله ي ذهني اين روزهايش را تاسه روز نميديد؟؟...

از اين خبر شوکه شده بودو تا حدودي عذاب وجدان...چون فرشيد در   بهراد
مسير رفتن به شرکت شريکش به جاي بهراد..تصادف کرده ود تا ديروز 

درشرايط وخيمي بوده...خود را به بيمارستان رسانيدو مردانو زنان سياه پوش و 
ميگرفتند...زير  يل ريان را ديد که داشتند پرونده ي فرشيد را از بيمارستان تحو گ

دستانش در شرکت با ديدن بهراد به سمتش رفتندوبرايش جريان راشرح دادند  
و به خانواده ي داغ دار اشاره کردند...بهراد به انها نگاه کرد زني در حال شيون  

و رفت و محترمانه تسليت دادو به کنار دخترو سه مرد ديگر ايستاده بود...جل
انها گفت که يک مراسم بزرگ برايش ترتيب ميدهدو بعد کمي دلداري انهارا  

 تنها گذاشت

روز از رفتن بهراد گذشت به در اتاق کارش نگاه کرد که گاهي غفلگيرانه از  يک
ان خارج ميشد..اهي کشيدوبه کنار فاطمه خانوم رفت....دايه هم رها را کنار  

عزيز دلم چرا انقدر کسلي...واسه  - شاندو موهايش را نوازش کرد.... خود ن
 ... دارنخودت بگرد...برو خريد...از اينکارايي که جونا دوس 

راحتم دايه جون...فقط حالو حوصله ندارم...بعد تازه يادش امد که هنر بافتي  - 
 . دايه اقا جواد تو حياطه؟.. - را خوب بلد است در حد بافتن ژاکت..سريع گفت

 اره مادر چطور...با خوشحالي گفت- 

 ميخوام بفرستمش برام کاموا و لوازم بافتني بگيره....دايه با تعجب گفت- 



 مگه بلدي مادر؟..رها کمي سينه سپر کرد- 

 بله چه جورم..خوراکمه... - 

 الهي قربونت برم ...عروسم يه پاهنرههه - 

ا انجااستراحت ميکردند  رها با لبخند به حياط رفتو کنار اتاقکي که راننده ه بعد 
 رفت.... 

 فاصله از انجا ايستاد با

 اقا جواد؟؟ - 

 ساله سريع از اتاقک خارج شدو خيلي مسوالنه گفت 45تقريبا مرد

 جانم خانوم جان امري داشتيد؟ - 

رستش ميخوام بريد بازار برام يه ليستي رو تهييه کنيد.....جواد دستش را   - 
 روي چشمش گذاشت

 چشم خانوم- 

بي بال ...بعد دويد داخل تا لوازم مورد نيازش را بنويسد...بعد از  چشمتون - 
نوشتن دوباره پايين امد...ليست را داد به جوادو اوهم راهي بازار شد...در  

 ذهنش هزارمدل را ميگذراند و بهراد را در انها تصور ميکرد...... 

وهي براي  خانه را باز کردو داخل شد...اين دوروز مشغول گرفتن مراسم باشک در 
فرشيد که همچون برادر بزرگ دوستش داشت بود....روي کاناپه دراز کشيد...از  

حاال کارهاي شرکت هم به بقيه ي گرفتاريش اضافه شد...در فکر اين بود که  
بسپرد تا دستي بر اين خانه ي شلخته بکشندو رها را اينجا بياورد...اين شرکت  



است و بعد از ان روستا....گوشيش   اولين داشته و مهمترين ارثيه ي خاندانش
را برداشت و شماره ي شهرام را گرفت...بعداز احوال پرسي ..گرفتن متخدم 

رابراي يک روز به او سپرد...بعداز قطع کردن...اينبار به عمارت زنگ زد..مرضيه  
 گوشي را به فاطمه خانوم داد.....   سيخانوم بعد از احوال پر 

 شد؟سالم پسرم خوبي؟؟مراسم تموم- 

سالم خوبم...اره همچي خوب پيش رفت...ببين دايه...)ميدانست دايه - 
ناراحت ميشود(..از امروز بايد تو تهران بمونم...عالوه بر کارخونه ..شرکتم بهش 

اضافه شد..به رهابگو وسايلشو جمع کنه و فردا با جواد بياد تهران...خيلي  
دل بکني...بازم   ستاز رودوست دارم تو هم بياي ..ولي ميدونم که نميتوني ا

 تصميم با خودته... 

اشک درچشمش جمع شد ميدانست بهراد انجا ماندگار شود ديگر دوماه  دايه
دوماه اورا نخواهد ديد...ازان مهمتر عروس جگر گوشه اش راهم از او دور 

 ميماند...اه سردي کشيد و ارام گفت... 

..اونجا مراقب هم باشين ميدونم پسرم درکت ميکنم...به رها ميگم اماده شه.- 
عزيز دلم..فقط يادت نره که اينجا يه دايه داريکه هميشه چشم به  

 راهته...بغض داشت.. 

 چگونه فراموش ميکرد،؟دايه را با دنيا عوض نميکرد... بهراد

چشم دايه جان...قول ميدم هر ماه سر بزنيم...دايه لبخندي زد...بعد از  - 
خداحافظي ...دايه چشمش به رها خورد که با لبخند از پله ها پايين  

 ميامد...وقتي نگاهش به اشک چشم دايه افتاد با نگرتني به سمتش رفت



 دايه؟؟چيزي شده؟؟؟- 

.رها نميدانست شاد باشد از با لبخند تلخي برايش حرفهاي بهراد را گفت. دايه
اينکه پيش بهراد و خانواده اش ميرود يا ناراحت از اينکه بايد از دايه و بي بي و  

 اقاجون دور باشد...دايه را بغل کردو بوسيد.... 

 قربونت گريه نکن قول ميدم زود زود سر بزنيم بهتون... - 

صر با دايه  خودش با چشمان اشکي به اتاقش رفتو وسايلش را جمع کرد...ع و
و جواد به خانه ي اقاجون براي خداحافظي رفتند..بعد از خداحافظي غمگين و  
دل کندن از هم به عمارت برگشتند...و رها براي فردا اماده شد.....خوابش نمي 

مشخص بود و تخت  جور امد ..به جاي خالي بهراد روي تخت نگاه ميکرد که بد 
متکاي يش را جاي بهراد گذاشتو بغل  بدون بهراد خيلي بزرگ بود...اهي کشيد..

 کرد و کمي بعد به خواب رفت... 

روز از زندگيش در عمارت ميگذشت 5براي باغ عمارت هم تنگ ميشد تازه  دلش
...جواد وسايلش که شامل لباسو کتابهايش بودرا داخل صندوق عقب 

گذاشت...رها از بغل دايه جداشد...با چشمهايشان حرفهاي ديشب را مرور  
 ن...بعد از خداحافظي رها سوار شدو ماشين حرکت کرد...کرد

 طول مسير رها به حرفهاي دايه فکر ميکرد در 

عزيز دايه...از فردا ديگه خودتيو بهراد .مراقب همديگه باشيد...)بعد از اه  - 
کوچکي ادامه داد(...پسرم کمي خشکو جدي هست..اما قلبش مهربونه..بچم 

کنار گذاشت...روحيش افسرده شد...ولي تو    تو جونياش اسيب ديد..خوشيهاشو
 کني..   کششادي دخترم محبتتو بروز ميدي...يه پا خانومي..ميتوني کم 



را به شيشه ماشين تکيه داد...در دل به دايه گفت*سعيمو ميکنم دايه  سرش
 جون*.... 

از دوساعت مسير طوالني بالخره وارد تهران شلوغ شدند...صداي بوق   بعد 
ان يک ناهو نيم براي رها عذاب اور بود ...اما در اين شهر  ماشين ها پس از 

مردي منتظرش بود...جوادبه سمت خانه ي بهراد ميرفت...بالخره ماشين 
متوقف شد...بهبيرون خانه نگاه کرد ...خانه بزرگ و زيبايي بود...جواد ايفن  

رازد...در باز شدوماشين را به داخل برد رها با دقت به همه جا نگاه 
کرد....حياطي درخت کاري شدونقلي که يک ششم حياط عمارت بزرگ مي

نبود...ديگر خبري از خدمه و محافظ نبود...رها از ماشين پياده شدو مردد به 
شود...با صداي در  داخل درورودي نگاه کرد..جواد وسايل را بر زمين گذاشت تا 

اشت هردو به خود امدند و همه ي زندگي رها در چهارچوب رها دوست د
خودش را به بغلش پرت کند..چه قدر در ان لباسهاي معمولي خودماني تر بود  

با ان تيشرت جذب طوسي...رها با لبخندبلند سالم داد...انگار انرژيش زياد شده 
 بود...بهراد همانطور که از پله ها پايين مي امد با لبخند جوابش را داد..

 سالم...خسته نباشي... - 

گفت*نه...خبري از بغل و ماچ نيست*بعد با اين حرفش   ممنون...رها با خود - 
 مخفيانه خنديد ...همين هم انتظار ميرفت...بهراد کنار رهاو جواد ايستاد

 تو برو تو ما وسايلو مياريم....رها سري تکان دادو داخل شد- 

 نه اقا شمام برين خودم ميارم......با همان قيافه ي جديش جواب داد...- 



کت کنم.....بعد کارتون کتابهارا بلند کردو برد....جواد هم بقيه سنگينه بزار کم- 
 را برد 

 شرمنده اقاافتادين تو زحمت....با اجازتون من ديگه برم - 

 چه زحمتي...فعال بمون تا خستگيت در بره...االن اوج ترافيکم هست... - 

 که با ذوق در اشپز خانه ميچرخيد بلند گفت...   رها

 تشريف داشته باشيد اقا جواد ..االن چايي ميارم- 

متعجب به اشپزخانه که کمي مشخص بود نگاه کرد...وگوشه ي لبش   بهراد
کش امد..*نيومده مشغول شد*رهابعد از اينکه اب به جوش امد کيسه ي چايي  
را در سه فنجان گذاشت و جلويشان گذاشت..هردو تشکر کردند...بعد رها کنار  

مشخص  خش..بهراد از اوضاع عمارت با جواد حرف ميزدو نيم ر بهراد نشست.
بود...رها هم با گوشه ي چشم به او نگاه ميکرد...به باالو پايين رفتن سيب 

گلويش موقع نوشيدن چايي...دلش براي همان هم تنگ شده بود...کمي بعد  
رها به طبقه ي باال رفت..تا لباس مناسبي بپوشدکه بين چهار اتاق مردد 

را باز کردبا ديدن تخت يک   م ...در اول را باز کرد...نه اتاق مطالعه بود...دوشد 
نفره *نوچ اينم نيست*به سمت دوتا اتاق ديگر رفت که ديد قفل است...پس  

ناچار وارد هماناتاقي شد که تخت يکنفره داشت....اتاق روشن و دلبازي بود با 
...از اين اتاق خوشش  دوتا پنجره با کاغذ ديواري کرم و طرح هاي طاليي

را پوشيدو شالش را بر سر کشيدو پايين  کشامد...چمدان را باز کردو تن
رفت...جواد ساعتي بعد بلند شد و عزم رفتن کرد...بهرادو رها او را بدرقه  

کردندو به رفتنش کوتا نگاه کردند...بعد از بسته شدن دررها رفت تا بشقابهاي 
 ميوه خوري راجمع کند... 



نه - کن خسته ايي برو استراحت کن...رها از توجه بهرادبه وجد امد...ولشون  - 
 خسته نيستم....بعد ياد اتاقها افتاد

راستي ..من لباسامو بردم تو اتاقي که يه دونه تخت داشت ..اخه دوتا از اتاقا  - 
 قفل بودنو يکشيم اتاق کار بود....بهراد سري تکان دادو نشست.... 

دوتا اتاق خالين...رها گيج شد ...يعني اتاق   درست جايي گذاشتي...اون- 
مشترکشان يک تخت يکنفره داشت؟..از بحث کردن راجب تخت دونفره 
تجالت ميکشيد پس بحث را ادامه نداد تا بهراد خود موقع خواب متوجه 

شود...ظرفهارا درسينک گذاشت و شست....با برگه هاي انباشته شده روي ميز  
چال دنبال مواد خوراکي براي غذا بود...رها هم در يخ شغولم

ميگشت...يخچال زيادي خالي بود وتقريبا چيزي براي خوردن نداشت...رها در  
 يخچال را بست و کنار مبل بهراد ايستاد 

امم...بهراد؟..ميگم واسه شام چيزي تو يخچال نداريم...همانطور که سرش در  - 
 زنگ ميزنم از بيرون بيارن... - برگه ها بود گفت

دوست داشتم خودم درست کنم.. بهراد نگاهي به - خود زير لب ميگفت با رها
دخترک که همچون گربه ايي لوس شده بودو به تلويزيون خاموش نگاه ميکرد  

االن واسه خريد کردن ديره...بزار واسه فردا...رها سري تکان  - کردو گفت
زنگ   شدادونشست...بهراد دوباره خواست با برگه ها مشغول شود که گوشي

 خوردبا ديدن اسم شهرام دکمه ي اتصال را زد... 

 سالم- 

 ............. 



 قبل از اومدن اينايي که ميگمو سر رات بخرو بيار...بعد رو به رها گفت...  باشه

الزم داشتي..؟.رها هول هولکي گفت مواد ماکاروني...بعد تک تک مواد را   چي
 رها به بهراد و بهراد به شهرام گفت.... 

 بهراد خبريه؟؟ميخواي سوپري بزني؟- شهرام 

 نه بامزه واسه شام ميخوايم- 

 مگه بلدي؟ - 

 رها ميخواد درست کنه - 

ديگه کلي خريد   اااا زن دادشم اوردي؟؟؟به به الزم شد دست پر بيام ..خب- 
 دارم فعالاا..

شهرام سر راهش ميگيره مياره...رها خوشحال شدو به سمت اشپزخانه دويد تا - 
چايي اماده کند..بهراد هم مشغول برگه ها شد....بهراد از اينکه کسي در خانه  

اش است که در اشپزخانه سرو صدا ميکند حس خوبي داشت..کمي به رها نگاه 
بود...بهراد لبخندي  حالنت به کابينت ديگر ميپريدو خوشکرد....که از يک کابي 

زدو کارش مشغول شد...تا اينکه صداي زنگ امد...رها شالش را مرتب  
 کرد...بالخره شهرام با سه نايلون پر وارد شد

 بههههه سالم بر زوج خوشبختت....بهراد به سمتش رفت تا کمکش کند.... - 

 سالم خيلي خوشومدين اقا شهرام...- رها

 خيلي ممنون زن داداش... - 

 خوشومدي - بهراد 



 ببخشيد انداختموتون تو زحمت - رها

 اي بابا اين په حرفيه... - 

شهرام کتش را در اورد...رها با حس خوب ميزباني برايشان چايي گذاشت   بعد 
 و در اشپزخانه مشغول شد...کم کم بوي پياز داغ دو مرد گرسنه را شاد کرد

ز اين به بعديکي هست که واست غذا اخخخ بهراد خوش به حالت ا- 
 بپزه..هيييي

 در جوابش تنها لبخند کوچکي زد بهراد

 نه بابا خوشحاليييي...حقم داري.. - 

بهراد جان ميشه يه لحظه بياي...بهرادتعجبش را  - در اشپزخانه بلند گفت رها
بروز نداداز کي تا حاال شده بود بهراد جان؟....اما شهرام سوت کشدارو بعد 

به بهراد زد...بهراد هم قندي که در دستش بود را سمتش پرت کردو  چشمکي
خودش را کش   داردبلند شد...به اشپز خانه رفت ديد رها تا جايي که توان 

اورده تا تابه ي کوچکو دسته دار را پايين بياورد...بهراد بدون اينکه اعالم کند 
ند تابه را پايين  جلو رفت و در يک سانتي رها ايستادو بدون اينکه تالشي ک

اورد...رها در همين حين دستش در هوا خشک ماندو خودش را به سينک  
جلويش گرفت...رها برنگشت که مبادا   ت چسباند...بهراد تابه را در همان حال

 م ممنون.. - صورت سرخش اورا لو دهد...

کمک خواستي بگو...بعدبه سمت پذيرايي رفت...رها در دل قربان صدقه اش - 
هراد در عمارت دست به سياهو سفيد نميزد اما اينجابه هر که ميرسيد ميرفت..ب



کمک ميکرد....گوشتو پيازو رب گوجه را تفت ميدادو با خوشحالي سرگرم 
 بود..... 

 نميدونم چيکار کنم بهراد...کيا حسابي رفته تو خطشون....نگرانم براش - 

 باهاش حرف زدي؟ - 

 ار نميشنوهاره ولي از صدتا ادم کر هم بدتره...انگ- 

پس نصيحت فايده ايي نداره خودت که ميدوني چقدر يه دندس...هردو براي - 
 کيا ناراحت بودند...

اقايون شام امادس ... هردو وارد اشپزخانه شدند...ميز را کامل چشيده  - رها
بودوماکاروني را با ته ديگ سيب زميني تزئين کرده بود...شهرام دستانش را  

 بهم ماليد..

 رها خانوم ..دستت درد نکنه..امشب يه دلي از عذا در مياريم.... چه کردي - 

خواهش ميکنم نوش جونتون...بعد نگاهي به - خوشحال از تعريف شهرام... رها
بهراد کرد که با لبخندکمرنگي به ميز نگاه ميکند..* حتما خوشش اومده*...موقع 

قعا از دست خوردن شهرام مدام تعريف ميکرد...و رها تشکر ميکرد بهراد وا
هم نميدانست  دشپخت رها خوشش امده بود اما نميتوانست بروز دهد...خو

چرا...بعد از شام هردو تشکر کردند...شهرام رفت سمت پذيرايي و رها مشغول  
واقعا خوشمزه بود مرسي...رها  - جمع کردن ميز شد بهرادقبل از رفتن گفت

راس - زدو گفت...دوست داشت بال بياورد ناخودگاه ارام دستش را بهم 
دادو رفت...رها ماندو   انميگي.؟...نوش جونت..بهراد بالبخند کمرنگ سري تک



ذوقي که از تعريف بهراد وجودش را فراگرفته بود..شهرام ساعتي ديگر  
 ماندوبعدرفت...رها کمي خوش را کش اورد....بهراد به ساعتش نگاه کرد... 

ديد بهراد بحث تخت خواب امروز حسابي خسته شدي...بروبخواب...رها که - 
اتاق باال ...يه تخت داره اونم يه - را پيش نميکشد خودش با خجالت گفت...

ميدونم...وقت نکردم سفارش بدم...فردااگه وقت شد -نفره...چيزه....بهراد
ميريم ...تو برو باال بخواب من واسم فرقي نداره...بعد بدنش را کمي کش  

راز کشيد..بعد مالفه را روي خود داد..کوسن را روي زمين انداختو د
خب شايد - کشيد...رها دلش به حالش سوخت و بدون اينکه فکر کند گفت

دوتايي جا شديم...اينجا کمر درد ميگيري...با نگاه عجيبه بهراد به خودش امدو  
به خوابد اما  تيچشم دزديد...بهرادبدش نمي امد کنار اين گربه ي خجال

شب  - يجا ميخوابم ..نگران نباش..شب به خير...من اکثر اوقات هم- ميترسيد .
به خبر...بعد با تاراحتي باال رفت...روي تخت نشست...باز هم تنها  

نصف شب خواب به چشمش نيامد..هم به خاطر تغيير 1ميخوابد؟..تا ساعت  
دور بود...چند بار غلط   اوجا بودو هم به خاطر اينکه عشقش در عين نزديکي از 

ست به خوابد...روتختش نشست..دقايقي بعد صداي  خورد باز هم نتوان
برخورد چيزي به پنجره اورا ترساند...به سمت پنجره رفت ديد خوفاشي به 

پنجره چسبيده با ديدن او به شدت ترسيد..سريع متکارا و مالفه را برداشتو از 
اتاق خارج شد...نفس راحتي کشيد..از باال به بهراد که خواب بود نگاه  

رايش ضعف رفت...ارام ارام پايين رفت...کنارش ايستاد...متکارا کرد..دلش ب
متري انداخت و رو به بهراد دراز 6در يک وجبي از او روي قايچه ي 

کشيد...چشمانش را روي هم گذاشتو خوابيد...ساعتي بعد بهراد در خواب 
خورد..چشمانش را که باز کرد ديد   شتشغلطي زدکه حس کرد چيز تيزي به پ



.نيم خيز شدو با دقت نگاهش کرد*چرا اومده اينجا*..ان چيز تيز هم رهاست.. 
ناخن هايش بود...انقدر در خواب ملوس بود که بهراد طاقت نياوردو خودش را  

به او نزديک کرد...و دستش ارا ارام دور کمرش انداخت..اکنون رها در مکان  
 در بغل بهراد فرورفته بود کامل روياييش بود و  

آن تاريکي آالرم گوشي به صدا درآمد ...سريع خم شد و آن را خاموش  در 
کرد...بعد به رها که پشتش به او بود نگاه کرد...از بغل کردنش حس 

خوشايندي داشت...طوري که دوست نداشت از جايش بلند شود...اما روزهاي  
 يمو ن6پرمشغله اش فرا رسيده بود...از او فاصله گرفت و بلند شد ..ساعت

دقيقه بعد از رفتن بهراد به  5بود..به اتاقش رفت تا وسايلش را آماده کند....
اتاق...رها با احساس سرما چشمش.را باز کرد..نمي دانست آن گرما به خاطر  

دقيقه بود و جاي بهراد خالي  45و 6آغوش بهراد بوده...به ساعت نگاه کرد... 
هميد که نرفته...قبل از بلند  *...يعني رفته؟*با شنيدن سرو صدا از اتاق باال ف

شدن با خود گفت*اگه پرسيد چرا اومدم پايين چي بگم؟ اممم..اها ...ميگم از  
تنهايي ترسيدم...خب راستم ميگم..اون خفاشه ديشب زهره ترکم کرد*از  

جايش بلند شد..با خوشحالي کشو قوسي به بدنش داد و دست به کمر با خود 
بعد به آشپزخانه رفت و دکمه ي جايي ساز  *مگفت*خب...از امروز شروع ميکن

را زد...به پذيرايي برگشت مالفه ها را تا زدو پرده ها را کنار کشيد...هواي گرگو  
 ميش صبح در حياط خيلي زيبا و رويايي بود

صبح به خير.....صداي محکو بهراد بود رها با لبخد جوابش را داد....بهراد باان - 
مشکي پايين امد و عطر مخصوصش در فضا  کتو شلوار اب تيره و پيراهن 

 پيچيد...کيف چرم مشکيش هم در دستش بود... 



 صبحونه نميخوري؟- رها

نه...کمي ديرم شده...اگه کاري داشتي زنگ بزن...اگر واسه خريد نتونستم  - 
 برگردم خبرت ميکنم... 

 مشکلي نيست ..واسه ناهار برميگردي؟.......بهراد دستي الي مويش کشيد.... - 

ه احتماال شب بر ميگردم...يعني از اين به بعد همينطوريه...راستي اين کارت ن- 
مال توه هر ماه مبلغي برات واريز ميکنم...هر چي دوستداشتي بخر....خب  

 کاري نداري؟ 

 ...نه به سالمت- کارت را گرفت  رها

بهراد از خانه خارج وسوار ماشين مورد عالقه اش شد ورفت....رها دوست   بعد 
هراد حداقل براي ناهار برگردد...اما چاره ايي نبود ..قبال تمام شرايط  داشت ب

بهراد را پذيرفته بود...دوباره لبخند زد...*خب خيلي از زنا اينطورين..*ناگهان  
 بعد تماس بگيرد...  به10به ياد خانواده اش افتاد ...تصميم گرفت 

زد...حس  صبحانه مشغول نظافت شد...بعد به خياط رفت و کمي قدم   پساز 
 خوبي به خانه ي دونفره يشان داشت.... 

رابه پارکينگ برد...همينکه داخل شد اقاي محمدي نگهبان شرکت جلوي   ماشين
پايش بلند شد...در داخل کارکنان قديمي با او احوال پرسي و چاپلوسي کردند 

عده ايي هم که تازه کار بودند با تعجب به پسر جلويشان که به سمت اتاق  
شد متوجه دختري    پيادهميرفت نگاه ميکردند...بعد از اينکه از اسانسور رياست 

پشت ميز منشي گري شد...دختربهراد را ميشناخت چون چند باري بهراد براي 
ديدن فرشيد امده بود...دخترجلويش بلند شدو سالم کرد...بهراد هم ارام  



بهراد باز هم جوابش را دادو داخل شد....دختر اين بار هم مايوس شد چرا که 
بود که بهراد را چند بار در کلوپ   رفداريبه او توجه نکرد....سخر دختر پر ط

شهرام ديده بود...موهاي بلوند زيبا...با بيني عمل شده...و صورت 
عروسکي...لباسهاي مدرن و شيک...روي صندلي نشست..دوست داشت دل 

بود...بهراد کيفش پسري چون بهراد را به دست اورد زيرا که عاشق جلب توجه  
سه سال پيشش نگاه کرد ...تغيير چنداني   اقرا روي ميز گذاشت ....و به ات

 نکرده بود...

تابش را به سرور اصلي شرکت وصل کرد...مشغول پي گيري پروژه ها   لب
بيا تو.....منشي اش با نازو لبخند وارد شدبهراد  - شد...در اتاقش کوبيده شد.....

خوشامد ميگم  -  بگير نگاه مختصري به او انداخت....بدون اينکه سرش را باال
اينا ليسي از  -  اشتممنون....سحر برگه هايي را جلويش گذ - اقاي راد مهر ..

گزارش کارايي هست که فکرکردم الزم داشته باشيد...بهراد سرش را باالگرفت  
مان انقدر تيز بود که بفهمد همه ي اينها بهانه است....به صندلي تکيه دادو با ه

 نگاه سردش به سحر نگاه کرد

نميدونم با اون خدا بيامرز چطوري همکاري ميکردي..ولي از امروز چيزايي که  - 
من ميگمو مياري نه چيزايي که خودت فکر ميکني حاالم اينارو ببروتا خبرت 

نکردم مزاحم کارم نشو...بفرما....سحر يخ زده از رفتار بهرادسريع خارج 
بلوند...بدون ارايش   يا ان چهره ي مهربان ..بدون موهاشد...ياد رها افتاد ب

غليظ...چقدر تو دل برو بود...خدا را شکر کرد که دايه دخترشيريني را انتخاب  
کرده در غير اينصورت همان روز اول طرف را طالق ميداد...دوباره صاف نشستو  

 با لب تابش مشغول شد 



و ميخورد...چقدر دوست با بي حالي سيب زميني را در سس کچاب ميزد  رها
داشت بهراد هم با او ناهار ميخورد...صبح که به مادرش خبر داده بود خيلي  

خوشحال شدند...حوصله اش سر رفته بود...حتي حوصله نداشت به خانه 
خودشان برود...لباس پوشيدوبيرون رفت...درخيابان با لذت قدم ميزد...به 

گلهاي رز قرمزو سفيد افتاد    ويترينها نگاه ميکرد چشمش به يک گدان با
..خوشش امد..داخل شدوانرا از پسر چشم هيزي خريد...قبل از اينکه پسر با  

چشم اورا بخورد خارج شد...کمي گشت که گوشيش زنگ خورد...با ديدن اسم  
 بهراد لبخند زد 

 سالاام- 

 سالم خوبي؟ کجايي ؟صداي ماشين مياد؟- 

 بزنم...کمي سکوت شدخونه حوصلم سر رفت گفتم بيام يه چرخي - 

باشه فقط زياد بيرون نمون...خواستم بهت بگم که دير برميگردم..واسه تختم - 
 معذرت ميخوام نمي... 

 نه نه مشکلي نيست ..خودم ميرم سفارش ميدم...فقط ادرسو برام بفرست... - 

 لبخندي زد...*اين فسقليو اين کارا؟؟* بهراد

 ....رها از لحن بامزه اش خنديد... باشه ..فقط خواهشا صورتي و عروسکي نگير- 

 باشه يه چيزي انتخاب ميکنم که به سليقه ي شمام بياد..- 

 مرسي...فعال- 

 فعال - 



لبخند گوشي را قطع کردو به راه افتاد...وارد مغازه ايي شد...تخت هاي   با
زيادي بود...چشمش به يک تخت شيک و کالسيک افتاد به رنگ کرم  

 به خانه برگشت... روشن...همان راسفارش دادو  

خانه ي کيا...مسعود که يکي از برادران نادمي و خالف کار ماهر با کيا  در 
 صحبت ميکرد... 

بهترين موقعيته که از قصا کليدش دست پسر عموته...تو فقط راضيش  - 
 کن.....کيا با پايش روي زمين ضرب ميزد.

 امکان نداره راضي شه ...ولي سعيمو ميکنم- 

زير گوشش از سود و درامد اين کار ميگفتو کيا همچون  لبخندي زدو   مسعود
 مسخ شدگان لبخندش پر رنگ تر ميشد.... 

شب بود هنوز غذانخورده بود تا بهراد بيايد...با کانال هاي تلويزيون  9 ساعت
درگير بود که صداي ايفن اورا از جا پراند...بهراد بود...با خوشحالي در را 

زد...بهراد ماشين را داخل بردو پياده شد...روي پله ها بود که رها در ورودي را 
 باز کردو با انرژي سالم کرد..

 ه نباشييي...بهراد هم انگار انرژي گرفتسالااااام خست- 

 سالم ممنون- 

کيف را از دستش گرفت و داخل برد بوي چايي هل دار و قرمه سبزي   رها
خستگي را از تنش خارج کرد...تعجب ميکرد که اين دخترک کم سنوسال  
چگونه انقدر خوب حال ادم را خوب ميکند...کتش را در اوردو روي مبل  

 اشپزخانه مي امد نشست....صداي رها از 



اميدوارم با هل مشکلي نداشته باشي....بهراد که با لذت به رها نگاه ميکرد که - 
 در اشپزخانه به اينطرفو انطرف ميدود گفت

مگه ميشه با چايي دست شما مشکل داشت....رها دلش لرزيد بي اختيار اشک - 
 در چشمش جمع شد روبه بهراد کردو حرف دلش را زد.... 

حرفاي احساسي ميزني که االن تپش قلب گرفتم...بعد سيني را انقدر کم - 
جلوي بهراد داشت....بهراد بي اختيار خنديد..رها.چقدر راحت حرفش را 

ميزد...خودش هم دقيق نميدانست حسش به رها چيست اما اين را مطمئن  
-  فتبود که از او خوشش امده و دوست ندارد ناراحتيش را ببيند....بيخيال گ

قدر برات مهمه مشکلي نيست بازم ميگم.....رها اخم ساختگي کردو لبش اگه ان
 را برچيد

نه خير اينطوري نه بايد از ته قلبت بگي...بهراد که از سربه سر گذاشتنش لذت  - 
 ميبرد گفت

اووه...حاال کي ميره اين همه راهو...بعد پاشد که به اتاق برود...رها با حالي  - 
د که سر بهراد از پشت روي شانه اش نشست و گرفته به روبه رو نگاه ميکر 

رنگ ابي خيلي بهت مياد ...موهاتم همينطوري بزار...بعد رفت و - زمزمه کرد....
نميدانست با اين حرف چه به روز دل رها اورد...رها با چشماني گشاد به تنيک  

ابيش نگاه کردو دستي به موهاي بازش که جولويش را فرق کنار زده بود  
د با لبخند از پله ها باال رفت...موقع تعويض لباسش به اين فکر کرد که  زد...بهرا

از گفتن ان حرفها دلش چقدر سبک شد....رها اب دماغش را باال کشيد و ميز را  
چيد...بهراد هم يک دوش فوري گرفت و پايين رفت...رها با خجالت به بهراد  



با سماجت نگاهش  نگاه نميکردو بهراد اين را ميدانست و موقع غذا خوردن
 ميکرد..رها سعي ميکرد لبخندش را حفظ کند.... 

 تخت خواب قشنگو شيکي انتخاب کردي ...کي اوردنش.... - بهراد 

عصر....بهراد نميدانست چکار کند تا رها دوباره سرحال شود  6ممنون- 
نميدانست ان چند کلمه انقدر رويش تاثير ميگذارد....با اينکه خسته بود اما 

 گفت 

دوساعت و نيم وقت داريم...دوست داري بريم بيرون....رها با  11ا خب ت- 
 چشمان گشاد شده گفت 

 اره کجا بريم؟ -راست ميگييي؟.....بهراد - 

 بريم شهر بازييييي - قيافه ي متفکر گرفتو گفت... رها

نزديک بود غذا به گلويش بپرد...اخه کجاي قيافه اش به شهر بازي   بهراد
باشه..برو - تي ديد رها دوباره سر حال امده گفت...ميخورد با اين حال ...وق

حاضر شو...رها به سمت اتاق پرواز کرد....مانتوشيريرنگي که بهراد برايش 
هم به شلوار کتان و   هرادخريده بود را پوشيد با شال فيروزه ايي رنگرا پوشيد...ب

کت اسپرتش اکتفا کردو ماشين را روشن کرد داخل ماشين به رها که داشت  
به ماشين نزديک ميشد نگاه کرد...با ديدن مانتويي که بر تن داشت لبخند زد 

اما باديدن ساپورتش لبخندش ماسيد...شيشه را پايين زدو با همان اخم  
 برويه شلوار بپوش بعد بيا...رها گيج شدو به پايش نگاه کرد.... - گفت...

 پوشيدم که- 



ت داره ميگذره...رها هول  به اون دستمال کاغذي ميکي شلوار...عجله کن وق- 
 هولکي رفتو شلوار جين تنگش را پوشيدو سوار شد...بهراد سري تکان داد

حاال شد...در طول مسير رها هر از گاهي به بهراد نگاه ميکرد دو در ذهنش - 
ميبوسيدش.....بالخره رسيدندو پياده شدند....دوشادوش هم راه ميرفتند بهراد  

رافش را نگاه ميکرد نگاه کرد ...رها چشمش به  مخفيانه به رها که با ذوق اط
 سفينهافتاد با ذوق ساعد بهراد را تکان داد

 بهراد بهراد بيا بريم سفينه....بهراد نگاهي به رها سپس به سفينه کرد... - 

 خب تو برو من همينجا تشويقت ميکنم...بعد پوزخند زد- 

تند...فقط در دل دعا نهههه تو هم بيا لطفاااا...بهراد هوفي کشيدو با هم رف- 
ميکرد که اشنايي او را نبيند...رها با ذوق صرو صدا ميکرد اما بهراد بي ذوقانه 
ثانيه شماري ميکرد...بعد از پياده شدن رها بدجور سرش گيج ميرفت تلو تلو  

نگهش داشتو اورا روي صندلي  دميخورد...چند بار نزديک بود بيفتد که بهرا
 نشاند.... 

عادي نميتوني وايسي مجبوري سوار سفينه ميشي....رها لبش   تو که تو حالت- 
خيليم خوب وايميسم..اخييي...ولي خوش گذشت بعدي رو  - را برچيدو گفت...

چي بريممم ...و به فکر فرو رفت...بهراد پيشانيش را خاراندو با خود گفت..*نه  
 خير...حاال حاال ها گرفتاريم*

دست فروش پشمک گرفت...بهراد هم   سوار چند وسيله ي ديگر شدو از يک رها
به اجبار رها مثل پسر بچه ها پشمک ميخورد..و ازينکه رها بدون فيس و افاده  



و نگراني از بابت رژلبس پشمک ميخورد...لذت ميبرد...کنار ان فسقلي حس  
 نشاط ميکرد.... 

..بعد شروع کردن به قدم زدن رها با خوشحالي در کنار عشقش راه ميرفت 
بهراد  - گاهش به دستان ازاد بهراد افتاد...شرش را باال گرفت و گفت...دوباره ن 

خوشحالم که  - ..ممنونم..شب خيلي خوبي بود...بهراد لبخند محوي زد....
...بهراد از رفتخوشت اومد...بعد رها دستش را سمت دست بهراد بردو ان را گ

گوشه ي چشم به منظره ي خجالتي رها نگاه کردو دستان ظريفش را  
فشرد...بهراد به خود اعتراف کردکه به او هم خوش گذشته......در ماشين  

سکوت بود...و رها غرق خاطره ي امشب...اينکه بهراد در همه حال مواظبش  
که بسيار خسته تر    ادبود...خوابش ميامد...اما نخوابيد چون واقعا در حق بهر 

 بود بي انصافي بود.... 

 يکنم...چشات بدجور خمار شدهبگير بخواب وقتي برسيم بيدارت م- 

دقيقه.. بهرادحس کرد رها زيادي بي 3نه نه خوابم نمياد....بغد از گذشت - 
تحرک است ..نگاهي به اوانداختو يد...بعلهههه....خانوم شش دانگ در 

خوابست...ارام خنديدو به رانندگيش ادامه داد...به خانه رسيدند ...ريموت را  
کرد..دلش نيامد   اهه رها که همچنان خواب بود نگزد و ماشين را داخل برد...ب

اورا بيدار کند...پياده شدو رها را ارام و نرم بغل کرد...در خواب کمي تکان  
خورد اما بيدار نشد..با دستش که زير زانو رها بود در را ارام باز کردو او را به 

صورت  اتاق خواب برد....ارام رها را روي تخت گذاشت و همانطور خمشده به 
را  اشیشانیمعصومش نگاه ميکرد...حس کرد درونش اتش گرفته ناخدا اگاه پ

...در همين حين رها با احساس تنگي نفس بيدار شد....کم کم هوشيار  د یبوس



همان شخص رو  یهاشدو متوجه شد...پلک شخصي جلويش است و لب
مش  .....با اضطراب و ترس بلند شدو خود را عقب کشيد...که چشاشیشانیپ

شوکه شد خود را عقب کشيد...رهاباور نميکرد بهراد   مبه بهراد افتاد...بهراد ه
اورا بوسيده باشد...متوجه خودش شد که مانتويش از تن خارج شده...خجالت  
زده از بهراد چشم دزديد.....بهراد از دست خودش عصباني بود...چرا همچون  

با گفتن يک عذرخواهي با وحشي ها در خواب اورا بوسيده...هنوز داغ بود...
 بلند شد...هنوز به در نرسيده بود که رها با صداي لرزان اورا صدا زد نيتعصبا

بهر..اد...لطفا نرو...بهراد چرخيدو به رها که زانويش را بغل کرده بود نگاه - 
کرد...با خود گفت که چقدر ان طفل معصوم را ترسانده...رها با چشمان اشکي 

 ادامه داد 

اهام حرف بزن...بزار بفهمم چي تو دلته...خواهش ميکنم.......بهراد به بمون..ب- 
پنجره خيره شد...انتظار داشت رها فوحشش بهد اما از او دردلو دل 

 ميخواست... 

اين حقه منه که بدونم....بهراد به رها نگاه کرد - کمي محکم تر از قبل گفت  رها
حق با رها بود...انها قرار است يک عمر کنار هم باشند...بار گذشته روي دوشش  

سنگيني ميکرد...تا کنون کسي را براي هم دردي پيدا نکرده بود..رها با چهره  
را باز کرد....لب گشود ور   شزخمسرخ منتظرش بود...کنار پنجره ايستاد ...و 

 صورت ماه تمام خاطرات را جلوي چشمش گذشت.... 

سالم بود...عاشق موسيقي وهنر نوازندگي بودم کنار رشته ي مکانيک 19- 
اموزشگاه موسيقي هم ميرفتم...تو تمام سبکهاش شرکت ميکردم...با بچه ها تو  

جق  محوطه ي اموزشگاه مسخره بازي در مياورديمو شعراي عجق و



  ظميخونيم"لبخند تلخي زد" که چشمم به يه دختره افتاد....دختري که از لحا
قيافه هيچي کم نداشت...بدجور محوش بودم...وقتي برگشت و نگاش به نگام 
افتاد....با چشاي سبزش دلمو لرزوند...اونم خيره ي من شده بود...چشم ازش  

دختراي اطرافم    گرفتمو با دوستام مشغول بحث شديم ...دوست نداشتم به
 کالسزياد رو بدم ....چند روز گذشت فهميدم از همکالسياي من تو  

ويالونه...تااون موقع با هيچ دختري نبودم ...چند باري باهاش برخورد داشتم  
 ... 

شراره بود..تو اموزشگاه طرفدار زيادي داشت...يه روز کالسم دير تعطيل  اسمش
همو جلب کرد..صدا ازپارکينگ شد..ميخواستم برگردم که صداي دعواتوج

ميومد.با کنجکاوي رفتم اونجا..ديدم يکي از پسراي سريش کالس دست دختره  
جلو و  رفتمرو گرفته و با خودش ميکشونه..نميدونم چي شد که بهم برخورد 

شروع کردم به زدن پسره...اونم همش گريه ميکرد...وقتي حالم سر جاش اومد 
 با خودم بردمش خونم... اويزونم شد که کمکش کنم..منم

سيلي رو صورتش بود..دلم براش سوخت..همونجا دوش گرفت...لباس   جاي
منو پوشيد..من تو اشپزخانه بودم و مشغول درست کردن قهوه..وقتي 

برگشتم..ديدم با موهاي خيس و لباس هام که براش بلند بود جلوم 
ون موقعه خيلي  وايستاده..بعد اومد جلو و دستشو گذاشت رودستم...من که ا

بودم قلبمو بهش دادم..مدتي گذشت رابطه ي ما قوي تر   ساسيساده و اح
شد.."رها احساس حسادت و نفرت داشت نسبت به شراره..دندانهايش را روي  

هم ميساييد"بعد يه روز که زير بارون منتظرش بودم...ديگه نيومد..بي دليل  
تم به عمارت...پدرم  رفت..دوماه گذشت..داغون بودم...تو تعطيالت برگش

خسرو...اربابه خشني بود....يادمه وقتي رفتم به عمارت داشت مرضيه ي  



بيچاره رو کتک ميزد...دلم براش سوخت سريع رفتم سمتشو دست پدرمو 
گرفتم...هه...خودمم دوتا خوردم اما حداقل دست از سر اون برداشت...دايه  

دل خوشي از پدرم تنها کسي بود به خاطرش به عمارت ميرفتم وگرنه 
نداشتم..دايه سريع با پنبه و بتادين اومد استقبالم..."بهراد پوزخند زد"همون 

روز بهم گفتن قراره زن جديد خسرو بياد عمارت...طبيعتا حس تنفر داشتم 
بهش تا اينکه عصر اعالم کردن که خانم رسيد..داشتم از پله ها پايين مي اومدم  

فلج  کردم گوشم پيچيد..يه لحظه حس  که صداي نازک و پراز نازش تو  
شدم...تا اينکه از جلوي پله رد شدو ديدمش..اونم منو ديد اما زياد غافلگير  

نشد.هه..نگو خانوم واسه مالو منال پدرم دندون تيز کرده بود چون يه هفته  
قبل از رفتنش بهش گفتم ميخوامجدااز پدرم و ارثش زندگي کنم....سعي کردم 

هم گول ظاهرشو خورده   م م....چند روز گذشت...پدر به روي خودم نيار 
بود...روز به روز ازش متنفر ميدم....دلم داغون شده بود...کمتر از اتاقم بيرون 

ميرفتم و کمتر حرف ميزدم ...يه شب اومد اتاقم...و ازم عذر خواهي کرد...من  
اد جلوم  فقط به جلوم نگاه ميکردم تازودتر شرشو کم کنه...اما اون با پرويي زي

نشستو بغلم کرد...پسشزدم..ولي اون دباره نزديک شد...ميخواست کاريوبکنه  
که من اونو مقدس ميدونستم...سرشو بهم نزديک کرد...که در باز شدوپدرم  

همينکه چشمش به ما افتاد وحشي شد...شروع کرد به کتک زدن 
د از اتاقش  شراره...نميدونستم بايد چيکار کنم...بعد از اينکه اونو خوني کر 

پاي منم که بي گناهم گيره...دوباره برگشت اما اينبار با   تمرفت...ميدونس
وسيله ي شکنجش ...شالق...دوتا بهم زدوقتي ديد کمه منو با دستور يکي از  

محافظا پايين بردو تو اسطبل تا ميتونست زد..."بهراد دکمه هاشو باز کرد  
ادگاري همون روز شوم بود...منو  پشت به رها لباس شرو پايين کشيد..."اينا ي



همونجا تو اسطبل انداختنو رفتن صداهاي گريه ي دايه رو ميشنيدم ولي  
نميتونستم حرکت کنم...تا اينکه عصر اونروز منو بردن تو ماشنو بعدشم تبعيد 

شدم به بندر..اونم واسه کارگري...همينکه زخماي پشتم بسته شد منو گذاشتن 
سر کار گر خشن...يه ماه از اومدنم ميگذست که  واسه کارگري زير دست يه

چند تا کار گر بي صفت بهم پيشنهاد کثيفي دادن...منم عصبي شدمد بهشون 
حمله کردم که از يکيشون چاقو خوردم...وقتي به هوش اومدم تو بيمارستان 
بودم...همونجا فهميدم دنيا گرگه...نزني ميخوري...وقتي دوباره برگشتم سر 

از بهراد سابق خبري نبود...کشتمش...شدم بهرادي که حتي سر کار  کارم ديگه 
گرم جرات نزديک شدن به منو نداشت..روحيم داغون بود حتي وقتي بهم  

محبت ميشد فکر ميکردم همش دروغه...هرکي زياد رو مخم راه ميرفتو 
ناخداگاه اشو الش ميکردم....تا اينکه دوسال گذشت...يه روز يه نفر اومد  

ايدز مرده...ازم ميخواستن برگردم و امور  ماري..ميگفت پدرم به خاطر بيدنبالم
به دست بگيرم...باهاش برگشتم...ولي نه به خاطر امور بي صحاب به خاطر 

دايه ايي که ميگفتن از بس گريه کرده چيزي ازش نمونده....برگشتم  
.پوستش  سال پيش...الغر شده بود ..2عمارت...دايه جلوم بود ولي نه دايه ي 

جلو بغلم کردو گريه کرد...منم بعد دوسال اشک   مد چروک تر بود...او
ريختم...همه ي خدمتکاراي سابق دورم جمع شدن...مرضيه گريه ميکرد ...از  

سرو روم ميباريد که چقدر سختي کشيدم...شب اون روز دايه برام ز اين دوسال  
ه که سرطان  گفت...که پدرم دختره رو ميکشه و دوماه بعد متوجه ميش

مشت شد"..يه خانواده به خاطر يه دختر از هم پاشيد...از   اشداشته..."دست
همشون متنفر شدم..ميفهمي...متنفر..."بعد با نفرت به رها نگاه کرد...رهاکه تا  

ان لحظه داشت گريه ميکرد ترسيد...بهراد جلو رفت اخم داشت..."که بعد از  



ه توهم همجنس اون شراره سال تو اومدي سر راهم...چرا...؟..مگ8
 ..؟؟؟" نيستي

"رها ميدانست که اين زخم ها درد دارد "...چي از جونم ميخواي که اين دل  
بيچارم دوباره به رحم اومده ...ميدونم چه مرگشه..تجربشو دارم...ولي اين بار  

عجيب تر ميخواد ..بگو چرا اينطوري شد نميفهمم..مگه من از هم جنسات متنفر 
سرش گيج ميرفت نگاه کردو  رد؟؟.."رها با گريه به بهراد که از سردنبودم هاا؟

بهراد جان تو رو خدا اروم باش..من ..من فقط خودتو  - با التماس گفت..
ميخوام به خدا راست ميگم..ميدوني وقتي ناهار خونه نمياي منم اشتها 
با ندارم..؟وقتي شبا پيشم نيستي ميترسم؟..مي...گريه امانش نداد...بهراد  

شنيدن اين حرفها که صداقت درش موج ميزد...روي زمين نشست و سرش را 
در دست گرفت..ميدانست اين رفتار هاي عجيب دلش خبر از عاشقي مجدد را  

ميدهد ...البته اين بار متفاوترو پاک تر...رها با لرزو گريه بلند شدو با يک ليوان  
فت...بهراد سرش را بلند اب و قرص کنار بهراد نشست...قرصو اب را جلويش گر 

تکيه داد..با چشمانش به رها خيره شد...حاال که دلش سبک تر   ر کردو به ديوا
شده بود بهرادکينه ايي ترسناک هم در تخيلش محو شد...فقط خودش بودو 
رها..دستش را به سمت گونه ي رها برد اشکش را پاک کردو صورتش را ناز  

نيش لبخند زد...ليوان و قرص را کنار  کرد...رها غرق در ارامش با چشمان خو
به اغوش شوهرش پناه برد...يهراد او را به اغوش کشيدو بر موهاي  گذاشتو

شب مانندش بوسه زد...بوسه ايي که غبار قلبش را پاک کرد...زن مهربان  
چيکارت کنم فسقلي...؟رها همانطور که سرش  - کوچکش را به خود فشرد....
 د.... روي دوش بهراد بود لبخند ز 



خيلي دوست دارم.....بهراد که اکنون از حسش مطمئن بود....حس شيريني  - 
 که با حضور رها ميگرفت... 

 منم دوست دارم.....- 

شب همه ي فاصله ها از بين رفت...بهراد تا خود صبح نخوابيد ميترسيد   ان
رهايش از درد دوباره بيدار شود...اما رها در اغوشش بي حس بود...امشب  

ه بود...دل همسرش را ارام کرد...انقدر زيباعشقشان را بهم اعتراف بزرگ شد 
کردند که همه ي کائنات به زمزمه هاي عاشقانه ي ان دو گوش فرا داده  

بودند...و خدا محبت را ميانشان پر رنگ کرد...اما اينها اغاز زندگي و ازمايش 
 ان دو بود... 

نش را باز کرد...ديد دو شده بود...با تکان خوردن ان جسم کوچک چشما صبح
چشم که بي شباهت به گربه ي شرک شده بود نگاهش ميکند..دلش اب 

 افتاد....رهابا صدا لوسش گفت

 بهراديي؟؟ - 

 چيه؟ - 

 .چشات قرمزه چرا نخوابيدي ؟- 

 ميخوابيد؟ديشب انقدر نگران رها بود که خواب به چشمش نيامد ...  چگونه

با لبخند موهايش را کنار زد... ..رها باال  _خوابم نبرد...فعال زوده يکم بخواب و  
 تر خزيد که درد دلش تازه شد..چشمانش را کمي بست ..بهراد سريع گفت

 رها؟ پاشو بريم دکتر ... - 



 عالرقم دردش لبخند زد....  رها

خوبم چيزي نيست...خودش را باال کشيدو سرش را روي سينه ي بهراد - 
ر ميکرد...ديگر مثل قبل خجالت گذاشت...چقدر خدارا بابت وجود بهراد شک

نميکشيد چون نزديک ترين کسش االن بهراد...دوباره چشمش را بستو اين  
 عطر ارامش را به ريه فرستاد... 

.بهراد شرکت نرفت چون کسي نبود که مراقب رها باشد...پدرو مادرش هم  
 نبايد اين موضوع را ميفهميدند... 

  ی....رها در اشپزخانه با اينکه حال کمانقدر ورجه ورجه نکن. - خنديد.... بهراد
 داشت اما با کمک بهراد ميخواست لوازم سفره را بچيند.. یبد 

 گفتم که بهرادي خوبم....سفره که آماده شد - 

...گوشيه بهراد به صدا در امد...به سمتش رفت و با ديدن اسم کيا دکمه ي  
 د اتصال را لمس کرد..رها هم با کنجکاوي به بهراد نگاه ميکر 

 ......... 

_خيله خوب ??دقيقه ديگه اونجا....گوشي را قطع کرد...رهاکه داشت چايي  
 ميريخت به بهراد نگاه کرد...بهراد کنارش ايستاد... 

 را جلوي دهانش برد...  فنجان

_کيا بود..گفت کار مهمي با من داره ..تو صبحونتو بخور من بايد برم..ولي زود  
 اد.... برمي گردم...رها سرش را تکان د



_باشه برو به سالمت...بهرادچاييش را که خورد... با لبخند نگاهي به صورت  
کوچکش کرد...مگر ميگذارند کنار زنش کمي آرامش داشته باشد...خم شد و 

پيشانيش را بوسيد...از بوسه هاي شوهرش غرق شادي و لذت ميشد...بهراد به  
رها تندي دنبالش   مد پايين آ سمت اتاق رفت و خود را آماده کرد...از پله ها که 

 رفت

 _بهراد بهراد بهراد....به سمتش چرخيد

_جااااانم؟....رها با اين جانم لبخند قشنگي زد....لقمه ي ايي را که گرفته بود را  
دستش داد...._اينو تو راه بخور ضعف نکني...._دست کوچولوت درد نکنه...بعد 
با لبخند گاز بزرگي به لقمهذزدو با دهن پر خداحافظي کلفتي کردو رفت....رها  

بهراد مشغول خوردن صبحانه شدو ميز را   نتا کنار در با او رفت......بعد از رفت
جمع کرد....ساعت?و نيم بود که تلفن زنگ خورد...رها آرام سمتش رفت و 

 جواب داد.... 

 _ااا سالم دايه جوووون

 _سالم عزيز دلم...خوبي ؟بهراد خوبه؟ 

 _بله هردو خوبيم شما چطورين ؟چه خبر؟

_خوبم قربونت برم..سالمتي ..عمارت حسابي سوتوکوره ...دلم براتون تنگ  
شده.....رها روي صندلي نشسته با دايه از دلتنگي اش گفت...دوست داشت 

اما خجالت ميکشيد...با لذت به حرفهاي دايه گوش مي  د یرا بگو ز یهمه چ
 داد.... 



به کيا نگاه مي خانه ي کيا...لحظه ايي سکوت شد...بهراد با ناباوري   در 
کرد...باورش نمي شد پسر عمويي که آزارش به مورچه نميرسيدحاال پيشنهاد 
قاچاق کردن را به او ميدهد...کيا که سعي مي کرد زياد در چشمان متعجب 

 بهراد نگاه نکند پرسيد 

 _خب...نظرت چيه؟قبول ميکني؟..بهراد سريع فرياد زد 

زهره ماري از روستام رد کنن و  _چيو قبول کنممم..اجازه بدم موادو گوفتو
 مردمو بيچاره کنننن؟؟؟چت شده کيااا؟؟وجدانن کجاس؟ 

 دستي روي صورتش کشيد و گفت  کيا

_بهراد...بفهم اينو...ما فقط يه اجازه ي عبور بديم کافيه...بعدش پولي که  
 بهمون ميرسه حقوق يک سالمونه چيزه کمي نيست.... 

عوضت ميکنن ولي نه ديگه انقدر  _بسه ديگه...نميشناسمت...ميدونستم
 زود....بهراد چرخيد تابرگردد..که کيا با عصبانيت جلويش ايستاد

_انقدر مغرور نباش ...من اين سود رو مي خوام بهراد ...بهراد سرد به 
 چشمانش نگاه کرد.... 

_حرفامو زدم تو ام شنيدي...تا وقتي که با اونا کار ميکني نميخوام  
..از خانه خارج شدو در را بهم کوبيد....کيا با حرص به ببينمت...خداحافظ.. 

 جاي خالي بهراد خيره شده بود... 

ماشين با اعصاب خرابي نشسته بود...اگه آن لقمه ايي که رها گرفته بود را  در 
نمي خورد تا االن معده زخم گرفته بود.....بهراد براي کيا ناراحت بود...برادران  



گرفت و محافظارا دند...بايد با عمارت تماس مينادري دست به هر کاري مي ز 
 زياد مي کرد... 

خانه رها مشغول بافت ژاکت بهراد شد...هر دوري که ميبافت چند دقيقه با  در 
خوشحالي نگاهش مي کرد... مي خو است بهراد را سورپرايز کن...در همين  

 حين صداي زنگ آمد...از جايش پريد که در را باز کند 

کشيد...لبش رابه دندان گرفت و آرام تر به سمت آيفون رفت با   ...که دلش تير 
ديدن مهران هول شد...اگر مهران ميديد که رها کمي ميلنگد ممکن بود 

سوالپيچش کندو بدتر از آن بفهمد...با اضطراب در را زدو سعي کرد طبيعي راه 
 برود.... 

ر آغوش تنها  را باز کرد....با هم احوال پرسي گرم کردن دو رها کمي د در 
 برادرش ماند...

 _خيلي خوشومدي مهران... 

 _مرسي...تو که سر نميزني...مامان بابا دلشون برات يه ذره شده

 _خب چرا نيومدن...؟.مهران روي مبل نشست و کتش را بيرون آورد.... 

_اي بابا نپرس...?روز عمه شهين اونجاس...مامان گفت زشته بيادبابا هم که  
 گرده واسه همين تنها اومدم...شبام به زور برمي

 _چرا اومده اونجا؟ 

_چه ميدونم..البد ميخواهد دخترشو به من اندازه....رها به ژست ي برادرش  
 خنديد.... 



 _نه بابا عتماد جان...دخترش که شوهر کرده... 

_ا جدا يادم نمياد..بي خيال ..از خودتون داش بهراد بگو .... ميزنه.....رها  
ران صحبت ميکرد به آشپزخانه رفتو براي مهران چايي  همانطور که با مه

 ريخت... 

 و رها باهم گپ ميزدند...تا اينکه با صداي ايفن ساکت شدند... مهران

 _اوه اوه فکر کنم شوهر بد اخالقته...رها با اخم گفت

 _اا مهراااان..

 _خيله خوب بابا... 

با ديدن بهراد در را زد..و با ذوق در ورودي را باز کرد...ولي لبخندش  رها
ماسيد...بهراد هم بي حوصله بودو هم انگار عصباني...بهراد وارد خانه ايي که  

 منبع آرامش بود شد...وپشت دستش را روي منبع آرامش گذاشت... 

 _بهتري؟؟رها با لبخندنسبتا مصنوعي گفت

بهراد سري به معناي نه تکان داد و در دلش اضافه  _اره خوبم...چيزي شده...
 کرد »نه فعال«...

 _راستي مهران اينجاس... 

با مهران دست داد...ديگر مثل قبل با هم دشمني نميکردندو دوستانه با   بهراد
 يکديگر گفتگو مي کردند..

_اي بابا اينطور که ميگي همه ي کارا گردن خودته...خب چرا يه منشي جاي  
 زاري..واال من جاي تو سختم شد....بهراد ميوه اش را قورت داد خودت نمي



_نميتونم به هر کسي اعتماد کنم...تا همين چند روز پيش شرکت دست منشيم 
 بود که ...تو تصادف فوت شد... 

_خدارحمتش کنه...در کل منظورم اينکه سعي کنيد بيشتر باهم باشيم تا اينکه  
به هر حال من مي خوام هر چه زودتر  همش خودتونو با کار مشغول کنيد...

 دايي شم.....رها سرخ شد...نارگي را به سمت مهران پرت کرد...بهراد خنديد... 

_اگه انقدر عجله داري برو واسه خودت بچه بيار..چرا مارو تو زحمت 
 ميندازي.....رها به بنفش گراييد...يکي به شانه ي بهراد زد...

به صورت سرخ رها کرد در دل قربان صدقه اش _اااا بهرااااد....بهراد نگاهي 
رفت...مهران که با خنده به آنها نگاه مي کرد ديد گوشيش زنگ ميخورد با يک 
عذر خواهي دکمه ي اتصال را زد....بهراد سرش را به مبل تکيه داد و به گردن 

گذاشتم زمزمه    گوششرها که همچنان سرخ بود نزديک شد...لبش را کنار  
 کرد... 

انقدر غر بزني ..مهران و به ارزوش ميرسونماا.....رها داغ کرده بود کمي با _اگه 
دست خودش را باد ميزدو زير لب ميگفت_ چه گرمه خونه...بهراد خبيث تر  

 اش را بوسيد...رها لبش را گاز گرفت و آرام گفت...شدو گونه

که رها جيغ   _بهراد نکن تورو خدا مهران ميبينه....اينبار بهراد گاز کوجکي گرفت
خفيفي کشيد..و کمي از بهراد فاصله گرفت...اما بهراد دست دست از اذيت  

کردن او بر نمي داشت ..خودش را به او نزديک کردو صورت رها را به سمت  
خود چرخاندو ...رها با دستانش بهراد را هول ميداد و از طرفي با گوشه ي  

.از خجالت اينکه مهران آنها را چشم مهران را که پشتتش به آن دو بود ميپايبد..



ببيند نمي دانست چکار کند...هر چقدر هم بهراد را هول ميداد او نزديک تر 
 ميشد...انگار نمي دانست که مهران جلويشان ايستاده... 

 _چشم مادر من ليستارو برام اس کن...کاري نداري....خداحافظ... 

ل از چرخيچرخيدن همين را که شنيد مي خواست آب شود که بهراد قب رها
مهران از رها جدا شدو خيلي ريکس پاروي پا انداخت....اما رها سريع از جايش  

بلند شدو به آشپزخانه رفت که مبادا مهران متوجه ورم و قرمزي لبهايش  
 شود... 

_بچه ها من ديگه بايد برم مادرم يه ليست طويلي رو ارائه کردن که بايد  
 بگيرم...خوش باشين

تا دم ورودي بدرقه اش کردن...همينکه مهران رفت....رها دست  و رها  بهراد
به کمر جلوي بهراد ايستاد و گفت...._واي. بهراد اگه مهران من و تو اون  

وضعيت ديده باشه من مي دونم...ت.....بهراد هم متقابال دست به کمر روي 
 گفت  رفتيرها سايه انداخت و با قيافه ي جدي همانطور که جلو جلو م

ثال چيکار ميکني....رها کمي ترسيد..با انگشتانش بازي مي کرد و عقب عقب _م
 رفت... مي

_خب..چيز ميکنم...اممم...هيي...به ديوار بر خورد کرد..بهراد همچنان با اخم  
به او چسبيده بود و رها چشم مي دزديد...رها بيشتر ترسيد ....بهراد که ديگر  

زير خنده و اورا از زمين بلند کرد...و نتوانست جلوي خنده اش را بگيرد..زد 
سرش را روي پاي رها   يدم روي کاناپه گذاشت ...خودش هم کنارش دراز کش

گذاشت...و با لبخند چشمانش را بست...رها هم با خنده سري تکان دادو 



گفت _.اخرش با اين شوخياي جديت منو ديوونه ميکني.......مگر مي توانست  
... در همان حال لحظه ايي به ياد کيا که ???درجه از ارمش زندگيش دل بکند..

رها البه الي موهايش بيخيال فکر   دستهايعوض شده بود افتاد..که با نوازش 
 کردن به او شد... 

روز گذشت و حال رها بهتر شد...ساعت?ونيم بهراد از پشت ميز بلند شدو   چند 
آشپزخانه مشغول  باال رفت تا بعد از چند روز غيبت به شرکت برود...رها در 

جمع کردن ميز بود که با ديدن بهراد کنار پله به سمتش رفتو بوسه ايي بر 
 سيب گلويش زد...بهراد هم پيشانيش را بوسيد و رفت.... 

بعد از جمع کردن ميز مشغول بافتي شد که هميشه در غياب بهراد انجام   رها
ون  ميداد...دوساعت گذشت که رها با صداي در متعجب به سمت آيف

رفت...ديد پسر عموي بهراد کيا ست که تنها يکبار اورا ديده بود...در را زدو 
  اينکههول هولي شالي روي سرش انداخت.....کيا با حس نفرت داخل شد از 

 يک درخواست را چند بار تکرار کند متنفر بود... 

 باز کردن ورودي متوجه رها شد که با لبخند به سمتش مي آيد...  با

 کيا خوشومدي....کيا هم متقابال لبخند زد... _سالم آقا  

 _ممنون ..بايد زودتر از اينا ميومدم شرمنده.... 

 بهراد را به پذيرايي دعوت کرد رها

_نه خواش ميکنم اين چه حرفي...کيا با لبخند و روي مبل نشست کمي چشم  
 چرخان دو گفت... 

 _ظاهرا بهراد خونه نيست..درسته؟ 



 .. روي مبل مقابل نشست. رها

 _بله...رفته شرکت...باهاش کاري داشتي؟... 

_اره...ولي از اونجايي که تماسامو جواب نمي ده تصميم گرفتم رودر رو 
ببينمش...رها تعجب کرد يعني علت جواب ندادن بهراد به تماس هاي او 

 چيست؟

_ببخشي ..چرا جوابتو نميده؟؟کيا پوزخندي زدو ازحرص دستش را مشت 
در بهم خوردن کرد....بهراد اکنون به مانع بزرگي برايش تبديل شده بود و البته 

 رابطه اس با مليکا بهراد راهم مقصر مي دانست.. 

_چيز مهمي نيست ....بعد به رها نگاه کرد..دختر مهربان و شيريني که با توجه  
به حس نفرتي که از بهراد پيدا کرده بود اورا برايش زياد ميديد....رها زير نگاه  

ن برم براتون  کيا تاب نياورد...کمي چشمانش را چرخاند سپس گفت..._م 
ميکردم نگاه کيا زيادي  سچايي بيارم...بعد بلند شدو به آشپزخانه رفت...ح

موشکافانه است...دوست داشت زودتر برود...با سيني چايي به پذيرايي  
 برگشت وان را مقابل کيا گذاشت..

 _ممنون 

 _نوش جان...کيا کمي از چاييش را مزه کرد

نويي واسه خودت...خوش به حال _هومم..چايي هل...واقعا يه پا کد با
 بهراد....رها زير لب تشکر کرد... 

 _رها خانوم؟..من برات آشنا نيستم؟رها کمي فکر کرد بعد با لبخند گفت



 _چرا اتفاقا...ولي يادم نمياد کجا ديدمتون... 

_ولي من يادمه....تو بيمارستان امام رضا...يه دکتر باال سر مريضايي اورژانسي  
مم کنارش بود..و به برادرش کمک مي کرد.....رها کمي فکر کرد بود و يه خانو

 ...و با لبخند پتو پهني گفت... 

_اررررهه..يادم اومد شمام همون آقايي هستين که هي ..به  
من..گيرميداد..بعد لبخندش را خودرو با خجالت به دورو ورش نگاه کرد ...کيا  

 ازاين تغيير خجالتي خنديد 

 وش بارونش کردي...رها داشت آب ميشد_درسته من همونم که ف

 _ببخشيد... 

شب که مهران شيفت بود برا ثر تصادف يک ماشين و اتوبوس بهم بخش   يک
اورژانس شلوغ شد که به خاطر کمبود پرستار مهران رها ودختر عمه اش بنفشه 

را هم به آنجا برد....دوست کيا سر نشين ماشين بود که به شدت زخمي شده  
ز معاينه مهران اورا بستري کردن و رها را مراقب آن بود..و بعد ا

گذاشت...مهران از قبل تمام مهارت هاي اورژانس را به رها آموزش داده  
بود...اما کيا با وسواس و اينکه رها پرستار نيست کلي با رها درگير شده بود...و  

 رها متقابال کلي به فوحش دادو از اتاق خارج شد... 

 دشد..از روي مبل بلن کيا

 _ممنون رها خانوم...من ديگه ميرم... 

 _شريف داشتين هنوز



 _مرسي ولي کلي کار دارم يه روز ديگه مزاحمتون ميشم...خداحافظ

 _خداحافظ... 

رفت رها شالش را بيرون کشيد و نفس راحتي کشيد...هنوز در اينکه   همينکه
 بهراد تماس هاي او را پاسخ نميداد کنجکاو بود.... 

در بود تا بهراد بيرون بيايد..ديگر آخر وقت بودو همه رفته  چشمش به سحر 
بودند....تا اينکه در بازشدو بهراد بيرون آمد...مشخص بود اصال حوصله  

 حرفزدن هم ندارد اما با سماجت جلويش ايستاد

_خسته نباشيد اقاي رادمهر...مي خواستم...اگه ميشه.....بهراد همچنان با بي 
 حوصلگي منتظر بود..

اگه ميشه فردا شب تو تولدم شرکت کنيد...خواهش ميکنم...بهراد کارت _
دعوت را از دستش گرفت و با شب به خير به سمت آسانسور رفت...اصال قصد 
رفتن به جشن اورا نداشت و تنها مي خواست زودتر از شرش راحت شود...تنها  

با کليدش   د توانست اورا آرام کند...به خانه که رسيفسقلي اين روزهايش مي
در را باز کرد و داخل رفت...ديد در پذيرايي خبري از رها نيست...به سمت اتاق  

باال رفت در را که باز کرد ..آنجا هم نبود...با مضطرب شدو با نگراني بلند  
 گفت... 

 _رهااااا.....صداي ضعيفي در حمام انتهاي راهرو جواب داد 

يد که نکند اتفاقي برايش افتاده _بلهه اينجام....بهراد به سمت صدا دويد ترس
باشد....در را که باز کرد..ديد رها کف حمام نشسته و دستش را به پشت وان  



حمام فرو ميکند..رها متوجه ي بهراد شد همانطور که دستش را فرو مي کرد با 
 مهرباني و لبخند گفت

ر _سالاام بهراد..خسته نباشي...بهراد نفس راحتي کشيدم يک دستش را به کم
 زد... 

_سالم...دختر تو اينجا چيکار ميکني..اصال نفهميدم من اومد تو...حاال اگه يکي 
ديگه ميومدم تو وخفتت مي کرد چي؟؟....رها دستش را در آورد و صاف 

 نشست.. 

_خب..ميدونستم آالنا مياي برا همين نترسيدم....با صدا ي گربه..بهراد 
 خنده گفت متعجب گفت..._غين ديگه چي بود....رها با 

_عصر وقتي داشتم گرد گيري ميکردم يه بچه گربه از الي در اومد تو پذيرايي  
..تا اينجا دنبالش کردم...انقدر سمجو خوشگله که نگو...هر کاري ميکنم بيرون 

 نمياد......بعد به پشت وان اشاره کرد... 

با عجز و بي حوصلگي پيشانيش را خاراند...دوست داشت هر چه سريع   بهراد
 تر گربه را بيرون آورد و اورا خفه کند.... 

 _توبرو چايي و حاضر کن تا من اون در ميارم

 سري تکان دادو بلندشد...  رها

_باشه...بهراد فقط مراقب باش طوريش نشه...بعد رفت بهراد کتش را در آورد  
 ا کمي جلو کشيد... و با غر غر وان ر 



_مگه اينکه گيرت نيارم....نيومده خانوم ميگه مراقبش باش...بيا بيرون ديگه 
 پدر سوخته....تمام اينها را با حرص مي گفت... 

غر مي زد ...خم شد که ديد يک بچه گربه سفيد و سبز با قيافه ي  همانطور 
وقات مثل  مظلوم در خودش جمع شده...با ديدنش ياد رها افتاد که گاهي ا

گربه لوس و مظلوم ميشد...لبخندي زد...دست برد کمي اورا ناز کرد به آرام با 
در بغل گرفتو   آنرايک دست گرفتو بيرون کشيد...گربه ي الغرو کوچکي بود ... 

 پايين برد...رها با سيني چايي که روي ميز ميگذاشت چشمش به بهراد افتاد.... 

 ...جلو رفتو با ذوق آن را از بهراد گرفت.... _اخييييي. ناااازي...دستت درد نکنه

 _واي بهراد نگاه کن چه ضعيفو الغرههه...رها انقدر دلش به حالش سوخت.... 

_فکر کنم به خاطر بوي زرشک پلو اومده تو بزارش زمين ...برو يکم شير بهراد
براش بيار....رها اطاعت کردوکاسه ايي شير اوردو جلوي بچه گربه  

ه بوي شير را حس کرد از الي دستان بهراد بيرون آمد و به  گذاشته...همينک
کنار    م سمت کاسه رفت..و مشغول خوردن شد..رها با ذوق کنارش نشستم آرا

گوشش را ناز مي کرد...بهراد پشت رها ايستاد و صورت را از پشت با دستانش 
 قاپ گرفت..رها بوسه ايي به انگشتش زدو گفت

 دارم...نگاه کن چقدر نازه_بهرادييي...دوست دارم نگهش 

 _باشه فقط قبلش بايد اونو ببريم دام پزشک ... 

 _باشه..هيييي...راستي يادم رررفت...برگشت سمت بهراد گفت

_پسر عموت کيا صبح اومد که تو رو ببينم که نبودي...گفت هر چقدر زنگ 
 ميزنه جوابشو نميدي...بهراد اخم کرد... 



 مضطرب شد...  _نگفت واسه چي اومده؟...رها کمي

 _نه نگفت..حرفتون شده؟ 

_نه....ديگر ادامه نداد...سريع کت و کيفش را برداشت و باال رفت...در اتاق  
رابستو گوشيش را برداشت و شماره ي کيا را گرفت...رها با گربه ايي که از شير 

سير شده بود بازي مي کرد پاشد تا کمي گوشت برايش بياورد که چشمش به  
 ره ايي افتاد...با کنجکاوي آن را باز کردو خواندکارت دعوت نق

_سحر رستمي؟؟...*سحر ديگه کيه؟؟*..ناخدااگاه ناراحت شد...کارت را سر 
جايش گذاشت و به سمت آشپزخانه رفت...با تکه ايي گوشت پيش گربه  

 برگشت که صداي بهراد باال گرفت.... 

شدي......خفشو ديگم  _مرتيکه...ميفهمي از من چي ميخواي...چرا انقدر پست 
 حق نداري به اين خونه و هر چي که به من تعلق داره نزديک بشي.... 

دوباره سکوت شد...کنار گربه نشستو  با ترس به اتاق باال نگاه مي کرد...  رها
گوشت را به او داد...بهراد از اتاق خارج شدو با اخم پايين آمد...به رها نگاه  

 کردو گفت... 

....از اين به بعد اگه کيا اومد اينجا درو روش باز نمي کني _رها خوب گوش کن 
 فهميدي؟ 

 _ب باشه...ولي آخه چرا؟

 _چراش بماند..



_خيله خب...من برم ميزو بچينم...به آشپزخانه رفتو ميز را چيد...هنوز در کف  
عصبانيت بهراد بود...از طرفي هم در فکر کارت دعوت بود...بعد شام که بهراد با  

کرد...جلوي تلويزيون نشسته بودند...کنار بهراد نشسته بود يواشکي  اخم سرو  
 به بهراد نگاهي انداخت ديد که خبري از اخم نيست...آرام گفت 

 _بهراد؟؟؟بهراد که داشت تخمه ميخورد گفت 

 _هوم؟

_ميگم اون کارت دعوتي که رو مبل بود....مال ...مال کي بود؟....بهراد بدون 
 ..گفت چشم گرفتن از تلويزيون 

 _منشيم...رها که خيلي کنجکاو شد گفت..._ميخواي بري؟؟ 

 _نه ؟

 ...بهراد به رها نگاه کرد... چرا؟

 _عالقه ايي به رفتن ندارم...رها واقعا دلش مهماني مي خواست... 

_زشته دعوتت کردن...بعد با ذوق گفت..._فرداشب بريم؟؟...بهراد...با اخم 
 گفت 

 _همه ي مهمونا غريبن ميخواي بري چيکار؟

_خب تو که غريبه نيستي...من تا آخر پيش خودت وايميسم...خيلي وقته 
مهموني نرفتم...بعد لوس شدو سرش را از ميان بازوان بهراد فرو کرد...بهراد 

 . قلقلکش آمد..

 _نکن بچه...فايده نداره...رها بيشتر خودش را به بهراد چسباند...



 _اينطوري فايده نداره ..حداقل درست خواهش کن.. 

 _خب چيکار کنم ؟بهراد روبه رويش ايستاد

 _اگه يه بوس خوشگل بدي شايد روش فکر کرد

با خجالت به بهراد نگاه مي کرد..نمي دانست چطوري ببوسدش...بهراد هم  رها
ا پوزخند دستش را کنار سرش گذاشته منتظر به رها نگاه کرد...عمرا بتواند با ب

ارمش اينکار را بکند ...پس در يک لحظه سريع و کوتاه به سمت بهراد حمله 
 افتاد... هبردو اورا بوسيد و سريع عقب کشيد...بهراد به خند 

 _مگه داري نامحرم ميبوسي ؟رها باصورت سرخ گفت... 

 ذيت نکن توکه ميدونستم من خجالتي..._ااا بهراد ا

 ..دم ی _باشه اشکال نداره من به جات انجام م 

..رها هم مدهوش اش شد که حس کرد بين هوا معلق است...بهراد اورا به 
سمت اتاق باال ميبرد...رها ناگهان ياد گربه افتاد...همانطور که در آغوشش بود 

 گفت 

 فت _وواااي بهراد کيتي کجاس؟؟بهراد متعجب گ

 _کيتي کيه؟

_گربه ..گربه کجاس؟.....ساعتي بعد بهراد چشم از مجله برنداشت...رها روي 
 مبل کناريش نشسته بود..با حس شرمندگي گفت... 

 _بهراد؟...بهراد سريع با اخم گفت... 



_يه بار ديگه بگي بريم مهموني من ميدونمو تو ..در خونرو هم روت قفل  
 ال و هوا ميکنم...بهراد از اينکه در آن ح

اورا به يک گربه فروخته بود ناراحت بود همچون پسر بچه ها تخس فهر  رها
کرده بود...رها مدام بر خودش خاکبر سر حواله مي کرد...نميتواست سردي 

بهراد را تحمل کند...کم کم اشکش داشت در ميامد...از جايش بلند شدو سريع  
 ... ردها نگاه کبهراد را بغل کرد...بهراد بهت زده به اشک هاي ر 

_بهرادي تو رو خدا ازم ناراحت نشو...از اينکه با من سرد شي ميترسم......بهراد 
دلش لرزيد خودش را لعنت کرد که اين کوچولو را ناراحت کرده...بغلش کرد و 

 کنار گوشش گفت 

_گريه نکن رها جان...سرد نشدم فقط کمي دلخور بودم همين...ديگه نشنوم 
 ر آغوشش ماند..... اين حرفو ...رها د

کلوپ سه برادر و شريک جديدشان کيا به همه ي راه هاي ممکن فکر مي    در 
 کردند تا اينکه سهراب گفت

 _چرا تهديدش نکنيم... 

 _چه تهديدي مثال کيا

 _مثال ...اينکه اطرافيشاو خفت ميکنيم ..خونشو ميسوزونيم...

پوزخند زد..._هه حواست هست چي ميگي...اون انقدر نفوذو قدرت داره  کيا
 که تهديد و با فرادشو پليس جواب بده... 



با اعصاب خورد مشغول فکر کردن بودند که مسعود لبخند خبيثي زدو   هرسه
 پيشنهادش را به آن سه گفت.... 

_اين ديگه چه نقشه اييه؟اون دختر بيچاره چه گناهي کرده...منصور بلند کيا
 شدو با عصبانيت جلويش ايستاد

_احمق با اين دل نازک نارنجيت که جرات ريکس کردن نداره ميخواي موفق  
باشي...اون ناموسشه به خاطر دختره هم که شده کوتاه مياد...دفعه اولم  

اگر نميتوني همين االن بکش کنار...کيا با  نيست که اين کارو ميکنم...تو ام 
 حرص گفت

 _باشه قبول 

_االن وقتش نيست...بزاريد سر فرصت فعال وقت داريم....کيا از ته دل  مجيد 
براي آن دختر ناراحت بود...دوست داشت اگر باليي هست سر بهراد بيايد نه  

 رها.... 

 

 

 _هيچ مشکلي نداره دامپزشک

 ن کيتي رها و بهراد بيرون آمدند... _ممنون...بعد از واکسينه کرد

 _عذر مي خوام بهراد کلي ديرت شد... 

 _اشکال نداره ...رها گربه را روي پايش نشانده بود و نوازش مي کرد... 



_واااي بهراد چه خوبه امشب ميريم مهمونييي....بهراد نگاه کجي به او کردو  
 گفت... 

 _چيش خوبه...فردا نبينم بري پيستو برقصيا... 

ه تنها نميرم با خودت ميرم...بعد لبخند پهني زد...خب حاال يه اهنگ  _ن
بزارم....بعد ضبط را روشن کرد..و آهنگ شادي گذاشت...سپس با گربه اش 

مشغول رقص شد...بهراد هم با خنده هر از گاهي به آن دو نگاه مي کرد...روز  
کسي بود که حال    هابه روز به رها وابسته تر ميشد.. و رها هم به او... رها تن

بهراد را ميفهميد ...با غرغر کردنها و بداخالقيهايش کنار مي امد...به اين فکر 
کرد که شخص قابل اعتمادي پيدا کند و اورا جاي خود در شرکت بنشاند... تا  

 وقت بيشتري با رها بگذراند......بالخره به خانه رسيدند...

 _خب ديگه من ميرم وساعت?برميگردم.... 

 ه آقايي فقط دير نکني..خداحافظ.. _باش

 _خداحافظ... 

پياده شدو داخل رفت...با خوشحالي تا آشپزخانه قر ميداد...غذا را روي  رها
اجاق گذاشت و با گربه اش باال رفت...در کمدش را باز کرد...لباس هاي 

مجلسي زيبايي که دايه برايش خريده بود را بيرون آورد..لباس يشمي و 
 خوش گرفت...  سفيدي را جلوي

_کيتي ببين با اين لباس با تو ست ميشم..خخخ..واي اگه بهراد ببينه خفم 
ميکنه...لباس آبي تيره را جلويش گرفت..ياد حرف بهراد افتاد»ابي خيلي بهت  



مياد«با لبخند آنا را روي تخت گذاشت و بقيه را جمع کرد..تمام کمدش را زير  
 به بازار برود  اوي را پوشيد ترو کرد اما شال آبي پيدا نکرد...مانت

کنار ويترين ها با خوشحالي ميگذاشت غافل از آنکه متوجه حضور مرد   در 
درشت هيکلي که کمي عقب تر از او راه ميرود بشود...بالخره چشمش به يک  

شال حرير زيبا افتاد داخل شدو آن را خريد موقع بيرون آمدن...داشت کيف 
.....رها  تادمرد عمدا به او تنه زدو کيف افپولش را داخل کيفش ميگذاشت که 

 با اخم به مرد نگاه کرد

_ا خيلي ببخشيد خانوم. شرمنده...و خمشدو لوازمي که بيرون افتاده بود را 
 همراه يک ردياب ريز داخل گذاشت...طوري که ردياب را زير زيپ چسباند... 

 _بفرمايي خانوم بازم شرمنده... 

ز کنارش گذشت...کمي از جسه و قيافه اش ترسيده _اشکالي نداره...رها سريع ا
بود...بيخيال شد و به خانه برگشت....همينکه داخل شد صداي زنگ تلفن را  
شنيد....با دو خودش را به تلفن رساند...با شنيدن صداي دايه...با خوشحالي  

تنهايي ...و هم از اينکه   ز احوال پرسي کرد...باهم از اين دوهفته گفتندو دايه ا
انقدر تعداد محافظ ها بيشتر شده که نمي تواند راحت نفس بکشد...رها هم  

 دلش هواي عمارتو بي بي و آقاجون را کرد.... 

 _ميبينم که حسابي چشم سحرو گرفتي..به به..چشم رها خانوم روشن.... 

_چرت نگو شهرام اصال حوصله ندارم...به جاي وراجي بيا يه نگاه به اينا  
دو نگاهي به لبتاپ انداخت....شهرام طاقت نياوردم   بنداز...شهرام خمش 

 پرسيد... 



 _بهراد؟ 

 _بله 

_ميگم ...کيا باهات حرف زد..؟.بهراد که سرش در گزارشها بود سري تکان 
 داد.... 

_ميدونم جوابت منفيه حقم داري...ولي ازت خواهش ميکنم...به پليس چيزي  
 نگو...شايد از خر شيطون بياد پايين.... 

 _به پليس نگفتم....البته فعال...اگه بدوني ميخوان چيکار کنن... 

_ميدونم....شايد تا قبل اينکه دير بشه ازشون جدا شه..احمق ...ديگه منم تو  
خونش راه نميده...ناراحت به گوشه ي اتاق خيره شد....بهراد شايد بيشتر از 

ه بايد مدام شهرام نگران کيا بود..از طرفي دلش به حال شهرام ميسوخت ک
قصه ي برادرش را بخورد...شايد جلوي بهراد بقيه مدام ميخنديد ولي دلش  

آشوب بود...بهراد به شهرام نگاه کرد دلش گرفت...دستش را روي ران او که 
 روي ميز نشسته بود گذاشتو گفت

 _نگران نباش داداش درست ميشه.... 

 به دستش با قيافه ي غمگين به بهراد نگاه کرد...و بعد  شهرام 

_ميگم بهراد....بايد از رها خانوم يه تشکر حسابي کنم....قبال که حوصله  
دردودل دادن نداشتي ولي االن نميتوني چقدر ذوق کرد.....بهراد محکم روي 

 پايش زد...دوباره تخس شد...

 _گمشو پايين ببينم..باز من به تو رو دادم..... 



 خنديد... شهرام 

اجازه ي رها خانوم....بعد رفت تا براي هر دويشان   _عاشقتم به موال..البته با
قهوه سفارش دهد...بهراد به رفتنش نگاه کردم بي صدا خنديد....و از صميم  

قلب براي دو همبازي کودکيش ناراحت بود....سحر منشيش امروز را مرخصي 
 گرفته بود... 

 ? بودو جشن تا نيم ساعت ديگر شروع ميشد...بهراد حاضرو آماده ساعت
نشسته بود...رها در اتاق را بسته بودو نميخواست بهراد تا پايان کارش اورا  

ببيند...بهراد به کيتي که کنارش نشسته بود نگاه کرد...انگار رهاي لوس شده را 
 ميديد...خم شد سمتشو گفت.... 

_اگه خيلي خوشگل بشي نميبرمت...گربه ميو کوچکي کردو به سمتش رفت 
 ميساييد...کمي نازش کرد که صداي نازک رها را شنيد... ...خودش را به بهراد 

_بهراااادييي....بهراد سرش را به سمت پله ها چرخاند...رها با آن لباس آبي 
تيره وان آرايش پرنگ بسيار ميدرخشيد....بهراد بلند شدوبه سمتش رفت...رها  

 لبخند زدو چرخيد.... 

بلش بود..دست به کمر _نظرت چيه؟؟خوجمل شدم؟؟...بهراد که با اخم مقا
 شدو گفت

 _نميريم ...رها با ناراحتي گفت

 _نههه...چرا؟

 _چون خيلي خوشگل شدي...زيادي تو چشي... 



_بهرادي...نگو نميريم کلي زحمت کشيدم...تورو خدا...بهراد کمي فکر کردو  
 گفت.... 

_به شرط اينکه ارايشتو کمرنگ کني...اون لب قناريتو پاک کن...اون سايه  
 کمرنگ کن...رها با حالت گريه مانند گفت...   روشن

 _هم هم کلي براشون تالش کردممم....بهراد دستش را به سمت ک

 برد....  تش

 _باشه هر طور راحتي....رها سريع عقب عقب رفتو گفت... 

_باشه باشه..بعد رفتو بعد از ?دقيقه پايين آمد با يک رژکالباسي و سايه ي  
 تکان داد...رها با حالت قهر گفت...   کمرنگ...بهراد سري از رضايت

_بله ديگه ...من هيچ اختياري از خودم ندارم....بعد با حالت خنده داري رويش  
 را با قهر از او گرفت... 

 با خنده گفت..._حاال مثال قهري؟؟  بهراد

 در حالي که نگاهش به جلو بود گفت...  رها

خنده اش ميامد هم از اينکه  _اره معلوم نيست...بهراد هم از رفتار بچگانه اش ..
با او حرف نمي زند ناراحت بود....تا کل مسير رها با او حرف نزد...بهراد واقعا  

دلش گرفت...ديگر طاقت نياورد...قبل از رسيدن به ويالکناري نگه داشت...رها  
نياورد و همچنان خيره ي جاده   در تعجب کرد اما دستش را از زير چانه اش 

 بود... 

 نمت...رها ميترسيد اما برنگشت.... _رها...ببي



_گفتم برگرد...کم کم صدايش داشت خشن ميشد..رها که بيشتر ترسيد با  
دلخوري برگشت سمت بهراد...به رها نگاه کرد...وسمتش کج شد....با  

 خونسردي گفت

_ببين رها...آرايش غليظ هيچ جا زيبايي نداره و فقط جلب توجه واسه  
رشون راجب زنايي با آرايش غليظ چيه...»رها به  مرداس..فکر ميکني مردا نظ

چشمش نگاه کرد و سرتاپا گوش شد«..باور کن چيزي جز توهمات کثيف  
  ظورشنيست..نشنيدي که ميگن تنها براي شوهرانتان خود را بياراييد...اين من

همينه...»رها احساس گناه کرد«با اون آرايش خيلي خوشگل شده بودي برا  
ت با اون چهره از جلوي مردا رد شي...بعد رويش را سمت همين غيرتم نميزاش

جاده برگرداند و ماشين را روشن کرد...رها همچنان به او نگاه مي کرد...فکرش  
بگوييد...عاشق عقيده  رايشرا هم نمي کرد بهراد انقدر زيبا برايش ازاحکام آ 

به نيم  اش شد...مقابل بهراد حس گناه داشت..اشکش پايين آمد...همانطور که 
 رخ بهراد نگاه مي کرد با بغض گفت

_بهراديي...معذرت مي خوام...حق با توئه...بهراد سمتش برگشت و با لبخند 
 اشکش را پاک کرد...

 _افرين دختر خوب...حاال گريه چرا؟ 

با بغض گفت..._بغلت کنم؟؟بهراد با خنده گفت.._االن دارم را...حرفش را   رها
 تمام نکرده بود که رها دستش را دور گردن بهراد 

 کرد...بهراد خنده اش شدت گرفت و فرمان را به سختي کنترل کرد...   حلقه



_اروم بچه االن به کشتنمون ميدي.....رها جدا شدو با لبخند گفت..._خيلي  
 .... ميدوسمتتت

_ما بيشترررر....تا خود مقصد رها با لبخند با بهراد هماهنگي مي کرد که چگونه  
 برقصند 

پياده شدند...تمام ويال چراغاني بود...با کلي ماشين...وارد ورودي   هردو
شدند..مستخدم با احترام آنها را راهنمايي کرد...کمي بعد شهرام هم به آنها  

زد...هردو باهم ست آبي تيره زده  ملحق شدو براي هر دويشان به تخته
مشکي و شلوار   ن بودند...بهراد هم کت و کروات آبي تيره تر از رها و پيراه

مشکي و همينطور کفش ورني براق مشکي...وقتي وارد شدند...سحر که درميان  
دوستان پدش بود...واسش به سمت بهراد کشيده شد...و متوجه زنش شد...با  

 رد..لبخند مصنوعي زدو به سمتشان رفت... نفرت رها را ور انداز ک

 _سالم آقاي رادمهر خيلي خوشومدين... 

هم خيلي معمولي تشکر کرد....رها با لباس کوتاه و يقه باز آن دختر نگاه   بهراد
 ميکردم دلش مي خواست جلوي چشم بهراد را بگيرد...پس او سحر بود 

 سريع معرفي کرد....  بهراد

مسرم رها هستن..سحر داشت از حرص خفه _خانوم رستمي...وايشونم ه
ميشد..با اينحال لبخند دروغيني بر چهره زدو با سر ابراز خوشبختي کرد...رها  

 هم تنها سري تکان داد ... 



_راحت باشيد لطفا...از جشن لذت ببريد..سپس رفت..تنها اميدش به سپهر  
ق به دوست دوران دانشگاهش بود...هردو روي صندلي نشستند...رها با ذو

 اطرافش و پيست نگاه مي کرد... 

 _بهراد بريم برقصيم...بهراد چپ چپ نگاهش کرد.. 

_عزيزم به زار نفست جا بياد بعد...شهرام با سه ليوان کنار بهراد نشست...رها  
بود را برداشت...بهراد از دستش   یدنیتشکر کردو ليواني که محتواي نوش

 قاپيدو ليوان اب پرتقال را دستش داد...

 واا بهراد من مي خواستم اونو بخورما..._

 _ايول زن داداش..اگه ميدونستم ميخوري واسه توام مياوردم...شهرام 

_نه ديگه ظاهرا ممنوع شد واسم ...بهراد لبخند قشنگي به رها زد...که رها  
 دلشضعف رفت و کال قيد شراب را براي هميشه زد... 

شد ..._بچه ها من ديگه  سرش داشت کم کم به چرخش ميامد...بلند  شهرام 
دوام نميارم ميرم وسط...با اجازه...بعد خود را به پيست رساند..رها به بهراد 

 نگاه کرد...بهراد دلش را به دريا زدم بلندشد...رها با تعجب نگاهش کرد.. 

_مگه نميخواست برقصي؟؟رها سريع بلند شد..و بازوي بهراد را گرفت و  بهراد
ص با او هيجان داشت...با لبخند مقابلش ايستاد به سمتپيست رفتن..براي رق

فضا فضاي عاشقانه بود...بهراد کمر رها را گرفت و دستش را دورش حلقه 
کرد..قلب رها باز هم لرزيد...دستش را روي شانه اش گذاشت و چشم در چشم  

با موسيقي حرکت مي کردند...بهراد با لذت با عشقش ميرقصيد...از اينکه رها  
خدا را شکر مي کرد..در همين حين بهراد چشمش به شهرام که  مال او بود



دختر اومدي را آغوش گرفته بود افتاد...با رقص رها را چرخاند سپس به  
را ديد ريز خنديد.. و اين   ام پشتش اشاره کرد....رها چشم از بهراد گرفتو شهر 

ميان سحر با حسرت به آنها چشم دوخته بود...دوست داشت جاي رها او 
شد...کمي بعد آهنگ از فاز عاشقانه به شاد درآمد ...بهراد دست رها را گرفت  با

و از پيست بيرون برد...عمرا اگر در رقص آنها شرکت مي کرد...رها خنديد مي 
دانست بهراد اهل رقص هاي شاد نيست...به فرم زيبايي هيکل بهراد از پشت 

يشد...عاشقش  نگاه مي کرد...سپس به دستش که دنبال بهراد کشيده م
 بود....نزديک ميز شدند که مردي به آنها نزديک شد.... 

_سالم آقاي مهر زاد ببخشيد مزاحمتون شدم...شخصي از من خواستن که  
 شمارو پيششون ببرم.....رها با تعجب به بهراد نگاه کرد...بهراد کنجکاوانه گفت

 _کي ميخواهد منو ببينه؟

..بهراد رها را روي صندلي نشاندو خم شد  _يه آقايي بودند شما تشريف بياريد .
 کنارش

 _همينجا بمون تا بيام....جايي نري؟

_باشه زود بيا....بهراد سري تکان دادو با آن مرد رفت...رها کمي با چشم 
 تعقيبشان کرد...تا اينکه از سالن خارج شدند..

از ....پشت سرش حرکت مي کرد..تا اينکه به اتاق بزرگي رسيدند مرد در را ب
کرد...بهراد داخل شد...اما مردي آنجا نديد ...تنها سحر روي صندلي با لبخند 

 لودندي نشسته بود....اخمش در هم رفت

 _فکر کنم گفتن با يه مرد قرار دارم... 



 _ببخشيد عزيزم مجبور شدم..لطفا بشين...بهراد پوزخند عصبي زد... 

ال معلومه که عاشقش  _ببين بهراد جان...مي دونم که ازدواج کردي ولي کام
نيستي...»بهراد چه ميشنيد..عاشقش نيست؟؟؟«.._عزيزم بهم کمي فرصت بده  

تا خودمو به پات بريزم....بعد به بهراد نزديک شد..._تو لياقتت بيشتر از 
ايناس...من مي تونم بهتري....بهراد نميشنيد...يعني انقدر رفتارش با رها 

اشقش نيست؟؟؟ولي رها تنها دختري افتضاح است که ديگران فکر ميکنند ع
است که قلب اورا ربوده.......دست ظريفش را روي سينه ي بهراد گذاشتو خود  
را نزديک تر کرد...بهراد به خودش امدو گلويش را با يک دست گرفت...سپس  

 به ديوار زد...دوست داشت سرش را بکند... 

 _ب..هر...اد....خوا...هش...م....يکنم.... 

_خفشو دهنتو ببند....حالم ازت بهم مي خوره...ديگه تو شرکتم نبينمت...به وال  
علي به ?متريش ببينمت با همين دستان خفت ميکنم....دهنش را باز کرد تا  

بيشتر بارش کند که ياد رها افتاد...از اين سحر بيصفتهمه چيزبر مي  
 کردو به سمت سالن با عجله رفت...   آمد...اورارها

 _اي بابا ...حاال يه دور با ما برقص چيزي نميشه که... 

 در حالي که دستش را مي فشرد گفت...  رها

 _اقاي محترم من شوهر دارم ...درست نيست... 

داشت تمام سعيش را براي کشاندن او به پيست مي کرد...بيشتر سمتش  سپهر 
 رفت... 



يه مهموني دوستانست...غرضي ندارم ..بعد دستش را  _ميدونم عزيزم...اين 
روي دست رها گذاشت...رها سريع دستش را عقب کشيد...بعد نگاهش به 

چشمهاي آتشين بهراد که داشت از مقابل مي آمد افتاد...سپهر بلندشد...و رها 
و اورا به  رفتبا ترس به بهراد نگاه کرد..بهراد سمت سپهر رفت...يقه اش را گ

 به داشتي نزديک کشيد...پرتش کرد داخل...سپهر افتاد.. سرويس

 _هووووي چه مرگ...ت...مشت اول را خورد.... 

 گوشه ي لبش خون جاري شد   از 

_کثافت ... با اون زنيکه واسه منو زنم نقشه ميکشين؟...سپهر فهميد که نقشه  
رده  يشان ناکام مانده حرفي نزد...بهراد پايش را روي دستي که رها را لمس ک

بود کوبيد که سپهر از درد جمع شد..با چشمان سرخش به چشمان سپهر نگاه 
 کرد انگشت تهديدش را باال برد..

 _اگه چشمم بهت بيفته ..حاال هر قبرستوني خودم خاکت ميکنم... 

چرخيدو از سرويس دستشويي خارج شد....رها و شهرام کنار هم ايستاده   بعد 
 بودند...

..تو که کاري نکردي..با ديدن بهراد با ابروهاي  _ناراحت نباش زن داداش
 خميده ساکت شدند... 

_حاضر شو برگرديم....رها بدون هيچ حرفي رفت سمت اتاق رختکن...مانتوي 
را پوشيد..بيرون امد...وکنار بهراد ايستاد..با بهراد به سمت ماشين رفتند و  

ب ميراند..حس شهرام هم کمي بعد از مجلس خارج شد...بهراد با اعصابي خرا
را جايي  رهايشهاي بدي در او لمس ميشد..حس هايي از گذشته ..ميخواست 



ببرد که مردي آنجا نباشد...حسادت و غيرت مغزش را به انفجار گرفته  
بود...رها هم همچون گربه ايي ترسيده در صندلي فرو رفته بود...ميترسيد 

برايش توضيح دهد..اما  بهراد فکر کند که کرم ريختن از او بوده...ميخواست 
ميترسيد..به خانه که رسيد ريموت را زدو ماشين را داخل برد...بدون حرف از  
ماشين پياده شد..رها هم به تبعيت از او پياده و پشت سرش بافاصله داخل 

شد..چشمش به کيتي افتاد که روي صندلي محبوب بهراد نشسته بود..با  
بش را گاز گرفتو سريع رفت گربه را  چشمان برزخيشبه گربه نگاه کرد...رها ل

بلند کردم به سمت اتاق باال رفت.....با حرص روي صندليش نشست و کروات 
و کت را بيرون کشيد...وقتي ديد سپهر دست رها را گرفت دوست داشت  

آنجارا با همه ي مهمانها آتش بزند...آما وقتي ياد اين مي افتاد که رها با ترس  
يد...آرام ميشد...حس وفا داري..چيزي که کم از آن  دستش را از دست پسر کش

...کمي گذشت...رها در اتاق لباسهايش را بيرون کشيدو  مديده بود...خيلي ک
آرايشش را پاک کرد...با خود جلوي آينه گفت»نميشه که ...بايد باهاش حرف 

يد بزنم«..آرام از اتاق خارج شد..بهراد را پايين نديد اما با شنيدن صداي اب فهم
 ستکه داخل حمام است..چاي ساز را روشن کرد..کمي بعد چايي هل دار در 

کرد.. با حالت گرفته منتظر بهراد شد....موهايش را که هميشه طبق عادت باال 
ميزدجلوي پيشانيش ريخته بود..با قطرات آب...شلوار راحتي را پوشيد و در 

وسه اش کرد راهرو مشغول خشک کردن موهايش شد...بوي چاي هل دار وس
روي شامپوي  تيپايين رفت.. ديد رها پشت به او به کابينت تکيه زده...وق

 بهراد را حس کرد برگشت..با ديدن او لبخند زدو گفت 

_بشين تا واست چايي بيارم...بهراد بي هيچ حرفي نشست پشت ميزو به رها  
 خيره شد



چايي را مقابلش  ...زياد مي خواستش...اما چهره ي جايش چيزي را لو نميداد...
گذاشت..خودش هم کنار بهراد نشست...زير چشمي به او نگاه کرد..بعد از باز  

 کرد

 _بهرادي..؟

 _هوم؟

_ميدونم ناراحتي...ولي باورکن من اشتباهي نکردم...بهراد نگاهش 
 کرد...خودش هم اين را ميدانست... 

خراب شده که   _ميدونم...ازتو ناراحت نيستم...از اين ناراحتم که زمونه انقدر 
ديگه به زن شوهر دارم رحم نميکنن ...بعد لبخند قشنگي به رها زدکه تمام 

آشفتگي هارا از دوشش انداخت...رها هم از خوشحالي بلند شد و بوس شديدي 
هم دلش سياه بود از  ز ازلپش کرد..بهراد همان لبخند دروغي را حفظ کرد..هنو 

آغوش بهراد انداخت و سرش را   نقشه ي پليد سحر...موقع خواب خودش را در 
در سينه اش فرو کرد..دوروزاز آن روز گذشت..و بهراد هم به محبت رها  

 وابسته تر ... 

 عصبي راه مي رفت و با تلفن صحبت مي کرد...  شهرام 

 _د بگو کدوم قبرستوني ميري که حداقل نگرانت نشم... 

 ... _شهرام اينقدر گير نده ..اگه ميخواستم خودم بهت مي گفتم 

_به درررک....و تلفن را قطع کرد...رفتن کيا اعصابش را خورد کرده بود...نمي 
دانست چه کند...روي مبل نشست و دستش را زير پيشانيش گذاشت...بعد از  



مرگ پدرو مادرش او مسئول مراقبت از برادرش بود...اما االن يک اسب افسار  
 گريخته بود... 

ود...درفکر حس عجيبش بود...اينکه ديروز  روي پنجره ي اتاقش ايستاده ب روبه
وقتي رها گفته بود »ميخوام برم بازار«بهراد مانعش شده بود...»نميخواد بري  

هرچي خواستي خودم برات ميگيرم«..رها اصرار کرد که خودش برود ولي بهراد 
اينکه مرد هاي فاميل   از .دستي الي مويش کشيد...حتي با عصبانيت نذاشت..

ند هم واهمه داشت....نفسش را با شدت بيرون داد....پشت ميز اورا ببين
 نشست و سعي کرد به کارش فکر کند... 

سه روز بود که از خانه بيرون نرفته بود..ميدانست بهراد يک چيزي  رها
 شده...دلش از تنهايي گرفت...به دايه زنگ زد... 

 _الو سالم مادر...الهي قربونت برم

 يه ي خوودم؟ _سالم دايه جون..خوبي دا

_شکر خدا خوبم..عزيزم يه سري به اين مادر پيرت بزن..دلم برات يه ذره  
 شده.... 

 _چشم حتما..راستش دايه ..زنگ زدم راجب بهراد باهات حرف بزنم... 

 _بهراد؟؟چي شده مادر؟اتفاقي افتاده..

_نه نه اتفاق که نه ولي ...بهراد يه جوري شده...راستش ....نميزاري از خونه 
بيرون برم...قبال اين طوري نبود.....دايه با تعجب به حرفهاي رها گوش مي 

 کرد... 



 _چي بگم مادر...نمي دونم ...اگه بخواي باهاش حرف ميزنم...

يه کاريش   _نه ..اصال نميخوام بفهمه همچين چيزي مطرح کردم...خودم 
ميکنم...حاال اينا رو ول کنيم...از خودت چه خبر.....بعد از صحبت با 

دايه...تلفن را قطع کرد...با گربه ي کوچکش که همدرد روزهاي تنهاييش بود 
بازي مي کرد..بايد با بهراد صحبت مي کرد..تاشب کلي بيکار بود ..به حياط  

اقل اين باغ را داشت..گربه  رفت..الي درختان قدم مي زد..خدا رو شکر که حد 
اش را بوسيد و همچنان بغلش نازش مي کرد...حتي گربه هم به او وابسته  
شده بود...ديگر با بوي رها اورا ميشناختو سمتش مي رفت...دوست داشت 

اما تا کنون فرصتش  يند يک دل سير با بهراد در باغ بنشيندو از احساسشان بگو
به خاطر شغل بهراد پيش نيامده بود...ياد ژاکتي افتاد که ديروز کاملش کرده  
بود..با خود گفت امشب به او بدهد...با دو داخل رفت...ژاکت را از کشويش  
بيرون کشيد..به رنگ کرم و قهوه ايي...بوسيد و دنبال کاغذ کادو گشت...نبود  

اغذ پيچيد...و يک گل کوچک را به آن  ک  ک...پس ناچار آن را داخل ي
چسباند...سپس پايين رفت تا غذاي محبوبش را درست کند..اين دختر بدون 
دليل عشق مي ورزيد...چون خودش عاشق بود..بسته ي کرفس را از فريز در 
اوردو مشغول شد...ديگر شب شده بود...خسته روي مبل ولو شد..با صداي 

 ايفن را زد و دم در رفت....  حاليخوشآيفون چشمش را باز کرد با 

 خانه ي منصور هرسه برادر جمع بودند  در 

_خير قربان فعال از خونه خارج نشده...منصور که از آن دو بزرگتر بود  محافظ
 گفت..._??روز ديگم وقت داريم..تا اون موقع حتما بيرون مياد.. 



داد_خيلي   _اگر بيرون نياد خودم ميرم سراغش ...سپس با پوزخند ادامهمجيد 
دلم ميخواهد اين خانوم کوچولو رو حضوري ببينم...سهراب به فکر مجيد 

 خنديد... 

_پدر سوخته ...تو هم که همش تو فکر خودتي...ولي يادت باشه اين  سهراب
 کيس با قابليت فرق داره... 

_حواسم هست بابا...انقدر جفت پانرو تو ذوق من...کيا طبق گفته هاي آن سه  
چون بعد از ربوده شدن رها کيا هم لو مي رفت...از طرفي  به کيش رفت...

وجدانش ناراحت بود از طرفي هم دلش خنک ميشد و هم پول کالني به جيب 
 ايستاد.....  ميميزد...دلش براي شهرام تنگ بود اما ديگر بايد روي پاهاي خود 

 ............. 

 _خوشمزس؟؟؟ بهراد با دهان پر گفترها

 با لبخند گفت نوش جونت... _عااااليه.... رها 

از شام مدام با خود تمرين ميکرد که حرفش را چگونه بزند...جلوي   پس
 تلويزيون نشسته بود..رها با ظرف ميوه کنارش نشست... 

 _بهراددديي؟...بهراد با لبخند گفت

 _جان بهرادي... 

_ميشه بپرسم چرا نميزاري برم بيرون...؟بهراد لبخندش ماسيد...چه  
 ينکه از نگاه مردها در کوچه و خيابان نسبت به رها حساس شده.... بگويد...ا

 _چون دوست ندارم ....رها با ناراحتي گفت... 



 _باور کن حوصلم سر رفته ديگه از خونه خسته شدم... 

 _خب پاشو حاضر شو تا بريم بيرون... 

_بهراد حرف من امشب نيست...منظورم اينکه تو زيادي حساس شدي...من  
ه اينو شنيدم..مثل يه بيماريه ....بهراد با عصباني به سمتش چرخيدو  قبال مشاب

 گفت... 

_اسمش هر گوفتو زهرماريه که هست.....من نميخوام بري يعني نميري تا  
 وقتي که خودم باهات باشم...ها اينبار دلخور شد بلند شدو با بغض گفت

 _يه دفعه بگو زندونيتمو خالص... 

 همينه...  _اره زندوني مني...تا اخرم 

_بهراد باور کن همه تو خيابان انقدرم که تو فکر ميکني کج نيستند...اينا همش  
 تو همه توعه ...بهراد با عصباني مقابلش ايستاد .... 

_گوش کن ببين چي ميگم رها....حق نداري پاتو بيرون از اين خونه بزاري...نه  
 تا وقتي که من گفتم... 

د ...ولي بهراد دستش را کشيدو نگهش  با چشمان اشکي برگشت که برو رها
 داشت... 

_چيه نکنه دلت واسه يکي مثه اون مرتيکه تو مهموني تنگ شده..هاا؟..سپهر را 
 مي گفت... 

 با همان گريه که در حال تقال از دست بهراد بود گفت.... رها

 _برات متاسفم که راجب من اينطوري فکر ميکني...



_پس بشين تو خونه و بيخودي بهونه نيار...رها با عصبانيت و حرص از 
 زورگويي بهراد گفت.... 

_با اين زورگويياي تو اصال بعيد نيست دلم واسه ي  همون مرتيکه  
تنگ...گ..با سيلي که به صورتش خورد ساکت شد...اشکش بي مهابا 

..باورش نمي شد بهراد اورا بزند...حاال به آغوش چه کسي پناه  ميباريد.
ميبرد......بهراد با خشم نفس نفس ميزد ...حتي از فکرش هم ديوانه ميشد...با  

 گفت...   حرص 

_يه بار ديگه از اين حرفاي مفت بشنوم من ميدونمو تو...رها با غم و پوزخند  
 گفت... 

بهراد قلبش ميخواست آتش _دستت خيلي سنگينه...حداقل واسه من....
بگيرد...پشيمان بود ولي از طرفي به خود حق ميداد...به رفتن رها به اتاق  

خواب نگاه کرد...حس ميکرد رفتارش کمي غير عادي شده...اما دليل قانع کننده 
بود را به   ميز ايي براي از بين بردن اين وسواس نداشت...گلداني را که روي 

رخورد رها گوشش را گرفت و با گريه روي تخت  ديوار کوبيد...با صداي ب
خوابيد...سيلي بهراد روي گونه اش ميسوخت..بيشتر از آن دل نازکش که  

هميشه مطيع حرفهاي معقول و درست بهراد بود...اما اين دستور عجيبش اصال 
هاي بي امانش به   يهتوانست به آن عمل کند....پس گرمعقول نبود و نمي

ب بود بهراد همچنان در باغ قدم ميزد...از ضدو نقيض خواب رفت...ساعت ?ش
هاي ذهنش کفري شد...بيخيال شدو باال رفت...در را که باز کرد گربه ي ملوس  

را ديد که در خود جمع شده و خوابيده...با ناراحتي کنارش ايستاد..با پشت  
کنارش خوابيد..پتو را رويش کشيد    ردودست گونه اش را کمي آرام نوازش ک



ا از ترس اينکه بيدار شود بغلش نکرد...مطمئن بود با اين حال پيش  ام
 ميزند...با حسرت به جسم کوچکش کمي نگاه کرد و او هم به خواب رفت

زود بيدار شد...نگاهش به دست بهراد که دور گردنش حلقه شده بود  صبح
نگاه کرد...بغضش گرفت...دوست داشت با او قهر کند و پسش بزنداما چگونه  

يتوانست...ارام از زير دستش لغزيد..از اتاق خارج شد...به سمت اشپزخانه م
رفت...دلش ميخواست براي تالفي ديشب برايش صبحانه درست نکند...اما  

نميتوانست..چايي ساز را روشن کرد..پس از درست کردن چايي ميز را  
چيد..خواست کمي صبحانه بخورد اما دلش نميکشيد...پس برگشت سمت  

دقيقه ي ديگراالرم ميداد..روي تخت 5....بهراد هنوز خواب بودو گوشيش اتاق 
مقابل  ر داز کشيد...هرچه قدر که فکر ميکرد...اين سيلي حقش بود...چون د

همسرش از مرد ديگري گفته بود...هر چند که جدي نبود...پشت به بهراد دراز 
گير بود...ياد کشيدو چشمش را بست...هنوز بابت اين رفتار بهراد از او دل  

ژاکتي افتاد که ميخواست به او بدهد..بدتر بغض کرد...با صداي االرم گوشي 
تخت صداي گوشي قطع  نبهراد خود را به خواب زد..با باال پايين شد 

شد...تمام تالشش را ميکرد که چشمانش نلرزد...حس کرد رويش سايه  
ش روي گونه ي رها  افتاده..وطره ايي از مويش کنار رفت...بهراد به جاي دست

نگاه کرد..با تاسف نفسي کشيد..از جايش بلند شدوپايين رفت..از حرف ديشب  
رهايش کند...از اتاق بيرون رفت   هارها ناراحت بود..ميترسيد که نکند واقعا ر 

..نگاهي به ميزکرد..لبخندي زد...اين دختر زيادي مهربان و دوستداشتني  
صبحانه درست کرده بود...پشت صندلي  بود...با وجود ديشب ..بازهم برايش  

نشست...به جاي خالي رها نگاه کرد..مشغول خوردن شد...پس از صبحانه باال  
شد...کتش را پوشيدو در اينه به رها نگاه کرد   خودرفت و مشغول اماده کردن 



که اينبار واقعا خواب بود...به سمتش رفت و روي زانو نشست...به صورت 
.خم شد و بوسه ايي روي گونه اش زدو از اتاق بيرون خوابالودش نگاه کرد..

 رفت.... 

راحتي کنار پنجره نشسته بودو کيتي را نوازش ميکرد...در فکراين بود که   روي
ايا قرار است تا اخر عمر اينطوري حبس بکشد؟..در همين افکار بود که زنگ  

جيغ خانه به صدا درامد..به سمت ايفون رفت وقتي تصوير ان شخص را ديد 
زد...در را باز کردو با خوشحالي به حياط رفت...شيدا در را گشود و مردد له 

حياط سرک کشيد...وقتي صداي رها را سنيد با خوشحالي داخل شدو به 
 سماش دويد

_واااي شيداااا..کجا بودي نامردد....شيدابا صداي لرزان گفت..._رها دلم برات 
م گريه کردندو کمي بعد داخل  يه ذره شده بود...منو ببخش...در اغوش ه

 رفتند....کنار هم روي مبل نشستندو..مشغول گفتگو شدند.. 

_بعداز ازدواج پيش مادر شوهرم زندگي ميکردم که منو از دوستام بريد..تا 
اينکه با اصرار من از اونا جدا شديمورفتيم بندر عباس و اونجا مستقل  

تهران ...منم اومدم ادرستونو  شديم...اين چند روزم بابت مرخصي فرزاد اومديم
کردي چقدر    زدواجادرس خونتونو از مامانت گرفتم...نميدوني وقتي شنيدم ا

 ذوق زده شدم...بعد با لبخند دست رها را گرفت... 

 _منو ميبخشي؟؟

_اين چه حرفيه شيدا درکت ميکنم عزيزم...دلم برات يه ذره شده بود..و رها رها
د...در تمام مدت شيدا هر از گاهي به سرخي ماجراي ازدواجشان را تعريف کر 

روي گونه ي رها نگاه ميکرد...طوري که رها فهميد....دستش را رويش 



صميمي   مادوگذاشت..لبخند تلخي زدو ماجراي اين سرخي را براي قابل اعت
 ترين دوستش گفت...شيدا با ناراحتي گفت.. 

 _بميرم برات ...

د که يادم رفت يه ابي چيزي برات  _خدا نکنه..راستي انقدر حواسم پرت ش
بيارم..بشين تا بيام....بعد از رفتن رها شيدا به اين نمونه ي مشابه در  

پسرعموي شوهرش فکر کرد...رها شربت را کمي همرزدو به پزيرايي برگشت..و  
 دوباره کنار دوستش نشست...شيدا سمتش چرخيد... 

ميگن يه نوع بيماري  _اين مشکلي که گفتي پسرعموي فرزاد داره...راستش 
روانيه...شربت گلويش پريدو به سرفه افتاد...يعني بهراد بيمار است؟اوکه تازه  

 روانش خوب شده بود...شيدا با ناراحتي گفت... 

_چي شد رها خوبي؟..رها با سر جواب داد اره...ولي از درون داغون شده 
 بود...اگر واقعا اين يک بيماريست بايد چکار کند... 

 و ..تو مطمئني؟بايد چيکار کنيم..درمان ميشه ديگه..نه؟؟... _شيدا ت

_اره مطمئنم..ميگن يه جور وابستگي شديده..بايد با مشاورو روانپزشک صحبت 
کني...رها سرش درد گرفت..در اين اسارت چيکار ميتوانست بکند...شيدا ارام  

کمي  نوازشش کرد و دلداريش داد...ديدن ناراحتي رها دلشررا ميسوزاند...
شد برگردد..با   ر باهم مشورت کردندو سپس فرزاد به شيدا زنگ زد و او مجبو

 تمام توان شيدا را بغل کرد

 _رها جان هروقت راهت به بندر افتاد به منم سر بزن..خوشحالم ميکني... 



_باشه قربونت برم حتما....سپس شيدا رفت و رها در افکار اشفته اش فرو 
به سراغ لب تاپش رفتو به دنبال يک روانپزشک رفت..بايد يک کاري ميکرد...

خوب گشت...تا اينکه يک ادرس نزديک پيدا کرد...جواد صفري...ادرس را  
زنگ بزند  هنوشت ..خيالش راحت بود که بهراد تا شب بر نميگرددواگر به خان

..يک بهانه جور خواهد کرد...سريع با اضطراب لباسش را پوشيدو بيرون 
ژانس داد..سرش را به شيشه ي ماشين چسباند...اي کاش  رفت..ادرس را به ا

 اين بيماري قابل درمان باشد.. 

_رسيديم حانوم...تازه به خود امدو پياده شد..با کمي اضطراب داخل شد..به 
 طبقه ي دوم رفت...زياد شلوغ نبود...به سرغ منشي رفت... 

 _سالم ببخشيد ميشه اقاي دکترصفري رو ببينم؟؟ 

 يد؟؟ _وقت قبلي دار

..ولي خيلي اضطراريه ..لطفا اجازه بديد برم داخل...منشي کمي نگاهش کرد نه
 و با دکنر تماسي برقرار کرد... 

 منشي دوباره به رها نگاه کرد...گوشي را گذاشت و گفت سپس

_دکتر اجازه دادن داخل شي...بفرماييد تو..رها بالبخند تشکر کردو داخل  
ير عجيب و مفهومي بر ديوارو يک دکتر نسبتا  شد..يک اتاق تماما سفيد با تصاو

 مسن پشت ميز...رها با لبخن سالم کرد

 _سالم دخترم يبا بشين..منشي گفت کارت اضطراريه...رها نشست.. 

 دکتر..راستش شوهرم نبايد بفهمه که من اومدم اينجا..زياد وقت ندارم.. بله—



عزيزم اروم باش و مشکلتو بگو...رها تمام ماجراي اخير بهراد را گفت   باشه—
حتي از گذشته ي تلخش هم کني خالصه گفت....دکتر به صندليش تکيه داد 

 بعد از کمي تفکر گفت... 

ديده..طوري که شوهرت ميترسه از دخترم اين يه جور وابستگي ش ببين—
دستش بدي يا اينکه يه مرد ديگه نظرتو جلب کنه...با توجه به اون گذشته ايي  

که گفتي اين جريان قوي تر شده...راستش به يه نحوه ي ميشه گفت که  
 زيادي روي تو حساس شده.... 

..خب من بايد چيکار کنم..؟دکتر دستي به ته ريش سفيدو سياهش  خب—
 فت... کشيدو گ

که مدتي از همسرت جدا شي که با اين چيزايي که گفتي اصال اسون    الزمه—
نيست...تو اين مدت جدايي من بايد با هاش مالق کنم تا بهش راهکار بگم و 

 روش کار کنم.....رها با رنگ پريده گفت 

 ...اون نميزاره من تا سر کوچه برم.. دکتر—

يي رو فراهم کن حداقل تا دو دخترم ولي هرطوري که شده اين جدا  ميدونم—
ماه...رها نزديک بود به گريه بيافتد...اخر چگونه دو ماه بدون او صبر کند...با  

 غم گفت... 

 ...يه کاريش ميکنم..فقط تا اون موقع چيکار کنم.. چشم—

يه جلسه ي ديگه ميزارم تمام نکاتو واسط ليست ميکنم...فقط پنجشنبه   برات—
م يه کارت بگير..شماره هاي ضروري و غير ضروريم سعي کن بياي...از منشيم ه

 روشه اگه مشکلي پيش اومد ميتوني با هام تماس بگيري...



 سعيمو ميکنم...ممنونم باشه—

را انداخت و داخل شد..حرفهاي دکتر همچون پتک بر سرش  کليد 
ميکوبيد..»حداقل دو ماه«..»وابستگي شديده«..روي مبل دراز کشيدو به 

تلويزيون نگاه کرد..اصال چگونه از خانه برود..مگر بهراد  سياهي صفحه ي 
  نميگذارد..از تجربه اش فهميده بود که با حرف هم نميتواند قانعش کند....تلف 

زنگ خورد...شماره ي بهراد بود...اب دهانش ذا قورت داد ..چه به موقع  
 برگشته بود

 سالم—

انگار دوطرف راضي به اشتي ..خوبي؟انگار نه انگار که دعوا کرده بودند...سالم —
 بودند...

 خوبم.. اره—

 صدات ميلرزه طوري شده.؟ ولي—

 باور کن خوبم ..امم..کاري داشتي؟ نه—

 بگم اگه چيزي خواستي برام پي امش کن تا سر راه بگيرم... خواستم—

 ..حتما...بهراد از لحن عجيب و لرزان رها کمي مشکوک شد باشه—

 مطمئني که خوبي...اگه حالت بده تا ببرمت دکتر...  رها—

 خوبم يکم خستم فقط...  نه—

 ..برو استراحت کن دوساعت ديگه برميگردم...باشه—



 از خداحافظي نفسش را بيرون داد ..اگر بهراد ميفهميد خون به پا ميکرد...  پس

شرکت بهراد پس جلسه با رئساي شريکش به سمت پارکينگ رفت...سوار   در 
 شين شد...نگاهي به ليست خريدش کردو انها را خريد... ما

شدرها روي مبل جلوي تلويزيون بود...رها هم اورا ديد زير لبي سالم   داخل 
داد..بهراد هم جوابش را داد...بعد از خوردن شام که در سکوت سرف شد..بهراد 

به رها نگاه کرد..ميخواست بابت ديشب از او عذر خواهي کند اما 
مدام در  همت..پس بيخيال گفتنش شدو روي کاناپه دراز کشيد...رها نميتوانس

فکر حرفهاي دکتر بود...همچنان با هم سرد بودند..رها منتظر عذر خواهي از  
طرف بهراد بود..پنجشنبه وقتي بهراد از خانه خارج شد..رها خود را اماده 

فش بيرون  کردکه به مطب دکتر صفري برود..هين اماده شدن کارت دکتر از کي
...مينکه اژانس حرکت کرد بهراد فتافتادو روي پله افتاد...به اژانس زنگ زدو ر 

ماشين را کنار خانه نگه داشت..گزارش ها را فراموش کرده بود ببرد...زنگ زد  
اما کسي جواب نداد...در را باکليد باز کردو داخل شد...با نگراني داخل  

ه سمت اتاق برود..که روي پله  شد..خبري از رها در خانه نبود خواست ب
صفري افتاد...انرا برداشت..با اخم نگاهش  دکتر چشمش به کارت روانپزشک 

کرد...با دو به اتافقهاي باال رفت...انجا هم نبود..با حرص کارت را مشت 
کرد...مشتي به در زدو از خانه بيرون رفت...با سرعت ميراند...اليي  

ا پول اژانس را حساب کردو داخل  ميکشيد...مطب را پيدا کرد ديد ره
...با عصبانيت پياده شدو بازوي رها را از روي پله ها  شيد شد...ترمز صدا داري ک

گرفت و کشيد...رها با وحشت به او نگاه کرد..تمام وجودش يخ کرد..بهراد 
 خشمگين غريد.. 



_اينجا چه غلطي ميکني هاا؟...رها که زبانش بند امده بود چيزي نگفت...اورا 
دنبال خود پايين کشيدو سوار کرد...در را چنان روي هم کوبيد که همه متوجه  
او شدند...با سرعت به سمت خانه ميراند...رهاارام گريه ميکرد...ميدانست االن  

 نبايد حرف بزند....به داخل پزيرايي پرتش کرد... 

يچانده _حاال واسه من دزدکي بيرون ميري؟؟بعد از فکر اينکه رها چند بار اورا پ
و بيرون رفته عصباني تر شد...به سمتش رفت..بازويش را گرفتو بلند  

 کرد..پرتش کرد روي مبل...رويش خيمه زد... 

 _چندمين بارته هااا؟؟

تنها اشک ميريخت...ذهن بهراد با خاطرات بد گذشته ارتباط برقرار کرده  رها
 بود...سيلي بر صورتش زد رها با درد صورتش دهن باز کرد

 _به خدا فقط يه بار..به..خاطر خودت بود..باور کن...بهراد فرياد زد... 

_مگه من روانيم که رفتي پيش روانپزشک...اره؟من روانيم؟؟..از فکر اينکه دکتر 
 پسر جواني است وحشي تر شد...با قيافه ايي خنثي به رها زل زدو گفت

و باال برد...روي _خب چرا راه دور رفتي ..به خودم ميگفتي...بعد بلندش کرد
تخت پرتش کرد..انگار شراره را ميديد..ذهنش قاطي کرده بود...با پوزخندي 

 سمتش رفت...پ در حالي که کمربندش را باز ميکرد گفت

_پول ميخواستي؟؟منو چند فروختي به بابام ها؟؟..رها با همان چشمان اشکي  
 يد..به چشم هاي سرخ و عجيب بهراد نگاه کرد...انگار اورا نميد 

با تعجب و ترس اورا نگاه ميکرد...از چه ميگفت..پدرش؟؟نکند که اورا با   رها
شراره اشتباه ميگيرد...بهراد با چشمان گيج و صورت بي رحم سمتش 



رفت...رها خواست بلند شود که بهراد شانه اش را گرفت و اورا محکم روي  
 تخت کوبيد...رها با دست به تخت سينه اش کوبيد

 مومش کن ... _بهراااد ت

_چي رو لعنتي ؟؟...توام شدي يکي مثل شراره..بالخره ذاتتو نشون دادي...ديگه  
عمرات خر مهربونيات بشم...بيماري منو بهونه کردي بري ديدن دکترههه...بعد 

 با پوزخند لبش را کنار گوش رها گذاشت و گفت

 _شما اشغاال فقط به يه درد ميخورين..سپس خنديد...ادمت ميکنم

يا چمان اشکي و ترسيده به بهراد زل زده بود...حضم ان حرفهايش برايش  اره
 سخت بود..مگر چه گناهي مرتکب شده؟...ارام زمزمه کرد... 

 _بهراد...نکن..خواهش ميکنم...بهراد چشمانش را بست و غريد..

_خفه شو خفه شو خفه شووو....صدات در بياد من ميدونمو تو...ميدانست اگر 
 د اورا رام ميکند...رها حرف بزن

..شب بدي بود....پر از درد و گناه...پر از التماس ...اما بهراد صحنه ي شراره و  
پدرش را ميديد و وحشي تر ميشد....عقده اش به صورت بيماري در امده  

بود...عشقش به رها هم به بيماري وابستگي تبديل شد...رها بي جان گوشه ي  
هم خسته شد و  ؟بهراد اين ديگر چه مدلش بودتخت افتاد...فقط گريه ميکرد...

 دست از سر او برداشت... 

_بسه ديگه انقدر ابغوره نگير...فقط يادت باشه...يه با ديگه بدون اجازه ي من 
بيرون بري من ميدوپمو تو....رها مالفه را چنگ زد...ان همه خشونت بسش  

ق بود که ميان گريه  نبود که حاال اينگونه بيرحمانه حرف ميزد؟؟...انقدر بي رم



هايش خوابيد...تمام طول شب را بهراد بيدار بود...ديشب انقدر اعصابش خورد 
بود که ميخواست با کمر بند به جانش بيفتد که کمي از ته دل بي تمايل بود به  

سعي کرد تنبيهش کند..که بازهم احساس عذاب   یگریهمين خاطر از طريق د
ه خود حق ميداد و ميگفت »حقش بود..تا  وجدانو گناه داشت..اما از طرفي ب

روي تخت نشست...سرش را برگرداندو   فگيحساب کار دستش بياد«...با کال
نگاهش به جسم کبودو سرخش افتاد...چرا مدام رفتارش بدتر ميشد؟...با 

ناراحتي روي برگرداند اما نميخواست از پيشمانيش بويي ببرد..چون همچنان  
شدو به حمام رفت..با صداي خفه ي اب بيدار  حق را به خود ميداد..بلند 
تمام نواحي جسمش او را کامل به هوش   از شد...غلطي خورد که درد 

اورد...لب زخميش را بيشتر گاز گرفت...بهرادبا او چه کرده بود..به معناي  
واقعي کلمه از دستش عصباني و ناراحت بود..طوري که نميخواست با او رو در  

ري ديشب...دلش به حال خودش سوخت و کمي اشک  رو شود...با ياد او
ريخت..چه شب تلخي بود...چه قدر عذاب کشيد...اب بينيش را باال 

...ارام رام روي تخت بلند شد همينکه خواست سرپا به ايستد...با درد کشيد 
خم شدو نشست..پاهايش ميلرزيد..ميخواست از کشويش لباس بردارد..دوباره 

مام بيرون امد...به بهراد نگاه نکرد..با درد ايستادو ارام  بلند شد که بهراد از ح
کمد رفت...بهراد به جسم نحيفو ظريفش از پشت نگاه کردکه    تارام سم

چگونه اسيب ديده...لحظه ايي از مرد بودن خودش متنفر شد اما باز هم ان 
حس تناقض يدا شد...لباسش را برداشت و دوباره ايستاد که بازهم دردش  

 هراد با نگراني سمتش رفت ...شانه اش را گرفتگرفت..ب

_بزار کمکت کنم...رها با اخم از او فاصله گرفتو ارام ارام به سمت حمام 
رفت..بهراد از اتاق بيرون رفت...رها با گريه روي تخت دراز کشيد ...اب گرم  



کمي از دردش را کم کرده بود...دلش مادرو پدرو مهران را ميخواست...اما  
را شرکت نرفت...با   روز ز انها مشورت با دايه را ميخواست...بهراد ان بيشتر ا

ظرف غذاي اماده ايي که خريده بود باال رفت...رها روي تخت به پنجره نگاه  
ميکرد...بوي غذا دلش را مالش داد...بهراد که همچنان حق به جانب بود اما از 

حرف دست  زساده رويش کني ناراحت بود...کنارش روي تخت نشست..بي
بردو شانه هايش را گرفتو بلندش کرد..رها خواست دوباره يخوابد که بهراد  
اورا به زور کنار خود نشاندظرف غذا را روي پايش گذاشتو خود به تاج تخت  

تکيه زد و به او نگاه کرد...رها پشيماني را در چهره اش نديد..و همين اورا 
گذاشت..کم کم غذايش با اشک ناراحت تر ميکرد...اذام قاشق را در دهانش  

عميقي کشيدوگفت_بسه ديگه...ميخوام چند روز ببرمت  فسهمراه شد..بهراد ن
پيش دايه..البته اگه ابغوره نگيري...با شنيدن اين حرف انقدر خوشحال شد که  
نميدانست چکار کند...تند تند غذايش را ميخور.. بهراد که پشت سرش بود به 

  نجارا همان صبح گرفته بود...بايد سه روزي اورا اخنده افتاد...اين تصميم 
رستار زياد بود...لباسها را ميفرستاد...تا کمي حالش خوب شود ..انجا مراقب و 

داخل چمدان گذاشت به بسته ي کاغذي که ژاکت بهراد داخلش بپد نگاه  
کرد..همانجا دا خل کشو گذاشتشو بلند شدو مانتويش را پوشيد..بهراد بهراد به  

به سينه ايستاده بود که   تواد زنگ زد که خود را برساند...کنار پنجره دسج
صداي چمدان رها امد...به سمتش رفتو ان را گرفت و پايين برد...دلش  

ميخواست تجديد نظر کند..اما دير بود...حس خوبي نداشت..جدايي از رها  
..تا امدن  حتي براي سه روز برايش سخت بود...اما بايد خود را کنترل ميکرد.

جواد بي صدا روي مبل نشسته بودند...بالخره جواد امدو چمدانها را  
گرفت...رها احساس دلتنگي کرد...با ان همه ناراحتي و شکنجه...اما بازهم  



دوست داشت بهراد را بغل کند...بهراد هم همينطور اما خشک ايستادو تنها  
 گفت 

 _مراقب خودت باش...به سالمت... 

 _خداحافظ

به راه افتادو بيرون رفت...رها با غم به بهراد نگاه کرد تا جايي مه ديگر  ماشين
محو شد...بهراد با ز هم حس حسادت و تعصب داشت اما بايد ان گندي را که  

 زده بود را جبران ميکرد... 

طول مسيررها با غم به شيشه تکيه زده بود..به بهراد فکر ميکرد....و  در 
لو نگا ميکردو ماشين مشکوک پشت را ميپاييد...تا  جواد..هر از گاهي به اينه ج 

اينکه ماشين شتاب گرفتو خود را به انها رسانيد..جواد با اخم گاز داد...رها هم  
......ماشين با يه حرکت به  دبا تعجب به ماشين مشکي رنگ کنارشن نگاه ميکر 

ت ماشين جواد زدو انها را از جاده منحرف کرد...جواد سريع ترمز کرد خواس
برگردد سمت رها که با تيري که به سرش خورد بي صدا جان داد...رها با جيغ  

اسمش را صدا ميزد که در کنارش باز شدو مردي به داخل يورش کرد و 
دستمال سفيدي دور دهان او گذاشت..رها کمي بعد از تقال احساس سبکي و 

 سپس بيهوش شد..

احت و عصبي در پذيرايي  ?بودو ?ساعت از رفتن رها گذشته بود...نار  ساعت
قدم ميزد...به عمارت زنگ زد که گفتند هنوز به روستا نيامدند..به جواد هم که  
زنگ ميزد جواب نميداد...با کالفگي دوباره شماره ي رها را ميگرفت..»مشترک  

تماس شد...ده   منتظر مورد نظر در دسترس....«گوشي را روي ميز پرت کردو 
 با عجله جواب داد دقيقه بعد گوشيش زنگ خورد 



_الو جواد کدوم گو ر.....با شنيدن صدايي نا اشنا ساکت شد کمي بعد گوشي از 
دستش افتاد ........عقب عقب رفت بعد همچون برق گرفته ها به سمت  

ورودي دويدو از خانه بيرون رفت...بدون توجه به بوق و فوحش ماشين هاي 
را کشته   درش امده بود...جواديگر با سرعت ميراندو اليي ميکشيد..چه بر س

بودند؟؟تنها جسد جواد داخل ماشين بود؟؟؟چه باليي سر رهايش امده 
بود؟؟...به محل حادثه رسيد....پر از پليس اورژانس ......چشمش ماشين 

منحرف شده ي جواد را تشخيص داد با ناراحتي به جسدي که پارچه رويش  
 کنار زد..... کشيده بودند نزديک شد ...پارچه ي خوني را  

بر دلش اوار شد .....جواد بيچاره که از کودکي در عمارتشان خدمت ميکرد   غم
...اکنون با يک تير در پيشانيش خوابيده بود....بغض کرد....پارچه را رويش  

کشيد...سرهنگ چشمش به بهراد افتاد .....ميخواست با اوصحبت کند... ..ولي 
عقب ماشين را باز  در موکول کرد... وقتي حال خرابش را ديد ان را به بعد 

کرد..جاي خالي رها بدنش را سست کرد...بي اختيار کنار ماشين نشست و  
سرش را فشرد...بغض داشت خفه اش ميکرد...سرهنگ کنارش نشست  

 ..دستش را روي شانه اش گذاشت... 

_خيلي متاسفم ...ما به جز اون جسد کيف يه خانوم هم رو صندلي عقب پيدا 
.اينطور که مشخصه ...اون خانوم دزديده شدن ..ميتونيد اميد وار  کرديم.

باشيد..بهراد هم ناراحت بود هم عصباني...از اينکه رها را ازار دهند در حد 
 انفجا ر عصباني بود...روي ماشين زد و فرياد زد... 

_هر طور شده پيداش ميکنيد...همين امشب...بعد انگار چيزي يادش 
 کردو عصبي گفتامده..چشمش را تنگ  



_اصال چرا بايد تو روز روشن ادم ربايي کنن..مگه شما اينجا چه کاره  
ايين...داشت سمت سرهنگ ميرفت که دو سرباز نگهش داشتند...سرهنگ که  
پيرمردي عاقل بود چيري نگفت ميدانست االن حال خوشي ندارد و بحث بي 

 فايده است...بهراد اينبار صدايش لرزيد و ارام تر گفت

_اون سنش کمه...دلش نازکه...طاقت نداره....بعد اشکش پايين چکيد...و 
 عقب رفت تا گريه اش را نبينند.... 

 پشتش ايستاد...   سرهنگ

_پسرم ما تمام تالشمونو ميکنيم..حتما پيداش ميکنيم...بهراد اميد داشت...چون  
شک نداشت   توانايي نيرو انتظامي ايران برايش اثبات شده بود...به توانايي انها

...اما نميتوانست دست رو دست گذاردو بنشيند...ياد ديشب و رفتار خشنش  
افتاد....دوست خودش را دذ دره پرت کند...چقدر درحقش ظلم کرده  

بود...سويچ را در مشتش فشرد ....خون از البه الي دستانش بيرون 
بي   زد...بدترين غروب عمرش بود...اشکش را پاک کرد...»قسم ميخورم اون

 صفت رو با دستاي خودم بکشم«بعد با سرهنگ به کالنتري رفتند... 

تکان هايي که ماشين خورد به هوش امد..چشمش را باز کرد..همه چيز تار   از 
بود...کمي بعد چهره ي چند کودک و سپس چندين کودک را ديد...بلند شد با 

تاد گيجي به انها نگاه کرد و سپس چشمش به يک کفش مردانه کنارش اف
ي  نشانه..سرش را بلند کرد..مرد غول تشن با اخم انگشت اشاره اش را به 

سکوت مقابل دهانش گرفت...رها تازه به ياد اورد که چه اتفاقي افتاده....ياد  
جواد افتاد...به گريه افتاد..که مرد سريع با خشم کنارش نشستو دستش را 



اره خفه هق ميزد..مرد مقابل دهنش گرفت...رها با ياد اوري مرگ جواد بيچ
 کنار گوشش غريد 

_خفه شو ديگه وگرنه گردنتو ميشکنم....ترسيد...ارام سري به نشانه ي 
»باشه«تکان دادو سعي کرد گريه اش را خفه کند...لبهايش از ترس ميلرزيد...به  

چهره ي بچه ها نگاه ميکرد...چهره هاي زخمي و خاکي و موهاي 
 يژوليده...ناگهان دختر بچه ايي که کنارش نشسته بود لرزيد و روي کفه 

کاميون افتاد...چشمانش باال رفت و کف باال اورد...رها نگران کنارش رفت و  
ارام تکانش داد که محافظ با خشونت بازويش را کشيدو سرجايش  

 نشاند....رها با التماس به بچه اشاره کرد...اما محافظ بي اعتنا به او نگاه کرد... 

به نفس نفس افتاد...و بي با بغض به دخترک نگاه کرد....تمام کرده بود...  رها
حال به اتاقک تکيه زد و اشک ريخت...دومين مرگي که امروز ديد...براي دل 

 نازک و ظريفش زيادي بود...کمي بعد از حال رفت.... 

 ناواضحي به گوش ميرسي چشمش را باز کرد...سرش درد ميکرد...  صداهاي

ين...وگرنه من  _از همين االن بهتون بگم...کوچک ترين ازاري بهش نميرسون
ميدونم وشما..به خصوص تو سهراب.....رها چشمانش را کامل باز کرد..و 

 حصور چهار مرد را باالي سرش حس کرد... 

 _خيله خب بابا اه...ميگم کيا دختره چند سالشه.. 

 اسم اشنايي با صورت انها نگاه کرد...يکي از انها زيادي اشنا بود..  کيا؟؟چه

يره ي رها شدند...کيا کنار رها زانو زد و ارام  _بهشوش اومد...همه خمجيد 
 تکانش داد...



_رها؟؟حالت خوبه؟؟اصال الزم نيست بترسي..جات امنه....رها با تعجب به کيا  
 نگاه کرد..نيم خيز خشدو پرسيد..

_اقا کيا؟؟؟من..من کجام..اينا کين؟؟چي شده؟..سهراب پوزخندي زدو ارام با  
 خود گفت

 داره.. _اي جان چه صداي نازي

 به رها لبخندي زدو گفت..  کيا

_جاي بدي نيست يه مدت اينجا مهموني بعدشم قول ميدم صحيح و سالم برت  
 گردونم...رها با نگترس گفت.. 

_ااخه يعني چي؟توروخدا؟...اصال ميدوني جواد رانندمو کشتن...ميدونم که منو 
رد..منصور  دزديدين ..ولي اخع واسه چي؟؟؟بعد سوالي به ان سه تا نگاه ک

دستي به ريشش کشيدو بدون حرف بيرون رفت..سهراب با پوزخند دست به  
 سينه نگاهش کرد ومجيد..

_نترس دختر خانوم ...الزم نيست چيزي بدوني ..همونژور که کيا گفت يه چند  
روزي اينجا مهمون مايي بعدشم سالم برميگردي....بعد رفت...رها با ناراحتي به 

 که رها حسابي به دلش نشسته بود...   کيا نگاه کرد....کيا

_بهم اعتماد کن ...تگه هر کاري که گفتم انجام بدي اتفاقي نميفته مطئن 
باش....خب ديگه ما ميريم بيرون تو ام همينجا استراحت کن...رها ميدانست 

حرف زدن فايده ايي ندارد باشه ايي گفتو دراز کشيد...و به گوشه ي اتاق زل  
که ناراحت   ادت کمي دلداريش دهد اما به او حق ميدزد...کيا دوست داش

 باشد..بلند شدو به سمت در رفت قبل از خارج شدن گفت 



_هرچي که الزم داشتي بگو ...بعد رفت...رها شروع کرد به گريه کردن...به  
بهراد فکر ميکرد...اينکه االن چکار ميکند..اصال حالش خوب است يانه...تا صبح  

ارهاي اتاق چهار گوشه ي کوچک که تنها يک تخت و  خوابش نبرد ..به ديو
بود..هنوز بدنش  ردهصندلي و قاليچه داخلش بود نگاه کرد...زانويش را بغل ک

از اخرين رابطه با بهراد که به نحوي تنبيهش بود درد ميکرد...چشمانش از  
 گريه ورم کرده بود...تمام فکر هايش به بهراد ختم ميشد.......... 

 قرار نداشت...تا اينکه دوباره زنگ خورد... کالنتري   در 

 اشاره ي سرهنگ جواب داد... با

 _الو 

_ببين يه بار ديگه فوحش بدي ديگه زنتو نميبيني...حاالم خوب گوش کن ببين  
چي ميگم...به او پلساي که کنارتن بگو خودشو عقب بکشن وگرنه دختره رو 

 ميکشيم...منتظر تماس بعديم باش..

 ق .....گوشيرا روي ميز گذاشت و رو به سرهنگ کرد.... سپس صداي بوو  و

_حاجي من ميدونم اين اشغاال چي ميخوان...دارن بيخودي لفتش ميدن...بعد 
با گنگي روي صندلي نشست با هردو دست سرش را گرفت سرش از توهمات 

 وتخيالت منفي درد ميکرد...در ذهنش با نفرت ميگفت 

دندانهايش را روي هم ميساييد...در اين هنگام  _کيا گيرت بيارم گردنتو ميزنم...
تقه ايي به در خوردو پس از اجازه ي سرهنگ شهرام داخل شد...با ناراحتي و  

سردرگمي به بهراد نگاه ميکرد..انشب به پدر رها که خود سرهنگ کالنتري 
بخش ديگر شهر بود خبر دادند...نازنين خانوم دوبار متوالي کارش به بيمارستان 



..مهران ارام و قرار نداشت و هر از گاهي يقه ي بهراد را ميگرفت...بهراد کشيد.
هم که حوصله جر و بحث را نداشت سکوت کرد تنها به فکر چاره بود ....بهراد 

به ادمهاي با نفوذش سپرده بود که دنبال سرنخي از ادم ربا ها باشندکه  
شرمندگي  برادران نادري و کيا...شهرام در اين مدت بسيار احساس 

ميکرد....نميتوانست حتي تصورش را بکند...بهراد به اين فکر ميکرهد که 
خودش با فرادي که در لب مرز دارد دست به کار شوند.....اين را ميدانست که 

پليس بالخرع انها را پيدا ميکنند اما اينگونه مرتب و منظم کلي زمان 
يي جور کردواز کالنتري  ميبرد...پس تصميم گرفت به عمارت برگردد...بهانه ا

بيرون رفت..سوار ماشين شد که مهران هم سوار شد....بهراد کوتاه به او نگاه 
کردو ماشين را روشن کرد...اين دو روز مدام تصوير کوچکش را به خاطر 

 مياورد و بغض ميکرد... 

عمارت رسيدند..دايه در عمارت همچون عذا دار ها گريه ميکرد..بهراد مرضيه  به
ه ي خدمه هارا کنار زدو شانه هاي دايه را گرفت...همه از حضور او شوکه  و بقي

 شدند...دايه با چشمان شرخ گفت 

_بهراد پسرم ...رها...»هق زد«..دخترم کجاس؟؟اون طفل معصوم 
کجاس؟؟...بهراد خودش داشت گريه اش ميگرفت...راست ميگفت معصوم 

ز انها ايستاده بود نزديک شدو با  بود...دايه را بغل کرد ..مهران که کني دور تر ا
بغض دستش را روي شانه ي دايه گذاشت...دايه دستش را گرفت و نوازش 

 .....بهراد جداشدو روبه دايه گفت... دکر 

_ پيداش ميکنم...مطمئن باش....دايه سري از اميد تکان داد...بهراد به مرکز  
 عمارت رفت و حسين را صدا زد...حسين با تعجب امد 



 ما کي تشريف اوردين قربان؟؟_اا ..ش

_گوش کن حسين برو مرز و همه ي بچه هارو جمع کن..همشون...به بچه 
 هاي حشمتم بگو بيان...عجله کن... 

 _چ چشم 

سريع به راه افتادو رفت...بهراد رو کرد به مهران که سوالي به او نگاه  حسين
 ميکرد وسپس گفت

_مهران..دنبالم بيا...به دنبالش سمت زير زمين رفت...کنار يک در قهوه ايي  
ايستادکليدي از جيبش در اوردو در را باز کرد...تاريکي مطلق بود...بهراد جلو  

شدن انبار مهران متعجب به بهراد نگاه رفتو کليد برق را زد...با روشن 
رفت...چند تا را روي ميز  اکرد...انبار پر از اسلحه بود...بهراد سمت اسلحه ه

 چيد...نگاهي به مهران کرد و گفت 

 _ميموني يا مياي؟؟؟ 

_معلومه که ميام ...بهراد کلتي را سمتش پرت کرد...مهران ان را در دست 
 ا در سر تک تک ادم ربا ها خالي کند... فشرد ...دوست داشت گلوله هايش ر 

 ................ 

اتاق باز شد....کيا با ظرف غذا و لبخند داخل شد...رها نگاهي به او کردو   در 
 کمي جمع شد....سيني را روي تخت گذاشت و با لبخند روبه کيا کرد... 

 _نترس رها...تا من اينجام الزم نيست بترسي... 

 با ناراحتي گفت رها



 اد....حالش خوبه؟؟ازش خبر دارين؟؟؟_بهر 

 دندانش را روي هم ساييدو گفت..  کيا

_چرا بد باشه؟؟؟اصال تقصير اونکه تو اينجايي...اگر پيشنهاد مارو قبول ميکرد 
 اون جواد بيچاره هم االن زنده وتو ام خونت بودي...رها سريع گفت

ته که درخواستونو  _نه ...اون هميشه بهترين تصميمو ميگيره...حتما دليلي داش
 رد کرده...من بهش ايمان دارم....کيا با عصبانيت گفت... 

_بسهه ديگه...به چيش انقدر مينازي...به اون اخالق گندش؟؟...حيف تو  
 نيست؟؟...بعد خم شدو گفت... 

_اون لياقت تو رو نداره.....رها بغض کرد...اصال چرا کيا در رابطه ي ان  
 ان گفت... دودخالت ميکرد...با صداي لرز 

_هر چي که هست...من دوستش دارم...مام حق نداري راجبش اينطوري حرف  
 بزني...

با عصبانيت پاشد و از اتاق خارج شد...رها هم به گريه افتاد...حق نداشت  کيا
با بهرادش اينگونه حرف بزند...کيا با عصبانيت جلو ي مجيد رژه ميرفت...در  

 ه ي بهراد را گرفت...... نهايت تلفن مخصوص را برداشت و شمار 

 _الو ... 

_گوش کن بببن چي ميگم بهراد...زودتر تصميمتو بگير ...اون مرز المصبو اگه  
 باز نکني رها رو ميکشم ....بهراد متعجب از لهن کيا در گوشي داد زد...

 _خفه شو کيااا....چه مرگت شده؟؟ميفهمي چي ميگي؟؟ 



رفت...مجيد هم متعجب نگاهش _باشه ....اينطوريه...بعد به سمت انباري  
ميکرد....در را سريع باز کرد...رها با ترس به قيافه ي بيرحمش نگاه کرد که  

داشت به سمتش مي امد...سريع شال را از سرش کشيد...و تنها مکالمه فرياد  
 هاي بهراد بود که کيا زا صدا ميزد.... 

وزش  موهايش چنگ زد....و اورا سمت خودو گوشي دستش کشيد...س به
 دردناکي در سرش پيچيد اخ بلندي گفت که دنيا را بر سر بهراد اوار کرد.. 

 _کياااا..چه غلطي کردي؟؟؟تمومش کن؟؟؟خواهش ميکنم...کيااا... 

 که صداي فرياد او را شنيدبا صداي لرزان و اهسته گفت...   رها

 _بهراد؟؟؟...از شنيدن صداي رها سست شد...با غم واضح در صدابچيش گفت

..ميام دنبالت باشه؟..يکم صبر کن....رها گريه  جان...نترس عزيزم نترس _رها
اش شدت گرفت...صدايش به او اميد ميداد...چقدر دلش برايش تنگ شده  

بود...ميترسيد به خاطر او پيشنهادشان را قبول کند...و اين باعث احساس گناه  
 کند..سريع گفت... 

 گفت...   _بهراد قبول نکن ....کيا سريع هولش دادو

_واي به حالت اگه قبول نکني...اونوقت من ميدونم و اين دختر....بدونه گوش 
 دادن به فوحشها و فرياد بهراد قطع کرد...به ذچرها زل زد و جلو رفت... 

_بهت نمياد انقدر فداکار باشي...يه بار ديگه از بهراد حرف بزني من ميدونمو 
تو...پس بشين جيکتم در نياد...رها که روي تخت جمع شده بود..جلويه گريه  

اش را گرفت تا ضعيف جلوه نکند..شالش را چنگ زدو پوشيد..و رويش را 
 شوکه شد  برگرداند...کيا چانه اش را گرفتوسمت خود برگرداند...رها



_من منتظر يه جرقه از طرف تو بهرادم تا حرصمو سرتون خالي کنم...پس  
 مراقب حرفات باش... 

 چانه اش را رها کردو بيرون رفت...در سالن سهراب سوتي کشيد  بعد 

 _جووون...افرين خوشم اومد

نگاهي به او کردو گفت...من امشب ميرم خونم فردا   کيا
بعد رفت و فراموش کرد که رها را دست چه  ظهربرميگردم...مراقبش باشين...

ادمي سپارده است...بهراد پس از قطع تماس گوشي را به زمين کوبيد..چند بار  
  مروي ميز کوبيدو فرياد زد..._ميکشمت کيااااا به خدا ميکشمتتتت....مهران ه

 عصبي دستي به صورتش کشيدو در دلش از خدا کمک خواست.... 

هراد را داخل گوشي ديگري انداخت ..چون ممکن  از خدمه ها سيمکارت ب يکي
 بود دوباره تماس بگيرند.... 

شد و حسين با چندين ماشين وارد عمارت شدند...حدودا ??نفر را با خود   شب
اورده بود...همگي درشت هيکل و خشن...بهراد سمتشان رفتو به عده ايب  

 . سپرد تا مخفيگاهشان را پيدا کنند...و همه را مسلح کرد....

از رفتن ان ده نفر براي تجسس...مهران کنار بهراد ايستادبا ديدن ان  پس
 مردها به بهراد شک کرد... 

_بهراد؟...به سمتش چرخيد...در همان حال که خشاب داخل تفنگش ميگذاشت 
 گفت 

 _چيه؟؟



 _اينا کيي؟؟از سرو روشون خالف ميباره.. 

بعد از اينکه از خالف دست _اره قبال تو کار خالف بودن...اينچيزا خوراکشونه..
 کشيدن ازشون حماييت کردم..حاالم واسه من کار ميکنن....

 سرش را خاذاندو با خود گفت مهران

_خدا رحم کنه....در همين حين گوشي مهران زنگ خورد....سرهنگ پدر رها  
بود که طي اين سه روز ديوانه وار دنبال رها بود..بهراد به چهره ي مهران نگاه 

 بخندي گوشه ي لبش امد..باخوشحالي گوشي را قطع کردکرد...ل 

_بهراد ...فهميدن از کجا زنگ ميزدن...تماسا از بندر بوده...بهراد خدا رو شکر  
 کرد.. 

_عاليه...همين امشب راه ميافتيم...سپس حسين را صدا زد...و گفت..._بگو  
 اون ده نفر برن بندرما هم امشب حرکت ميکنيم... 

بهتره بسپاريمش دست پليسا...نکنه جفت پا بريم تو   _فکر نميکنيمهران
 نقششون....بهراد در حالي که خشاب تفنگش را جا مي انداخت گفت 

_کارشون بي نقصه ولي کمي طول ميکشه...نميزارم رها بيشتر از اين اسير اون 
اشغاال باشه...عجله کن بيا....حرف دل مهران را زد...با هم سمت ماشين 

ماشين و ون پشت سر هم بودند...بهراد در طول مسير به رها  رفتند...چندين 
زدند؟؟؟...از   کتکشفکر ميکرد اينکه ..االن چه وضعيتي دارد...اذيتش کردند؟

اين افکار بي قرار ميشدو سرش درد ميگرفت...هر از گاهي به راننده تشر ميزد 
 که سريع تر برود.................... 

 زير زمين ميرفت....  زنان و سيني به دست به سوت



را باز کرد...رها روي تخت خوابيده بود...سهراب سرش را کج کرد و نگاهي  در 
خريدارانه به جسمش کرد...جلو رفت..سيني را روي ميز گذاشت...رها پشتش 
به سهراب بود...رده هاي اشک روي گونه اش بود...سرش را خم کرد تا چهره  

را روي گونه اش کشيد...وقتي بيدار   اش را ببيند..پوزخندي زدو پشت دستش
نشد دوباره تکرار کرد...رها کمي تکان خورد ..چشمش را که باز کرد...دستي 

کنار صورتش بود...وقتي فهميد کجاس جيغي زدو بلند شد...به سهراب 
 همچون جنايتکاري نگاه کرد...سهراب خنديد... 

گفت...تو خواب   _چه خواب سبکي داره مادمازل...بعد چشمکي زدو ارام تر 
خيلي ناز ميشي.....رها از رفتار سهراب ميترسيد...ادم درستي به نظر  

نميرسيد...سهراب از نبود کيا جرات گرفته بود...جلو رفت...کمي زل زد به 
 چشمان ترسيده اش...خم شدکه رها سريع به گوشه ي ديوار دويد.... 

هراب کمي اداي گرگم _و و لم کن...چي ميخواي از جونم؟؟؟داشت ميلرزيد...س
 به هوا در اوردو جلو رفت... 

_ميخواي بازي کني؟اره؟باشه...االن ميگيرمت...به سمتش رفت ...رها خواست  
فرار کند که سهراب که فرز تر بود از شانه اورا گرفت و به خود نزديک کرد...از  
ترس نميتوانست حرف بزند تنها تقال ميکرد...سهراب هن با لذت کنار گوشش  

افسارم ديگه دست   گرنهمزمه ميکرد...بهتره کيا از اين قضيه بويي نبره و ز 
 خودم نيست....بعد شالش را از سرش کشيد..دستش را الي موهايش برد... 

 _حيف اين موها نيست که زير شال قايم شه؟؟

دل خدا را صدا ميکرد...سهراب صورت رها را با دست گرفت و ارام سمت  رهادر 
ترس ديدن ان گرگ چشمانش را محکم بسته بود...با لذت به  خود برگرداند..از 



صورت رها که در کمتراز يک وجبي صورتش بود نگاه کرد...خواست جلوتر رود 
 که صداي منصور متوقفش کرد... 

_سهراب کافيه...چند بار بگم کيا دختره رو سفارش کرده..اين يعني بازيگوشي  
ا ول کرد...او هم دويدو به سمت ممنوع.....سهراب با حرص عقب کشيدو رها ر 

ديگر اتاق رفت ونشست...سهراب به اين شانس بد لعنت فرستادو بيرون 
کرد که ان مرد   کر رفت....منصور هم نيم نگاهي به رها انداختو رفت....خدا را ش

به موقع امد..گريه اش گرفت....احساس کثيفي ميکرد...در دلش بهراد را صدا  
 بودش احساس نا امني داشت.... ميکرد...بهرادي که از ن

در کنار شومينه روي صندلي اش نشسته بود...حس تنفرش به بهراد بيشتر   کيا
شده بود...انقدر خوشانس بود که دختري چون رها اينگونه دوستش  

داشت...به او وفا داشت...هر از گاهي به سرش ميزد که رها را از ان انباري به  
 ... دصور به او نرسد و هم دست بهراجايي ديگر ببرد...که هم دست من

از رسيدن به بندر بهراد به ماشين ها دستور داد پراکنده شوند و در محل   پس
مشخصي توقف کنند...خستگي از سرو رويش ميباريد...در اين چهار روز ته  

ريشش را نزده بود...مهران هم همينطور...وقتي به مقصد رسيدند پياده 
گو قديمي شدند که حياط بزگي داشت...تمام شدند...داخل يک خانه ي بز 

وسايل را درخانه جايازي کردند..اصلحه هارا هم داخل يک اتاق 
 گذاشتند...مهران پيش بهراد رفت...دستي روي شانه اش گذاشت... 

_داداش تو برو يکم استراحت کن..چهار روزه درستو حسابي نخوابيدي..اينا با  
 من...بهراد با چشمان خمارش گفت 

 _نميشه مهران..تو برو بخواب...



_من تو ماشين خوابم برد...با اين حالت اخه ميخواي چيکار کني....بعد دست 
با مهران  مهران را گرفتو سمت اتاقي برد...بهراد هم مقاومت نکرد...حق 

بود....با اين حالش چه کار ميتوانست بکند...از بيخوابي هر از گاهي سرش گيج  
ميرفت...با همان لباسو کفشها خود را روي تخت انداخت..به ?دقيقه نکشيد  

 که خوابش برد........... 

ان اتاق کوچک قدم ميزد...ديگه تحمل نداشت...بايد از انجا بيرون   در 
هاي فرار فکر ميکرد...پنجره ..نه چون نرده داشت...بايد  ميرفت...به تمام راه 

ريسک ميکرد...هر طور شده.....چشمش به سيني فلزي روي ميز افتاد...به  
سنگينو   ريباسمتش رفت...بشقابها را از رويش برداشت و در دست گرفت..تق

قديمي بود...تصميمش را گرفت...همانطور که لبش را ميجوييد نقشه 
منتظر شد...تا اينکه صدا پا از پله ها مي امد...ميدانست امده   ميکشيد...کمي

اند تا ظرف غذا را ببرند...رها سريع پشت در ايستاد...فقط خدا خدا ميکرد که 
ميشد....سينه را در دست  لهان مردک در را ارام باز کند...وگرنه قطعا  

ا ارام باز فشرد...قلش چون ديوانه وار ميزد...مرد کليد را انداخت و در ر 
کرد...با تعجب نگاهي به اطراف کرد..برگشت تا پشت در را ببنيند ...که رها با 

ان سيني محکم بر سرش کوبيد...مرد کمي گيج شد ..سپس افتاد...با ترس به  
مرد نگاه کرد..سيني را ارام روي زمين گذاشتبا لرز از پله ها باال رفت...به راهرو  

..وقتي کسي نبود...با هول به سمت خروجي رسيد...با دقت اطرافش را ديد 
 رفت..در را ارام باز کرد...که يکي داد زد.... 

_هي..وايسا ببينمم....بعد دويد سمتش...رها هم با ترس در را باز کرد که  
حياط را ديد ...مرد دادو هوار کرد..که چندين محافظ در حياط جمع شدندو  

دو همه شان را درک کند...نقشه  رها را احاطه کردند....دوست داشت گريه کن



از   يکياش بر اب شد...همانطور سر جايش با اخم و حرص ايستاد که 
محافظها...سريع...دوبازويش را پشت بردو نگهش داشت...از اين حرکت  

 دردش گرفت و لبش را به دندان کشيد...مرد غريد

 _ميخواستي فرار کني فسقلي..اره؟؟؟هه.... 

داي منصور همه برگشتند...رها سعي کرد _اينجا چه خبره؟؟؟؟با ص
نترسد...اخمش را حفظ کرد تا ضعفش را نبينند...منصور که فهميد جريان  

چيست..جلو رفت و مقابل رها که کمي خم شده بود ايستاد...سيلي محکمي به 
 صورتش زد که تا چند لحظه فکش سر شد..

نشونت بدم.....دستش  _انقدر ليلي به ال الت گذاشتيم که هار شدي...يه فراري 
 را باال برد که محکمتر بزند ..... 

 _بسههه....کيا سريع خود را به انها رساند و با خشم گفت.... 

_چه غلطي ميکني...مگه نگفتم حق نداري روش دست بلند کني....رها که هنوز  
سرش کج بود...داشت گريه ميکرد....حاال ميفهميد که بهراد ان روز چه قدر ارام 

 سيلي زده بود.... به او 

 _دختره ميخواست فرار کنه...نکنه انتظار داشتي نازش کنم....؟؟ منصور

 بازوهاي رها را از دست محافظ رها کردو دستش را گرفت....  کيا

_ديگه تمومش کن...بعد رها را به سمت اتاقش برد و ارام هلش  
ودو برزخي  داد...محافظي که سيني بر سرش خورد...با سر کج کنار در ايستاده ب

رها را نگاه ميکرد...کيا دست به کمر مقابل رها که بي صدا روي تختش 
 نشسته بود نگاه کرد...ارام گفت 



_ديگه از اين فکراي احمقانه به سرت نزنه...اگه به حرفام گوش کني...مشکلي  
واست پيش نمياد...امروز به بهراد زنگ ميزنيم....تا فردا شب بهش اخرين 

 گر قبول نکنه...اونا تو رو ميکشن...... مهلتو ميديم...ا

با ترس سرش را بلند کردو به کيا نگاه کرد...اشک در چشمان قهوه اييش   رها
 جمع شد...کيا جلو تر رفتو گفت

_نترس....نميزارم بکشنت...قبلش خودم از اينجا ميبرمت....ولي در اون صورت 
ني.....رها با ناباوري ديگه چشمت به بهراد نميافته...ديگه پيش من زندگي ميک

 نگاهش کرد...کم کم خشم جاي تعجب را گرفت...با صداي گرفته اش گفت

_چطور ميتوني انقدر پست باشي...بميرم بهتر از اينکه با تو بيام.....حيفه اقا  
 شهرام نيست که برادر توئه....کيا با عصبانيت گفت... 

ازش ميگيرم.....اين حرف   _خفه شووو.....بهراد نامزدمنو ازم گرفت...منم تورو
دلش نبود....واقعا از رها خوشش امده بود....از همان روز که در بيمارستان 

بودند به دلش نشسته بود...طوري که االن ديگر اصال به مليکا فکر  
بيرون  اقنميکرد.......رها با تنفر نگاهش کرد...کيا چرخيدو از ات

 رفت................ 

 خواب پريد...دو ساعت بود که از خوابش صداي زنگ گوشي از  با

 ميگذشت 

 _الو؟؟؟

_,گوش کن ...اگه تا فردا مرزرو باز کردي که هيچ...اگه نکني ديگه چشمت به  
 جنازه ي دختره هم نميفته....و سپس ....بوووق 



گوشي را روي تخت انداخت و چند بار روي صورتش دست کشيد......اگر    بهراد
.ناچار مرز را باز ميکند...با کالفگي بلند شد...با سالن  تافردا شب پيدايش نکنند..

رفت همه مشغول رديابي بودند...مهران هم با تلفن صحبت ميکرد......چند  
مشت اب به صورتش زد...در اينه به خود نگاه کرد...همچون اوايلي که رها را  

 ديده بود.. ته ريشش امده بود....ارام گفت.. 

ن....دلم واسه بهرادي گفتنت تنگ شده....بعد با  _عزيز دلم يکم ديگه صبر ک
خيسي دستش موهايش را باال زدو به سالن برگشت....شب بودو تا شبي ديگر 
وقت داشتند....همگي در تکا پو بودند...در عمارت دايه تسبيحش را لحظه ايي 

نشسته  تريرها نميکرد...مادر رها هم قران به دست در گوشه ي کالن
ر رها با بغضي پنهان چشم بر هم نميزاشت.........رها هم در  بود...مرتضي پد 

اتاق با صورتي که کمي از سيلي منصور سرخ بود ..ازان پنجره ي زندان ماه را 
نگاه ميکرد...بهراد را ميديد...با خود گفت شايد اين جدايي کوتاه کمي رويش  

ماه بود ارام ...همانطور که خيره ي شدهتاثير گذاشته...شايد وابستگيش کمتر 
 زير لب گفت 

 _دلم براي اغوشت تنگ شده ...... 

به غرغر هاي بهراد بر سر زير دستهايش را گوش ميداد...با کالفگي  مهران
ساعتش را نگاه کرد...?ظهر بود...هنوز مکانشان را پيدا نکرده بودند...به بهراد  

ن کرد...تا اينکه  نگاه کرد که هر دقيقه کالفه تر ميشد...بهراد هم نگاهي به مهرا
 تلفن بهراد زنگ خورد....سرهنگ مجيدي بود.... 

_الو...اقاي رادمهر..کارتون خيلي احمقانس...سريع افرادتو کنار بکش...تيم ما  
 االن تو راه اونجاس....بهراد پوزخندي از سر اعصبانيت زد.... 



_پس بالخره راه افتادين...نميشه...تا همين امشب وقت دارم....وگرنه  
 نمو...... ز 

 که به تنگاي وقت پي برد با ناراحتي گفت...   سرهنگ

_خيله خوب...ادرسشو پيدا کردين ؟؟؟...بهراد با کالفگي خواست بگويد نه 
 ....که يکي از مردها با خوشحالي داد زد... 

 _بهراد خااان..... 

درسالن نشسته بودند...رها روي صندلي چوبي بسته شده بود و روبه  همگي
هم به  روي منصور و سهراب و کيا و مجيد بود....به گفشهايش نگاه ميکرد..کيا 

رها...و منصور هم به اينکه اگر بهراد قبول نکند با اين دختر چه کند...خانه در  
سکوت بود...دقايقي بعد منصور به ساعت نگاه کرد...از ?شب گذشته 

بود...گوشيش را برداشت تا تصميم بهراد را بشنود...شماره را گرفت...دست در  
 جيب ايستاد... 

 _خب چيشد...؟ 

ام با زنم صحبت کنم....منصور نگاهي به رها انداخت که _قبوله..قبلش ميخو
براي صداي بهراد له له ميزد...به سمتش رفتو گوشي را کنار گوشش 

گذاشت...صداي بهراد که برايش خوش اهنک ترين صدا بود در گوشي  
 پيچيد.... 

 _الو ....رهااا.........با بغض گفت 

 _به..راد...بهراد... 



 .در حالي که از دور به در باغ نگاه ميکرد گفت.... .بهراد نفس عميقي کشيد .

_عزيز دلم ...ديگه الزم نيست بترسي......و سپس ارام گفت.....امشب برت  
ميگردونم....رها اشک شوق ريخت...اينکه بالخره بهرادش را ميبيند...خواست  
حرفي بزند که منصور گوشي را برداشت..رها با چشمانش گوشي را دنبال کرد 

 ..... 

_خب...تا وقتي مرزارو باز ميکني اين خانوم مهمون ماست....بعد از اينکه  منصور
مهموله ها رو رد کرديم....دختره رو تحويلت ميدم....بعد قطع کرد...رفت و  
دوباره روي مبل نشست....به باديگارد اشاره کرد که رها را برگرداند داخل  

در اتاق قدم   طرابضانباري.....بعد از اينکه محافظ رفت...رها با ا
 ميزد...نميدانست امشب چه اتفاقي مي افتد..

_خدايا ...خودت کمک کن....ساعتي گذشت همه چيز ارام بود تا اينکه با صداي  
شليک گلوله از روي تخت پريدو گوشش را گرفت...در باغ درگيري شده  

يي در  بود...منصور با اسلحه و با احتياط کنار پنجره ايستاد....ديد که عده ا
حياط ريختندو مشغول تيراندازي اند...کيا هم اسلحه اش را برداشت و پشت  
منصور ايستاد...سهراب هم همراه با دوست دختر هايش با سرو وضع به هم 

 ريخته خارج شدند و سمت حياط پشت رفتند.... 

_ميرم دختره رو بيارم...ميتونيم اونو سپر خودمون کنيم......با اين حرف  منصور
نگاه خالي به منصور کرد....در يک حرکت به مغزش شليک کرد ومنصور با کيا 

پيشاني خوني برزمين کوبيد....کيا نگاهي با نفرت به او کردو به زير زمين  
رفت....در را باز کرد که رها را گوشه ي اتاق ديد ...در خود مچاله شده بود...با  



گرفتو سريع بلندش وحشت به کيا نگاه کرد....به سمتش رفتو بازويش را  
 کرد...سپس بي حرف و با عجله او را به سمت حياط پشت برد......... 

 ........ 

اخرين باديگارد را کشتند با عجله داخل شد ...مهران که تفنگ در دستش  وقتي
 ميلرزيد از کنار بهراد گذشت و داخل شد.... 

جسد منصور کسي   _رها....رها؟؟؟....بهراد با نگراني به اطرافش نگاه کرد...جز 
در انجا نبود...که ناگهان صداي تيکاف ماشين توجه همه را به در انتهاي سالن 

جلب شد...بهراد به سمت در دويد که...لحظه ايي صورت کيا را پشت فرمان  
وگرنه ديوانه ميشد...با  بگيردديد...با دو به سمتشان دويد...بايد جلوي کيا را 

 او دورتر ميشد....با خشم فرياد زد تمام توان پشت ماشين دويد اما

 _کيااااااااا 

ماشيني جلوي پايش ترمز کرد....با ديدن سرهنگ مجيدي و يکي از  ناگهان
افسران سريع سوار شد...نيروهاي پليس سر رسيده بودند...افسر با سرعت 

ميراندو ماشين کيا را تعقيب ميکرد...سرهنگ مجيدي هم با بيسيم به افرادش  
 که بزرگراه خارج شهرک راببندند...دستور داد  

 ............. 

 با گريه دستش را بي هوا به سمت کيا پرت ميکرد رها

_عوضييي...اشغال....ولم کن....چي ميخواي از جونم.....سپس هق زد....انقدر  
از ناراحتي سست شده بود که ضربه هايش هيچ اسيبي به کيا نميرساند ...کيا  

 و داد زد... نگاه ترسناکي به او کرد



 _خفه شو..... 

دلش ميخواست خودش را پرت کند پايين که کيا سريع فهميدو در را قفل   رها
 کرد.... 

_احمققق....تا اون بهرادو نکشم نميميري مطمئن باش....رها تنها گريه  
ميکرد....تمام وجودش براي بهراد له له ميزد....چشمش با نور قرمزو ابي افتاد  

که کمي خيابان را روشن کرده بود.....ماشين پليسي جلوتر از بقيه ي ماشينهاي  
کوبيدو گاز داد....رها    اننيروي ضربت تعقيبشان بود....کيا مشتي بر روي فرم

 با اميد به پشت برگشت.... 

 وار ميراند و رها با ترس به جاده نگاه ميکردو ميناليد.... ديوانه

_بزار برم خواهش ميکنم....و کيا بدون توجه به حرفهاي او به دنبال راه فرار  
  بود....ديگر داشتند به بزرگراه ميرسيدند که کيا با ديدن ماشين پليسهايي که

جاده را بسته بودند ...سريع در جاده خاکي پيچيد.......رها از ترس اين دور تند  
و پياده شد...رها با تعجب   اشتجيغ خفه ايي کشيد......ماشين رها نگه د

 نگاهش کرد...کيا در طرف رهاذراذباز کردو اورا به زور بيرون اورد... 

 _ولمم کن... 

 ميان نخلها ميبرد ....  زور اورا به دنبال خود کشاند ....در  به

 ................ 

_پياده شدن..بعد با بيسيمش اعالم کرد که اطراف را بگردند....بهراد به سرهنگ
دنبال مسير نامعلومي که دلش ميگفت به راه افتاد...سرهنگ کمي بعد 



منوجهش شد چند بار اسمش را صدا زد اما او توجهي نکرد...در ان تاريکي به  
 مسير قلبش ميرفت............ 

چند بار نزديک بود بيفتد....هوا کامال تاريک   طول مسيري که کيا اورا ميبرد در 
بودو تنها سياهي درختان کمي مشخص بود...کيا کمي به اطرافش نگاه 

 کرد......بعد با صداي اميدوارانه گفت

_خودشه دنبالم بيا.......رها که ميدانست اين حرف يعني ديگر بهراد را نخواهد  
ت و کشيد....چند قدم جلو رفتند  ديد....بايد کاري ميکرد.....کيا دستش را گرف

که رها تمام زورش را جمع کردو لگدي به پشت زانو اش زد....طوري که کيا  
کردو با تمام توان به    فادهپايش خم شدو با زانو افتاد....رها از فرصت است

سمت مسير قبلي دويد....در ان تاريکي نعره ي کيا و صداي پايش....رها را به  
ر لحظه صدايش نزديک ميشد...تا اينکه لباسش را  وحش مي انداخت....ه

 چنگ زدو رها را متوقف کرد....رها گريه کنان داد زد

 _ولم کننننن.....خدا ازت نگذرهه...لعنتيي.... 

 با عصبانيت او را سمت خود کشاندو محکم بر دهانش زد.....  کيا

تش را  _احمق....يه بار ديگه همچين غلطي بکني ميکشمت...فهميدي؟؟؟....دس
محکم گرفتو خواست برود...که با صداي چيزي متوقف شد...دستش را سمت  
اسلحه اش برد که در همين حين...شخصي به کيا حمله ور شدو او را از پشت 

انداخت...طوري که رها هم بر زمين افتاد...با ترس به ان دوسايه که در گير 
با شنيدن صداي دلنشين دعوا بودند نگاه کرد....وسوسه شد که فرار کند...اما 

 شوهرش ايستاد...... 



_ ...ميکشمت.....رها با گريه به او که در حال زدن کيا بود نگا ميکرد...حتي 
دلش براي سايه اش هم تنگ شده بود...کيا دستش را سمت اسلحه اييي که  

پشتش بود و داشت کمرش را خورد ميکرد برد...بهراد همچنان وحشانه ضربه  
اسلحه را سمتش گرفتو او سريع جاخالي داد...همچون مار غلط  ميزد...که کيا 

ميخوردندو اسلحه را سمت يکديگر ميکشيدند.....رها با ترس و گريه به انها 
نگاه ميکرد...نميدانست چکار کند ....کدوم کيا استو کدام بهراد...تر جيح داد که  

کرد.....ناگهان  دخالت نکند....پس سنگ را انداخت و براي بهراد با گريه دعا  
صداي شليک ديگر.....از ترس اينکه بهراد تير  عد صداي شليک امد.....و کمي ب

خورده باشد با تمام توان جيغ زد و هق زد...که سايه سمتش رفت و شانه اش 
 را که با بيقراري ميلرزيد را گرفت..... 

 .منم...... _ششششش....اروم باش رها جان....اروم... 

ست شده....خودش بود...مشامش هيچوقت بوي بهرادش  احساس کرد س رها
را فراموش نميکرد....همچون بچه ايي که پدرش را يافته بهراد را بغل کردو 

گريه کرد.....بهراد هم بي صدا هق ميزد....چقدر اين گربه ي فسقلي و بغلي را 
اورا به سمت  ددوست داشت.....رها را از خود به ارامي جدا کردو با عرق سر 

اه برگشت برد....قبل رفتن...با نگراني به کيا نگاه کرد...گوشي اش را بيرون  ر 
کشيدو با دست لرزان فلشش را روشن کرد...چند بار تکرار کرد...که ديد عده 
ايي سايه به سمتشان امد...باالي سر کيا ايستادندوبا چراغ قوه حالش را چک  

 کردند.... 

 خورده....  _زندس ..يه تير به سمت راست شکمشافسر



از اينکه اين را شنيد شانه ي کوچک رهايش را گرفتو ارام به سمت ماشين  بعد 
ها برد.هردو در سکوت به کنار هم بودن فکر ميکردند...و بهراد...اب دهانش را 

چند بار قورت داد...بيشتر از اين نميتوانست تظاهر يه خوب بودن 
گلوله    زخمستش را روي کند...همينکه کنار ماشين ها رسيدند..خم شدو د

 گذاشت....رها با ترس بلند گفت... 

_بهرادي...چيشده...حالت خوبه؟؟...با همين حرف دو تااز نيرو ها به سمتش 
دويدن ...و تن خون الود بهراد را گرفتندو بلند کردند....رها حس کرد بدنش  
و  لمس شده در ان تاريکي چشمش تاريک تر شد...يعني بهرادش تير خورده بود

 شد......   ر ??دقيقه دم نزده بود....ناگهان در تاريکي ذهنش غوطه و

 .................. 

 صداي زنهايي که باالي سرش بودند چشم باز کرد...  با

 همه رويش خم شدند ناگهان

 _الهي بميرم برات دخترم...بهوش اومد؟؟

 _عزيز دل دايه...سپس هق زد.... 

 _خدايا شکرت... 

 ين تا يکم نفس بکشه ..... _کمي دورشو خلوت کن

به چهره ي مادرش و دايه و بي بي نگاه کردو ....با دلتنگي اسمشان را صدا   رها
زد...ناگهان ياد بهراد افتاد...انچنان سريع بلند شد که سرم از دستش کنده شد  

 و پوستش کمي پاره شد...مهران که کنارش بود گفت



 _چته رها...اروم ترر..

از تخت پايين امد...هنوز دوقدم نرفته بود که سرش  توجه به حرفش  بدون
 گيج رفت..خواست بيفتد که بي بي و مهران او را نگه داشتند.... 

 _مادر جان فعال استراحت کن...تو حالت خوب نيست... 

 ناليد ...  رها

 _بهراد...بهرادم حاش چطوره؟؟تو رو خدا بهم بگين... 

 با غصه گفت  دايه

...بعد عمل گفتن که خون زياد از دست داده...بايد  _خوبه رها جان نترس مادر
 بهش خون بزنن... 

چانه اش لرزيد...به سمت خروجي رفت...در انتهاي سالن ..با ديدن   رها
سرهنگو پدرش و شهرام و عده ايي ديگر..فهميد که انجاست....با ديدن رها  

 مرتضي جلو رفتو دست دخترش را گرفتو پيشانيش را بوسيد

 _خوبي بابا؟؟ 

  ccu_اره...بعد از نگاه غمگيني که به پدرش انداخت...به سمت شيشه ي 
رفت...از پشت شيشه به قهرمان زندگيش که روي تخت خوابيده بود نگاه 

کرد...قطره اشکي از چشمش چکيد...دوست داشت پيشش برود و بر صورت 
مردانه و جذابش دست بکشد...بر دستان بزرگو محکمش بوسه بزند و صورتش  

 بوسه کند...  غرقهرا 



منوع الورود ساعت ازبه هوش امدن رها گذشته بود...هنوز هم م يک
بودند...دوتن از محافظين هم کنار در بودندو به تبعيت از پرستارها نميگذاشتند  
کسي داخل شود....رها با حرص و بغض نگاهي به ان دو انداخت که همچون  

 مجسمه مانع ورودش بودند......رو به انها با اخم گفت

ومرد نگاهي  _ميشه کمي بريد کنار که حداقل از پشت شيشه ببينمش؟؟؟؟....د
به هم کردندو کمي کنار رفتند...پشت شيشه به او نگاه کرد...درميان ان سيم و 

دستگاه ها باز هم جذاب بود...دايه از دور نگاهش کرد...از وقتي که به هوش  
اما تا به هوش امدن   برودامده بود مدام از پرستار ها خواهش ميکرد که داخل 

بيچاره براي شوهرش دارد پر پر ميشود...به  بهراد نميزاشتند...ميديد که دختر 
 سمتش رفتو شانه اش را گرفت ...رها با چشمان نمناک نگاهش کرد... 

_عزيز دل دايه انقدر خودتو اذيت نکن...برو کمي استراحت کن...بعد نگاهي به 
 زخم گوشه ي لب رها کرد که کمي اطرافش کبود بود... 

 _بيا مادر ...بيا... 

شيشه سر خوردو با داسه هم قدم شد..سرهنگ و پدرش  دستش از روي  رها
همراه با شهرام و مهران در گوشه ي راهرو بودند....شهرام با ناراحتي و چشمان 
پر خون روي صندلي نشسته بود و با ناراحتي به وضعيت کيا و اين اتفاقات فکر 

 در ميامد گفت ه ميکرد...رها کنار شان ايستاد...با صدايي که از ته چا

اقا شهرام..حالتون خوبه؟؟؟..شهرام سرش را بلند کرد...نگاهش به چهره ي _
 رنگ پريده و کبودي هاي صورتش افتاد..احساس شرمندگي ميکرد.... 

 _خوبم ممنون...بابت اين اتفاقا خيلي ازتون عذر ميخوام...رها لبخند تلخي زد.. 



 _نگيد اين حرفو...شما که تقصيري نداري... 

 ر کاراش ميشدم....در همين حين پرستار گفت... _بايد بيشتر پيگي 

_اقاي رادمهر به هوش اومدن...يه همراه اجازه داذه داخل شه....رها قبلش به  
 تپش افتاد....همه به رها نگاه کردندو اورا مقدم دانستند...

_خداروشکر...رها جان تو اول برو تو....رها سري تکان دادو سمت در دايه
دو بهرادش را ديد که با چشمان خمار به روبه رويش نگاه دويد....ارام داخل ش 

ميکند...گريه اش گرفت...جلو رفت و کنارش ايستاد...بهراد که کمي گيج بود 
 تازه متوجه رها شده بود...لبخند بي جاني زد... 

_بهرادي....حالت خوبه؟؟...بهراد چشمش را ارام بازو بسته کرد...و به  رها
تاريکي شب متوجه اين چند کبودي و زخم نشده   صورت زنش نگاه کرد...در 

بود...دلش اتش گرفت...نفس عميقي کشيد که جاي بخيه اش 
 سوخت...چشمش را روي هم فشرد...رها سريع خم شد .. 

 _عزيزم ..درد داري؟؟بگم پرستار بياد؟؟....بهراد با صداي بي بم گفت... 

...کنار لبش  _نه...بعد دستش را بلند کردو روي جاي زخم صورت رها 
 گذاشت....رها بوسه اي بر سر انگشتش زدوبا چشمان اشکي لبخند زد.... 

_بهرادي...زودتر خوبشو...چون دلم براي بغل کردنت يه ذره شده...بهراد لبخند 
 غمگيني زدو به پارگي لب رها اشاره کردو گفت

طور  _تو ام زودتر خوب شو...چون منم دلم براي داشتنت تنگ شده.....رها همان
که سرخ ميشد...لبخندش پهن شد.....خمشدو بوسه ايي بر ته ريش چانه اش 



وهمينطور پيشانيش زد...بهراد غرق محبت همسرش شد...با چشمان قهوه اي  
 تيره اش به رها خيره شد...دستش را گرفتو فشرد و ارام گفت

 _ديگه نميزارم حتي يه قدم ازم دور بشي... 

ماري وابستگي بهراد شد که انگار خوب نشده تنش لرزيد...تازه ياد بي رها
 بود...با صداي لرزان گفت 

_بهراد..نگو که ميخواي دوباره منو تو خونه حبس کني؟؟....بهراد اخم کمرنگي  
 کردو گفت

_نتيجه ي ازاد بودنتو که همين اواخر ديدي...درضمن قبال که حبست  
که ديد مرغ بهراد    نکردم...فقط ميخواستم تنهايي بيرون نري ..همين....رها

يک پا دارد فعال بيخيال بحث شد..جدال براي حال االن بهراد خوب نبود پس  
 ارام گفت

_باشه بهراد...هرچي تو بگي....بيا فعال حرفشو نزنيم...بهراد دستش را گرفتو 
بوسيد...خدا ميدانست چقدر از برگشتنش خوشحال بود...رها با فکري که بر 

هراد را بوسيد...انقدر براي بهراد حضورش ارامش سرش زد...با بغض صورت ب
داخل شدو   م بخش بود که چشمانش را بستو به خواب رفت...پرستار ارا

 گفت... 

 _خانوم...وقتتون تموم شده...لطفا تشريف ببريد.... 

به بهراد غرق در خواب کرد و سپس بيرون رفت....در راهرو به ديوار   نگاهي
شکش چکيد....مهران هم متعجب به رها نگاه  تکيه داد....با ديدن مهران ا

 کرد...سپس به سمتش رفت... 



 _رها؟؟چي شده؟؟....رها خودش را در اغوش برادرش انداخت و گفت... 

 _بايد باهات حرف بزنم ..... 

نگاه غمگين دايه از اتاق خارج شد..مرتضي سري از غصه تکان داد...مهران   با
 هم روبه بزرگتر ها گفت

_خونه ي دوست من هميشه خاليه.....خونش قمه...رها ميتونه مدتي اونجا 
 بمونه ....خودمم ميرم پيشش... 

_مهران جان...پسرمو ميشناسم پيدا کردن رها براش اب خوردنه...خدا منو  دايه
شه که اين بچه يه روز روحو روان سالمي نداشت..نذاشتن که داشته بک

باشه..بعد گريه کرد....رها در راهرو صداي گريه ي دايه را شنيد...از گفتن حال  
نياز داشت...فقط تا   مانبهراد به انها پشيمان نبود...به کمک انها هم براي در 

 .........فرداي ان روزبهبودي بهراد در بيمارستان کنارش ميماندو بعد ميرفت

سيمکارت جديدي برايش خريدو خانه را برايش رزرو کرد..رها به   مهران
 برادرش قدر دانه لبخند زد... 

 _دستت درد نکنه مهران.... 

_قابل عتيقه ي خودمو نداشت...رها خنديد ...مشکالت زندگي چقدر وقت 
ت»من بايد قوي شوخي و شادي را از او گرفته بود...صاف ايستاد و با خود گف

باشم...هيچکس نبايد منو غمگين ببينه...اره«و بعد به سمت اتاق بهراد 
جلو   نهرفت...ديد که با باديگارد هايش مشغول حرف زدن است...رها خبيثا

 رفت به بهراد لبخند زد....بهراد هم لبخند زدو دستش را گرفت... 

 نديد ... _چرا انقدر دير دير به من سر ميزني ها؟؟؟...رها ريز خ



 _خب بايد اجازه رو صادر کنن تا من بيام...بعد به دو محافظ اشاره کردو گفت 

_ديروز اين اقايون به زور گذاشتن من به در نزديک شم...بعد رويش را از انها 
 برگردانند.....بهراد اخم غليظي به ان دو کرد و گفت... 

اين به بعد اين   _شما خيلي بيخود کرردين...کي گفت که جلوشو بگيرين...از 
خانوم گفت نفس نکشين ..نبايد بکشين روشن شد...؟؟؟..دو مرد هول شدندو  
سريع گفتند .._بله قربان ....و رو به رها سر به زير عذر خواهي کردند......رها  

سعي کرد جلوي خنده اش را بگيرد که موفق هم شد.....بهراد ان دو را مرخص 
هره ي شيطانيش لبخند زد....بعد اورا نزديک  کرد .....نگاهي به رها کردو به چ

 تر کشيد و با لذت به او نگاه کرد...رها هم با لخند خيره اش شد.... 

 ... منظورم _تو اين مدت ...کسي اذيتت نکرد..

 _نه.....بهراد از سر اسودگي نفسش را بيرون داد...ارام و با احساس گفت 

 .....رها چانه اش لرزيد... _دلم براي اين گربه ي ملوس يه ذره شده بود.

 _منم همينطور....ببخش...به خاطر من بود که تير خو.... 

_ششششش.......من اون لحظه حاضر بودم جونمو بدم...اينکه چيزي 
 نيست......... 

لحظه ايي از رفتن منصرف شد....اما عقلش ميگفت که نه....بايد   رها
ي کار با دايه و اقاجون  بري....بايد دوماه او را ترک ميکرد ديگ ادامه 

بود...فعال دو روز ديگر ميتوانست کنارش باشد...پس سعي کرد که اين دو روز 
بغل   ارا کنارش شاد باشد........روي بهراد خم شدو با احتياط سرش ر 



کرد..بوسه ي طالني به شقيقه اش زد....بهراد با لبخند دسش را که سرم به ان  
 نوازشش ميکرد که با زده بودند را روي روسريش کشيدو

گفتن کسي رها سريع جدا شدو رنگ عوض کرد......دکتر    اهههمممم
بود..باخجالت عقب ايستاد.....بهراد دوست داشت سرم را در حلق دکتر فرو 

 کند.... 

 _اقاي دکتر ...شما که تحصيل کرده اييد چرا؟؟؟يه تقي يه توقي....!!!بهراد

 خنده اش گرفت...  دکتر 

 هم گفتم .....بهراد با حرص گفت _بنده که يه ا

_اومديد وسط اتاق تاز بغل دست من اهم ميگي؟؟؟....رها با خنده سر به زير 
ايستاده بود....وقتي بهراد حرص ميخورد حرفهايش خيلي بامزه ميشد...اما  

 عصبانيتش.....خدا ان روز را نياورد.... 

 با شرمندگي سري کج کرد بعد رو به رها گفت...  دکتر 

وم ميشه تشريف بياريد نکات مراقبتي بيمارو براتون بگم.......بهراد سريع _خان
 تند شد 

_اگه راجب منه همينجا بگيد.....دکتر با خود گفت ..طرف چه غيرتي.....پس  
 همانجا برايشان توضيح داد......بعد از رفتن دکتر ....رها کمي بلند خنديد..... 

ه دار ميشي.....بهراد چپ چپ _واااي بهراد وقتي حرص ميخوري خيلي خند 
نگاهش کرد که رها خنده اش را خورد.....همانطور خيره ي رها بود.....رها کم  

 کم از حرفش داشت پشيمان ميشد که بهراد خنديدو گفت..... 



 _نظرت راجب اين چي بود؟؟؟؟رها نفسش را بيرون دادو با اخم و خنده گفت

ه ايي کرد و سپس با ناراحتي  _ااا ترسيدم...ديونه.....بهراد هم تک خند 
 گفت..... 

 _رها؟

 _جانم

 _معذرت ميخوام....بابت..اون روز...يعني....اون شب.... 

کز کرد....چه شب بدي بود برايش....چند لحظه سکوت کرد که بهراد با   رها
 اضطراب گفت

 _ميبخشي؟؟... 

 _اره ولي.....ميترسم......بهراد سريع جواب داد 

 _از چي؟؟؟

 _از اينکه دوباره تکرار شه.....بهراد در دل به خود لعنت فرستاد... 

 _نترس عزيزم ديگه تکرار نميشه.... 

 _باشه...ولي تا وقتي اون مشکلو داري ن... 

 _بسه رها...من مشکلي ندارم..... 

 سريع جواب داد  رها

..فراموشش کن....بهراد خواست چيزي بگويد که بقيه داخل _باشه ...باشه.. 
 شدند



 _بههه....چطوري قهرمان؟؟؟ مهران

_ارومتر پسر چه خبرته.....با شوخي هاي ساختگي اطراف بهراد  نازنين
 ايستادند...

 گفت 

 _چيزي شده....دايه با هول گفت ... 

_نه پسرم چيزي نشده....فقط خوشحالم برات....ايشاال زودتر خوب 
 ميشي...بهراد گرچه باور نکرد اما گفت 

 _ممنون 

 با وسواس پتو را رويش مرتب ميکرد...بهراد با لبخند گفت...  رها

_رها جان گرممه..ميشه يکم برش داري؟؟....رها که پاهاي اورا زير پتو  
 ميپوشاند گفت...

ال حالت خوب نيست بايد حسابي گرم باشي....بهراد کمي متفکر  _نه خير....فع
 شد...بعد گفت

_ميگم..دايه چرا انقدر ناراحته؟؟چيزي شده؟؟...رها کمي مکث کرد بعد کنارش 
 ايستاد و با لبخند ساختگي گفت

 _نه عزيزم چيزي نشده.... 

 اهاني گفت و رها را کنار خود نشاند...رها ياد شهرام افتاد  بهراد

 استي تو اين دو روز اقا شهرام بهت سر نزده؟؟ _ر 



 _چرا يه بار اومدو سريع رفت... 

 _چطور من نديدم.؟؟

 _نميدونم...

 _خب...خب از کيا چه خبر؟....بهراد خنقي به ديوار خيره شدو گفت.. 

_گفت تو بيمارستان نظامي بستريه...وقتي خوب شه منتقلش ميکنن 
زندان....رها نگاهش را به پنجره دوخت...ميدانست اين موضوع براي بهراد  

 زياد اسان نيست...هرچه که باشد کيا پسر عمويش بود...... 

اين سه روز رها مدام کنار بهراد بود...مهران تمام لوازم رها را فراهم  در 
..قرار بود عصر فردا بهراد را مرخص کنند...صبح که بيدار شد...اول کرد....

صورت غرق در خواب بهراد را بوسيد...دوست داشت بيدارش کند تا در اين  
لحظات اخر بيشتر چشمانش را ببيندو صدايش را بشنود......دوباره  

  بوسيدش....بهراد کمي تکان خوردو چشمش را باز کرد...چهره ي خندان رها را
 ديد....دماغش را کشيدو با صداي خوابالود گفت 

 _چته بچه اول صبي نميزاري بخوابم...رها بچه گانه گفت... 

 _اااا نخواب بهراديييي...ديگه ساعت?ه.....بهراد گفت... 

_هفففت؟؟...رها بگير بخواب ....از اينکه رها اينگونه در اين ساعت و در اين  
عجب کرد.....معموال هميشه احتياط  حال و احوال بيدارش کرده بود کمي ت
 ميکرد که مزاحم خواب بهراد نشود..... 

 _راستشو بگو ....چيزي شده؟؟؟.....رها همانطور که خيره اش بود گفت



 _نه...بهراد سري به نشانه ي اها تکان داد و ديگر نخوابيد.... 

بغضش  ظهر کنار بهراد بود تا اينکه مهران به او تک زنگ زد...رها سعي کرد تا
 را براي چند دقيقه پنهان کند ....رو به بهراد کردو گفت.... 

 _عزيزم...ديگه بهتره من برگردم خونه.... 

 _چرا؟؟صبر کن عصر باهم ميريم .... 

_نه ..اخه...کلي مهمون ميلد بعد معلوم نيست خونه االن تو چهذوضعيه ...بايد 
 يه سري بهش بزنم.... 

ت....رها خم شدو گونه ي بهراد را طوالني  برخالف ميلش باشه ايي گف بهراد
 بوسيد....کمي بر روي ته ريشش دست کشيدو با لبخند گفت.... 

 _خب...خداحافظ... 

 _خداحافظ.....راستي.......رها برگشت.... 

 _چايي هل دار درست کن.....بعد با لبخند از او خداحافظي کرد.... 

را به پايين پله ها رساندو کمي مکث کرد و سپس از اتاق خارج شد....خود   رها
زد زير گريه....چشمانش همچون ابر هاي بهاري ...شديد ميباريد...دلش از  

گفتن چايي هل دار از زبان بهراد اتش گرفت....اگر ميفهميد خانه نميرود چه  
حالي ميشد...با پاهاي لرزان پايين رفت...سعي ميکرد گريه نکند ...اما مگر 

و بقيه کنار جلوي در وروي ايستاده بودند...متوجه دلتنگي ميگذاشت...مهران 
 رها شدند که با چشمان ورم کرده اب بيني اش را باال ميکشيد.... 

 _عزيز مامان گريه نکن...ميدونم سخته...ولي اين جدايي الزمه... نازنين



_دخترم مراقب خودت باش...ما مراقب بهراد هستيم ..پس اصال نگران دايه
 خدا به همرات... نباش مادر جان برو 

_ممنون دايه جان...من ديگه برم...سپس همه را يک دور بغل کردو سوار رها
ماشين مهران شد...نگاهي به طبقه ي سوم بيمارستان کردو با اهي سوزناک 
نگاهش را گرفت...مهران ماشين را روشن کردو به راه افتاد...و به سمت قم  

 حرکت کرد... 

دراز کشيدو کمي استراحت کرد...به اين فکر کرد از ناهار ارام روي تختش  بعد 
 که وقتي رها کنارش نيست چقدر حوصله اش در اين بيمارستان سر ميرود...

به دايه انداخت....که مشغول گفتن ذکر با تسبيح بود...برايش عجيب   نگاهي
بود...دايه زيادي ساکت و کز بود...اصال اينجا چه خبر بود...همه کز  

شد و سعي کرد کمي بخوابد....چشمش را بست و به ياد   بودند...بيخيال
 ارامش خانه اش به خواب رفت... 

ساعت ?به کمک شهرام و دو مرد از افرادش در ماشين نشست ...از اينکه   عصر 
خانه ميرفت حس خوبي داشت....وقتي به خانه رسيدند...چهره ي همهجوري  

هره هاي گرفته شان  ديگر بود...همه اضطراب داشتند...بهراد از ديدن چ
ناخداگاه مضطرب ميشد...و با کليد انداختن مرتضي تعجبش بيشتر شد...چرا  

 زنگ نزدن ..مگه رها که خانه نبود؟؟.... 

 داخل شد بوي چايي هل دار بيني اش را قلقلک نزد...با نگراني گفت...  همينکه

.به  _رهاا؟؟رهاااا؟...کجاس؟....مرتضي کنارش ايستاد فعال بشين پسرم ..
 زخمت فشار مياد ....



_خوبم...اقا مرتضي ..مگه قرار نبود رها برگرده خونه پس کجاس؟؟؟....وقتي 
ديد همه از او چشم ميدزدند فهميد همه رفتن رها به جايي که نميدانست 

 کجاست را از او مخفي کرده اند...با اخم داد زد 

خت...کمي خم  _پرسيدم رها کدوم گوريه؟؟؟؟.....با اين داد جاي زخمش سو
شد.و چشمش را روي هم فشار داد...مرتضي سمتش رفت و شانه اش را 

 گرفت...سپس محکم گفت 

_اروم باش پسر ...تو خودت خوب ميدوني رها چرا رفته؟؟...بهراد با عصبانيت  
 گفت... 

_من چيزيم نيست...همين االن بهش زنگ ميزنين ميگين برگرده..وگرنه به زور  
 برش ميگردونم..... 

 محکم گفت....  مرتضي

_خوب گوش کن پسر...اگه رها رو ميخوا ي اول خودتو درمان کن بعد...وگرنه  
 پشت گوشتو ديدي رهارم ديدي...بريم نازنين... 

د نگاه ميکرد...خيلي خودش را با خشم به مرتضي که در حال رفتن بو بهراد
 کنترل کرد تا حرمت اين وصلت را نشکند...دايه نزديکش رفت و گفت... 

 _مادر جان...ديگه حرفي نزن....بهراد متعجب و حرصي گفت... 

_حرفي نزنم...زنم و فراري دادين اونوقت ميگي حرفي نزنم..اصال با کي  
 رفته؟؟...کجارفته؟؟

 .. با کالفگي چشم دزديد.. دايه



_دايه خودت خوب ميدوني اگه نگي به بدترين نحو ممکن پيداش  
 ميکنم....دايه با گريه گفت... 

_بسه بهراد...رها به اندازه ي کافي اسيب ديده...ديگه نميتونه از طرف تو ام 
هي غصه بخوره...فکر ميکني نميدونم دختر بيچاره رو تو خونه زنداني  

اد ميخواد...همش دست توئه...به خدا ميکردي؟؟..اونم ارامش ميخواد...اعتم
هر کي جاي رها بود اينطوري باهات کنار نميومد...نميدوني با چه حالي  
رفت...دختره از بس دوست داره کوچکترين بدي از تو جلوي خونوادش 

نگفت..فقط به من ميگفت...دستت درد نکنه بهراد...دستت درد نکنه...اين  
..خب تو ام چند قدم به خاطر اون دختر اينهمه قدم براي تو برداشت 

بردار....بعد در همون حال که گريه ميکرد روي مبل نشست.......از حرفهاي 
دايه قلبش اتش ميگرفت...راست ميگفت...هر که ديگر جاي رها بود ...ممکن  
بود خيلي از اين وضعيت شکايت ميکرد.....با اين اوصاف...بازهم نتوانست بر  

 .کمي بر صورتش دست کشيدو ارام گفت.... بيماري اش غلبه مند..

_نميتونم.....بايد پيداش کنم......دايه با ناراحتي نگاهش کرد.....يک دستش  
روي زخمش که سمت راست شکمش بود گذاشتو سمت در رفت...دايه هم با  

 اضطراب دنبالش بود... 

_بهراد صبر کن...حالت خوب نيست.....اي خدامنو بکش از دست اين  
 ..بهراد سريع چرخيد سمتش و گفتپسر.... 

_ديگه نشنوم اين حرفو ازت دايه....بشين تو خونه تا برميگردم....دايه ناچار سر 
جايش ايستاد...بهراد سمت ماشين رفت و هر از گاهي از درد چشمش را روي 

هم فشار ميداد....ميدانست مهران رها را برده...»گيرت بيارم فقط...دمار از  



زد اما خاموش بود...کالفع   گرم...«...چند بار به گوشي اش زنروزگارت در ميا
شد...به ناکجا ميراند...هر چه ميرفت عصباني و نا اميد تر ميشد...گوشي اش 

 را برداشت و به يکي از افرادش زنگ زد

 _بله قربان...امري داشتيد؟ 

ان و _ببين محمد...همين االن رد اين شماره رو برام بگير....سپس شماره ي مهر 
رها را برايش خواند....و تماس را قطع کرد...عرقش را پاک کردو گاز داد....در  

همين حين گوشي اش به صدا در امد...نگاهش کرد.....رها بود........دستو  
بر عصبانيتش تسلط کند و  ردپايش انگار سر شده بود ..سريع ترمز کردو سعي ک

 اورا نترساند.... 

 _الو رها؟... 

 .... _سالم بهراد

 _ميشه بگي کجايي؟؟...رها که بغضش اشکار بود با صداي گرفته گفت..... 

_بهراد....متاسفم مه بي خبر رفتم ولي واقعا الزم بود......بهراد با عصبانيت داد 
 زد..... 

_چه لزومي داشت لعنتي.....بعد پنج روز پيدات کردم و تو از من فرار  
يدوني االن تو چه حاليم؟؟؟ به اميد  ميکني....منکه ازت عذر خواهي کردم....م

اينکه زنمو تو خونم ببينم با خوشحالي برگشتم...اونوقت تو فرار ميکني...اين  
را پايين بردو با   دايشپنج روز بس بود برام ..تو ديگه اذيت نکن......بعد ص

صداي ناراحتش گفت...._برگرد رها جان...برگرد بزار ارامش داشته 



بسمه....بعد چشمانش را بست....رها که مثل ابر ميباريد  باشم...ديگه نميکشم 
 با صداي لرزان گفت 

_باشه بهراد...اگه بخواي برميگردم...ولي ديگه اون رها ي شاد نيستم...ديگه  
اون شوق زندگي رو ندارم...ديگه حتي به زورم نميتونم بخندم...چون همسرم  

و ميخواي؟زد زير گريه...بهراد با روحيه ي اشفته مدام از کنارم رد ميشه...تو اين 
و سرش را به صندلي تکيه   تياد حرفهاي دايه افتاد...با بغض چشمش را بس

 داد...بعد کمي مکث...با صداي گرفته گفت.. 

 _چند روز.....؟؟ 

 _دو ماه.....در دلش گفت»زياد المصب زياده«.... 

 تو.... _باشه.....فقط بعدش يه بار ديگه از جدايي حرف بزني من ميدونمو 

 خداروشکر کردو بالبخند گفت....  رها

 _قبول....بهراد...قول ميدي به دکتر صفري سر بزني؟؟...... 

_نميدونم...شايد..تو ام با اين دکتر صفريت...بعد با تخسي گوشي را قطع کرد 
و در ماشين دکتر را با فوحش هايش شست.....رها انتظار اين رفتار بهراد را 

 گفت... نداشت...با ناراحتي  

_خيلي تخسي بهراد...بعد از ان اشک هايش را پاک کرد و لبخند زد...ميدانست 
 که بهراد حتما به دکتر سر ميزند.... 

 _چته ...شنگولي؟؟چي گفت؟؟؟ مهران

 _گفت تا بيبنم چي ميشه... 



_من نا چارن پيشت ميمونم رها....اگه برگردم صدرصد بهراد خونمو  مهران
...المصب عين بن الدن ميمونه...اصال رحم تو دلش نيست......رها  ميريزه

 سريع جبهه گرفت... 

 _اااا...نه خير اصال اينطور نيست....ديگه نشنوم اين حرفو هااااا.... 

 .... _اوه اوه....زنش از خودش بدتره...خيله خب بابا.

ي راه را ساکت ماند...فکر کردن به بهبودي بهراد از دلتنگيش کمي  بقيه
 ميکاست............... 

با حال گرفته به خانه برگشت....قبل از برگشتن محمد به او زنگ زدو   بهراد
 موقعيت رها را برايش گفت... 

 _اقا ..تا جايي که فهميديم دارن ميرن سمت قم... 

نشد....بايد اين دوماه را بگذراند تا ديگر بهانه دست رها بهراد ديگر پيگير  ولي
ندهد....و از همه بدتر به جلسات ان دکتر برود........در ورودي را باز کرد و ديد 

دايه کز در اشپزخانه مشغول پوست گرفت سيب زميني است...با ديدن  
بپرسد و رفت....نميدانست چه  دبهراد...با هول و نگراني بلند شد....سمت بهرا

 فقط بهراد را سوالي نگاه کرد..... 

 درحالي که کتش را با احتياط در مياورد با حالي گرفته گفت  بهراد

_فقط دو ماه .....دايه کمي ارام شدو که ناگهان با ديدن خون روي پيراهن  
 سفيد بهراد بر گونه اش زدو گفت



ه رد خون نگاه  _يا حضرت عباس ....چه کار کردي با خوودت...بهراد با تعجب ب
ارام خواست لباسش را باال بزند  کرد....اصال متوجه اين خون نشده بود...

که...دايه از ترس نام هر ??امام را قرائت کرد ...بهراد کالفه پشت به دايه کردو 
از ان دهن باز کرده   يزخمش را دور از چشم او ديد...ظاهرا سمت کوچک

 بود................ 

 ........رها ترسيده گفت... _رهااااااامهران

 _وواااي ...چته ترسيدم يواش تر.... 

_سه باره دارم صدات ميزنم کجاييي تو...نيستي تو باغ ها...ميگم خوشت 
اومد...?.به نظر منکه خيلي نقليه.......رها نگاهي به اطرافش کرد...انقدر محو  

تريه شيکي  حرفهاي بهراد بود که نفهميد کي داخل شد..........خانه ي ??م
براي رها کافي   نبود...نسبت به خانه ي خودش و بهراد کوچک بود اما همي

 بود... 

 _خونه ي قشنگيه...ممنون... 

_قابل ابجي کوچيکه رو نداره...راستي دوتا اتاق داره ..هرکدومو خواستي  مهران
بردار...رها سري تکان دادو با بيحاالي به سمت اتاق ها رفت...خوبيه اينجا اين  

ود که واحد اپارتماني بود...داخل شد..اتاقي بود با يک پنجره که حرم حضرت  ب
...دلش براي حرم پر دمعصومه )ص(را از دور در خود قاب گرفته بو

کشيد...تقريبا دوسال پيش به قم رفته بودند...جزو بهترين سفرهايش  
 بود....بلند گفت.... 

 هم در اشپزخانه داد زد.... _مهراااان...من اين اتاقو انتخاب کردم...مهران 



_باشهههه...انقدر داد نزن ...ميان پرتمون ميکنن هااا....رها در دل  
گفت...»خودش با اون هنجره ي الکسي داره داد ميزنه بعد به من 

ميگه«.....بعد روي تخت خواب يک نفره اش دراز کشيد...احساس ميکرد االن 
  »چهر خودش گذاشتو بغلش کرد....از دوطرفش مي افتد...يکي از متکا ها را کنا

 خوب ميشد اگه تو بهراد بودي...«بعد نفس صدا داري کشيد............... 

از رفتن دکتر و بخيه زدنش ميگذشت....بهراد با اخم خيره اش  دوساعت
 شد...ارام و با همان چهره ي جدي و اخم رو به او گفت... 

....اصالاا...بعد متکا راکنار   _دلم برات يه ذره شده....ولي فکر نکن بخشيدمت
خود خواباند...بودن روي ان تخت بزرگ ان هم تنهايي اذيتش ميکرد....امابه  

خاطر زخمش چاره ايي نبود...هوفي کشيدو کمي روي متکاي رها دست 
پرت کرد   راکشيد..که باز شدن در و ورود ناگهاني دايه...هول شدو متکا 

د....بهراد کمي درو ديوار را نگاه کرد بعد  پايين...دايه با سيني چايي داخل ش
 ارام بلند شد..... 

_چرا زحمت کشيدي دايه....ميگفتي خودم ميومدم پايين...بعد نگاه محسوسي  
 به متکا ي پرت شده کرد... 

 با لبخند گفت....  دايه

_نه مادر ...تا وقتي خوب شي خودم پيشتم...هر چيم الزم داشتي به خودم  
محبت هاي دايه...ياد رها مي افتاد...او هم خيلي مهربان بگو...........با 

 بود....لبخندي زدو گفت.... 



_دستت درد نکنه ....بابت امروز عصر شرمندم واقعا....نبايد اونطور داد  
 ميزدم........دايه دستي به ته ريشش کشيدو مادرانه گفت.... 

سه هردوتون  _اشکال نداره پسرکم...ميدونم سختته...ولي باور کن اين وا
الزمه...تا قدر همو بيشتر بدونين .....تو ام هر وقت حالت خوب شد به اون 

 دکتره يه سر بزن.... 

 _چشم...سر ميزنم...بعد دايه از اتاق خارج شد. 

.ساعت ?شب بودو بهراد هنوز بيدار بود.....خواب انگار برايش حرام 
گالري را باز    بود.....کالفه روي تخت نشست....نگاهي به گوشيش کرد و

 کرد....عکس هاي رها را ديدو لبخندزد 

با لبخندلوازم صبحانه را روي ميز ميچيد...بعد از نماز صبح ديگر خواب به  دايه
چشمش نيامده بود...با شنيدن صداي اب از طبقه ي باال فهميد که بهراد  

بيدارشده...کمي منتظر ماند تا اينکه بهراد با سرو صورت خيس و چشمان  
ي پايين امد...دايه از اين قيافه ي ترشناکش جا خورد....زير لبي صبح به  خون

 خيري به دايه گفتو نشست...دايه متعجب نگاهش کردو گفت

_مادر جان ...چرا اين شکلي شدي؟؟چشات چرا قرمزه ؟؟.....بهراد با خميازه 
 گفت 

 _ديشب اصال نخوابيدم...

_چرا پسرم؟؟.....بهراد که خجالت ميکشيد جلوي دايه بگويد که به نبود رها  
عادت ندارد ...در سکوت کمي کمرش را خاراندو به کابينت زل زد.....دايه که  

سينک برگشت و ريز خنديد.....بهراد شانه هاي  دوهزاريش افتاد به سمت



لرزان دايه را ديدو با بيحالي چشمش را روي هم گذاشت.....بعد از صبحانه با 
اکره به شماره ي ايي که روي کارت دکتر صفري نوشته شده بود زنگ 

زد....کمي بعد منشي زن پاسخ داد.....وقرار مالقات به شاعت ?عصر موکول  
 .............. شد............. 

کتش را پوشيد و کمي ادتکلن دختر کش به خودش زد...کمي در اينه    مهران
همراه با اخم ژست گرفت و از اتاقش بيرون امد....رها جلوي تلويزيون به  

 برنامه ي به خانه برميگرديم را ميديد.... 

 _خب عتيقه ...من ديگه ميرم...... مهران

زيادي بيحوصله است پس بي حرف ديگري  _باشه به سالمت.....مهران ديد رها
از خانه بيرون رفت...رها همانظور سايلنت به برنامه نگاه ميکرد...ايتم اشپزي 

تمان شد.....و ايتم بعدي در مورد روابط بين زنو شوهر بود....غمگين 
رها را بيطاقت  دلشد...مشاور هم مدام از محبت کردن زن به مرد حرف ميزدو 

ي مردان ميگفت....حالش بدتر گرفته شد....تلويزون را خاموش  ميکرد و از ويژگ
کرد و نگاهي به گوشي اش انداخت.....هيچ ....نفسش را فوت کرد....»يعني  

ميره ؟؟اگه نره چي؟؟«نميدانست چگونه به خانه تماس بگيرد که بهراد متوجه 
من   قهري گفت...»اصال اون تلفنو رو لتنشود...وقتي ديد را هي نيست با حا

قطع کرد...به منچه بزار خودش زنگ بزنه...«..بعد از گفتن اين حرف از دست  
خودش ناراحت شد....در پذيرايي قدم ميزد...چقدر نبود بهراد...گير دادن 

هايش....لبخند هاي کم يابش....دستان هميشه گرمش...وقار و 
رد اخمش.....»وااااي ...ديونه شدم...«بعد لگدي يه مبل زد که پايش د



گرفت..به مبل اخمي کردو ...لنگان لنگان به اشپزخانه رفت تا حداقل چيزي  
 براي ناهار درست کند...حوصله قر قر هاي مهران را نداشت.... 

 .................. 

ريش بلندش را کامل زد...و مثل بهراد هميشگي خوش پوش و معطر در   ته
باشد حرصش ميگرفت....با  راهرو ايستاد...از اينکه دکتر صفري يک مرد جوان 

خود گفت ..اگر دکتر جوان باشد همانجا فکش را پياده ميکند...زيرا هرچه  
ميکشد از دست اوست...دايه نگاهش به بهراد افتاد که حسابي به خود رسيده  

 بود....با لبخند کنارش مقابل ايينه ايستاد.... 

اال شد...بعد به _هزار اهلل و اکبر..خوب کاري کردي که اون ريشتو زدي...ح
شوخي گفت...._نبينم دختر دنبال خودت راه بندازيااا!..وگرنه سرو کارت با 

رهاس!!....بهراد که يقه ي کتش را مقابل اينه مرتب ميکرد با قيافه ي جدي 
 گفت... 

 _اتفاقا دنبال يه هوو ي خوشگل واسه رهام...دايه ارام بر صورتش زد..... 

گي؟؟؟...جدي نميگفت ...اصال...فقط دوست  _چي ميگي پسرم ...جدي که نمي
داشت رها را حرص بدهد...ميدانست که دايه امروز به رها زنگ ميزند اين را از  

 فکر هاي دايه که بر زبان مي اوردشان فهميده بود...پوزخندي زدو گفت.... 

_تا ببينم چي ميشه....اين رها که خبري ازش نيست نه زنگي ...نه  
ه چه فرقي با يه مجرد دارم؟؟....بعد خداحافظي کردو  پيامي...هيچ....ديگ

 رفت....... 



کپ کرده به رفتنش نگاه کرد.....در ماشين بهراد ريز خنديد....اين حرفها    دايه
را از حرص رها به دايه گفته بود...چون از ديروز تا کنون به بهراد نه زنگ زده 

....با اين  به او زنگ خواهد زدبود نه پيام داده بود.....پس.....مطمئنا امروز رها 
فکر لبخند خبيثانه ايي زد...........به مطب رسيد...با اخم پياده شد...ياد ان روز  

 رو به منشي گفت... افتاد که رها بيخبر به اينجا امده بود....داخل شد...

_سالم...راس ساعت? با دکتر قرار مالقات داشتم...مهر زاد هستم.....منشي کمي  
 زش کردو به دفتر ش نگاه کرد...... ور اندا

_بله ...بفرماييد داخل....بهراد به سمت در رفت و منشي به رفتنش خيره 
 شد...و در دل..هيکل و تيپش را تحسين کرد.... 

در را باز کرد و داخل شد...سريع به جايگاه دکتر نگاه کرد..و با ديدن دکتر  بهراد
 مسن و خندان کمي از خشمش خوابيد..... 

بفرما بشين پسرم...بهراد ارام نشست و به دکتر و حرکاتش خيره شد...»اينکه  _
 پيره!!!«...

 _اگه اشتباه نکنم شما همسر خانوم اميري هستيد...درسته؟؟... 

 _بله درسته...چه خوب يادتون مونده...!!!! 

بدون تو جه به کنايه ي بهراد که جدي نگاهش ميکرد با لبخنداز پشت   دکتر 
 دو مقابلش نشست...و سعي کرد برايش موضوع را وا بکند.... ميز بلند ش

از رفتن بهراد...دايه به سمت تلفن رفت بايد يه جوري به رها گوشزد   بعد 
ميکرد که به بهراد زنگ بزند...نميدانست حرفهاي ده دقيقه پيشش واقعيت 

 داشت يا نه....شماره ي همراه رها را گرفت ..... 



 خوبي عزيز دلم؟؟؟ _الو..سالم رها جان ....

 ....... 

_سالمت باشي....ما هم خوبيم...همين ده دقيقه پيش بهراد رفت مطب همون  
 دکتر ي که گفتي.... 

 ............... 

_اره عزيزم...فقط کمي ناراحت بود.....ببين عزيز دلم اگه تونستي بهش زنگ  
 ...پيامه پيانکه چيه...حالش گرفته بود... بزن يا  

............. . 

_ميدونم قربونت ولي حداقل يه پيامک براش بفرست ...حاال قبل رفتن به 
 شوخي ميگفت سرت هو و مياره...البته به شوخي ها... 

 با شنيدن هوو فشارش باال زد...اخم هايش را در هم کشيد....  رها

 _منظورش چيه دايه؟؟هوو؟؟سر من؟؟....بعد با غصه روي مبل نشست... 

_اي بابا دخترم گفتم که شوخي ميکرد...فقط از اين ناراحت بود که سراغشو  
 نميگيري... 

 اشکش روانه شد...با صداي بغض دار گفت..  رها

 _دايه جان...عذر ميخوام ولي بايد قطع کنم کاري نداري..؟؟

 ناراحت بود گفت... که از دست خوش   دايه

 _اشکال نداره عزيزم سالم منو به مهران برسون ...خداحافظ 



 از قطع کردن...با ناراحتي گريه کرد... بعد 

 _باشه...بهراد خان...عمرا بهت زنگ بزنم....خيلييي..نا... 

ظريفش مدام هشدار ميداد ....هيچ کس جز او حق داشتن بهراد را   قلب
دايه...رها بسيار درفکر بود و با خود کلنجار   ندارد...يک ساعت بعد ازتماس

 ميرفت.... 

...نه....اول اون بايد زنگ بزنه.....بعد از فکر اينکه دختري به _بهتره زنگ بزنم 
بهراد نزديک شود عينهو اتش داغ کرد و گوشي را برداشت ...با غم شماره اش 

 را گرفت... 

 از دوسه بوق صداي بهراد در تلفن پيچيد....  بعد 

 _الو.........رها با گريه دهان باز کردو حرصش را خالي کرد... 

_واقعانکه بهراد...انقدر ادم فرصت طلبي بودي من نميدونستم...حداقل 
ميزاشتي چند روز از رفتنم بره بعد...به خدا اگه بخواي هو و سرم 

ت بياري...من...من ...ميام زندگيتو از هم ميپا....با صداي قه قه ي بهراد ساک
 شد....بدتر حرصش گرفت...چرا ميخنديد؟؟؟......... 

 دلخوري و صداي گرفته گفت...  با

 _نخند...به چي ميخندي؟؟؟؟هااا؟؟ 

ماشين را کنار زده بود با لذت به حرفها و حرص خالي کردن هايش گوش   بهراد
 ميداد....باورش نميشد چقولي دايه انقدر کاري بوده باشد.... 

 _گفتم نخندددد..... 



 در حالي که ريز ميخنديد گفت... هرادب

_حتما بايد اسم هوو رو وسط بکشم که تو به من زنگ بزني؟؟...يهو گذاشتي 
رفتي ...به اصرار منو ميفرستي سراغ اون دکتر روان پريش ....ازم مخفي کاري  
ميکني....با اين همه بدي که داري به من ميکني يه هوو کمه ...دوتاش ميکنم 

 ها با ناراحتي گفت.... اصال........ر 

 _بهراااااااد....بگو که دروغ ميگي..... 

 _راست ميگم...... 

_جيغغغغغغ......بهراد گوشي را کمي از گوشش فاصله داد و خنديد...از اين  
حس مالکيت و خسادت او لذت ميبرد اما ديگر طاقت نارحتيش را بيشتر از اين 

 چيد.... نداشت....صداي گريه ي رها هنوز در گوشي ميپي 

_خيله خوب ...بسه ديگه...شوخي کردم...بعد جدي شدو گفت..._ببين رها از  
اين به بعد روزي يک الي بي نهايت به من زنگ ميزني و اتفاقاتي که اونجا 

ميفته رو به من ميگي متوجه شدي؟؟؟....رها که هنوز گيج بود با خود 
که خلقمو    دتوگرنه خوگفت»يک الي بينهايت!!!«.....سپس بهراد ادامه داد..._
 ميشناسي..ميام برت ميگردونمو خونه حبست ميکنم.... 

 اب بيني اش را باال کشيدو گفت..  رها

 _باشه ...روزي يه بار بهت زنگ ميزنم...حاال...واقعا شوخي بود...؟؟ 

 _اره...بعد پيش خود گفت»کاش ميگفتم ??الي بينهايت..اه«.... 



خيلي حالم بد شده بود......بهراد با جديت _بهراد ديگه از اين شوخيا نکن ...
 گفت.... 

 _بستگي داره ....اگه دختر خوب و حرف گوش کني باشي تجديد نظر ميکنم.... 

 _خيلي ديکتاتوري بهراد....کاري نداري؟؟ 

 _ديگه...نه فقط قرارمونو يادت نره....فعال

 _فعال.....رها گوشي را قطع کردو با ناراحتي به اسم بهراد نگاه کرد.... 

_اي کاش اينهمه زورگو نبودي....بعد از اينکه با بهراد حرف زده بود لبخند 
زد.هرچند حرصش را در اورده بود..اما حتي صدايش هم بي قراريش را از بين 

حالي به سمت برد.....گوشي را روي مبل انداخت و به اميد شب با خوش
اشپزخانه رفت...به گفته ي دکتر نبايد زياد با او در ارتباط باشد...پس تصميم  

گرفت شبي يک بار به اوزنگ بزند...که استثنا امروز دوبار تماس ميشد..........با 
 لبخند به سمت سينک رفت قابلمه را پر از اب کردو..... 

 ...... 

ميشد رها انقدر حساسيت نشان  را روشن کردو لبخند زد...باورش ن ماشين
دهد...خودش هم دلش براي رها سوخت...طفلک زيادي گريه کرده  

بود........هوفي از دست اين دوري مسخره کشيدو به ياد حرفهاي دکتر  
 افتاد...... 

_شما زيادي حق به جانب فکر ميکنيد...و اين باعصث رنجش همسرتون ميشه 
يتون مربوطه....من براتون جلساتي رو  که قضيش يه جورايي به بيماري وابستگ 

ترتيب ميدم...اگه شرکت کنيد قول ميدم نگاهتون به روابط خودتون و  



 رابهايهمسرتون کامال عوض ميشه..و هردو از زندگي لذت ميبريد..بدون اضط
 ........همانطور که نگاهش به جاده بود گفت»ببينيمو تعريف کنيم«..... 

نگاه ميکرد...مهران هم زير چشمي به خوشحالي شام رها مدام به ساعت  موقع
مشکوک او نگاه ميکرد...تا اينکه رها غذابش را تمام کرد...گوشي اش را 

 برداشت و تندي به سمت اتاقش رفت و گفت 

_داداشي من يکم کار دارم ...خودت ميزو جمع کن مرسي.....مهران قاشق به 
رها در اتاقش را  دهن رفتنش را نگاه کرد...خواست چيزي بگويد که 

بست....بي معطلي با هيجان شماره ي بهراد را گرفت....دوست نداشت مهران 
باشند...اما  همتوجه شود...چون قرار بود رها با بهراد اصال رابطه ي تلفني نداشت

 خودش هم نميتوانست اينگونه تحمل کند..... 

مراه با دايه  روي مبل نشسته بودونا محسوس گوشي اش را ميپاييد...و ه بهراد
به تلويزيون نگاه ميکردند.....کم کم داشت بي قرار ميشد که گوشي اش 

 لرزيد....سريع بلند شد ...و به حياط رفت...تماس را وصل کرد..... 

 _چه عجب......ميزاشتي نصف شب زنگ ميزدي.......رها با لبخند اخم کرد... 

 م... _اوال که سالم....دوما...مهران پيشم بود ..نميتونست

 _عليک سالم...بگذريم ..حالت چطوره؟؟ 

 _بد نيستم...تو چطوري...زخمت خوبه؟؟رها

_خوبه موقع خوابيدن کمي اذيت ميکنه....از خودت بگو....کل روزو بهراد
 تنهايي؟؟



_اره..مهرانم که واسه ناهار برميگرده اما بعدش سريع ميره و شام رها
 برميگرده.... 

 با وزش باد ..صدايش د ر گوشي پيچيد.... کمي در حياط قدو زد...  بهراد

 _بهراد؟؟..کجايي؟صداي باد مياد 

 _تو حياطم... 

_وااا..چرا اونجا...سرده برو تو...بهراد که با يک پيراهن به حياط رفته بود 
 گفت... 

_فعال سردم نشده ...هروقت سردم بشه ميرم....راستي...اگه چيزي احتياج 
 داشتي بهم بگو...

 ن تر شد... لبخندش په رها

 _باشه..ممنون...بهراد...؟؟ 

 _جانم؟.. 

 _يه بسته تو کمدمه...هروقت رفتي تو برش دار.... 

 _بسته؟؟؟چي هس؟

_ديگه يه چيزيه....دو هفته پيش ميخواستم بهت بدمش که ...نشد....بهر حال 
 اميد وارم خوشت بياد... 

 _ممنون... بهراد

 _قابلتو نداره....بهراد با احساس گفت.... 



_حرفايي که عصر زدم و جدي نگير....هيچکي نميتونه جاتو بگيره....رها از ذوق  
زياد چشمانش اشکي شد....بهراد ميتوانست ان چهره ي گريانش را تصور  

 کند... 

_تنها دليلي که باعث شد اين جداييو قبول کنم...اين بود که ..تو کنار من  بهراد
 ارامش داشته باشي...نه اضطراب و نگراني.... 

_بهراد...اينطوري حرف نزن....من جنبه ندارم..دوام نميارم.....بزار وقتي 
 برگشتم پيشت ادامشو بگو...... 

 لبخندي زدو گفت.....  بهراد

 _باشه... 

 _خب ديگه کاري نداري؟...بهراد با دلخوري گفت... 

 _حاال چه عجله ايي داري؟؟؟ 

 خوام ...ولي ميترسم مهران بفهمه..... _معذرت مي 

 _باشه...پس مراقب خانومم باش.... بهراد

 _چشم اقايي...تو ام همينطور ...شبت به خير 

_شب تو ام به خير...تلفن راقطع کرد و به اسمان شب خيره شد...باد موهايش  
را که باال زده بود بر پيشانيش ميريخت...چشمان قهوه ايش به ماه خيره 

ي ماه هم اورا ياد همسر همچو ماهش ميانداخت...داخل شدو به  بود..حت
سمت اتاق باال رفت...در کمد را باز کرد....بوي عطر شيرين رها به مشامش 

خورد...استين يکي از مانتو هاييش را گرفت و بوييد...و مشامش از بوي 



عطرش پر شد...سپس به دنبال ان بسته گشت....چشمش به يک بسته که با  
امه پوشيده شده بود افتاد...روي تخت نشست و ارام مشغول باز کردنش روزن

 ستشد...کم کم متوجه ژاکت طوسي رنگ شد....ميدانست کاره د
رهاس...چون قبال سيخ و قالب هايش را در اتاق ديده بود...اما نميدانست تا  

  اين حد ماهر است.....با لذت نگاهش کرد...ان را روي پيراهنش پوشيد...چقدر 
 بهش مي امد...با خود ارام زمزمه کرد.... 

خانوم فسقليم درد نکنه«...ژاکت را با احتياط در اوردو در کشو   »دست
گذاشت...نگاهش به سايه ي کوچک پشت در اتاق افتاد....ميدانست کيتي  

است...در را باز کرد....کيتي دمش را بلند کردو خودش را به پاهاي بهراد 
....با انداختي نگاهش کرد...اين گربه او را ياد رها مي ميساييد...بهراد هم کم

لبخند کنارش زانو زدو نوازشش کرد...خوب شد دايه اينجا بود و به اين گربه  
ميرسيد.....گربه را برداشت و کنار خود روي تخت نشاند...بوي رها را از روي  

 ون داد..متکا تشخيص ميداد و مدام بر ان پنجه ميکشيد....بهراد نفسش را بير 

..»خيلي  _دل منم براش تنگ شده....بعد گوشي را برداشت و نوشت.
قشنگه...ممنون رها جان«.....رها پيامش را خواندو با خوشحالي متکا را محکم  

 بغل کرد........... 

ان روز به بعد بهراد سه بار در هفته به مطب ميرفت...حرفهاي دکتر را  از 
د...هر از گاهي از دست خودش و کارها و ميشنيدو به گفته هايش عمل ميکر 

 رفتارهايي که با رها داشته بود حرص ميخورد.... 

با هم صحبت ميکردند و بهراد بي قرارش ميشد...نبود رها برايش   شبها
همچون کابوس بود...و رها بسيار تالش ميکرد تا حرفي از نوزاد ي که درونش  



باشد...........سورپرايزي از  در حال رشد بود نزند...ميخواست يک سورپرايز 
 طرف خدا...... 

نبضش را گرفت...به حال نامساعد رها نگاه کرد...مدام باال  مهران
 مياورد....رنگش پريده بود...اين غالئم در ماهاي ابتدايي بارداري عادي بود...

به سمت دسشويي دويد و محتويات معده اش را باال اورد..مهران هم   رها
 انش را شست و با بيحالي بيرون امد... دنبالش رفت...ده

_واي مهران...هيچي نمتونم بخورم....مهران شانه اش را گرفت و ارام با خود  
 همپا کرد... 

 _خوب ميشي عزيزم ...رفته رفته بهتر ميشي... 

با بيحتلي به برادرش تکيه زد...روي مبل نشست و چشمش را  رها
 بست...مهران هم کنارش... 

به مادر يا دايه فاطمه خبر بدي؟؟اونا تجربشون خيلي _رها...نميخواي 
 بيشتره.....رها لبخند بيجاني زدو ارام گفت.... 

 _نه...ميخوام همشونو سورپرايز کنم....مهران هم متقابال لبخند زد.... 

_چه اراده ايي....من اگه جات بودم االن تمام ايل و تبارمون اينجا بودن....رها  
ادرش شکر کرد...برادري که هميشه هوايش را  خدارا به خاطر وجود بر 

 داشت........... 

ازمطب خارج شد..دراين ??جلسه خيلي اذيت شده بود...از خودش بيزار  بهراد
شده بود....شوار ماشين شدو ديوانه وار ميراند...دکتر با روش هاي هيپنوتيزمو  



ها را اذيت  استدالل هايش ذهنيت را باز کرده بود...تازه ميفهميد که چقدر ر 
چگونه به اينجا   انستکرده.....به جاده ي خلوت بيرون شهر رسيد...نميد 

رسيده...کمي به اطرافش نگاه کردو پياده شد...با بيقراري اطراف ماشين راه  
ميرفت...کمي بعد به ماشين تکيه زدو به ظلمت جاده زل زد...رها چگونه  

ر در ذهنش زنگ اخالق بيخودش را تا کنون تحمل کرده...و حرف دکت
...اشکي از الي چشمش  ه«زد...»راستش به نظرم خانومت بيش از حد عاشقت

چکيد....موهاي اشفته اش را کمي باال زدو گوشي اش را بيرون کشيد...شماره  
 ي رها را گرفت....پس از دو بوق... 

_الو ...سالم بهرادييي....بهراد با شنيدن صدايش کمي بغضش گرفت..اين دختر 
 وب و مهربان بود... چقدر خ

_سالم عزيز دلم....خوبي؟....بوي اش رشته ي همسايه حالش را کمي بد 
 ميکرد...

 _خوبم اقايي....تو چطوري؟؟چه خبر؟.... 

 با غم صدايش زد...  بهراد

 _رها؟؟....رها نگران شد...صداي بهراد انگار ميلرزيد... 

 _جانم بهراد....چيزي شده؟؟ 

_دلم برات خيلي تنگ شده........رها اه سردي کشيد...با دل تنگش به حرفهاي  
 بهراد گوش ميداد 

 _ببخش منو رها....خيلي اذيتت کردم.....رها گونه اش با اشک گرم شد.... بهراد



 همچين فرشته ايي اينقدر بد برخورد کردم.... _باورم نميشه با يه  

 شانه اش لرزيد...شنيدن اين حرفها از بهراد همچون ارزو بود...  رها

 _اين يه ماه مثل يه کابوس گذشت......بعد باصداي گرفته گفت.... 

_خونه بي تو خيلي سرده رها ...بعد با لبخند محزوني ادامه داد....وقتي ورجه 
نه نميبينم خيلي دلم ميگيره...رها هق زد....بهرادش بي ورجه هاتو تو اشپزخو

پرده داشت از حال دلش ميگفت...کسي احاساتش را مدام مخفي  
 ميکرد...اکنون اشکارا دردو دل ميکرد... 

_وقتي برگردي ...ديگه نميزارم تو دلت اب تکون بخوره.....خيلي ميخوامت به  
 خدا........رها با گريه و لبخند گفت.... 

رادي....وقتي برگردم ...بايد اينارو رو در رو بهم بگي...باشه؟؟؟.....بهراد _به
 لبخندي زدو گفت.... 

 _چشم تو فقط برگرد... 

 _ولي هنوز يه ماه ديگه مونده....بهراد در حالي که لبخند ميزد کفت.... 

_درسته...اون يه ماهم صبر ميکنم....فقط بعدش بايد مراقب خودت 
 عجب پرسيد... باشي......رها با ت

 _چرا؟؟؟

_چون قرار اين همه دلتنگي رو يه جا سرت خالي کنم....رها خنديد...ناگهان با  
 بوي اش رشته حالش بهم خوردو عق زد...بهراد مضطربانه پرسيد 

 _رها؟؟؟چت شد.؟؟...الووو.....رها سعي کرد خودش را کمي نگه دارد.... 



م مسموم شدم...خوب _الو اينجام....چيزي نسيت ...با غذاي ظهر يک
 ميشم....بهراد عصباني گفت.... 

_پس مهران اونجا چه غلطي ميکنه.....اصال کجاس؟؟ميخواي خودمو برسونم 
 اونجا؟؟؟ 

_اروم باش بهراد جان...تقصير اون نيست...توام الزم نيست بياي....يه  
 جوشونده ميخورم خوب ميشم........بهراد کالفه پوفي کشيد 

 خيلي بد بهم تک بزن...تو قم يه دکتر خوب سراغ دارم ..._باشه...اگه حالت 

 _باشه حتما...فعال من برم جوشونده رو حاضر کنم کاري نداري؟؟

_نه ....برو ..مواظب خودت باش فعال........بعد از قطع تلفن خودرا به 
دستشويي رساندو عق زد...انقدر از حرفهاي بهراد خوشحال بود که با خوشحالي 

..چيزي باال نياورد...کمي به صورتش اب زدو به اينه نگاه  عق ميزد..
 کرد....دستش را بر پايين شکمش کشيدو زمزمه وارگفت.... 

_ديدي عزيزم؟؟ديدي چه پدر مهربوني داري؟؟منکه عاشقشم ...توام زودتر 
بزرگشو و به دنيا بيا تا ببيني که پدرت چه مرد خوش قلبيه.............بعد با  

دستشويي بيرون رفت...حس جديدي که در وجودش ريشه زده دلي شاد از 
ميشد.......رها   يبود نا خدا گاه اورا صبورتر ميکرد...همانطور روزهايشان سپر

هر از گاهي به حرم حضرت معصومه )س(ميرفت و به دعا خواندن مشغول  
ميشد...با ان چادر سياه و کودک درحال رشدش حس شيريني داشت.....به  

کرد....در اين مدت خيلي به حضرت معصومه )س(دل بسته بود...هر  حرم نگاه  
بيشتر به انها   هرچهاز گاهي به يادش اشک ميريخت...ائمه اينگونه اند...



نزديک شوي بيشتر دلتنگشان ميشوي..انگار که از دور مارا ميبينند....و به  
 راستي که ميبينندو هوايمان را دارند......... 

اين جدايي گذشته بود...بهراد با دکتر دست داد و   ماه و دوهفته از  يک
صميمانه از او قدر داني کرد....از ساختمان خارج شد....سوار ماشين شد و با ياد  
اوردن حرفهاي دکتر لبخند زد....»پسرم ....دوره درمانت تموم شد...با موفقيتم 

يش  ميتوني بردگي پ يگهتموم شد...ولي تمريناتتو فراموش نکن...االن د
خانومت...براتون ارزوي خوشبختي ميکنم..«....با خوشحالي به خانه 

برگشت....دوش گرفتو به سرو وضعش رسيد...قضيه ي رفتنش را به دايه  
گفت...دايه هم با شادي پيشانيش را بوسيد...بهراد هم همينطور...دايه را به  

قم شد...رفت تا  افتاد....و عزم  اهخانه ي شهرام برد تا تنها نباشد...سپس به ر 
تمام زندگيش را ببيند...کسي که روحش را با تمام صبوري درمان کرده  

 بود...کسي که عاشقش کرده بود... 

چادرش را به سر کردو سوار ماشين مهران رفت...مهران دوباره تحسين  رها
اميز به چهره ي معصوم قاب گرفته شده در چادر سياه نگاه کرد...در دلش 

شده....خواهرم کوچولوم خيلي بزرگ شده«...رها از پنجره ي  ميگفت....»بزرگ 
بود و موقع  زديکماشين به خيابانهاي شلوغ نگاه ميکرد...خانه يشان به حرم ن

برگشتن خودش پياده برميگشت....مهران ماشين را نگه داشت...و همزمان  
  ماشين مشکي رنگ که تا اينجا تعقيبشان ميکرد هم نگه داشت....مهران چانه

 ي کوچکش را محکم گرفتو فشرد .... 

 _مارم دعا کن مادررر........رها از درد يک چشمش را بست... 



_اخخخخ...باشه...نکن ديگه االن از جا ميکنديش....مهران با خنده رهايش  
کرد....پياده شدو به سمت حرم رفت....در ماشين مشکيش با لذت رفتنش را  
نگاه ميکرد...به دختر چادري ريزه ميزه.....در پشت شيشه هاي دودي ميديد  

  روديکه رها به سختي چادرش را کنترل ميکرد.....همينکه رها به و
رسيد....مرد هم پياده شد...پالتوي مشکيش را پوشيدو به سمت حرم 

رفت....رها با ذکر مخصوص ورود به حرم داخل شد....انقدر شوق داشت که  
حواسش به مردي که تعقيبش ميکرد نشد....مثل هميشه شلوغ بود...چون  

  يگر هميشه به انجا ميرفت سعي ميکرد مانعي براي زائراني که از شهر هاي د
مي امدند نشود پس گوشه ايي نشست و کيفش را باز کرد....کتابچه ي دعا 

هايش را بيرون اوردو مشغول شد....مرد هم پشت به رها نشستو به دعا  
خواندن دختر نگاه کرد..مدتي گذشت...ورها کتابچه ي دعايش را بست...در  

تنگ   يدل ميگفت...اي کاش اين دوهفته ذودتر تموم شه....دلم براش خيل
شده..در اين مدت به حضرت محبوبش حضرت معصومه تکيه کرده بود 

...واينگونه ميتوانست نبود بهراد را تحمل کند وگرنه هرگز نميتوانست...به  
حرم نگاه کردو با ان بزرگوار دردو دل کرد...و انگار پاسخش را هم 

  يوار ميشنيد...چون دلش به ارامش ميرسيد گويي که دلداريش ميداد...به د
حرم نزديک شدو بوسه ايي به ان زدو اشکش چکيد...از اينهمه لطف و دلداري  
ان بانو شاکر بود دوست داشت تا فردا در اين منبع ارامش بماند اما ديگر دير 

وقت بود..با لبخند از ايشان خداحافظي کرد و به سمت خروجي رفت...در اين  
بوي اشنايي اورا نگه  فتموقع جمعيت زياد بود...وقتي از خروجي بيرون ر 

داشت...بوي عطر هميشگي بهراد بود که هر لحظه بيشتر ميشد....با شک  



برگشت و پشتش را نگاه کرد....متوجه چهره ي خندان همسرش شد...که  
 اشک در چشمش حلقه زده بود....رها با ناباوري به اوزل رده بود... 

انش پر از اشک شد....بهراد _سالم حاج خانوم....رها چند بار پلک زد...چشبهراد
 واقعا جلويش بود....

 _ب بهراد...واقعا تويي؟؟؟... 

ارام پلک زد که اشک از گوشه ي چشمش ....رها چانه اش لرزيدو   بهراد
خودش را در اغوش بهراد پرت کرد طوري که رها يک قدم به عقب پرت  

 شد...با خنده اشکش روانه شد و گفت...ارام گفت

کوچيکت بشم..عزير دلم...چقدر دلم برات تنگ شده   _فداي اون دستاي
بود..سپس سرش را طوالني بوسيدو رها را که فقط گريه ميکرد بوسيد...هزدو 
 به جمعيتي که نگاهشان ميکردند بي اهميت بودند..رها بالخره دهان باز کرد... 

 _بهرادي...دلم برات يه ذره شده بود...بهراد صورتش را از سينه اش جدا کردو
 بي قرار گفت.... 

_منم هنينطور...بيا فعال بريم خونه.....ميدانست که در اين خيابان بيشتر از 
نميتواند بغلش کند ...پس دستش را گرفتو به سمت خيابان برد....رها خودش  
را به بازو اش چسباند...و بهراد با انگشت شستش پشت دستات رها را نوازش  

 رها سوارشد... ميکرد....در را برايش باز کرد و 

را روشن کردو به راه افتاد...رها بوي عطرش را تا ته به ريه کشاندو به  ماشين
او زل زد...به نيم رخش ....بهراد هم کوتاه نگاهش کرد و لبخند زد...رها به  

صندلي تکيه زدو دستش را به سمت صورت بهراد دراز کرد...و صورتش را  



گرفتو    رارون دادو دستش نوازش کرد... از لمس دستش نفسش را بي
بوسيد...حرفي نميردند و تنها دلهايشان با زبان بي زباني باهم دردو دل  

ميکردند...به ساختمان که رسيدند پياده شدندو به سمت واحدمهران  
رفتند.....هردو با لبخند داخل شدند...رها کنار در ايستاد...بهراد در را بست و 

 باز کردو گفت...  به او خيره شد...دستانش را از هم

_بيا اينجا ببينم.....رها باخوشحالي بغلش پريد...بهراد با خوشحالي اورادر هوا 
چرخاندو بوسه بارانش کرد....رها هم مثل يک گربه ي لوس به زير بغلش 

 لغزيد....بهراد قلقلکش امدو خنديد....

يش را _هههه نکن بچه....رها هم خنديدو ارام از او جدا شد....بهراد پيشان
 بوسيدو به او زل زد....رها هم همينطور ....تا اينکه گفت.... 

 _خب من منتظرم.....بهراد لبخند پهني زدوبعد از کمي مکث گفت.... 

_دلم براي خانوم کوچولوم يه ذره شده بود...واسه ماه خونه ام...واسه  
در  زندگيم....کسي که شد همه وجودم....رهاي خودم.....خانومي که با اين چا
امروز دلمو ديونه تر کرد..دوتايي باهم....از نو شروع ميکنيم...رها با صورت  

صورت بهراد  ي گريانش ارام با خوشحالي اشکش را پاک کردو دستش را رو
 گذاشت و گفت

 _دوتايي نه.....سه تايي.... 

 متعجب نگاهش کردو زمزمه کرد بهراد

يقين تبديل شد..از _...سه تايي...با چشمان ستاره باران رها شکش به 
خوشحالي سر از پا نميشناخت...جلوتر رفت خم شد...و بالبخند پهن و ابروهاي 



باال رفته صورت کوچک رها را در دست...همانطور که نوازشش ميکرد با  
 خوشحالي گفت.... 

_اي قربونت برم مامان کوچولو....و سپس يک دستش را روي شکم رها 
 گذاشت و ادامه داد... 

وام برم نيم وجبي بابا.....رها از خوشحالي بهراد دوست داشت فرياد _قربون ت 
 بزند .....دوباره در اغوشش کشيدو کلي قربان صدقه ي همديگر رفتند.... 

 از دوساعت ...  بعد 

صورت خسته اش زل زده بود... چقدر ازحملگي رها خوشحال شده  به
رسيد بهراد از خواب بود........دوست داشت موهايش را را نوازش کند ولي ميت

بيدار شود...پس همانطور که در اغوشش بود به چانه اش خيره شد...هر لحظه  
وسوشه ميشد که خود را باالتر بکشدو چانه اش را ببوسد...در همين حين  

 صداي باز شدن درو کمي بعد صداي مهران در پزيرايي پيچيد... 

ير بود نميدانست چکار کند _رهااا؟؟؟خونه ايي؟؟؟.....رها که در اغوش بهراد اس 
داشت ...اگر تکان ميخورد بهراد که تازه خوابيده بود ..بيدار ميشد...مهران کمي  

 مضطرب تر صدايش زد.... 

_رها؟کجايي؟...صداي قدمهايش که داشت به اتاق نزديک ميشد شنيده 
شد....رها سريع با چهره ايي سرخ خود را به خواب زد....مهران در را به شدت 

کرد که ...بهرادسريع از خواب پريد ولي رها را زياد حرکت نداد...رها در دل    باز 
گفت»بخشکه شانس«..مهران متعجب به بهراد نگاه ميکرد...بهراد که بدجور از  

 خواب پريده بود گفت



_چته مهران....درو شکستي رواني....اه....بعد سرش را در دست گرفت....مهران 
 ... شوکه به بهراد نگاه ميکرد.

 _اا تو....تو کي اومدي؟....بهراد سرش را بلند کرد... مهران

_يه?ساعتي ميشه...مهران جلوتر رفت....و رها چقدر خوشحال بود که  
موهايش روي صورتش ريخته و مهران اين عرق شرم را نميبيند......بهراد بلند 

د شدو جلو رفت وبا مهران روبوسي کرد...و در اخر دست مهران را شديد فشر 
 طوري که اخ مهران در امد.... 

_هووووو دستمو شکستي......بهراد با عالمت سکوت به رها اشاره کرد و  مهران
 سپس ارام گفت... 

 _اين به خاطر اينکه زنمو مخفيانه ازم جدا کردي... 

_واال من بي تقصيرم....)خنديدو گفت(منو اغفال کردن.....رهاهمانطور که  مهران
د کمرش به شدت خارش گرفت....ديگر نميتوانست به حرفهايشان گوش ميدا

 تحمل کند...بهراد و مهران هم ارام با هم صحبت ميکردند....بالخره مهران گفت

_برو يکم ديگه استراحت کن...منم ميرم شامو رديف کنم...بعد از رفتن 
مهران...رها سريع بلند شدو پشتش را خاراند...انقدر عکس العملش سريع بود 

 با خنده گفت... که بهراد 

_شيطون بيدار بودي؟؟؟...رها با لبخند کجي سرش را تکان داد.....سري تکان  
 دادو روي تخت کنارش نشست.... 

 _قرمز شدي چرا؟؟....رها لبش را گزيدو گفت... 



 _مهران ...مارو..تو اون ...وضعيت ديد....بهراد گونه اش را بوسيدو گفت... 

_ديد که ديد...گناه که نکرديم...بعد پوزخندي زدو گفت...._حاال همچين 
وضعيت بدي هم نبود...رها موهايش را نوازش کرد ....و کمي بعد از بهراد جدا  

 شدو به چشمان خمار بهراد نگاه کردو گفت... 

.ميترسم مهران دوباره سرشو بندازه پايين بياد تود....تا همينجا  _عزيزم..
کافيه....بهراد کمي با حسرت نگاهش کردو بلند شد....و قبل اينکه رها بلند 

شود.... بوسه ايي عميق به شکمش زد...که رها غرق عاطفه اش 
 چشمان بهشد......دقايقي بعد هردو از اتاق خارج شدند....رها که سعي ميکرد 

مهران نگاه نکند....به او سالم کرد...مهران هم جوابش را دادو خنده دار به 
 رفتنش نگاه کرد...بهراد نيز به اشپزخانه رفت

 _کمک الزم نداري؟؟....مهران از خدا خواسته

_چرا اتفاقا بيا اين پيازارو خورد کن....کمي به مهران چپ چپ نگاه کرد و 
ميلي به ماکاروني نگاه کرد..و سپس به ان   مشغول شد.....موقع شام رها با بي

دو که با ولع ميخوردند نگاه حسرت باري انداخت....قاشق را پر کردو در دهان  
....بهراد با نگراني  دويد گذاشت...کمي جوييد و ناگهان عق زدو سمت دسشويي 

 سريع از جايش بلند شدو دنبالش رفت..... 

ا شست....بهراد با نگراني پشتش را _رهااااا........کمي باال اوردو دهانش ر 
 ماساژ ميداد.... 

_خوبي؟؟؟برو بپوش تا ببرمت دکتر.....رها سري به نشانه ي نه تکان داد...که  
 بهراد عصبي گفت... 



 _چي چيو نه....زود باش رنگت شده عين گچ....مهران کنار در ايستادو گفت.... 

بهراد با غصه به رها که به  _نترس ...از نشونه هاي بارداريه...خيلي عاديه....
صورتش اب ميزد نگاه کرد....راست ميگفت...چاره ايي برايش نيست....بعد از  

شام نصف و نيمه ...در پذيرايي نشستندو صحبت کردند....و قرار شد که همگي  
اش بود با خوشحالي  خانوادهفردا به تهران بر گردند...رها که بي قرار ديدن 

اري گذاشت ....سپس به چمدان هاي مهران نگاه چمدانهايش را بست و کن
کردو با خود گفت...»بيشتر از من لباس اورده ...نچ نچ«...بعد به بهراد که در 

چهار چوب در ايستاده بود نگاه کردو لبخند زد...بهراد با لبخند کنارش 
...سپس به او کمک کرد تا وسايلش را  د رفت...خم شدو فرق سرش را بوسي

ر طول مسير راها مدام سر به سرش ميگذاشت....و بهراد هم با جمع کند....د
خنده به تشر ميزدو تهديدش ميکرد...خالصه مسير را با شادي طي 

کردند...وقتي به تهران رسيدند با استقبال گرم خانواديشان مواجه شدند...رها  
ه دلتنگيش را با اشکهايش خالي کرد...وقتي به خان ام اشکش بند نمي امد ....تم

رفتند....پس از کمي صحبت از اين يک ماهو دوهفته رها سورپرايزش را رو 
کرد....اول همه سکوت کردند....و ناگهان خانه از شدت هيجان و خوشي به  

حد انفجار رسيد....ودر ان هياهو بهراد به رها عاشقانه نگاه کرد رها هم با  
 به شوهرش چشم دوخت............  اليخوشح

نهم بود که رها در باغچه با شکمي بر امده نشسته بود و به بهراد  اوايل ماه  در 
که مشغول اب دادن باغچه بود نگاه ميکرد....چقدر اين ?ماه را در ارامش 

زندگي کرده بود.....بهرادش را با اين دل مهربان و روشن فکر همچون قديسه  
رد خوشحال  چون پدرش دا يايي ميپرسيد...و از اينکه فرزندش در اينده الگوي

بود.....پسري که به بهرادش برود...همانطور غرق افکارش بود که درد ش 



گرفت...اول کم بودو ناگهان شديد شد....بهراد متوجهش شد.....به سمتش  
 دويد............... 

 ........................... 

شکوه  بزرگي بر پا بود....همه به مهران و ارام تبريک گفتند.....وان دو با جشن
و وقار به جايگاه عروس و داماد رفتند.....با لذت به برادرش که اکنون سرو  

سامان گرفته بود نگاهکرد...که چقدر با وقاربا عروسش حرف ميزد.....نگاهش  
دست داشت نگاه کرد و  در به گوشه ي سالن به مرد ي که بچه ي ?ساله ايي 
پرسي با ميهمانها    لبخند زد....بهراد با ماهان کوچولو مشغول احوال

بودند....پس از ان بهراد به سمت رها برگشت...کنارش نشست ...ماهان  
 دستش را سمت رها دراز کرد.... 

 _ما..م.ما...رها با خنده گفت... 

 _جان ماما...عزيز دلم....بيا بينمت....بهراد با خنده نچ نچي کردو گفت... 

..خدا به خانواده اش يک _پدر سوخته منو فقط سرپا ميخواد....رها خنديد..
چراغ نوراني بخشيده بود...چراغي که رها را مادر..و بهراد را پدر کرده بود....و  

ان دو چقدر با عشق ماهان را بزرگ کرده بودند....هر سه به عروس داماد  
را گرفتو روي پايش   امشغول رقص وسط سالن نگاه ميکردند...بهراد دست ره

 د.... گذاشت و زير گوشش زمزمه کر 

_بابت بودنت ازت ممنونم ....تو وماهان هديه ايي بودين از طرف خدا...ازش  
خيلي ممنونم.....رهاسرش را روي شانه اش گذاشت.......و به عطرخوشبختي 
 ايي که کنارش نشسته بود را در ريه اش کشيد وقلبش عميق تر تپيد........... 



 است هنر زن...صبرو شکيبايي...  اين

 ماد زن...محبت و عشق ورزي......... اين است ن و

 ........ 

همه ي دوستان عزيزي که منو تا اينجا همراهي کردن تشکر  از 
ميکنم....اميدوارم که مورد پسندتون بوده باشه...براتون بهترين هارو ارزو 

 ميکنم عزيزانم..... 

 حق......  يا

 پايان 

 

https://forum.1roman.ir/threads/179795/
https://forum.1roman.ir/threads/188596/
https://forum.1roman.ir/threads/185989/

