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 فاطمه اشکو

#6 

 

 "قسمت اول "

 

 

 .  میدیخوب، رس یلیخ _

 را متوقف کرد. نیو ماش دیرا کش یترمزدست  مهرآنا

 مهربان  به سمتش  برگشت و با آرامش گفت: یبا لبخند سوزان

 .اریدرش ب یزنگ به مامانت بزن و از ناراحت هی رمیتا من م _

 جواب داد: نیمت یسر تکان داد و با لبخند مهرآنا



خوامش!  یتونه بفهمه چقدر م یمنه و اون نم یایتموم دن یدون یتو هم م _

ناله که سر و  یمدام م ،یذار یبرام وقت نم گهیکنه و م یمدام با من بحث م

! آخه سوزان، تو بگو! کار من و تو نیو من رو بب اریب رونیگوشت رو از کارت ب

 داره آخه؟ یکاریب

 مهرآنا رقصاند یشیچشمان م یجلو دیانگشت اشاره اش را به نشان تهد سوزان

 و گفت:

 که گفتم رو انجام بده! یبه مامانت حرف نزن! بسه غر زدن! کار_

چسباند.  شیرا به گوش ها لیمعنادار، موبا یسر تکان داد و با لبخند مهرآنا

ش را غنج برد. مادر و دختر زد، دل یآرام دخترک که با مادرش حرف م یصدا

سمش ا یدوستش بود. رو نیبرنامه و بهتر ریمهرآنا مد ؟یو خواستن نیریانقدر ش

 شود. فترد ش،یخط به خط درد ها یخورد و حاضر بود برا یقسم م

ز ا رونیاش با مادرش، گرفت و به ب یتکرار یلبخند چشم از او و صحبت ها با

تهران  ی. هوادیکش یگذاشت و نفس آرام شهیش یقرض داد. دست رو نیماش



داد که تا چند لحظه  یم یخبر از باران د،یترد یدم داشت و ب وریدر اواخر شهر

 آورد. یرا  به وجد م ابانیشرشرش خ یصدا گرید ی

 شکرت...  ایخدا-

کرد و به  یم دییاش را تا یکه زبان دراز دیمهرآنا را شن یآخر صدا ی لحظه

 دیو نبا دیاز با الیخ یزد و ب یداد. پوزخند یم یلدارشکل مادرش را د نیا

 آمد.  رونیب نیمهرآنا و مادرش در پشت تلفن،  از ماش نیب یها

 ن،یماش یچسباند و جلو ابانیکدر خ یاش را به آسفالت ها یکتان یها کفش

ت  رنگش را در دس یمشک یدست فی. کدیبلندش را با دو دست اتو کش یمانتو

 شاپ قدم برداشت.  یقفل کرد و به سمت کاف

باال رفتن دامن بلند مانتو اش شد.  یبرا یکرد و واسطه ا دنیشروع به وز باد

گرفته  یجا گرشیسرش در دست د یدست و شال رو کیاش در  یدست فیک

 یدست فیبود و کنترل مانتو از دستش خارج شده بود. عدم تعادل باعث افتادن ک

 شد. ابانیخ یاش درون آب جار



عد ر یغول آسا یصدا دنیخم شد که همزمان با شن فش،یقصد برداشتن ک به

ر و دست ب دیاز ترس کش یا  "ییه "تنومند برخورد کردم.   یو برق به شخص

کرد. خود را لعنت فرستاد که  دنیشروع به لرز شیاش گذاشت. پاها نهیس یرو

 داد. هیرا به رعد و برق هد اقشیآمدن باران، اشت یشد و به هوا ادهیپ نیاز ماش

 خوام! یخانوم من معذرت م _

داشت چشم چرخاند و نگاه در  یخاص یکه گوش نواز ییبه سمت صدا متعجب

 .ختینگاهش ر

اش را قاب گرفتند. زبانش بند آمده  دهیهراس یرنگ، چشم ها یقهوه ا یدو گو 

باال رفتن از آن چشم ها را  ای نییو نقص خدا. جرات پا بیع یبود از خلقت ب

من  یچشم ها یاز حد به لنز خاکستر شیچشمانش ب  ینداشت. رنگ قهوه ا

بود. از ذات خدا به ارث برده شده   یعیرنگ چشم طب نینگاه و ا نیآمد، اما ا یم

 بود..! 

 آمد : شیصدا دوباره

 خانوم؟ _



او را  یشد سوزان  نتواند به راحت یزند...! حرف زدنش باعث م یحرف م چقدر

 نی. سوزان اندیدارد، بب شیکه ابروها ینیجوان را با چ یکنکاش کند و چشم ها

پر از  ینگاه خاص را در مزرعه ا نیخواست. ا یم نشیلنز دورب یچشم ها را برا

 خواست.  یزرد م یگندم ها

آن مرد خوب بود. بدون آنکه خود را  ینگاه قهوه ا بانیسا رینشستنش ز یجا

 و گفت: دیکش یببازد، پووف

 بله ؟ _

توانست دستپاچه  یسوزان! چطور م یبود، مالک مزون و عکاس یسوزان فاراب او

 اورد؟یدر ب یباز

 :دیپرس کشیبار ینگران نگاهش کرد و با تکان دادن لب ها جوان،

 ؟  نیخوب _

 ریاش را به قاب تصو ینگران یخوبتوانست به  یاش م یبا هنر عکاس سوزان

نترل ک ییخواهد. آب دهانش را قورت داد و با صدا یم قیتشو ،ینگران نیبکشد. ا

 اش، لب زد: یندادن حس درون رونیشده به هدف ب



 خوبم. _

 ششیته ر یدست بر  رو دنیحوصله سر بلند کرد و با کش یکالفه و ب جوان،

 ! دیکرد و لب برچ. سوزان متعجب نگاهش  ستیآسمان را نگر

 چه بود؟  یکار برا نیا

که  بود دهینگاه او بود که کالفه اش کرد..! آخر از چند نفر شن یگ رهیخ نکند

 کیآورد. به خود پوزخند زد! مرد، نه  یزن، ده مرد را به زانو درم کی یگ رهیخ

 یارزد. اما مگر مرد یجذابش به صد مرد م ی..! که چشم ها نیجنتلمن مثل ا

دمبل کار کرده است و  یزوهانه به با ینگ و حالت چشم است؟ نه ..! مردبه ر

 گاه بودن اوست. هیتک ،یمردانگ زانیمسخ کننده ..! م ینه به چشم ها

چشم  نیکه ته نش یبا آرامش نباریبار دوم به سمت سوزان برگشت و ا یبرا جوان

 گفت: نیشده بود، مت شیها

 خوام. حواسم نبود باعث افتادنتون شدم.  یبه هر حال من معذرت م _

 یرا به آغوش چشم ها شیتمام، چشم ها یگ رهیسر تکان داد و با خ سوزان

 جوان چسباند. 



 گفت: کشدار

 نداره .  یرادیکنم. ا یخواهش م _

 : دیشن شیمهرآنا را از پشت شانه ها یصدا

 تو!؟ یسوزان! کجا رفت _
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جوان  نیخواست از ا یمهرآنا خوشحال نشد. تازه م دنیبار از د نیولا یبرا

کردن  یبیکند. آمدن مهرآنا و سه نفره شدنشان را باعث غر یهمکار یتقاضا

بلند شد. با  دهیرا بهم چسباند و مثل موش آب کش شی. لب هادید یجوان م

تا خودش را به  دمهرآنا باز ش یسرش، جا برا یفاصله گرفتن مرد جوان از باال

 :دیبرساند. دست پشت کمرش گذاشت و نگران پرس سشیرئ



 ؟یشد یسوزان؟ چ یخوب _

 لبخند زد و گفت: سوزان

 افتاد اومدم بردارمشــــ فمینبود، ک یزی. چزمیخوبم عز _

 حرفش را قطع کرد: یخشدار جوان چشم قهوه ا یصدا

 دیکه من بهشون برخورد کردم. بازم ببخش _
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، رساند یاش را به مشام م یگستاخ یشگیهم یکمرنگ که بو یبا اخم مهرآنا

 "کنم  یخواهش م"قدرتش فشرد و با گفتن  یب یراستم را در چنگ ها یبازو

 از او رد شدند.  بیترت نیسوزان را از آن مرد فاصله داد و به ا

 انداز شد: نیمهرآنا در کنار گوش سوزان، طن یرفتن صدا نیح



 متلک گفت؟ _

 :دیو پرس ستیرنگ مهرآنا نگر یشیم نیآتش یمتعجب به دو گو سوزان

 متلک بگه؟ دیچرا با _

 چون خم شده بود! _

 ندهیآ دیتلخ نبا یگذشته  کی. دید یهمه را مثل هم م دی. نبادیقضاوتش رنج از

به  و حق دیکش رونیرا از چنگالش ب شی. دلخور بازوردیروشن را از انسان بگ ی

 جانب گفت:

معذرت  ارویمهرآنا، دوما که  یرنجونیمن رو م یدار اهتیس دید نیاوال که با ا _

... همه رو یکن یبزرگش م یدار ینطوریمونه که ا ینم یبحث یخواست. جا

 خواهشا! نیخانواده نب یب زیمثل اون ه

 : تگف د،یکه کش یداد و با نفس راحت شیشرمنده به چشم ها ینگاه مهرآنا

 یگمت کردم. هول شدم، صدات زدم خبر دم،یلحظه ترس هینداشتم.  یمنظور _

 ازت نشد . 



 زد و با اشاره به دور و برش، گفت: یساختگ یاخم سوزان

 . یبترس دمیبا نیهم یبزرگه. برا یلیخ نجاینه که ا _

 که اول سوازن برود.  ستادیشاپ عقب ا یلبخند زد و با باز کردن در کاف مهرآنا

 نه! ایمراقبت باشم  دیبا یجانِ جانان! من ِ نوع یمن سیتو دوست و رئ _

 :دیدار در جوابش زد و غر یمعن یقبل از او وارد شدن، لبخند سوزان

 خواد.  یمراقب فکرت باش که  سالم بمونه! تن من نگهبان نم ینوع یتو _

صدا دار  یشد، خنده ا یشاپ م یکه به دنبال سوزان وارد کاف یدر حال مهرآنا

 آمده کرد و گفت: شیبه اتمام رساندن بحث پ یبرا

 چشم. حق با توئه ، زود قضاوت کردم .   ؟یریگ یکالم م کهیت _

شاپ، دهان سوزان را از ادامه دادن به  یموجود در کاف نیمطبوع و دلنش یگرما

را همچون  رشیآنجا مغز درگ ریجذاب و چشم گ یبحث با مهرآنا باز داشت.  فضا

 کرد.  یم یریگردگ ز،یتم یدستمال



را  یقیعم یشده بود جال واریکه برچسب د یا یقرمز و مشک یکوب ها وارید

اسپرت و از جنس چرم آن در هر قسمت  یها یکردند. صندل یم قیبه چشم تزر

 شده بودند.  دهیچ رهیاز فضا به شکل دا

 یکه در گوشه ا یزیسمت ماز گرداگرد آنجا گرفت و به دنبال مهرآنا به  چشم

 یبه پنجره  زشانیم یکینزد دنیسالن، اشغال شده بود، رفت. با د یجا نیتر

 ،یدلصن دنیکش رونیپهن زد و مشتاق، با ب یشده از قطرات باران لبخند سیخ

 آن نشست. یبر رو

 ته دل گفت:  از

 بارون.  یوا _

 یپنجره م یقلیسطح صاف و ص یرنگ باران، نم نمک بر رو یب یها دیمروار

 . دندیبار

اش جواب حرفش را  یمقابلش نشست و با سخاوت ذات یصندل یبر رو مهرآنا

 داد:  نطوریا



ا هر ب یبارون یحاضرم تو هوا یلینعمت. خدا وک یعنیوقت سال  نیبارون تو ا _

 دو بزارم.   یکه طالب باشه مسابقه  یک

رنگ مهرآنا  یشیم یبه چشم ها رهیدو دستش را در درهم قفل کرد و خ سوزان

 لب زد:

 تیرارتک یها حتینص یتون ی..! فرصتت رو از دست نده، م رونیب ایاز بارون ب _

 !زیعز ی ربرنامهیمد یرو شروع کن

 کرد به حرف آمد: یشنا م شیکه در چشم ها یذات یآنا با اعتماد مهر

جون جلوت رو  یتن ب نیو ا ایجان. سوزان...! ب سیکنم رئ یبله که شروع م _

هزار  ینیزم ریمدل ز یها یخونه  نیا نیو به حرفش گوش بده! بب نیبار بب هی

 ی. تو که میبه هدفت برس یتون یراحت م یلیدست دارن. با اونا خ ریتا آدم و ز

ار کمتر به ک یلیبا پول خ نارویبابا ا ،یجور کن یونیلیمدل چند م یبر یخوا

 که من مدلم شهی. تازه... ادعاشونم نمادیمام به وجود ن یمشکل چیو ه یریگیم

 و فالن و بهمان!



 قیاش که با  شال قرمز رنگ جذاب تر شده بود دق ربرنامهیمد یبه چهره  سوزان

 شد:

... ترسمیمد اعتماد کنم... م یخونه ها نیبه ا تونمیجان! من نم یمهر _

کنم وام از بانک گرفتم و در رفتم. انگار کار خالف کردم  ی... احساس میدونیم

من رو ببندن فکر  یکه در مزون و عکاس نهی! تو هدفت انهیکه صد در صد هم

 کنم!

 را باال انداخت و لب زد: شیابروها مهرآنا

احمق ازت جلو بزنه و  یشه اون دختره  یاخالقته که باعث م نیهم قایدق _

 ... براوو... نیو ترمز بزن! آفر سایفقط برونه! تو هم وا

 تکان داد: "نه  "با لجاجت تمام، سرش را به نشان   سوزان

 یفکر م ی... اصال هر چتونمینه. من با اخالق و رفتار درست بزرگ شدم. نم _

 کنم! یم دایکار نظر مثبت پ نیکنم کمتر به تن دادن به ا

شد. خم شده و پرسشگر  کینزد ز،یخدمت با لباس فرم قرمز رنگش به م شیپ

 که در دست سوزان و مهرآنا بود نگاه انداخت: ییبه مِنو ها



  د؟یدار لیم یچ _

 را که در دست داشت، کنار گذاشت و به سوزان چشم دوخت: یمِنو ا مهرآنا

 . خورمیمنم م ،یخوریم یهر چ _

 :تخدمت گف شیخورد و بدون  نگاه کردن  به مِنو، رو به پ یفیتکان خف سوزان

 باشه لطفا.  ادیز شی. بستنیبستن جیآب هو _

 را نوشت و دور شد.   زیم ادداشتی یخدمت با لبخند شیپ

 و تمام؟ "نه" یبه من بگ یخوایم گه؟ید یکن یلج م یدار_

 شد: لیداده و به سمت جلو متما هیتک زیدو آرنجش را به م سوزان

 گم.  یکه نتونم بهش عمل کنم، نم یگم. بله ا ینم یالک ی  "بله  " _

 رک گفت: مهرآنا

 خوب عمل کن. _

 لم؟یم یکنم که نسبت بهش ب یکار دیچرا با _
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 :دیصاف نشست و محکم غر مهرآنا

 یندار یسوازن! وقت نی. ببیریگیکه م هیمیتصم نیا یدر ازا شرفتتیچون پ _

ر بحث س گهید نجای. ایقبول کن دیخواهرم! با یو نه بگ یکه با من بحث کن

 یعقب م وونهیاز اون ترالن د یبد و بدتره! تو دار نی. بحث بستیخوب و بد ن

 تهِ آرزو هات.  یعنی نیو ا یافت

 جواب داد: یحرکتش را تکرار کرده و با غد سوزان

 ؟یمهر یچ یدر ازا شرفتیپ_

 گفت: نهایبه خود گرفت و دلجو یمهربان  یچهره  مهرآنا

 هی نیبگو بله! فقط هم رهیتن بم نیبار رو به من نه نگو... ا هی نیجون من ا _

 بار!



 بار دوم کالفه به حرف آورد: یسوزان او را برا سکوت

 سوزان!!! _

 را باال برد: میتن  صدا یعصب سوزان

 . رمی... بار ... مال ...  حروم ...  نــــ... م ریمن ...ز _
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 به جان هم یظیبا اخم  غل شی. ابروهاختیبارز به چهره اش ر یتیعصبان مهرآنا

 انداخت و گفت:

مد  ینه خونه ها نهی. دردت ای. انگار من رو قبول نداریتو به من اعتماد ندار _

 !ینیزم ریز

 را آرام کرد و گفت: شیدوستش را نداشت، صدا یکه طاقت  ناراحت سوزان



 دادم: حیآرام توض یبا صدا پس

 .دمیادامه نم ستیمساعد ن دمید ام،یبار م هیفقط  نمیفقط بخاطر تو، ا-

افتاده اش را قاب گرفت. سکوت  نییخدمت، نگاه  پا شیپ یآشنا  یها کفش

 و بعد از رفتن او ادامه دهد.  ردیقرار بگ زیم  یکرد تا  سفارشات بر رو

 را تا انتها  خورد.  جیآب هو حایرا در آورده و ترج یبستن  قاشق

 یرا تکان م جشیدر آب هو ستادهیا ین  ل،یم یکرد و ب ینگاهم م رهیخ مهرآنا

 در دهانش گفت: یداد. پرسشگر نگاهش کردم و با جابجا کردن  ن

 ؟یخور یچرا نم  _

 باال انداخت: یشانه ا مهرآنا

 ینک دایوفق پ دیجد طیبا شرا یسخته بخوا یلیدونم خ یخواهر من! م نیبب _

با  یکیخودشه!  یجنگه و هر کس فکر جا و مقام برا دونیم نجایبدون ا دیاما با

دو جا رو درو  یتو همزمان دار ی. وقتیام با عکاس یکیبا دوخت و  یکی ،یطراح

 یکل یعنی ،یدار مزونو هم  ی. هم عکاسهیکه بحث جد یبفهم دیبا یکن یم



 یکن یکه فکر م امیوضع اونطور یکه بدون خوامی! متیو برقرار نشدن وضع نهیهز

 !رهینم شیگل و بلبل پ

رفت. سرش را به  یمهرآنا ثل مته در مغزش فرو م یتلخ و گزنده   یها حرف

 سمت مخالف  چرخاند.

  یحرف ها کیشده بودند. هر  واریجذاب برچسب د یسه بعد یها عکس

 ییو طال دیسف کیگفتن داشتند.  دور تا دور عکس ها سنگ آنت یرا برا یاریبس

 زد.  یچشمک م  یا نندهیهر بب یرنگ کار شده بود. برق سنگ ها به چشم ها

بود که رنگ   دهیکش ریرا به تصو شانیپر  یبا موها یقاب  عکس  اول دختر 

 کرد.  یهوش م یآن، انسان را مست و ب  ی نهیقرمز  پس زم

ن کرد. هما ریپهن نگاهش را اس یبا شانه ها یبه قاب  عکس  دوم، پسر دهینرس

آن  یبا موها یکه سر یمحکم به تنش زدند. همان تن یکه تنه ا ییشانه ها

 ی رهیخوش رنگ در دا ییکه چشم ها یکات شده به خود داشت. همان سر

 ینکیع هآشنا ک یخود داشت. عکس را رها کرده و به پسر چشم قهوه ا یاعضا

 شد.  رهیبه چشم داشت خ یمشک میفر



 لب زمزمه کرد: ریز

   "داشته باشه  ییبایز نیبه ا ییچشم ها تونهیآدم چقدر م هی "-

 مهرآنا گفت: یها حتیعوض شدن بحث و فرار از نص  یبرا

 تونه سوژه یپسر م نیبه من جواب بده. به نظرت ا رتیمهرآنا..! لطفا دور از غ _

 لنزم باشه؟  یبرا یخوب  ی

به دست سوزان  یربه اخورد ض یکه حرص م یگفت و در حال ی "نوچ  " مهرآنا

 زد:

 ؟یکه بهش برخورد کرد ستیهمون ن نیا _

 جواب داد: رد،یبدون آنکه چشم از پسر بگ سوزان

 جذاب اومد . نمیلنز دورب یبرا ابشینا یچشم ها  رونمیآره خودشه. همون ب _

 . یکه شد یچشم چرون نبود _ 

سوژه اش  جش،یاز آب هو یو با قورت دادن جرعه ا دیکش یقینفس عم سوزان

 را با چشم دنبال کرد. 



زده به  مهیپهن کرده بود و خ زیم  یرنگش را بر رو یجوان لب تاپ  مشک مرد

 کرد: ینگاه م تورشیمان

چشم چرون باشه. اما از نوع  دیکردن کارش با دایارتقا پ یعکاس برا هی _

خواننده رو جذب  تونهیرخ م می. چشم هاش از نکهیفتوژن  افه،یق نیسالمش. ا

 کنه چه برسه به تمام رخ. 

 : دیمهرآنا لب جو 

 لحظه برگرد سمت  من! هی _

 مهرآنا کند، زمزمه کرد: یبه خواهش  صدا یتوجه نکهیا  بدون

 . شهیمطمئنم با دو سه تا مورد که بهش اضافه کنم پرفکت م _

 همراه با تمسخر گفت: مهرآنا

 ؟یمثال چ _

 سباند و مطمئن گفت:را بهم چ شیلب ها سوزان

 لب هاش .   یرو پیپ هی  یکت  تمام کش  رنگ  چشم هاش. به اضافه  _



تمام، نگاه سوزان را شکار کرد.  یریبود که او با غافلگ رهیجوان خ یچهره  به

وانه و پر ر ختهیر شیبه چشم ها یدخترانه ا طنتیش اوردیآنکه کم ب یسوزان ب

 نگاهش کرد. 

 مهرآنا بلند شد: یصدا نباریرا برگرداند. ا شیکرد و رو یجوان اخم مرد

 داره. یا یعاد یچهره  کنمیمن که فکر م _

 به سمتش برگشت: ریجبهه گ سوزان

. المصب ، دهیچهره ها جال م نیبه ا یچ دونمی. مدمید یعکاس یمن دوره ها _

 ینم بود نجایاگر طرالن ا یعنیکاملش کنه.  تونهیفوتوشاپ سبک م هیفقط 

 دور از یستیکرد. اما تو حاضر ن یتورش م یحرفش زده بشه، فور یذاشت حت

 !یایبا من راه ب رتیغ

لب  ،یمورد  نظر برگشت. پسر چشم قهوه ا  یبار دوم به سمت  سوژه  یبرا

از  آنکه یشاپ بود. سوزان برا یرفتن از کاف رونیتاپش را بسته  و در حال  ب

 یدستش ندهد دامن  بلند  مانتواش  را جمع کرد که به دنبالش برود اما صدا

 مهرآنا از پشت سر متوقفش کرد:



و  ادیب دیبره. مدل  که با فتهیدنبال  مدل راه ب دیعکاس که نبا هیکجا کجا؟  _

 تست اقدام کنه.  یبا خواهش برا

 :دیرا باز کرد و پرس شیمتعجب چشم ها سوزان

. کنمیتعلل نم یبعد  یروزیپ یبرا خورمیشکست که م ؟یشناسیمن رو نم تو _

ات آن ک  یموها  یفقط برا شیپ  یسر ستین ادتیهام.  نیدنبال  بهتر شهیهم

 کارم رد شد؟ یمدل جنابعال ینشده 

 گفت: جشیاز آب هو یلم داد و با قورت دادن  جرعه ا مهرآنا
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 ردادی. همش ایپسیدادم. بس که  شنهادیکه من پ یاز تو بوده نه مدل رادیا _

 سر کوچه و برگشت. یچطور رفت سلمون دیبنده خدا نفهم ،یریگیم



 داد، با اعتماد به نفس جواب داد: یکه خنده اش را قورت م یدر حال سوزان

ز لکه دارم جلز و و مینداشتن تو کار  بعد رادیا  یموفق بشم. برا دیمن با _

 . کنمیم

 دو انگشت  شصت و سبابه اش را به هم چسباند و گفت: مهرانا

 . نهیو قابل  تحس یشکستت عال یب  ی هیروح _

 کرد: نییبه نشان  غرور سرش را  باال و پا سوزان

نمه قوز  هیکه  یا ینی، ب یقهوه ا ییچشم ها  ه؟ی. خب! نظرت چیبل یبل _

اومده  رونیب ی. گونه هاشهیم یچرب  لب عال هیداره. لب هاشم به نظره من با 

 اخر..! گردن  بلندش باعثـــــ  یش جذابش کرده. و ... و نکته 

 مدل؟ ای یخوا یزرافه م _

 کرد و ادامه داد: یتک خنده ا نباریا سوزان

 .  ادیقدش بلندتر به نظر ب شهیگردن  بلندش باعث م  _

 کاربرد داره .  یپس گردن  یبه نظر  من که فقط برا _



 لب گفت: یرو یبه شانه اش ضربه زد و با خنده ا سوزان

 ؟یشیچشم م یکنیم یحسود  _

 سخاوت به کمک آمد: تیبا نها شهیزد و مثل  هم نینمک یلبخند مهرآنا

 یتیجد جدم بوده چه جذاب یها زمیه هیکه به رنگ قهوه ا یینه بابا . چشم ها _

 دایرو پ ییچهره ها نیهمچ یتونیرفت. اما مداره آخه ؟ در ضمن، اون آقا که 

 . ستین ی. کار  سختیکن

 دیپسر، نگاه کرد. لب به دندان گز  یخال  یو به جا دیکش یفیخف غیج سوزان

 :دیو غر

 . کنمیمهرآنا ...! بخدا جبران م _

 زد و با متانت تمام گفت: یزیآم طنتیلبخند ش مهرآنا

جز  یبه کس ی. شما حق نداررمیبرم بم دیاگه من از ناموسم مراقبت نکنم با _

 .  یبد شنهادی، پ کمیتو انتخابش شر ای کنمیکه من انتخاب م یاون

 سوزان کرد و ادامه داد: یآب شده   یبه بستن یابرو اشاره ا با



 برات بزاره .  ادیز  یبستن ی. خودت گفتمیبخور تا بر _

 اش ضربه زد: ربرنامهیراست مد یبه پا زیم  ریاز ز سوزان

 مزه.  یب _

 را گرفت. سشیزد و مهربان دست راست رئ یلبخند مهرآنا

 مزه! یتو بخند؛ حرص نخور. باشه، من ب _

 و صادقانه گفت: دیاراده خند یب سوزان

 .  ییایدن یبرنامه  ریمد نیو با مزه تر نیتو بهتر _

 به غبغبش داد و مغرور گفت: یباد مهرآنا

 ها!  یشک کن یا هییقض نیبه همچ نمینب _

 نیپشت و در کنارش بهتر  یبرنامه و دوست ریمد نیسوزان داشتنِ همچ یبرا

 آمد.  یموهبت به حساب م

 سوزان؟ _

 رها کرد: زیم یرا بر رو یبستن جیآب هو یخال وانیل سوزان



 جونم؟ _

 با طرالن بحث نکن!   گهید _

 :دیکش قیعم یداد، نفس رونیکه از گلو ب ینیبا ه سوزان

 . کنمیم یسع  _

 کرد: دیزد و تاک یلبخند مهرآنا

 بگو باشه..! _

 را قورت داد: یقاشق از بستن کی سوزان

 و من اصال خوشم سهینشون بده رئ یکنه با قلدر یم یمخمه. سع یرو یلیخ _

 ! کنهیاولدروم بلدوروم م ینطوریدست و وردست هم که ا رینه ز میکی. ما شرادینم

 چسباند: یصاف نشست و دو دستش را به اطراف  صندل مهرآن

 ! فقط صبر کن.نییپا ارمیبزنم برجکشو ب یچطور دونمیم_

 معصومش چشم دوخت.   یرا رها کرده و به چهره  یبستن سوزان



ند.  کرد یم ییدر صورتش خودنما یاز هر عضو شتریداشت که ب یناز ییها چشم

 یتمام  ی نهیداشت.  پس زم یهم خوان  کشیبار  یبا لب ها یاستخوان ینیب

 . داد یم ییبایبود که به چهره اش جال و ز یا یصورتش، پوست گندم  یاعضا

ر قرا  لشیعضو چهره اش بود که مورد تحل نیبرداشته اش آخر کیبار یابروها

 گرفت:

. اما بهت قول رمیبار  حرف  زور نم  ریز یمهرآنا ...! به قول  خودت من  نوع _

 کنم.  یبشنوم سکوت م یکه اگر حرف منطق دمیم

پول  چرمش ، مبلغ    فیو از سر  جا بلند شد. از ک دیکش یکالفه پوف مهرآنا

ود برنامه اش ب ری. مدستادیگذاشت و منتظر کنار سوزان ا زیم  یسفارشات را رو

کرد  یرفتند فقط او حساب م یم ییو دخل خرج سوزان را در دست داشت. جا

 . شدیو در آخر به حقوقش اضاف م

سر  یسانت باال67قدش تا  ی. بلندستادیاز او  بلند شد و ا تیبه تبع سوزان

 .دیرس یمهرآنا م

 قدردان و دلجو، به حرف آمد:  



 هیو من تونستم از جو اون آتل رونیب میکه اورد ی. اما مرسزمینشو عز یعصب _

 . امیب رونیو مزون ب

 گرفت: شیشاپ را پ یاز کاف رونیتکان داد و راه  ب یاز خستگ یسر مهرآنا

 شم. یم وونهیبا تو هم حرف بشم د نیاز ا شتریدونم ب یکه م میبر _

 و از ته دل گفت: دیدندان نما خند سوزان

 خواد.  یم یرو ادهیدلم پ _

آمدند، مهرآنا چشم  یم رونیشاپ ب یکاف یا شهیکه با هم  از در ش یحال در

 :دیدرشت کرد و متعجب پرس

 ؟ یبارون  یهوا نیتو ا یرو ادهیپ _ 

اواخر  یگم . وقت یخاص دکلمه م  یوقت ها  شهیمهرآنا، من هم یدونیم _

 یبرگ و بارون رو داره . وقت  ی، دلم هوا میش یم کیو به مهر نزد میوریشهر

 خواد . مثل  االن ..! یم یو زمستون رو به اتمامه ، دلم شکوفه و سبز ادیبهار م



و ابر  نیزم یآسمان برا ی...! دلتنگیدلتنگ یعنی وریآسمان به وقت شهر ی هیگر

 گل .  یبرا

اش به دست مهرآنا از او فاصله گرفت و تمام  تنش را  یعکاس نیدادن دورب با

 نم نم  باران پنهان کرد.   ریز

 اش فرستاد.  هیبا تمام  قدرت به ررا  هوا

 لب گفت: ریز

 دهیرا قلقلک م مینیخاک  نم خورده ، ب  ی.! بویمطبوع  یچه هوا-
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نشدن به دور  خود ، چرخ  ایجا شدن  ینشدن، قضاوت  ب ایشدن  دهیاز د فارغ

 زد.



 لب زمزمه کرد: ریز یدور زد و دکلمه ا کی

 امان  قطراتش ..!  یشر شر ب  ریرفت ..! ز دیباران با ریز _

 دوم !   دور

 ها ...! یدیرگبار  ناام  ریخواند..! ز دیباران با  ریز  _

 سوم !   دور

 ! یتاب یو ب ی..! وقت  دلتنگدیکش ادیفر دیباران با ریز _

 دور چهارم !   

 ..! یو نفس تنگ یمرد ..! وقت  دست شستن از زندگ دیباران با  ریز _

داد، توقف کرده  یرا آزار م شیها قهیکه شق یا جهیپنجم با احساس سرگ  دور

 و به اطراف چشم دوخت. 

بود و  ستادهیا نهیکردند اما مهرآنا دست به س یها متعجب نگاهش م رهگذر

 کرد.  یم قیسوزان را تشو یها یباز وانهیبه آنها، د الیخیب



خواست.  یم یکوبیو پا یامان ، شاد ی... دلش بدید یسوزان تار م یها چشم

حال  االنش بهتر بود ..! رقص   د،یرقص یم یچرخ زدن کم یاگر به جا دیشا

  ینه ، رقص  دو نفره  ای..! یجنتلمن  واقع کی،  پیمرد  خوشت کیتانگو با 

س و محکم، پرنس لندب  ییبا لباس  پف دار  بنفش رنگ ..! با قدم ها یفرانسو

، بدون   یعکاس نیوار با پرنس خود قدم بردارد . بدون  مهرآنا ، بدون  دورب

 . اهیس  یگذشته و فکرها

 کردن ! لیتبد قتیرا به حق ییایرو نینچیدهد ا یم یفیآخ ...! که چه ک 

 سوزان را خاموش کرد: یاهایمهرآنا از پشت  سر چراغ رو یصدا

 کردم.  دایپ تیعکاس  یمدل برا هیسوزان  _

از  یناب، به سمتش برگشت. مهرآنا نگاه یشدن سوژه ا دایاز پ خوشحال

شاپ انداخت. سوزان دنباله  یاول به سوزان، بعد به سمت کاف زیسرر طنتیش

 .دیسگ  پاکوتاه  دورنگ رس کیرو  نگاهش که شد به 

 ؟یچطوره؟ دوستش دار _



ودش خ نکهی. قبل از ادیآنا دوبه طرف مهر ن،یو خشمگ دهییدندان بهم سا سوزان

را فشرد. سوزان  یشد و قفل مرکز نیسوار ماش عایرا به او برساند، مهرآنا سر

را بست. باران از  شیچشم ها یلحظه ا ؛یمقطع یبه دست آوردن آرامش یبرا

چشم  ی! به سختودمرطوب شده ب شیکرد و مژه ها یسر و صورتش چکه م یرو

و با دست  دیخورده اش را باز کرد... تخس مهرآنا را کاو سیاز آب باران خ یها

 ضربه زد: شهیمشت شده  به ش یها

 باز کن.  _

  ی ختهیر  ملیکه از فرط خنده صورتش کبود شده بود، به ر یدر حال مهرآنا

 چشم سوزان اشاره کرد.   ریز

 خورم.  ی. سرما مگمیباز کن م  _

سوزان را  تیکه عصبان ییخنده ها  انیداد، از م نییرا پا شهیش  یکم مهرآنا

 کرد، گفت : یم دیتشد

خودت رو پاک   یروکش  صندل دیبا دنیتو اما به محض  رس یایب زارمیم _

 که ؟ یانی. در جررهیگیم یبو بد دهیخورده و آفتاب ند سیخ ی. صندلیکن



 یاپیپ یضربه ها شهیزور به ش  تیاش را گاز گرفت و با نها ینییلب  پا سوزان

 وارد کرد:

 ن. باز ک گمی. م خندهی. اِ ! داره مگمینه. دختره  پر رو. باز کن م ای یکنیباز م _

را  نیباال برد و در را باز کرد. سوزان ماش میدو دستش را به نشان  تسل مهرآنا

  یجلو دواریشاگرد نشستم. انگشت  اشاره اش را تهد یصندل یدور زده و رو

 مهرآنا چرخاند: یچشم ها

 . رمیگ یحالت رو م _

 کرد: " نیف "

 !  یتا صبح بخواب زارمیبدن درد گرفتم ، نم  _

را روشن  نیبه چپ و راست تکان داد و ماش  یبا ته مانده خنده اش سر مهرآنا

ش سر یلم دادم و با گذاشتن دست بر رو یصندل یکرد.  به حالت دراز کش، رو

 : دینال

 رو روشن کن.  یبخار _



کرد، نامحسوس تکان  یکه م یزیر یدخترک از خنده ها یاهم شانه ه هنوز

 خورد .  یم

 : دیغر سوزان

 رو خوردم .  یفصل نیب یداروخانه نگه دار که سرما  ینخند ! جلو _

 زد و جواب داد: یلبخند مهرآنا

 به چشم .  یا _

 :دیاز حرص به شانه اش مشت کوب سوزان

 نشونت بدم.  یچشم هی _

لب غرو لند   ریرا دور زد و ز ابانیدور گرد خ د؛یخند یکه م یدر حال مهرآنا

 کنان زمزمه کرد:

روبه رو شدن با طرالن آدم کنم. مثل مجسمه ست،  یرو برا یخوام ک یمن م _

 که!  خورهیتفت نم

 ت:گف رلبیزد و ز یا رکانهیبا چرخاندن  سرش به سمت مخالف لبخند ز سوزان



 ".  ندازهیخودش رو با سوزان در م یکم آدم _ "

را در دست،  به کنترل خود  نیفرمان ماش  ینداد و  به آرام یجواب گرید مهرآنا

اش داشت ، سوزان را مجبور به بستن چشم  یکه در رانندگ یدر آورد. آرامش

 یجوان یقهوه ا یدر ذهنش نقش گرفتند . چشم ها ش،یکرد . اتفاقات پ شیها

 را دور داد.  شذهن نمایجذاب در س یلمیبود، مثل ف ستادهیا یکه باال

که به زانو در آورنده  یآن طرز حرف زدن ایمرد  یحصر شده در چشم ها ینگران

 آمد.  یبود، مطمئنا به کارش م

در  تشی، موفق ابدیب  یمورد نیکند! اگر همچ دایمثل او پ یسوژه ا کاش

 شود! یم نیامسال  تضم شگاهینما

 و با خود گفت : ستینگر شهر یخورده  سیخ یها ابانیخ به

 ..! "کنم  یم دایپ "- 

 

 



*** 
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 "قسمت دوم"

 

 کیشد.  ینسبتا بزرگ م ی مهیو بزرگ داشت که شامل دو ن یمجرد یا خانه

ودِ کرده بود و خ هیبود که از صاحبش کرا یبستکبال نیمربوط به زم یا مهین

 یالنمتشکل از س نشییپا یو پر جال بود. دو طبقه که طبقه  یکیخانه اش که ش

دو خواب که در  قطباال، ف یشد و طبقه  یجمع و جور م یبزرگ با آشپزخانه ا

 و حمام قرار داشت.  یبهداشت سیهر کدام سرو



 یآبش را در معده اش خال یکه بطر ینفس زنان وارد خانه شد و در حال نفس

 کرد، گفت: یم

 شد! رمید-

 ستادیا نهیآ یعوض کرد. روبه رو ییسرپا یورزشش را بعد از گرفتن دوش لباس

 و با زدن سشوار به برق، غرولند کرد:

 خواد آدم شه! یشعور نم یب ی! پسره دهیباراد آخر کار دستم م یجلسه ها-

موج دادن به تار تارشان،  نیگرفت و ح شیموها یبر رو ل،یرا کامال ما سشوار

 را در شلوارش فرو کرد. رآهنشیو پ دور خود زد یچرخ

 تو! یعضو خانواده ا نیتر یلعنت-

رفت تا قهوه  یکه به سمت آشپزخانه م یبه ساعت انداخت و در حال ینگاه

 گفت: یجوشش را به برق بزند، عصبان

 شد. اه! رمیشد. د رمید-



گذشت. نشست و منتظر  یاول صبحش نم ینه، او از قهوه  ایشده باشد  رید

که از برندشان منتشر شده بود را  یروزید یمجله ها یقهوه ا دنیجوش یبرا

 ورق زد. 

 خوبه! خوشم اومد...-

د ز یمارک بزرگ برنا، چشمانش برق دنینظر گذاشت. با د ریدوم را ز ی صفحه

 و گفت:

 خوبه! نمیا-

جرعه قورت دادنش از جا بلند شد و با  کیکرد و با  یاش را سرهم بند قهوه

ره را باالخ لشیزد. موبا رونیاپن آشپزخانه اش، از در ب یکنار گذاشتن مجله رو

 یرا تو مشیبدون س یریشد، هندزف یم نیکه سوار ماش یروشن کرد و در حال

 به باراد زد.  یگوشش گذاشت و زنگ

 :دیچیباراد در گوشش پ یشاک یصدا

کار  یخوا یم ینطوریا ؟یکرد ریدستم بهت نرسه برنا. چرا انقدر د یعنی-

 !؟یریبگ



 چپ را زد: یزد و راهنما یپوزخند

 تکون نخور!  امیقرار بذار که روزمره گ یبهت گفتم طور-

 و ادامه داد: ستادیچراغ قرمز ا پشت

 اومدن!-

 را کنترل شده باال برد: شیصدا باراد

کنن.  تیهمراه یبعد ببرنت بله برون و تا عروس یبله بگ یاینه منتظرن تو ب-

 نیا دن،ونیپ یبند و به فووت یما به تف یها یمشتر یدونیاخه برج غرور تو که م

 ...چیکه ه یدیرس گهی! برنا به جان مامان تا ربع ساعت دهیچ گهیلفت دادنت د

ضبطش را باال برد. به سمت شرکت  یقطع کرد و صدا شیرا بر رو لیموبا برنا

 لب گفت: ریو ز دیچرخ

 نزن! یبه من زور بگه داداش جان! زور الک یکس دهییمادر نزا-

 

*** 
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 شیبودن در تک به تک آجر ها ینیرزمیکه احساس ز لیبزرگ و طو یاطیح

ند دانست ینم یزیو مدل بودن چ پیاز ت چکدامیکه ه ییکرد. انسان ها یشنا م

 به آنجا پناه برده بودند.  شانیپول یفرار کردن از حال و روز ب یو صرفا برا

 کالس و یب یکل فضا را گرفته بود اما به حد یقیموس یکر کننده  یصدا

اش گذاشت  ینیب یکرد که حال سوزان را خراب کرد. دست رو یجلوه م یمیقد

 د. بار مهرآنا کر ظیغل یو با چشم و ابرو اخم

 !؟یبافت یکه فلسفه ش رو م ییجا نیبهتر نهیا-

 یم به سالن یکه منته یجلو رفت و در رنگ و رفته ا اوردیآنکه کم ب یب مهرآنا

 شد را ضربه باران کرد. 



 اونجاست؟! ی... کسیآها-

 ورد. باد بخ یاش را باز کرد تا گردنش کم یو روسر دیکش یکالفه پووف سوزان

 !نمیداخلش رو بب یاصال دوست ندارم حت. یمهر یحالمو بهم زد-

 خباثت بار زد: یلبخند مهرآنا

 شینی. بذار ببوونهید شیدی! آخه سوزان تو که ند؟یقشنگش رو چ یمدل ها-

 . یاجازه رو بهشون بد نیخود ا یکه خودت به خود یچنان براش غش کن

خورد، نک کفش  یحرص م لویک لویکه ک یداد و در حال واریبه د هیتک سوزان

 :دییسا نیپاشنه بلندش را به زم

 !نمیرو بب تییمنتظرم هنرنما-

مسئول آنجا را با خبر کرد و  لیدر مقابل در، با موبا امدنیبعد از فائق ن مهرآنا

 سوزان و او باز شد.  یباالخره در بر رو

رار قرنگش در امتداد نگاه سوزان و مهرآنا  یشراب یباال بلند که موها یزن نرگس،

 مد مذکور بود. یگرفت، مسئول خانه 



 به سمت سوزان دراز کرد و لب زد: دست

 !نیسالم! خوش آمد-

 دست جلو برد و آهسته گفت: دیبا ترد سوزان

 سالم. ممنون!-

او  یکردن تنش به تن سوزان، کم کیدستانش را فشرد و با نزد یبه گرم مهرآنا

 را به خودش آورد و گفت:

 !؟یتو؟ آماده ست همه چ میایب میونتی. میفقط شم نرگس-

 گفت: یسر تکان داد و به گرم نرگس

 ! فقط سوزان خانوم...دیی. بفرمازمیبله عز-

او  یکه به موها یا یرگیزن، سرش را از خ ی لهیبا صدا زدنش به وس سوزان

 داد و گفت: شیداشت، به چشم ها

 بله!-



ارو م د،یرس یزیچ نجایاگر بهتون از ا نکهیا یعنی! ن؟یکن تیکه حما شهیم-

 !ن؟یکن یمعرف

 به سمت داخل نشان داد و گفت: یدست سوزان

 چرا که نه! م،یداخل و چک کن میایب نیاگر اجازه بد-

 کرده بود.  میترس شیکه مهرآنا امروز برا یایدن یداشت! به اندازه  حرص

تر آمده بود اما  نییپا یکم یقیموس یکنار رفت تا آن دو وارد شوند. صدا زن

 رفت.  یمخ سوزان رژه م یهمچنان رو

 دیجلو افتاد و سوزان و مهرآنا از پشت سر رفتند. سوزان مهرآنا را کنار کش نرگس

 و دم گوشش تشر زد:

 ! فقط صبر کن. یکنم مهر یخرابت م میرفت رونیب نجایاز ا-

 و گفت: دیخند مهرآنا

 . صبر کن!یشیچطور عاشقشون م مینیحاال مب-



داد  حیآرامش اعصابش ترج یلب کاشت و برا یرو یمصنوع یلبخند سوزان

که تمام صورت سوزان را  ی. وارد شدنشان به مکان، همراه شد با بهتدینگو چیه

بر  نیدروغ یبود که مدل ها یسالن ،یو در ورود اطیفرا گرفت. داغان تر از ح

 . دندرک یم نیافتضاحشان تمر یها کلیو با ه دندیچرخ یآن م یرو

 یو دست جلو ستادیا شیرفت تا به سن برسد، در جا یکه م یدر حال سوزان

 دهانش گذاشت:

 !نمیب یم یبگو که دروغه هر چ یمهر-

 و فقط لب زد: ستینگر شیروبه رو یهم شوکه به صحنه  مهرآنا

 متقاعد شدم!-

هن پ یهم در آنجا سخت بود. فرش قرمز کهنه ا دنیکوچک که نفس کش یسالن

به انسان  یعود، احساس خفگ یبو یکرده بودند که با نور کم سالن و دود ها

 داد.  یم

 !نیفقط تموم بشه! فقط هم-



 سوزان را کنار بزند: کینزد یباال برد تا دود و دم ها یدست مهرآنا

 دارم! دی. من دنجایاز ا ایب-

 دهیکه کنار هم چ ییها یبود سوزان را از آنجا رها کرد و به صندل یهر فالکت با

دوم آرام  یصندل یو مهرآنا رو یصندل نیاول یشده بودند، رساند. سوزان رو

ه نرگس کرد ک ینفوذ م شانیبه چشم ها یشتریباز تر و نور ب یگرفتند. فضا کم

 رد. ک یچیبود، نگاهشان را ق کیک یو تکه ا یدنینوش یکه حاو یا ینیبا س

 !دییبفرما-

 ک،یو با برداشتن شربت و ک دیکش یرنگش پوف یشراب یبه مو ها رهیخ سوزان

 گفت:

 ممنون!-

 گفت:  زانیآو یدل با لب ها در

 !"فقط موهاش خوشگله "-



و شربت و رفتن نرگس، دهان به گوش سوزان  کیبعد از برداشتن ک مهرآنا

 چسباند و گفت:

ضبط  یکنم و صدا یدختر گفت االن بخاطر سوزان خانوم چراغ هارو روشن م-

 انتخاب کنن! یتا با تمرکز بالتر نییپا ارمیو مر

 کرد و گفت: یاخم سوزان

 شد!   یخوب م یلیخ شدمیتو م فیمن اگه حر-

 چشمک زنان گفت: مهرآنا

 جانم! تالش نکن! یشینم-

به دهانش بگذارد که نور همه جا را  کیکرد و خواست ک یتک خنده ا سوزان

و  دیکش یقی. نفس عمدیبه صفر رس یقیموس یکرکننده  یفرا گرفت و صدا

 را بست و باز کرد: شیقلبش گذاشت. چشم ها یدست رو

 دمت گرم واقعا! حال اومدم!-



ه ب یباد ش،یپا یسوزان زد و با انداختن پا رو یآن تیبه رضا یلبخند مهرآنا

 غبغبش داد و گفت:

 !برمت. فقط صبر کن یم رونیدر زِوار در رفته ب نیاز ا تیکه با رضا ینیب یم-

 به گردنش داد: یچرخ سوزان

 !مینیبب-

ا را ب یدر دست برگشت و کنار آن دو نشست. اسام یبا کاغذ و خودکار نرگس

 را باال برد: شیصدا ،یفور یرد کرد و بعد از چک کردن یآن یچشم و لب زدن
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 !ادینفر ب نیاول-

 شود.  قیدق شیها ریبه تصو الیگذاشت تا با فراغ خ را کنار کیشربت و ک سوزان



 نیجذا بر تن داشت از پشت چند یشرت یکه ت پیالغر اندام اما خوشت یفرد

آمد، نتوانست نظر سوزان را  رونیاف درست کرده بودند ب یکه با ام د یوارید

 جلب کند. 

 پا انداخت و رک گفت: یپا رو سوزان

و  ستیچشم ن یتو یادیز کلتیه یول رم،یبگ تونمیازت نم یرادیا چینه! ه-

 !ی! بعدیخوریبدرد من نم

 سِن به پشت برگشت.  نییتکان داد و از پا یسر پسر

 : نفر دوم!نرگس

را به هم فشرد و  شیپسر بود که ذوق سوزان را کور کرد. لب ها یدرشت نباریا

 گفت: یپشت صندل شیبا گذاشتن دست ها

رو  ریسم هیکه  یستی. تراکتور نکنهیقوز نم چوقتیمدل ه هی. ستینه! شق با-

 . یبر یهدف چیه یب

 اش را باال برد و آمرانه گفت: دهیکش یها انگشت



 !یبعد-

اش، سوزان  یکائوچوئ نکیمتناسب بود که ع یکلیبلند قامت با ه یسوم فرد نفر

ت و خواس دیکش نهیدر س یو برخوردش با آن جنتلمن انداخت. نفس شبیبه د

 شد.  مانیکه پش ستیبا دیبگو

 دلش را به زبان آورد: حرف

جلو!  هنیتنه عقب، شکم داخل و س نیی. پاستیمدل ن هیراه رفتنت اصال مثل -

که هرگز مثل االن به چشم  ییو چشم ها نهیش یلب م یکه گوشه  یلبخند

 کار! نیباشه. اونم ح تونهینم زیه چوقتیمدل ه هی! شهینم رهیمن خ یها

 با باال بردن دستش گفت: و دیکش یقیعم نفس

 !یبعد-

 چهارم وارد شد.  نفر



 یکه بر رو ییعکس آشنا دنیقبل بود که با د یچهره ها یمشغول بررس سوزان

زبانش بند آمد. آب دهان قورت داد و با  کل،یشرت پسر نه چندان خوش ه یت

 دست گفت: یاشاره 

 پسر! نجایا ایب-

ول کرد قب یگونه اش داشت، فکر م یرو یقیکه چال عم یسبزه و با نمک پسر

 دیفهم یبگذارد. نم رونیمدل مطرح پا ب کیتواند به عنوان  یم گریشده و د

 است! دهید شیبرا گرید یسوزان خواب

 یادیسوزان رساند و با شوق ز یتند و چابک خود را روبه رو یبا قدم ها پسر

 گفت:

 قبول شدم؟!-

 آنکه چهره اش را رصد کند، گفت: یب سوزان

 !ه؟یشرتته ک یت یکه رو ینیا-



عجب بود، مت دهیکش میرا به ترس یشبیکه همان پسر د یبه عکس رهیخ مهرآنا

 و صدا زد: ستیبه سوزان نگر

 سوزان؟!-

 :دیاز پسر پرس گریدستش را باال برد و بار د سوزان

 !؟یشناسیمرد رو م نیا-

 به نشان نه تکان داد که نرگس ِ ساکت به حرف آمد: یسر پسر

صاحب مارکه. چون کنار عکسش، چاچ مارکش  دونمیم یعنی! شناسمیمن م-

 هست. 

 را باال انداخت: شیابرو سوزان

 !هیمن کاف یبرا نی. همنیاسم مارکش رو بگ شهیم-

 رفت، گفت: یکه به سمت پسر م یاز جا بلند شد و در حال نرگس

 ... نیبود. بهزاد، بهداد... صبر کن یچ قیدق ستین ادمی یب داشت. ول-

 سوزان زد: یآرنج به پهلو مهرآنا



 !ذارمینم-

 را با زبان تر کرد: شیلب ها سوزان

 !یفکر کن نجایمن از ا تیکن به رضا یتو فقط سع-

 : بُرنا! مارک بُرنا! نرگس

مهرآنا و سوزان به سمت نرگس برگشت و هر دو باهم، چشم در چشم هم  سر

 گفتند:

 بُرنا؟!-
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در  اطیکارگر و خ677تهران که حداقل  یجا نیسه طبقه در بهتر یساختمان

 خود داشت. 

 یمشغول به کار بود که معموال شامل جا یو شرکا سیاول مربوط به رئ ی طبقه

 شد.  یبزرگ مارک هم م یشو ها یجلسه ها و برگزار

ها به  یترمش یکه روزانه برا ییدوم مربوط به پرو کت و شلوار ها ی طبقه

 شد.  یقرار داده بودند، م یجزئ ایصورت عمده 

کردند  یساعته کار م65که  ییها اطیسوم هم خاص طراح مارک و خ ی طبقه

 آمدند، بود.  مین رونیب یواریو از آن چهار د

 b به حرف هیخاص شب یمارک برنا، شکل یساختمان سه طبقه  ریکم نظ ینما

شده با  نیتزئ یآجرو سنگ ها ییبایکرد. ز یم یبود که مارک آن ها را معرف

 یبد  ادیدر پچ آنجا انسان را به  چیقشنگ و پ یبود. معمار یچراغ آنجا ستودن

 انداخت.  یم یکنون یاروپا ای



 یاز اسانسور استفاده کرده و اگر کس یبعد یوصل شدن هر طبقه به طبقه  یبرا

م که در کنار ه ییها یولمعم ای یبرق یتوانست از پله  یقصد پله زدن داشت م

 قرار گرفته بودند، استفاده کند. 

که کل صبحش را در بر گرفته بود، باالخره خودش را به شرکت  یبعد از تالش برنا

که در قدم و  ینانیقدرت و اطم تیبا نها شهیو مثل هم ستادیرساند. صاف ا

شده بود به سمت دستگاه اعالم حضور رفت و با زدن انگشت،  ختهینگاهش ر

 بودند، رساند.  داده بیاو و باراد ترت یکه برا سیفورا خودش را به اتاق رئ

کنار  یهم، دو جالباس یروبه رو زیکه دو م یبزرگ و جا دار بود. طور اتاقشان

ا اشغال هر مبل قرار گرفته بود، کل فضا ر یکه جلو یزیمبل و م نیهم، چند

 دیسف یگفت. نما یآخ نم نیبود و زم گرید یمبل یکرده بود اما باز هم جا برا

 کرده دایپ یهارمون تهران ی دهیسربه آسمان کش الدیو زرد اتاق که با برج م

 القا کند.  نندهیبه ب توانستیبود که م یصحنه و حس نیبود، بهتر

نار که در ک یا یجالباس یحرکت بر رو کیتنش را با  تیرنگ ف یسورمه ا کت

 یت روساع ق،یعم یاتاقشان بود، رها کرد و بعد از نفس زیبلند قد و تم ی شهیش



را  فراخ راه اتاق یا نهیباال و س یکرد و  با سر میرا تنظ ادگارشیمچ و دستبند 

 گرفت.  شیجلسه را پ

ق جلسه با او وارد اتا یو هماهنگ یاو و باراد بودند که بدون اجازه از منش فقط

کند، دو  دهیکرده و به خود رس شیآرا یخرج فرخ یآنکه توجه یشدند. ب یم

در را فشرد و  ی رهیتقه به در زد و بدون کسب اجازه از افراد داخل اتاق، دستگ

 آهسته وارد شد. 

که باراد ساخته بود، برنا را به وجد آورد. نخواست  یو غرق در ارائه ا یمشک یفضا

 اش به سه یکه بلند یزیآخر م یحرکت چیه یبرادرش را خراب کند. ب یارائه 

 کامال مسط به خود گرفت.   یا ندهینشست و حالت بب د،یرس یمتر م

د ر نشیب ریز یبه آنجا آمده بودند را با چشم ها شیکه از ک یشرکت نیچند

ت شرک سیبه رئ دهیکه چسب یدختر یچهره  یمنقبض بر رو یکرد و با فک

که روز ها التماس بودن با او را کرد و تهش  یکرد. دختر ستیا لیمارک سه

 شقشعا یعنیکه االن کنارش نشسته و  یعرضه ا یب نیمثل هم یشد سهم کس

 !یعنیاست. 



اپ رساند و باالخره لب ت انیگذشت تا باراد ارائه اش را به پا یساعت مین بایتقر

نگاه  میرا در فضا منعکس کرد. دست در دست چپاند و با ن یرا بست و نور روشن

 لب کاشت و به جمع گفت: یرو یکرد، لبخند یکه خرج برنا م یا یحرص

و گوش هاتونو به من قرض  نیکه به خرج داد یا یاول از همه بابت صبور-

 ممنونم! نیداد

ده ش تیتثب یغاتیتبل یمارک و مدل ها یباراد در تمام شرکت ها یطبع شوخ

 یثابت همه  ی هیبرنا بود که پا تیاو جد یگفت همه به خاطر طناز دیبود. با

 بودند.  شانیقرارداد ها

 ارمیکنم و م یزود آماده م یلیراحت باشه. خ التونیبعد بابت قرارداد هم خ-

 براتون. 

 یکه با اخم و لذت نگاهش م ییاشاره اش را باال برد و با اشاره به برنا انگشت

 کرد، گفت:

و خود خودش بودن  یعیها و ساختشون کار دست طب یارائه ها و طراح یتمام-

 ...ومدیداداش گرام بود. من فقط ارائه دهنده بودم! اگر هم ن



که  یدر هم قفل شده ا یدست ها یحرفش را با جلو رفتن و خم شدن رو برنا

 شده بود، گفت: زیبرچسب م

 یالیاشتن ندارم! قبال هم به شرکا و وکبه جلسه گذ یچون صبح ها عالقه ا-

 بعداز ظهر با منه!  یصبح با باراد و جلسه  یعرض کردم که جلسه ها یقرارداد

ذ به کاغ یلوند زد و با گذاشتن خودکار رو یکه مد نظر برنا بود، لبخند یدختر

 سمت برنا چرخ خورد و گفت:

 !نیهست یهم مشغول به کار مهم دیشا ای. نیخواب ینکنه م-

زد،  یکه دل دختر را آتش م یالیآرامش خ تیباال انداخت با نها ییابرو برنا

 گفت:

مهم مورد عالقم هستم  یچون اکثر شب ها مشغول به کارها قا،یبله خانوم! دق-

 صبح بلند شم.  کنمیاصال و ابدا وقت نم

 بانیرا سا گرشیدست د ش،یاز دست ها یکیکرد و با مشت کردن  ظیغل  یاخم

 گفت:کرد و 



 یگذرونم به شما ربط یرو م میکنم و شخصا چطور زندگ یم کاریچ نکهیا یول-

 نداره. 

 یم بشیکه شاهد گل زدن رق ی. مثل ورزشگاهدیکش ینیهووف سنگ جمع

 شود!

 نوبت برنا بود که چرخ بخورد.  نباریا

 !ست؟ین نطوریا-

را به  شیخواست برنا را ساکت کند که دختر لب ها یبا چشم و ابرو م باراد

 و گفت: دیدندان گز

 درسته!-

 و دیاش را عقب کش یصندل ش،یتکان داد و با جمع کردن دست ها یسر برنا
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 دست گرفت و گفت: کیکتش را با  یجا بلند شد.لبه  از

که قراره  ییها رساختیاز تموم برنامه ها و ز یاز اول جلسه نبودم ول نکهیبا ا-

 انیفردا م رازمیاصفهان و ش یبا خبرم. شعبه ها میو رشت به پا کن شیک یتو

به مارک  یاعتماد ای دیخاطر ندار نانی. اگر اطمشهیارائه براشون اجرا م نیو هم

ا بدون ه سی. رئنیو امتحان کن دیدارهاتونو نگه  ندهینما نیتونیم نیبرنا ندار

 قرارداد.عقد  یشرکت باشن برا یاتاق روئسا یحضور معاون تو

 :ستادیکتش را با دو دست گرفت و صاف ا یدو لبه  نباریا

 خوشحال شدم. با اجاز تون! زانیشما عز کیبه  کی دنیاز د-

که اقتدار از سر و  ییکه در جلسه حضور داشتند و با چشم، برنا یهر ده نفر از

دادند، هشت نفرشان سر تکان دادند و مات به  یرا قورت م دیبار یم شیرو

 . ستندیرفتنش نگر

به دنبال برنا رفتن دور  یرا برا زیکه م یرا باال برد و در حال شیدست ها باراد

 گفت: زد،یم



 کنه؟!  یم کاریپره، صاحبش چ یمرغ از قفس م-

 در داد: یحرفش را از ال یو ادامه  ستادیباز کرد و پشت در ا در

 الش تا در نره!دنب رهیم-

 کیبزند، دست جلو برد و نزد یحرف یقبل از آنکه فرخ یو با تند دیکش یاووف

 گفت: ،یدختر منش یبه چشم ها

 . سوزونمیکه نوبتت رو م خوامیمعذرت م-

 به گردنش داد: یو قر دیرا مانند دختران به دندان گز شیها لب

. حاال یچند نفر رو فعال سرگرم کن نیا دیبا یخوایاگه حقوق آخر ماهت رو م-

 . تیحرفه ا یبا عشوه  امی تییاستثنا یبا چهره  ای

 زد و ادامه داد: یچشمک

 وارد اتاق من و برنا نشن فقط!-

 لیشد تا صورت دخترک را تحل یم کیکه نزد ینیرا کج کرد و ح شیها لب

 کرد و گفت: یکند، نچ نچ



 !یشیم یآ، بزن اوک یآ، ب یزده. محلول پ ادیپوستت جوش ز-

 که دستانش را در هوا تکان داد، گفت: یدور شد و در حال باالفاصله

 !یبیب یبا-

نداشت که بزند، آب دهان  یکرد و حرف یکه در تمام مدت مات نگاهش م یفرخ

که از طرف باراد گرفته بود به طرف اتاق جلسه رفت  یادیز یرویقورت داد و با ن

 سرگرم کند! قهیه دقد یتا آن ها را حداقل برا

 . دیوارد اتاق شد و در را محکم به هم کوب باراد

به  یدار ینطوریدختره تو خونت ا ومدنیشب ن هیبه خاطر  ؟یبرنا! خل شد-

 !زو؟یهمه چ یدیباد م

اش فرو رفته  یاش بود و سرش در لب تاپ کار وهیکه مشغول خوردن آب م برنا

 بود، جواب داد:



 یبه عشوه ها ی.  کارکنهیکه کار بخواد، کارشو م ی. کسستیمن مهم ن یبرا-

 یلوج ارمی. پدرش رو مستمیبرنا ن نیدختره رو نزنم زم نیکنار گوشش نداره. ا

 ...یایح یچشمش! ب

 ادامه داد: زیم یاش رو وهیآب م وانیکرد و با زدن ل یلب زمزمه ا ریز

و دعوت  یکان کوفتم هیبرنامه از ما، مارک از ما، پرو و شو و مدل از ما، فقط -

 !؟یدیبهشون م یدار یازیاز چندتا مهمون از اونها! چه امت

 :دیخودش داد و پووف کش زیبر م هیتک باراد

و رد  انیدستت م ریکه ز ییتورو اصال دوست ندارم؟ جنس ها یِچ یدونیم-

 ریز یکه جنس ها ی. در صورتینیبب یدست کس ریز یتونینم گهیرو د شنیم

استفاده کنم  نم،یبب نکهیدست من آزادن. چرا؟ چون من رسالت دارم. رسالت ا

 اسراف نشده و تازه... ینطوریو ببخشم. ا

 را باال انداخت و گفت: شیابرو

 کنم.  یام م ییدارم صرفه جو-



 هویخودش بود، آب م زیم یبرادرش که درست روبه رو زیبه م کیآمد و نزد جلو

 نفس نوش کرد. کیاو را برداشت و  ی

 برم.  یثوابم م ینطوریا-

کرد، دوخت و  یکه با حرص نگاهش م ییزد و چشم در چشم برنا یلبخند

 گفت:

 ام کردم! یدر راه خدا از خود گذشتگ بیترت نیو به ا-

به  یدستمال کاغذ یخرجش کرد و با فرستادن جعبه  هانهیاندرسف ینگاه برنا

 و گفت: ستیدادن سرش را نگر یسمتش، جا خال

که بخوام بخاطرش حرص  هیک نیدست من نبوده و نخواهد شد. ا ریدختر ز نیا-

 یتو یکه پولو و زندگ یکنن. روز یرنگ و رو عوض م ادیبخورم. فقط بدم م

ام که بخواد بره جنوب و  یمن! خرابِ من! روز یمرده  شهیخواد، م یتهران م

 !فتهیم گهید یبه کسا ادشیتا برنزه ظاهر بشه،  رهیآفتاب بگ

 و گفت: دیکش شیکل لب ها یزبان رو باراد



 !یقانونشه داداشم! بخور تا خورده نشو نیخب ا-

 گفت: یساختگ یرا جمع کرد و با عشوه ا شیها لب

ارد و سانیکه االن خانوم ف نیپاشو شق و رق بش یبیآ قوربون داداشم برم. ب-

بافم. پاشو  یبور نازت رو به هم م یها شیر م،یریقرارداد رو نگ نی! اشنیم

 داداشم!

اد و فک باراد فرست کینزد یو اخم آلود و خشن مشت دیکش یپووف کالفه ا برنا

 گفت:

 یِ کنم. شوخ یباراد که دو نصفت م اریمن رو باال ن یدهنت رو ببند. اون رو-

 کنم.  یبد باهات م یباهام نکن که شوخ یخرک

 لب گفت: ریشد، ز یا بلند مکه از ج یکرد و در حال زیر چشم

 !افهیبدق یمسخره ش رو ببرن! لعنت یها یمردشوره خانوم و لوند-

 

* 
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چشم  یو آجر ها کییبزرگ با موزا اریبس یاش را در دو طبقه  یو عکاس مزون

 . ستیبودن ن فیساخته بود تا نشان دهد زن بودن به نشان ضع ریگ

شده را در مزون لباس عروسش به  یقاب بند یها شهیو ش نهیآ نیتر بزرگ

 اش بپاشد.  یبه زندگ یتازه ا یچسبانده بود تا رنگ و رو وارید

اش بود که با شراکت طرالن به پا شد و با معروف شدن هر  یاول عکاس ی طبقه

ام ن رییبه خود گرفت و از سوزان به نام ژست تغ یدینام جد یآن ها، عکاس یدو

داد،  یکار م یاش که سوزان بود ادامه  یمیکرد. اما مزون، با همان اسم قد دایپ

 نداشت.  یدرصد هم سهم کیچون در مزون و حقوقش، طرالن 



را مهرآنا برعهده  شیو تمام کار ها یاصل تیریدوم که مزونش بود، مد یطبقه 

اش  یالملل نیب شگاهیو برپا کردن نما یعکاس یداشت. سوزان با شروع کار ها

 نداشت.  یریاندازه گ یعمال وقت شرکت در مزون و کار ها

 سوزان! دختر من هنوز تو کفم!-

را  فشیگذشت، ک یاش م یعکاس یورود یِا شهیکه از در ش یدر حال سوزان

 در دست فشرد و گفت:

 میکن یباهاش کار م میکه سال ها دار یصاحب مارک میدی! حاال که فهمیمهر-

ودمون خ یبرا یو قدم میضر نشده به من و تو بگه تا بفهمو خانوم طرالن حا هیک

 !میزن یم نشیو زم میریجلو م یرکیز ری. زمیدینشونش م م،یبردار

ظره به من رهیخ د،یکش یم یقیکه نفس عم یصاف کرد و در حال یا نهیس مهرآنا

 شان، لب زد: یعکاس ریکم نظ ی

 !هیچطور حلش کنم. فقط بگو نقشت چ دونمیم یاون با من! منِ نوع-

 را کج کرد و ادامه داد: شیها لب



چشم و ابرو  دی. بور هم شد مرد آخه؟ مرد باادیهر چند اصال از پسره خوشم نم-

با  خوامیپهن باشه. حاال به هر حال! من چون م یبا قد بلند و شونه ها یمشک

 حاضرم کمکت کنم.  میبزن نیطرالن رو زم گهیهم د

قرارداده  یبزرگ کنار در ورود یکه به شکل کوه یدوریبه کر ینگاه سوزان

 کرد، انداخت و گفت: یرا اجرا م ییبایجال و ز نیبودند و ع

 اون. چشم تورو فعال گهیمن م نی. دوما دوربگمینقشه رو بعدا بهت م نکهیاول ا-

رش امزون رو بفرست اتاق من ک اطیکن و خ یلطف هیندارم خواهر گلم. فقط  ازین

 دارم!

غال که اش یکنار آسانسور یاز پله ها "الساعه "تکان داد و با گفتن یسر مهرآنا

ت سوزان ک یرا با خبر کند و برا اطیباال رفت تا خ یبود، به سمت مزون طبقه 

 !اوردشیبسته ب
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ش ا یعکاس زیدل انگ طیزد و به مح یپر انرژ یرفتن مهرآنا، سوزان لبخند با

 نگاه کرد. 

 نیزم یکه رو یعکس یاش را با قاب ها ییبایتا دور سالن بزرگ و پر از ز دور

 یگرد یکرده بود. لوستر ها نیداده شده بودند، تزئ هیتک یرنگ یاف ها یبه ام د

 یجا یرا در جا یلیو متن سقف سالن درج شده بود، نور شک هیکه در حاش

 کرد.  یسالن منعکس م

 به عنوان یزن ک،ییاز جنس سنگ و موزا یشخوانیسالن، پشت پ راست سمت

 شد.  یسوزان شناخته م کیکه شر یطرالن ینشسته بود. منش یمنش

 یدر نظر گرفته شود، راه یمنش یبرا یشخوانیچپ سالن بدون آنکه پ سمت

 به اتاق کار سوزان گنجانده شده بود.  میمستق

و قرمز  دیسف یو رنگ یسفال یبزرگ که جنس اریبطن سالن سه گلدان بس در

 ینیو عطرآگ ییبایز یبرا اسیو  چکیپ یداشتند، قرارداده شده بود. گل ها

 درون هر کدام از گلدان ها کاشته شده بود.  طیمح



وارد اتاقش شد. اتاق سه در  الیو با فراغ خ دیاش کش نهیاز ته س قیعم ییبو

ه گمشد یاز آنجا بهشت ،یو سبز اهیو گ ساده اما آکنده از گل یلیکه خ یچهار

 ساخته بود. 

ا ر شیآب دادن به گل ها یکرد تا کس یکه در را قفل م یزد و در حال یلبخند

انداخت. آب پاش را برداشت و شروع کرد به آب  یرو پوش شیمانتو یرو ند،ینب

 دادن. 

 بتابد. از کاکتوس شیجسم نازک گل ها یبر رو دیرا کنار زد تا نور خورش پرده

و رز و سنگ! همه را آب داد و به همسانشان که در  یها گرفته تا گل محمد

 کرد، فکر کرد و لب زد: یم یخودش نگه دار یخانه 

 خوشگلم! یهمخونه ها رسهیبه شماهم م-

چشم  یمطالعه اش را رو نکیرا در آورد و با باز کردن قفل در، ع روپوشش

 دنیامروزش را چک کرد و بعد از کش یبرنامه نشست.  ستمیگذاشت و پشت س

 اش داد.  یبر صندل هیتک ،یقینفس عم

 گذاشت که دو تقه به در اتاقش خورد.  یهم م یرو چشم



 !؟هیک-

 آورد، گفت: یدر داخل م نیکه سرش را از ما ب یدر را باز کرد و در حال مهرآنا

 ها! اطیمنم! با خ-

 تکان داد و لب زد: یسر

 . اصال تعارف نکن!زمیتو، کامل بفرما داخل عز یتو که اومد-

 گرید یکی رونیب طیو در مح یکیکار  طیخونگرم بود که در مح یدختر سوزان

 یا انهیکار با غرور م رونیمغرور بود که در مواقع ب یشد. در کل دختر یم

نداشت. اعتقاد داشت  یظاهر ییبایبه ز یاصال اعتقاد یبود ول باینداشت. ز

 اش است.  یمختص زندگ یباطن ییبایو ز نیمختص دورب یظاهر ییبایز

 گذشت. یفکرش را دوست داشت و هرگز از آن ها نم طرز
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افراد  نیکه مورد اعتماد  تر یاطیکامال داخل آمد و به متعاقب از او، دو خ مهرآنا

و آن  یجوان و چشم و ابرو مشک یاز آن ها زن یکیمزونش بودند وارد شدند. 

 داشت.  یمسن که اندام چاق یزن یکی

 تکان داد و گفت: یدو سالم کردند که سوزان سر هر

 که! نیندار یزیچ ی! کم و کسرن؟یسالم. خوب-

 بود، لبخند زد و گفت: لدایجوان که نامش  زن

 !میکم باشه خانوم! دستتون درد نکنه، نمک پروردتون یزیچ نیذاریشما نم-

 :دیپشت کمرش گذاشت و نال یبود، دست نیمسن که نامش نسر زن

حساس ا یبد ذارهینم تونیشما و بزرگ یخوب باشم ول ذارهیدرد کمر نم نکهیبا ا-

 !؟میکن کاریچ دی. جونم خانوم، بامیکن

ا انداخت به مهرآن ینگاه می. ننندیخباثت بار زد و اشاره کرد بنشن یلبخند سوزان

 گفت: دست یو با اشاره 



 تو! اینبودن، در رو ببند و ب شیمنش ایرو چک کن! طرالن  رونیب-

که آماده کرده  ییورقه ها ریز یرفت. سوزان دست رونیتکان داد و ب یسر مهرآنا

 بود، زد و گفت:

که امروز به دستتون  ییبرگه آماده کردم، کت و شلوار ها یکه رو ییجاها نیاز ا-

بدونه.  یزیچ یکس خوامیاصال و ابدا نم. نیکن یم یرو دست کار رسونمیم

 !نیینجایکه االن ا نیهام بود نیشماها مورد اعتمادتر

که وارد شد، حرفش را قطع کرد. به محض چشمک زد مهرآنا و لبخندش،  مهرآنا

 ادامه دهد: دیبا دیفهم

من آماده باشه! مهرآنا کت و شلوار  یتا فردا صبح برا دیبا نکاریا نکهیو... و ا-

 ! هیجور کار روز مزد هی. رنیگیو فردا مزدتونو م نیمونی. شب مارهیهارو م

 دو سر تکان دادند و سوزان اشاره کرد: هر

 ه!حواستون باش دیامتحان اعتماده و با هی نیا نی! فقط بدوننیممنون که هست-

 ها را باال گرفت و گفت: ورقه



 نیبگ دیام پرس ی. کسنیمونیو تاشب م نیکنی. کارتونو منیو بر نیبردار نارویا-

 دنبالمون! ادیب میهست یمنتظر کس

 سر تکان داد و چشم گفت.  لدای

 ...رمیدارو براش بگ دی! باضهی: فقط خانم! من... من شوهرم مرنینسر

 در هوا تکان داد و گفت: یدست سوزان

 یحلش م یمهر یراننده براش ببره. نسخه رو بد دمی! مکنمیاونو من حل م-

 کنه!

 سر تکان داد و چشم گفت.  نباریهم ا نینسر

 !م؟یندار ی. کار پرو تازه انیبر نیتونیخب م-

 گفت: لدای

 !شونیو کنار دوز یفقط مونده سنگ دوز میبرش هارو زد یعنینه فعال! -

 از جا بلند شد و با برداشتن ورقه ها، پلک زنان گفت: نینسر

 !نیاریمدل ب میدیراحت. پرو باشه خبر م التونیشما خ-
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آن ها از خبرداشتن  نانیاطم یراحت بود و فقط برا الشیکه از ته دل خ سوزان

 گفت: زد و با دادن ورقه ها یگرفت، لبخند یلحظه به لحظه اش، خبر م

 راحت شد.  المیخب پس! خ-

 یپهن بود، بعد از خداحافظ شانیلب ها یرو شهیکه هم یبا لبخند نیو نسر لدای

 رفتند.  رونیاز در ب

اش خجسته  یصندل یکه رو یسوزان شیآن ها را بدرقه کرد و فورا به پ مهرآنا

 خورد، برگشت.  یوار چرخ م



 یچکیبالک شده. ه یعکاس یشده؟! دختر سه تا از حساب ها یسوزان! بگو چ-

 ی. دختر من حقوق کارمندامیانجام بد زیوار میتونیپول بفرسته مام نم تونهینم

 کنم! زیکودک رو نتونستم وار ای یبخش عروس

 :را جلو بکشد، گفت یگرفت تا صندل یرا م زیکه م یپوزخند زد و در حال سوزان

که طرالن خانوم باعث  ییحساب ها یرست اما تمامخودم بف یاز حساب شخص-

 زنم.ضربه ب ییهوی خوامی. میریگیم نتیشده رو به عنوان مدرک پر شونیبالک

 اش را خواند: یبعد ادداشتیتکان داد و  یسر مهرآنا

پسره  هی. دختر ها با ومدهیهفته ست ن هی. میهم دار گهیمورد د هیسوزان! -

 رو به باد نده! یسر عکاس یالک یبوده. الک دیجد یکینی. ادنشید

 خند زد: شین سوزان

 زهیانگ ای. داره دنبال مدل دهیرو از دست نم یبزرگ شگاهینما چیراحت. ه التیخ-

 خودش شنا کنه... ی. بذار تو باتالق هاگردهیم

 را باال برد و در هوا رقصاند: دستش



 . میکن دیص یما قراره شاه ماه دونهیاونکه نم-

 دنیسوزان آمد و با کش زیزد و با بستن دفترچه اش، به سمت م یچشمک مهرآنا

 جثه اش به سمت سوزان مشکوک گفت:

ازش  یخوا یم یسوزان؟ اون پسر رو چه استفاده ا یکن کاریچ یخوا یم-

 !؟یکن

انک چسب یکه با گل ها یبه سقف اتاق رهیو خ دیاش را عقب کش یصندل سوزان

 خباثت بار زد و گفت: یلبخند و سبز شده بود، نیتزئ

 ندازم،یم میتور عکاس یرو تو رزادیبرناپ یآقا یکیزنم!  یدو نشون م ر،یت هیبا -

 ی! همونزنمیم زیهمه چ یاون طرالن ب یبه دروازه  یشوت محکم گهید یکیو 

 که ذات نداره...پ

 :دییبه هم سا دندان

 که سال ها گولم زد.  یهمون-

 فرو کرد: شیبلندش را درون گوشت دست ها یمشت کرد و ناخن ها دست



 چوب کارهاش رو با گرفتن کار من پس بده! دیکه با یهمون-

دست لرزان سوزان  یدست رو د،یکه کش یو همراه با آه دیعقب کش مهرآنا

 گذاشت:

 التی! خمیزن یم نشیزم گهی! من کنارتم و با همدزمیعز یگیم یچ دونمیم-

 تموم و کمال بگو! ه،یراحت! حاال بگو نقشت چ

دست مهرآنا شروع به  یرو گرش،یزد و با گذاشتن دست د یلبخند سوزان

 کردن، کرد.  فیتعر

 

*** 

 

 را باال برد: شیو صدا دیکوب واریبه د یمحکم مشت

 ! خر! گهید یخر-

 :دیاو، غر ی قهیو چسباندن مشتش به شق لیرفت و با گرفتن سر خل جلو



 ! نفهمِ آشغال! انگل! ختنیمغز پوک تو ر یخود حماقت رو تو-

 نفس نفس زنان دستانش را باال برد: لیخل

گم. اصال مردک نذاشت حرف بزنم، از  یآقا بخدا! به جون ننم که دروغ نم-

تله ام دور تا دور بدنم!  هیانداختن سرم و  یگون هیبودم  ستادهیهمونجا که ا

 بودم...باالبر! تا امروزم اونجا  هی یباال دنمیکش

 شده اش کرد: یمشک یبه لباس ها یا اشاره

 ...ستین زادیمثل آدم میچیسر و وضعم رو! ه نینیبب-

 و گفت: دیکوب لیبه شکم خل یمشت محکم نیحس ریام

تو تله  دیانب هیاقبال نیرحسیام ستیرئ یکه وقت یباشه اضافه اش تا بدون نمیا-

 !یفتیب ریگ

ترک خورده  یکه از درد سرخ شده بود و نفس نداشت، با لب ها یدر حال لیخل

 اش گفت:

 چشم آق...آقا. بزن شما! چوبِ... -



 دهان قورت داد: آب

 چوب شما... شفاست... -

ت داغان به سم یرها کرد و با اعصاب یادیرا با فشار و زور ز لیسر خل نیحس ریام

 :دیکش ادیآن خم شد و فر یبر رو یآمد. دو دست زشیم
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که سال ها  یدار و دسته ا یکرد یقهوه ا یدهنت رو ببند حراف احمق! زد-

. یرو لکه دار کرد یاقبال نیرحسیبراش تالش کردم. خاک بر سرت که اسم ام

 خاک...

 ستیرنگ یاش م یکه به سر تا سر اتاق ده متر یو در حال دیکش یکالفه ا پووف

 :دیکرد، نعره کش ینگاه م رهیارامش روح خ یرنگش را برا دیسف یها یو کاش



 یبرا ادرزی! در مورد برنا پشهینم داتیتا خبرت نکردم پ رونی! برو برونیبرو ب-

که  یتا روز خوامی. میکن یجمع م یو مدرک ندار یمدرک دار یمن هر چ

 دو بزنه به دستم برسه!  یقراره شعبه 

 :دیتوپ لیمنقبض به خل یو فک دهیبه هم چسب یبا دندان ها نباریا

 !لیشکنم خل یپات رو م ،یپا زد شیپ نمیاگر بب-

 اشاره اش را باال گرفت و اتمام حجت کرد: انگشت

 ! شهیمدارک عوض م نیفقط با جمع کردن ا تیحکم اخراج-

 سبز رنگش داد: یبه چشم ها یخوشحالتش را در هم فرو برد و فشار یها ابرو

 !رونیگمشو ب-

ا پ یو کتک خورده اش را رو یتکان داد و با گفتن چشم، تنِ  زخم یسر لیخل

 رفت.  رونیو ب دیکش

لب با  ریو ز دیکوب زشیمنظم و تم زیم یرو نباریا گرید یمشت لیرفتن خل با

 خود گفت:



 اش!! فقط منتظر برزادیبرنا پ زنمیم نیام که تورو زم یاقبال نیرحسیاگر من ام-

 

*** 

 

معشوق  یایدل از دن دن،یگردن توست که با هر بار خند ی))هدف همان گود

 !((یده یاو را به کشتن م قشینفس عم کیو با  یکش یم رونیب

که  یا ی. به لنز رنگستادیا نهیآ یو روبه رو دیرا به گردنش پاش شیخوشبو عطر

رنگش را به هم  ینارنج ی. لب هاستیکرده بود، نگر یچشمانش را خاکستر

 . ردیبه خود بگ یرنگ یطوفان ش،یلب ها یمالش داد تا صحرا

قرار  زرسیهمان نگاه توست که با هر تکان دادن دست و در ت یخالص ری))ت

 !((یکن یدو مردمک چشمان او، زنده زنده خاکش م انیات م یدادن خالکوب



از دختران  که حالت کلفت و درشتشان او را دخترانه تر ینظم یب یها ابرو

، اندازه اش یبه گونه ها رهیحرکت باال برد و خ کیرا با  دادیاش نشان م یکنار

 .دیکش شیگلو یآب دهان قورت داد و دست رو

زلزله ها فرو  نیتو که با ا یدادن ول تیواریها بغض به چهار د یلیخ دیشا-

 . هوم؟!یزیرینم

 شیو با جمع کردن لب ها ستینگر قیعم یفرق انداخته اش را با نفس یموها

 گفت:

کردن و خواستن تو راهت رو گم  میمستق ریرو غ متیها راه مستق یلیخ دیشا-

 . هوم؟! یاری. اما تو که کم نمیکن

 یهم نم نهیآ یجلو یانداخت. حت نییدهان قورت داد و کالفه سرش را پا آب

ودش کرد، کب اهشیکه بر او گذشت و س یسخت یتوانست خوددار باشد. گذشته 

گذاشت لحظه  یاالنش را امضا کرد، نم ییاو گذاشت و تنها یزخم برا یکرد، جا

شد، تمام غم  یم او تنه دیرس یکه به خانه اش م نیآرامش داشته باشد. هم یا

 گذاشتند.  یمعارفه م یجلسه  شیگلو یآمدند و رو یعالم م یها



 !زم؟یعز یسوزان! آماده ا-

کم  که ییبه پاها دنیاش را فراخ کرد و با قوت بخش نهیرا قورت داد. س بغضش

 نهیکرد، به سمت پشت سرش برگشت و از آ یخودش حمل نم یرا بر رو یغم

 :ستینگر یمزونش به مهر یبهداشت سیسرو ی

 آره! کت و شلوار ها آمادست؟!-

 سرتکان داد و گفت: یمهر

 . خودم و خودت فقط! فقط سوزان!میریراننده م یآماده ست! ب-

 :دیبه او پرس رهیبه سمت مهرآنا برگشت و خ کامال

 بپرس!-

 باشه! ریپاچه گ ادی. بهش مرهینفهمه خرمون رو بگ اروی! ؟یمطمئن-

 و مصمم گفت: دیرا با دندان گز شیلب ها سوزان

سر  ی. پنبه تونمیسره کنم! مطمئنم، من م هیکارش رو  دیبا ستیتا طرالن ن-

 زن من، غرور منه!
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سره  هیامروز  نیکارت رو هم دیخواهرم! با زنهینم بیهم غ شهیهم یآره ول-

عقب افتاده زنگ زد بهم و تا تونست سرم  یچک ها یسر هیسر  روزی. دیکن

تا االنشم  ،یدار جری. من تهش گفتم که به من چه و تو خودت مندیداد کش

 بهت لطف کردم کاراتو جمع کردم. 

 یپشت سالنشان را م نگیرفت و راه پارک یم رونیکه از سالن ب یدر حال نسوزا

 راغب کرد و در همان حال گفت: یمهرآنا را به همراه مود،یپ

اونم  .یمن جری. تو فقط منیدر برابر اون ندار یا فهیچندبار بهت گفتم تو وظ-

نگرفتم چون تو مثل جت  ی! من منششتریو نه ب یکه خودت بخوا یدر حد

م. کن ینم دایپ یبه منش یازیبرام! ن یو سرعت دار یش یو اونور ظاهر م نوریا



 یاه دهیاز پس ا یتونیهم م ییچون به تنها ؟یایاتاقش و ب یچرا نخواستم بر

 . یندازیمزونم راه م ی. همزمان داریایبرب یعکاس یاقتصاد تیمن و وضع

سالن به  یخروج یرفت، پله ها یم نیکه به سمت ماش یزد و در حال یلبخند

 رفت و گفت: نییرا پا گیسمت پارکن

 نیا یرو جلو گهیکه حرصت م یمن به تو اعتماد دارم گل دختر! تو فقط هر چ-

 !شهیم شیادیداره ز گهیدختر رو کن و جوابشو بده! د

 تیکه با رعا ییها نیبه ماش یاجمال یبود، نگاه دهیرس نیکه به در ماش مهرآنا

 سوزان گفت: یباز کردن در برا نیپارک شده بودند، انداخت و ح

 یفقط... حواست به اون کت و شلوار تو نیدارم براش! تو حرص  نخور! بش-

 دستت باشه!

ا عقب ج یصندل یکت و شلوار را رو اطیخباثت بار زد و با احت یلبخند سوزان

، کنار ی نهیبه آ رهیکمربندش را بست و خ ن،یداد و با نشستنش درون ماش

 کج انداخته اش را با دست صاف کرد و لب زد: یموها

 !تیموفق یبه سو شیپ-



 

*** 

 

وش خ یرنگ از شال یآب ریبلند مانتو، دو طرف حر یدو لبه  ز،یکفش نک ت دو

ر شد و د دایپ نیسوزان بود!  با وسواس از ماش کلیو ه پیت تیجنس تمام ماه

، رد کرد یفور ینگاه میدستش را با ن دار نیرا پشت سرش بست. ساعت نگ

ه ک ییها یتربودن شرکت مارک برنا از مش یخال یعنی نیشب بود و ا67ساعت 

 روند! یو م ندیآ یوقت م یوقت و ب

سمت  به دیکه کش یقیکت و شلوار ها را در دست گرفت و با نفس عم ی سهیک

بود رفت. او جلو و مهرآنا پشت سرش بودند.  عیکه چرخشش سر یا شهیدر ش

 یها طیکه وارد مخصوص مح یا یشگیهم یدو انحنا به کمرش داد و با عشوه 

با  و ردمنحصر به فرد سالن ک ییبایبه مارک و ز ینگاه میشد، ن یم دشیجد

ه باشد، ک یهر مکان دانستی. مستادیکفشش وسط سالن ا یبلند پاشنه  یصدا



 یپروو نم ایاز حمل و نقل  یآنجاست و خبر یها ریبه مد اول مربوط یطبقه 

 باشد!

اشد. آنجا ب یخدمه  ای یبرد منش یپ شیبه استقبالش آمد که از بر و رو یشخص

 مد. آ یبه صورتش م بیاش، عج یمشک یها شیقد کوتاه و با نمک که ر یپسر

 تونم کمکتون کنم؟! یخانوم! م دییبفرما-
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لباسش، نام  یرو کتیات ینگاه دل لرزانش را به جوان انداخت و از رو سوزان

 مسعود را خواند و گفت:

 کجاست!؟ ستی. رئیکار من رو راه بنداز یتونیآقا مسعود! شما نم-

 کرد و گفت: یاهم مهرآنا



 !میکار داشت رزادیبا خود برنا پ-

به  یا اشاره گرشیانگشت دستش را به نشان سکوت باال برد و با دست د سوزان

 حک شده بود، کرد و گفت: شیرو تیریاز سالن که در مد یگوشه ا

 اونجاست؟! ریمد یاونجاست!؟ اتاق آقا-

 نیکه امروز در پشت آن صد ها دعوا ماب یمضطرب به در اتاق ینگاه مسعود

 بردار ها اتفاق افتاد، چشم دوخت و با لکنت گفت:

 ... نیریوقت بگ دیاونجا! ب... با نیاالن بر شهیخانوم نم یعنی... یعنیم... من... -

 یگرفت و مارک برنا را جلو یکت و شلوار را باال م ی سهیکه ک یدر حال سوزان

 داد، گفت: یمسعود قرار م دید

 خودم برم بگم؟!  ای یگیم-

 هم با تته پته گفت: نباریلبانش را با زبان تر کرد و ا مسعود

 گم! یم رمیخودم م نیمن... بذ... بذار-



 مطمئنش یقدم از قدم ها کیو همراه با جلو بردن  دیکش یپووف کالفه ا سوزان

 به سمت آن در، فقط گفت:

تن راه رف تیتقو یکن! برا یقل دو قل باز هیمن  اریتو بمون همونجا و با دست-

 !یکن نیتمر یتونیرفتنش هم م عیسر و

 به در اتاق و باال دنشیرفت. همزمان با رس تیریبه سمت اتاق مد عیو سر گفت

که  یچشم و ابرو مشک یدر زدن، در باز شد و پسر یبردن دست آزادش برا

و  یمشک یآمد. مو ها رونیجمع و جور داشت از اتاق ب یو لب ها کیبار ینیب

 ریشد، گ یم اختهکه از هر طرف سالن به آنجا نو یباال زده اش در چنگال باد

 کرده و موج دار شده بود. 

جوان به خودش را با زدن دو پلک  ی رهیرا باال انداخت و نگاه خ شیابرو سوزان

 پشت سر هم قطع کرد:

 مارک کجاست! نیا ریمد-

 رک گفت: یلیو خ دیکش یقینفس عم باراد

 !نیحسن الخالقفتبارک ا-



 کرد: زیمشکوک نگاهش کرد و چشم ر سوزان

 مارک کار دارم! نیا ریمحترم من با مد یآقا-

شدند و هر دو با  کیاز پشت سر و مهرآنا از سمت راست به آن دو نزد مسعود

 هم گفت:

 خانوم!-

 گفت: یدست باال برد و عصب سوزان

 مارک برنا کار دارم. ری! من با مدن؟یریفاصله بگ یهمگ شهیم-

 باردار از باران داد و بلند گفت: یبرابر با ابر یحجم شیصدا به

 !ستن؟ین رزادیبرنا پ یآقا-

 گفت: ردیآنکه نگاهش را از سوزان بگ یآب دهان قورت داد و ب باراد

 شما به من بگو! درد شما درد من هست!-

 را کج کرد و ادامه داد: شیها لب

 ... یعنی! نجایاز ا یمین ریمد ی. ولرمیمنم مد-



مد آ رونیکرد از پشت سر باران ب یاش را با دست صاف م قهیکه  یدر حال برنا

و  تسیکه از حرص سرخ شده بود، نگر یبه دخترک یالیخیپر از ب یو با نگاه

 گفت:

 دیادارن که ب نجایبا ا یتیچه سنخ شونی! ا؟یدیم حیتوض یدار یک یباراد برا-

 بدونن؟!

 و ادامه داد: دیبرادرش کش یشانه  یرو یدست

 کنم! یبکش کنار! من حلش م-

 را با دهان تر کرد: شیلب ها باراد

 !؟یعنیمن نباشم -

 یتازه م یبرداشته و دلش هوس یچشم برادرش باز هم باز دانستیکه م برنا

نامحسوس زد.  یباراد را ضربه ا یراست، پشت پا یزد و با پا یخواهد، پوزخند

که متعجب و  ییشد. حاال در کنار مهرآنا یکیآخ باراد و کنار رفتنش با هم 

اد، شدند سه نفر! بار ها نندهیباراد قرار گرفت و ب ست،ینگر یمشکوک باراد را م

 مهرآنا و مسعود!



کت و شلوار را باال گرفت. آنقدر باال تا  ی سهیو ک ستادیبرنا ا یروبه رو سوزان

 شود.  کیا نزدبه قد برن

 یاطیخ یخراب نیکت و شلوارتونو با ا ی. دونه به دونه برمیمارکتون رو م یآبرو-

. نیما کار پاره و پوره بد یارسال یها یبه مشتر نیتونی. چطور مبرمیسوال م ریز

 کت.  یداخل بیاونم کجا، درست پشت ج

و  تادسیبرنا ا ی نهیبه س نهیقدم جلو آمدن، س کیرا بهم فشرد و با  شیها لب

 داد، گفت: یکه هر بار کار دست نفر مقابل م یباز یبا چشم ها

 یمن رو داغون کنه! خراب م یکه بخواد مزون و عکاس یکنم مارک یداغون م-

 سوال ببره! ریکه بخواد ارزش کار من رو ز یکنم ساختمون

 کرد و با مشت کردن دست راستش گفت: کیدهان به گوش مهرآنا نزد باراد

 به نفع شما!  چیبه ه کی-

 ییاز باراد ها دایقدم فاصله گرفت. شد کیبد بدرقه اش کرد و  یبا نگاه مهرآنا

 آمد. یندارند، بدش م یرمونیکه س
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 داد: هیتک واریدستش را به د کیپوزخند زد و  برنا

 ! د؟یندار گهی! امره دکنمیمنم کمکتون م-

 و گفت: دیعقب کش سوزان

 یمشتر یبا مارکتون، دارم به تمام داریواسطه و بدون د یمن سال هاست ب-

 ریکه دارن به صورت غ ییآدم ها یکنم. دونه به دونه  یم یهام شمارو معرف

داشته  دیانصاف نبا ی. کمشنیاز طرف ما ظاهر م شنیعمده وارد شرکتتون م

 !ن؟یبد لیتحو تیفیکه حداقل کار با ک نیباش

 یکه با هماهنگ یا یاطیخ یرا باز کرد و با در آوردن کت و شلوار، خطاها سهیک

 برنا قرار داد و گفت: دید یانجامشان داده بود، جلو لداریو  نینسر



 و خرابه!  نجایا ارمیکه دارم از شما م هیکار62از  یکیفقط  نیا-

ا ر شیمصمم سوزان انداخت و لب ها یو دست ها سهیمشکوک به ک ینگاه برنا

 جمع کرد:

 من و شماست...  دارید نیاول نیا-

 حرفش را قطع کرد: سوزان

 !ن؟یرو فراموش کرد نیکه تنه به من زد ی! شبنیدوم-

 رک گفت: یلیباال انداخت و خ ییابرو برنا

 نمونده! ادمی ینداشته که تو یالبد برام مهم نبوده و ارزش-

 کیبا لذت لبخند زد و باز هم با نزد نباریکرد که باراد ا یمات نگاهش م سوزان

 شدنش به مهرآنا گفت:

 ! ناکوتش کرد! کیبه  کی-

 پر از حرص نگاهش کرد و لب زد: ییبا چشم ها مهرآنا

 !اد؟یسرتون م ییبال نیحرف نزن-



 چانه اش را منقبض کرد و گفت: باراد

از دهان انسان  دیهزار کلمه حرف با657 ی. روزانه باالرمیگیسرطان هنجره م-

و  شهیکه سرطان م مونهیم ادشیدهن و ذهن و  یخارج بشه وگرنه انقدر تو

 الفاتحه هم صلوات!

 داد جواب باراد زبان باز را ندهد.  حیو ترج دیکش یپوف مهرآنا

 یو با نگاه ستیو به نگاه همچنان مات سوزان نگر دیلب به دندان گز برنا

 زد و گفت: دشیپرسشگر د

 !ن؟یخوایم یاالن؟! چ هیدردتون چ-

 یبرنا را فعال فراموش کرد و ب یحرف بود، حرف قبل نیکه از اول منتظر ا سوزان

 گفت: انیتوجه به فکر و نگاه اطراف

 !میحلش کن یخوام خصوص یم-
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آنکه مهرآنا را خطاب قرار دهد،  یب نباریباز نگاهش کرد و ا یبا چشم ها باراد

 دهان باز کرد و بلند گفت:

 برنا!  یکرد دایپ ییعجب خوش اشتها-

اش،  ینیب یانگشت شصتش کنار پره  دنیدر هم فرو برد و با کش یاخم برنا

 به سوزان انداخت و گفت: نیب زیر ینگاه

 اتاقم! میبر-

کت و شلوار  ست،ینگر یکه با اخم باراد را م یتکان داد و در حال یسر سوزان

 ها را به دست مهرآنا داد و گفت:

 دستت باشه! امیتا من م-

 کرد و روبه باراد گفت: یخنده ا مین

 !نیشیمن له م یکفش ها ریطناز نباش، ز یادیشمام ز-



 :دیکش یاش را دست یشانیپ یو رو دیعقب کش یکم باراد

 و ماستیاما خوش س ستیکه خوش برخورد ن یخوشگل منیاهر نیخدا! اول ای-

 !دمید کیخوش صداست رو از نزد

به سمتش زد و با پشت کردن به آن ها، پشت برنا وارد اتاقش  یپوزخند سوزان

 :دیگو یکه باراد پشت او باز هم به حرف آمده و م دیشد. نفهم

. دیرس بهش دیکه فقط با یبیب هیخلقت خداست.  یاز استثناها یکیدختر  نیا-

 اپن! یگذاشتش رو شهیگازش زد، نه م شهینه م! هیا وهیعجب م

 و ادامه داد: دیکش یچانه ا یرو یدست

 !م؟یکن شیناز یفقط ناز هینظرتون چ-

 یصندل یآنکه جواب بدهد عقب عقب رفت تا بر رو یو ب دیپووف کش مهرآنا

 . ندیبنش سشیانتظار به انتظار رئ یها



 یصندل یودند، برنا بر روب رهیکه باراد، مهرآنا و مسعود به آن خ یدر پشت

تر به دف رهیو خوش ساخت نشسته بود و خ کیش یزیمخصوص خودش، پشت م

 از جانب سوزان ماند.  یدستش، منتظر حرف زدن ریز

 یخال زیم یکرد، دست رو یاتاق را کنکاش م یبه جا یکه جا یدر حال سوزان

 و گفت: دیاز گل و عکس کش

 یقاب عکس خونوادگ هی یو جا زیم ینجایخوشگل ا یلیکاکتوس خ هی یجا-

 ! هیخال زتونیم نطرفیا

 باال انداخت و با اخم نگاهش کرد: ییابرو برنا

 بود؟! شنهادیپ-

 را درون دهانش جمع کرد و گفت: شیلب ها سوزان

ر صد صد د هیمعقول باشه، اما توص ریغ ایمعقول  تونهیم شنهادی! پهینه! توص-

 معقوله! 

 گذاشت و به سمت برنا خم شد: زیم یدستش را رو دو



 ست؟ین نطوریا-

قلوه شده اش  یبه لب ها رهیو خ ستیلنز دار دخترک نگر یبه چشم ها برنا

 گفت:

 !؟یشد کیپالست کهیت نیکه متوصل به  ا هیرنگ چشم هات چه رنگ-

 پوزخند زد: سوزان

 !رینظ یب یقهوه ا هی-

 خند زد: شین برنا

 !تا؟یوریچقدر شده سن تینیو خرج عمل ب-

 ینحس اتفاق ادیکرد. او را به  نیآتش یسوزان را کم فینیو عمل ب ینیبه ب اشاره

ش هو یکه ب ییآن روز کذا ادیاش را داغان کرد.  یانداخت که مثل بدبخت زندگ

 رساندندو ...  مارستانیگوش به ب یو ب



و  دیدر هم فرو رفت. شوق و ذوقش پر کش شیشل شد و اخم ها شیها دست

 یدلصن یآنکه رو یبرنا گرفته شد. عقب عقب رفت و ب یاز چشم ها شیچشم ها

 داد.  هیاو تک یروبه رو واریبه د ند،یبرنا بنش یروبه رو یها

 انداخت: ریو سر به ز دیکش یآه

 عملش نکردم! یخوش یاز رو-
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 شنود، گفت: یخنده دار م یدروغ نکهیا الیزد و به خ یخند شین برنا

 !نیکارتون رو حل کن ییکه با مظلوم نما هینطوریآره خب! شما قسم راستتون ا-

 سر بلند کرد و متعجب نگاهش کرد: سوزان



 ره؟یگیانقدر قضاوت خصمانه از کجا نشئت م-

از  دیکش یم یکه پووف کالفه ا یگذاشت و در حال زیم یدو دستش را رو برنا

 کیو  دیخوش دوختش داخل کش یجا بلند شد. کتش را با دو دست از دو لبه 

 قدم جلو آمد:

 خودته. نگو نه! یها اطیکار خ یاطیخ یاون خطا-

 کیدست به کمر و  کیو ماهرانه اش!  یشگیبا ژستِ هم نباریو ا گریقدم د کی

 شلوارش! بیدستش در ج

 !گردهیبرم یدیکه منو د یاول یاومدنتم به روز نجایتا ا-

 کج کرد: یلب

 بدم! صیتشخ تونمیپس زننده رو م ایو  دارانهینباشه نگاه خر یهر چ-

 شدن با سوزان فاصله نهیبه س نهیقدم تا س کیجلو آمد. تنها  گریقدم د کی

 کردن دخترک را رو کرد: شیک  یداشت که مهره 



که با دست بکشمت  یبه رفتارت داد یخاص یاغوا هیبود.  دارانهیو اون نگاه خر-

 جلو اما...

دستش طرف راست  کی. ستادیسوزان ا ی نهیبه س نهیرفت و س گرید یقدم

 طرف چپ او قرار گرفت.  گرشیسوزان و دست د

 فقط با پا پست زدم! چون... یخونسرد تیاما در نها-

 یچشمان سوزان، چندضلع ی رهیدر دا شیها شیر یرا کج کرد تا انحنا سرش

 دهد: لیتشک یکامال مرتب

لب حوض تا کوزه  برنی! کاسه کاسه آب مشناسمیمثل تورو خوب م ییدخترا-

 کوزه آب برگردونن! 

 پوزخند زد و گفت: د،یگنگ سوزان را که د نگاه

دزدن و خوش اشتها  یبرن، کوزه م ی. کاسه مستیحل کردن معماش سخت ن-

 . گردنیبرم

 رفت:از داخل دهان گ یکج کرد و در همان حال گاز لب



 ! تایوریسن ستمی... نیو لهش کن یبزن ی... که.... بتونیمن... کس-

 ریز یخال نیبه زم یرا در هوا تکان داد و اشاره ا شیو دست ها دیکش عقب

 کرد: شانیپا

گم نوش ب تونمی! نمادینم رتینونم گ کهیت هی ی! حتهیمن خال ی! سفره نیبب-

 بگم... تونمیجون، فقط م

 زد: لب

 متاسفم!-

 ماتش را رو کرد: یبه چپ و راست تکان داد و مهره  یسر سوزان

نظر خودم ندارم!  یهم تو ادتهیکه هنوز از روز اول  یاون نگاه یتورو اندازه -

من مهمه و ارزش داره. نگاه  یبرا یلینگاه که خ هی. ینگاه هینظر  یتو فقط تو

 یکه از کت و شلوار ها یجبران مافات هیخوام!  یم یزیچ هی! از تو نمیدورب

 هام پس دادم! یبددوختت به مشتر

 داد، فقط گفت: زشیکه بر م یا هیپوزخند زد و با تک برنا



 !ه؟یو اون جبران مافاتت چ-

 رک، بدون تعارف، پر از یلیو خ دیایقدم جلو ب کینوبت سوزان بود که  نباریا

 :دیسپرده کرده بگو نهیشود و س رهیبرنا خ یجذبه به چشم ها

 !رزادیجناب پ یخوام مدلم ش یم-
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 صورت سوزان را بهت پوشاند.  یصورت برنا خنده و پشت پرده  یپرده  پشت

 حرف من خنده دار بود؟! یکجا-

چشم در چشم سوزان  ،یخونسرد تیرا در دهان جمع کرد و با نها شیلب ها برنا

 :دیو پرس ستادیا

 انسان و چهره؟! کدومش؟! افتیدر ای! نگ؟یسر در شرکت من نوشته مدل یرو-



برنا  یبه چشم ها رهیخمارش را خ یو چشم ها دیاش را باال کش ینیب سوزان

 کرد:

دل باشم م نجایکه باعث شد ا یزیاومدم. چ یجا نم نیبود هرگز به ا نطوریاگر ا-

 . ستیتخصص الزم ن یهر کار ینبودن شما بود. برا

 یمخصوصش برگشت و اشاره ا یصندل یاولش، رو یزد و به جا یپوزخند برنا

 در کرد: رونیبه ب

! من نه اهل مدل شدنم و نه وقتشو دارم. اونقدر مشغله تایوریسن یاشتباه اومد-

 مونه. ینم یوقت چیه شیعکس و آرا یبرا گهیدارم که د یریو درگ

 :دیکش یقیو نفس عم دیرا به دندان گز شیلب ها سوزان

 ! ن؟یمطمئن-

 داد و بدون نگاه کردن به او، گفت: زشیم ینگاهش را به دفتر رو برنا



من، ! در ضستیبد ن ن،یباش گهید ییاز مطمئن هم مطمئن ترم! شما به فکر جا-

اگر واقعا از طرف ما باشه، با خسارت  م،یکن یم یرو بررس یاطیخ یاون خطا

 !امیخودم باهاشون صالح م ن،یهارو بفرست ی. مشترمیکن یحلش م

 پوزخند زد: سوزان

چطور  ن،یندار شیو آرا یشما که وقت عکاس فهمه،یم اطیرو خ یاطیخ یخطا-

 !ن؟یکردن دار یاطیو خ یوقت بررس

 دفترش بلند کرد و به او دوخت: یسر از رو برنا

بگم که هر چقدر  دیاما با ستیمربوط ن چیشما ه ی طهیبه شما و ح نکهیبا ا-

 هسیهست. مقا نجایمزونتون، دوبرابرش ا یتو نیجمع کرد اطیکارشناس و خ

 !مید ی، خسارت م ِیکینظر شما و ما  دنیاگر د کنن،یکنن، چک م یم

کامال مطمئن بود، شانه باال انداخت و لب کج  نشیو نسر لدایکه از کار  سوزان

 کرد:

 !نیهر جور راحت-



 برنا گذاشت: زیم یدر آورد و رو شبیرا از ج تشیزیو کارت

 !نیریباهام تماس بگ نیتونیاگر نظرتون عوض شد، م-

 خرجش کرد و گفت: هانهیاندرسف ینگاه برنا
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 شدیکت و شلوار خراب نم نیاگر ا نکهیبرام هنوز سواله! ا یزیچ هیفقط... فقط -

مدل شدن من  یبهانه برا یخواستیچطور م ،یشدیکشونده نم نجایو شما به ا

 !؟یجور کن

 :دیپا چرخ یپاشنه  یزد و رو یخند شین سوزان

 ذهنم دارم! یمن دوبرابرش رو تو ن،یذهنتون دار یاگر شما دو جور فکر تو-



برو رفت. برنا ا رونیقرض داد و با سرعت از اتاق برنا ب گرید یبه پاشنه  پاشنه

 ت:گف زیم ریبه ز شیدادن پاها هیو تک یصندل یباال انداخت و با لم دادنش رو

 ! جواب در مقابل جواب! تایوریپرفکت سن-

 :دییمشت کرد و دندان به هم سا دست

 !رزادیاما نه در مقابل برنا پ-

. کرد یم یکت هارا بررس دی. بادیبخش یاش را چرخ یو صندل دیکش یپووف

آمده و  شیپ یاشتباهات نیبار همچ نیزد اما چند یسوزان حرف یجلو دیشا

کت شر دیداد. نبا یدست دخترک م یبهانه ا دیسوال رفته بود. نبا ریمارکش ز

 کرد.  یآبرو م یخنده دار ب یشنهادیپ یرا به واسطه  نشینازن

 با مسعود تماس گرفت و آمرانه گفت: فورا

 اتاقم! ایرو برادر ب ییکذا یکت وشلوارها-

دور، درون مشتش چرخش  کیقطع کرد و  را لشیچشم مسعود، موبا دنیشن با

 داد. 



 کنم!  یمعلومش م-

 باز تکرار: و

 کنم! یمعلومش م-

ت اش رف ربرنامهیکه برنا در حال کنکاش بود، سوزان به سمت مد یاز در رونیب

که کت و شلوار  یو با چشم از او خواست بلند شود. همزمان باراد از کنار مسعود

 رفت، بلند شد و به سمت سوزان و مهرآنا آمد.  یبه دست، به سمت اتاق برنا م

 حاال! مادمازل! نیبود-

 با حرص نگاهش کرد و گفت: سوزان

اما  نیدار یا یقو اتی. خانوادتا ادبنیبه من نچسبون نیدوست داشت یهر صفت-

 . یفارس ی طهینه در ح

 کرد، کرد و گفت: یکه مات و مبهوت نگاهش م یباراد یبه قد و باال یا اشاره

 !گهید نیا دهیماشاال اروپا د-

 چندم بوده تو اون اتاق؟! یجنگ جهان-



 داد: شیبه پا یگردن خم کرد و چرخ سوزان

 !مونمیدادم که منتظر جوابش م شنهادیپ هینه! جنگ نبود اما صلحم نبود. -

 به سوزان انداخت و گفت: یمستانه نگاه باراد

و  شنهاداتیپ ستین فی. حکنمیقبول م یبه جدم که زود د،یبه من بد-

 یق ب. صندونیبه من بد ن؟یذاریم ونیدر شرکت در م یانتقاداتونو با صندوق ب

 .دمیکنم و انجامشم م ی. قبول متینها

 به غبغب داد و گفت: یباد

 !گمیمردونه راست م -

 

 [50:57 71,66,60, ]ژست

#52 

 

 افتاده گفت: ریز یخنده اش را مهار کرد و با سر سوزان



 فهمم.  یرو نم نیدو نفر برادرچطور شما -

 را بست: شیتکان داد و چشم ها یسر باراد

مادمازل ها  شی. اون خارج از کشوره، پستین نجایا مونمیکی! تازه میچاکر-

 واسه خودش. اون هم بِ داره، اسمش... گردهیم

 ها! نیالمعارف بد رتیمن نخواستم دا-

 !رمونهی! پاستیکنم. اون اسمش برد نیرو تمر اتمیمن خواستم ادب-

بامزه کرد و  یکرد که باراد خنده ا یمتعجب نگاهش م ییبا چشم ها سوزان

 گفت:

 خب بزرگتر از من و برناست! -

 لبخندش را زد: نیبا درک حرفش، باالخره اول سوزان

 !یهمگ نیآهان! موفق باش-

 لب گفت: ریسوزان گرفت و ز ینامحسوس از آرنج خم شده  یشگونین مهرآنا

 !م؟یرینم-



 که تازه به خودش آمده بود، به سمتش برگشت و گفت: سوزان

 . میریچرا! م-

 به برنا انداخت: ینگاه

 اخالق خوبتون! خدانگهدار! یممنون برا-

 باال انداخت: ییزد و ابرو یلبخند باراد

 تم!من هس نیاستخو ی، هر چ یانسان ریو غ یانسان یکمک ها شنهاد،یانتقاد، پ-

رفتند. بماند که  یدر هوا تکان داد و با مهرآنا به سمت در خروج یدست سوزان

 سپردند: یباراد گوش م یاضاف یآخر هم به حرف ها یتا لحظه 

 در خدمتم! یمن منتظرم ها! هر چند منف-

 

*** 

 



در هوا تکان  یدست مانده،یبا جمع باق یرا روشن کرد و با خداحافظ نشیماش

 داد.  شیپا ریبه پدال ز قیعم یداد و گاز

  دیبا و ستیجار یهر چند در گذشته اتفاق افتاده باشد، باز هم در زندگ گذشته،

 شدنش بود.  یمراقب دوباره جار

 !؟یداریمردک؟ چرا دست از سرم برنم یخوایم یچ-

 :دیرس شیاز پشت خط به گوش ها یخشن یصدا

 ای .یبش کیکار باهام شر نیخوام تو ا یزبون خوش ازت مبرنا! دارم با  نیبب-

 !اهتیس یتو و اون گذشته  شهیمون م رهیدا ای یشیم

که چپ و راستش را بوق و چراغ و داد و هوار پر کرده بود.  یزد. وسط راه ترمز

 . دیآورد و پووف کش نییرا پا نشیآهنگ ماش یصدا

ن بهت که م یدار ی. تو چرمیبرم بم دیبشم که با کیدِ آخه لکنته! من با تو شر-

 جلب بشم!

 کنه! یمن جلب م یحواس هارو رو یتو که خوب همه  یگذشته -



 فرود آمد: نشیفرمان ماش یبرنا مشت شد و رو دست

 بکن! یخوا یم ی. هر غلطشمینم کیمن با تو شر-

 را بست و شیرا قطع کرد و سرش را با دو دستش در بر گرفت. چشم ها لیموبا

 دیرا مال شیچشمش برداشت. با دو انگشت چشم ها یرا از رو نکشیباز کرد. ع

به  یعاد یشکل زیهمه چ یک داشتند؟یدست از سرش بر م ی. کدیو پووف کش

 !؟ردیگ یخود م
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ه ک یشدن از طرف نامرد دیتهد کباری ی. از روزدیشده بود. از آنهمه تهد خسته

 لایخ یاز سر راحت ینفس یشد؟ ک یتمام م ی. کداشتیست از سرش بر نمد



 یبر فردا یلیها که دل نیبد و زشت داشت، اما ا ی. قبول، گذشته ادیکش یم

 ... ستیخوب داشتنش ن

 یبسکتبال و بعد از آن حمام یو به سمت خانه اش راند. کم دیکش یقیعم نفس

آن ها  یکرد. همه  یحالش را خوب م قیعم یخوشمزه و خواب یدلچسب، شام

که  یمادرش، مهوش به نام یتار مو یها فدا دیبه درک! تهد ایحل باشد، دن

که  ستمَش مَش اش )اسم مادرش مهوش ا یبود! فدا شیچشم ها قیبهشت ال

 زند(!  یم شیمش مش صدا

ود ب نگشیپارک موتیکردن ر دایپ یکوچه اش که شد، مشغول گشتن برا وارد

انش و به ج دندیکش نیی. او را پاختندیسرش ر یسمت او باز و چند نفر روکه در 

 ادیاد زتعد یآورد اما وقت یزد. کم نم یکتک م یکیافتادند. دو نفر او را گرفته و 

 آورد. یباشد، او هم کم م

 ...یکین....نامرد ها... چند تا... چندتا به -

ش نو شیرا به ران پا یبعد یجان بود که ضربه  یب شیو پاها یصورتش خون 

که او  یخودش را از دو دست یک دیشد، آدم قبل شد و نفهم یجان کرد. وحش



اگر  نباریپا به جانشان افتاد. ا کیآورد و با دو دست و  رونیرا نگه داشته بودند، ب

 زد...  یخورد، دو تا م یم یکی

 یم یخارج سیب یکه پشت سر هم با آهنگ ها یبا دو در باز و باند نشیماش

از در ها بسته شد و در سمت  یکیکرد که  یم ییوسط کوچه خودنما د،یکوب

که به کتک گرفته بودنش،  ییسوزان پوشانده شد. آدم ها ی لهیخودش به وس

 و مات شد! دیپشت به سوزان بودند و فقط او بود که دخترک را د

ذشته گ و یمیو به رسم قد دیکش رونیب ییآماده اش چاقو شهیهم فیاز ک سوزان

از آن  یکیمانده بود، به جان  ادشیکه از آن زمان ها در  یاش، جلو رفت و با فن

 را مجروح کرد.  شیاز دست ها یکیسه قلچماق افتاد و شانه و 

سوزان و او بودند که هر دو به جان آن سه افتادند و تا توانستند مجروحشان  حاال

 سرکرده شان نیماش نیند و انداشت یکدام جان چیکه زمان فرار ه یکردند. طور

 داد.  شانیبود که از آن جا فرار

 فشیرا به ک یخون یبودند که سوزان چاقو ستادهینفس زنان وسط کوچه ا نفس

 هول داد و گفت:



 شون؟یبودن... چرا... نگرفت ی...کیک-

داد، خم شد  یم نشیاش را به ماش هیکه تک یآب دهان قورت داد و در حال برنا

 و گفت:

 کنم؟!  دایپ نجایا دیتو... تورو چرا با-

 :داشتیآن حال هم دست از طعنه زدن برنم در

 و زدن چاقو...  تایوریسن-

 گرفت: نفس

 شدن؟! کدومشو باور کنم؟! یبروسل ینطوریعمل کرده و ا ینیدعوا؟! ب-

. ستادیا شیحرکت به سمتش رفت و روبه رو کیآب دهان قورت داد و با  سوزان

ه ک ی! از آن همه دبدبه و کبکبه ایآنچنان شیبه چهره داشت و نه آرا ینه لنز

 مانده بود.  شیآرا یمعصوم و ب یوارد شرکت شده بود، دختر

شرکت خوش بر و  ریمد هی! ؟یهست یدوتام! تو ک نیا نیماب یزیمن... من چ-

 !است؟یگروه ماف بیکه تحت تعق یاهل هی ایرو و با احترام؟ 
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. صورتش ردیبگ یزد، از جا بلند شد تا نفس تازه ا یکه نفس نفس م یدر حال برنا

 که در امتداد نگاه سوزان قرار گرفت، آخ دخترک را بلند کرد. 

 و کنار لبت داغون شده...  تیشونیپ-

 یگرفت، جلو یم یبرنا ناش یدر هم که از فرط درد ها ییرفت و با ابروها جلو

 اش و گفت: یشانیو دست دراز کرد به سمت پ ستادیا شیرو

 فکر کنم کنار ابروتم پاره شده...-

 داد.  رونیو نفسش را محکم ب دیسرش را عقب کش برنا

 ندارم... یخوبم! مشکل-

 متعجب نگاهش کرد و قدم جلو آمده اش را با عقب رفتن، جبران کرد: سوزان



 !نمیواستم درست تر ببکنم، فقط خ تیناز ایخواستم اووف  یباشه! نم-

 گفت: نیپوزخند زد و زهرآگ برنا

 بود؟ نیا رتینظ ینادر و ب یقهوه ا یچشم ها-

 گرشید یپا یبرنا، پا جلو نیبر ماش کهیرا به هم فشرد و با ت شیلب ها سوزان

 به اندمش داد و گفت: ییبایخم کرد و حالت ز

 . یوارد ش یاز در دوست یخوای! نمدمیفهم-

 زد: پلک

 باشه! قبوله! -

 سپر کرد: نهیو س ستادیصاف ا برنا

 ...یینجایچرا ا-

 دنیرا بست و با کش شی. چشم هادیکش ریاش درد گرفت و شکمش ت نهیس

 دردش گذاشت: ینقطه  یدست رو ق،یعم ینفس

 آخ!-



بغلش را گرفت و مصمم  ریگرفت و به سمتش رفت. ز نشیاز ماش هیتک سوزان

 گفت:

 شتریخونه ت تا ب یبرو تو ای. فعال بیبد لیتشک یتونیم دادگاهت رو بعدا هم-

 . یداغون نشد نیاز ا

 گرید یداد بحث حیجسمش نگذاشته بود، ترج یبرا یکه درد و زخم، آرامش برنا

 را به دست سوزان داد و آمرانه گفت: نیماش دینکند. کل

 و قفلش کن! اریاز داخلش در ب فمویک-

 نرویبرنا را ب یکار فیرفت، ک نیسمت ماشتکان داد و فورا به  یسر سوزان

را  شاگرد، توجه اش یپا ریز گاریرا ببندد که پاکت س نیخواست در ماش د،یکش

 جلب کرد. 

و  برگشت د،یکش یبود و پووف م ستادهیکه خم شده از درد، ا ییسمت برنا به

 گفت:

 !ارم؟یب گارتمیس-



تنها  ش،یدخترک روبه رو ییِ هویِِ  یهمه کنجکاو نیکه متعجب بود از ا برنا

 تکان داد: یسر

 خونه دارم.  ینه! تو-

، به دست فیدر را بست و ک د،یبگو یچیآنکه ه یآب دهان قورت داد و ب سوزان

 با برنا همراه شد. 

گرفت. در کل انسانِ  با  یرساند، دلش آرام نم یاو را سالم به خانه اش نم تا

را آن طور  یداد کس یانسان بودنش هرگز اجازه نم ی هیبود و روح یاحساس

به مدل شدن  یاو را راض ،یکینزد نیتوانست با ا یم یرها کند و برود. از طرف

 کند!

 

*** 
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ه س یندارد. وقت ییبه نام نشدن معنا یزیو دار و دسته اش، چ نیرحسیام یبرا

 یماند و اعصاب یاو م چ،یشود ه یقبتش مفرستد و عا ینفر م کیآدم به جنگ 

 . ردیگ یاوج ترمز م ینقطه  یکه رو

برد.  یبا برنا به سر م یریبود که در حال درگ یدار زبردست هیسرما نیرحسیام

حال و  یبرا یشناخت و همان شده بود سالح یبرنا را خوب م میقد یایدن

 یا ابرازکرد ب یم یگفت و سع یبه برنا زور م شتریو ب شتریاحوالش، روز به روز ب

بن بستش را چهار راه  یهاکند و راه  یداد، اخاذ یبرنا به او م یکه گذشته 

 کند. 

 ریکرد را اج یدستش کار م ریکه ز یشرکت ش،یقبل از فرستادن آدم ها امشب،

ذشته گ یلو دادن تمام ای یبه همکار دیکرد تا با تماس گرفتن با برنا، او را تهد

 یدست ریبه شرکت ز گریکاله ماند، د یما برنا که نه گفت و دست او باش کند، ا

که خبر داشت روز قبل  آنجانکرد و خودش وارد ماجرا شد. از  یاش اعتماد



باشد. سه نفر  فشیدر ک یداشته است، حدس زد مدارک مهم یمهم یجلسه 

اننده که ر گرید یکیبه سمتش فرستاد تا با ضرب و شتم، او را مشغول کرده و 

او را  نش،یاز ماش فیو با برداشتن ک دیایب نییزود پا یلیباشد، خ نشانیماش ی

از کجا در آمده و چطور او را نجات  دندیکه نفهم یناکوت کند. اما... اما دختر

 خوب او شده بود.  یفکر ها یداده بود، سد راه همه 

 :دیرا به دندان گز شیلب ها مضطرب

 نشناختنتون؟!!-

 تکان دادند.  یبه نشان نف یر سرپس سه

 زنان گفت: ادیبه نشان باشه تکان داد و فر یسر

! وننمتی. دور و برکارخونه و شرکت ها نبنیگم ش یشما سه تا، تا اطالع ثانو-

! از جعلق یها اقتیل یخونواده تون! ب یبرا نیریم هیهد نهیس یسر رو نم،یبب

کنترل  نیرو نتونست فهیضع هی ن؟یومدیام بر ن یکاکل زر یپسره  هی یعرضه 

 !ن؟یکن



را به نعره قرض داد و مشت کردن  ادشیمتشنج، فر یو با اعصاب دیکش ینفس

 تشر زد: شیدست ها

 !نی. گمشنیخودتون رو امضا کرد یخودتون سند نابود-

 با حرص! نباریتکرار حرف آخرش، ا و

 گفتم! نیگمش-

که دست از سرش  یدور شدند. او ماند و افکار مشوش شیرو یپسر از جلو سه

ارزش  یداشت ب گریبرنا د یبود که گذشته  دهیرس یی. کار به جاداشتندیبر نم

اسمش کل  یکه به تازگ یمارک آن پسر دیچطور... اما با دانستیشد، نم یم

 یادیجا هم ز نیهم ارا فرا گرفته است، به نام خودش کند. ت رانیا یتهران و حت

 اش شده بود. 

حبس  یمتر57 یکه در اتاق یزیو با برگشتن به پشت م دیکش یقیعم نفس

 شده بود، محسن را صدا زد:

 نون! محسن! محس... فیح-



 افتاده داخل آمد: نییپا یباز شد و محسن با سر در

 !؟یکرد دایاطالعات برنا رو پ-

 از ترس و واهمه بود، گفت: یکه ناش اریبا لکنت بس محسن

 بله آقا! ب...-

 ! نمیبگو بب-

با  شد و کینزد نیرحسیام زیکرده بود به سمت م دایآرامش پ یکه کم محسن

 قورت دادن آب دهان گفت:

 دنیسبه توافق ر شیک یتو وتایتو یندگینما هیلباس و  یدیبا دو شرکت تول-

مجوز ها از صنف شهر اصفهان،  یسر هیاونجا! بعد از گرفتن  یشو تو یاجرا یبرا

عمده  یاونجا بستن و به زود یبزرگ تو یلیسالن خ هیبا  یندگیقرارداد نما هی

خلوت بوده و مشغول پست  نفرستن واسه اونجا! و امروزم کال سرشو یم یو جزئ

 کت و شلواراشون بودن.



د. کر دنیشروع به دو نیرحسیپوست ام ریپر جنب و جوش، ز یمثل خون حرص،

 ادیاش را با فر یسکوت طوالن ی جهینتاش حبس شد و باالخره  نهینفس در س

 داد: د،یکه کش یبلند

 کنم. یرو خودم امضا م شیکنم! سند نابود ینابودش م-

 کرد و داد زد: رونیبه ب یا اشاره

 کن! زود...! دایمن پ یشده رو برا یعوض نیکه امشب کمک حال ا یاون دختر-

 بانیبود که فقط دو دستش را سا ریآنقدر درگ نیرحسیچشم گفت اما ام محسن

سرش کرد و در نگاه سبز رنگش، نفرتش را پر رنگ تر کرد. آنقدر پررنگ که 

 صورتش قرمز شد. 

 دانست! یشد، خدا م یم دهیبه کجا کش یدشمن نیا عاقبت

 

*** 
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 "قسمت دوم "

 

 

 دهید یخال بایداشت و تقر یادیبرنا را دوست داشت. با آنکه مساحت ز ی خانه

تماما با کاغذ  یها واریداد. د یبه انسان م یو قشنگ یدیشد، اما حس سف یم

بلندِ  باال یکه پنجره  ییبایداشت، نگاه ز یپوشانده شده اش را دوست م یوارید

 . دیپرست یکرد را م یمنعکس م شیبه بالکن به چشم ها یمنته

 . دیو پووف کش ستیبالکن نگر یخال یفضا به

 !سیخس کنهیازت کم م یچ یکاکتوس بخر کمی-

 از پشت سرش در آمد: برنا



 !؟یچ-

ه با برنا ک یبامزه  ی افهیاما خودش را نباخت. به پشت برگشت و به ق دیترس

 ت:زد و گف ی. لبخندستیداخل خانه اش، پسرانه تر شده بود، نگر یست ورزش

ه با ک یا یمن داشتم به بالکن خال ،یو برگرد یلباس عوض کن یتو که رفت-

 کردم! ینگاه م شهیکاکتوس قشنگ تر م

 یباال انداخت و با فاصله، شانه از شانه اش رد و به سمت آشپزخانه  ییابرو برنا

که وسط  یاپن یرو وانیپرتقال در آورد و دو ل یآ خچالیاپن وسطش رفت. از 

 گرفته بود، گذاشت و گفت: یآشپزخانه از جا

 !؟خیبا -

 تکان داد و گفت: یسر سوزان

 آره!-

 اش گفت: ینیب یپره  یدست گوشه  دنیزد و با کش یچشمک برنا

 حله!-



او را در قاب  ست،ینگر یبرنا م یجذاب و مردانه  یکه به چهره  یحال در

د و با کج کن یرا کم رشی. اگر تصودینقشه کش شیتصور کرد و برا نشیدورب

 شود... یخواهش او را به لبخند مجبور کند، محشر م

 در دستش را محکم فشرد و به سمت اپن رفت.  هیاول یکمک ها ی جعبه

 !رمیکنم و م یم زیزخم هات رو تم کمی ،یخورد نکهیبعد از ا-

ردن ک رهیداد و با خ رونیب یها بود، نفس وانیدرون ل خی ختنیکه مشغول ر برنا

 سوزان گفت: یدر چشم ها شیچشم ها

 !؟یینجایسوال اول! چرا ا-

 نشست: شیو بر رو دیکش رونیاز پشت اپن ب یا یصندل سوزان

بودن اونجا!  یو شرکت یاز جو ادار رونیباهات حرف بزنم. ب خواستمیچون م-

 ...هیبق دنیشن ای دنیفارغ از نشن

 فت:گ شیاو گذاشت و با باال انداختن ابرو یرا جلو وانیل برنا



پاشنه بلند و لنز  یکه دور از کفش ها ییباور نکردم. سوال دوم! اون رفتارها-

 !؟هیزدنت بود از چ

محکم  وانیاز آب پرتقالش را قورت داد و دستانش را دور ل یجرعه ا  سوزان

 کرد:

ادعا  یک ای ذاره؟یلنز م ایپوشه  یام که پاشنه بلند م یگفته من اون دختر یک-

 زنم!؟ یم نیام که مرد هارو زم یکنه من چاقو کش ماهر یم

 باال یچانه اش، سر یدست رو دنیرا به جلو جمع کرد و با کش شیلب ها برنا

 کرد: نییو پا

 !یعنیصفر  ینقطه -

خانه اش نصب شده  یها نتیکاب یکه به باالها یکوچک یبه المپ ها سوزان

 و لبخند زد: ستیبود، نگر

 نورشون خوشگله!-

 سوزان نشانه گرفت و تکرار کرد: ی نهیانگشت اشاره اش را به سمت س رناب



 !؟یعنیصفر  ینقطه -

 را قائم اپن کرد: شیچشم در چشمش به سمت جلو خم شد و دست ها سوزان

 رعکس!مثبت باشه و ب تونهیکه م یا یمنف هینه مثبت مثبت!  ،یمنف هینه منف-

 دستش را باال برد و مطمئن گفت: برنا

 آفتاب پرست!-

 . تسیام، اما اونروز، امروز ن یک یدیفهم دیشا یروز هی. ستمین یاونقدرم منف-

 پوزخند زد: برنا
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 . ستمیاصال کنجکاو ن-

 اما من هستم!-



 نگاه سوزان کرد: یتالق یبرا ینگاه متعجبش را نقطه ا برنا

 !؟یکنجکاو چ-

 آب دهان قورت داد: سوزان

باز هم  یتونیچطور م ،یکن یتحمل م یکه دار یبا وجود درد نکهیکنجکاو ا-

 !یمن باش تیکنجکاو شخص

. دیابرو و کنار لبش کش یزخمش بر رو یجا یرو یزد و دست یخند شین برنا

 گفت: د،یکش یاو درد م ینگاه سوزان که جا یرا بست و روبه رو شیچشم ها

 کیدمن نز ای یبش کیتو نزد ،یکن زینباش که زخم من رو تم یمنتظر اتفاق-

 . یرو قبول کنم و تو به هدفت برس شنهادتیبشم. بعد بخوام پ

 ضعف کرد: یخودش هم از درد کم نباریو ا دیکش گرید یدست

. من و شهیاکران نم ای یصحاف یصفحه ا6777رمان  ای یینمایس لمیف نجایا-

 چیه میتونینم م،یبمون ایدن نیا یکه اگر فقط خودمون تو ی! دو آدم واقعمییتو

 که البته...  میبه هم داشته باش یا یکینزد



 داد: یم رونی. درد داشت و دردش را با پووف بدیکش پووف

 شامل بشه! تونهیالبته مدل شدن من و عکاس شدن تو هم م-

 شیته ر یقورت دادنش در گلو یسره باال داد تا نقطه  کیپرتقالش را  آب

 شود.  یعکاس یها دهیدارش، نگاه سوزان را پر کند و باز هم پر از ا

. ستین زیکه گفتنش اصال جا میدونیم ییزایچ هیبابت کمکت ممنونم! دو به دو -

 یم یو عکاس ی. شما مزون دارنمیبب گرویباز همد نمیبینم یلیالبته که من دل

 میداشته باش یبرخورد هیبه هم  یمعرف یبرا دیمارک دارم که شا هیمنم  ،یکن

 !شهیممکن م ریکه اونم از حاال به بعد غ

 برنا کرد و گفت: ی دهیترس ینگاه خمارش را خرج نگاه کم سوزان

افتن اما، اما اگر اراده  ینم ییبه گدا چوقتیژست، ه یمزون سوزان و عکاس-

 ... هیکاف یبدون نویمشتشونه! هم یتو یزیکنن هر چ

داد،  یداشت قورتش م بایبه نگاه متعجب برنا که تقر توجه یجا بلند شد و ب از

 گفت:



 !ریشب بخ-

جعبه  گر،یگذاشت که برنا از طرف د یاپن م یرا رو هیاول یکمک ها ی جعبه

 .دیرا گرفت و کش

 ژست؟! یتو گفت-

 و گفت: دیکش یقینفس عم سوزان

 ! ژست! قایدق-

 برنا کرد: یبه زخم ها یا اشاره

 . ستیبد ن یکن زشونیتم-

 اش به سمت بالکن برگشت خورد: اشاره

 !شهیم یکاکتوس دار بشه عال-

 لهیبرود که در به وس یرا به دست گرفت و خواست به سمت در خروج چشیسوئ

 قدبلند و بانمک یدختر یکه در آن انداخته شده بود، باز شد و چهره  یدیکل ی

 در پشت آن ظاهر شد. 



 ناز من کجاست؟! یمن... برنا یبرنا-

 

 [50:56 71,66,60, ]ژست

#06 

 

 از آن بیعج یمتعجب از سوزان، ماه حصل صدا زدن یاز برنا و نگاه زیت ینگاه

 دختر بود. 

کرد، به  یسوزان رد م یکه شانه از شانه  یآب دهان قورت داد و در حال برنا

 کنار گوش دخترک گفت: یآهسته ا یسمت در رفت و با صدا

 !؟یایچرا بدون خبر دادن م-

 متعجب خرج برنا کرد و گفت: ینگاه تردخ

چقدر غر تحمل  یدونیکنم، م زی! اومدم خونت رو تمیمهمون دار دونستمینم-

 کردم!؟



گشاده به سمت دختر  ییطاقت شد و با رو یب د،یرا د شانیکه پچ پچ ها سوزان

 و گفت: ستیجفتشان را نگر رانه،یمچ گ یرفت و با نگاه

 ...یعنی! میآشنا نشد یمناسب تیموقع یتو دیمن سوزانم! ببخش-

 به خانه و بودنش در آنجا کرد: یا اشاره

مئن مط ی... ولیآورده... ول شیبرات سوء تفاهم پ دیو با آقا برنا شا نجایا یعنی-

 که نگرانتون کنه! ستین یزیکه چ نیباش

 را باال برد و لب زد: شیابرو یتا کی برنا

 ادامه نده!-

 بود: دهیکه ترمز بر یسوزان و

 راحت خالصه! من فقط اومدم باهاشون حرف بزنم! التونیخ-

کرد،  یکه چانه اش را با دست، نوازش م یو در حال دیکش یقینفس عم برنا

گذاشت و  خت،یر یم شیکه تعجب از سر و رو یدختر یدست پشت شانه 

 گفت:



دست  ریمارکمون ز یکار ها یخواهرمن! باران! طراح شونیسوزان خانوم! ا-

 ! شونهیا

 به باران کرد و گفت: رو

 ییطور ها هی یعنی! یمزون و عکاس ریسوزان خانوم هستند، مد شونیخواهرم ا-

 !میشیهمکار م

رفت،  یباال م زیکه ت یبه خود آمده و با شانه ا کهویبرنا،  یو سوزان با معرف باران

 گفتند:

 !میخوشبخت-

 شانیرا برا انیپا یب یا یدوست دیچفت شد که شا یطور شانیدست ها نباریا

 ساخت. 

طرح و  یشود، نافرجام یو ته اش م یزیر یم یکس یبرا ییطرح آشنا ،یگاه

ا آشن یخبر با شخص یآنچنان ب یات! و گاه یفکر یمعمار یتمام ختنیفرو ر

 چسبد. یملس به ذوقت م یاش، با طعم ینیریکه ش یشو یم
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تند گرف یدو نفره جا یمبل یدوست شدند و رو گریوساطت برنا، آن دو با همد با

 شود.  راشانیتا برنا پذ

 را درون دهان جمع کرد و گفت: شیلب ها سوزان

ور و ور! فقط  یکنم. ه یشروع به حرف زدن م یاونطور دی! من نبادیببخش-

 کردم! عیخودم رو ضا

 و گفت: دیر سوزان کشس یکه دستش پشت مبل بود را بر رو باران

 یکرد یخودت رو معرف ینطوریا یوقت یعنیام!  یمن کال دختر زود جوش-

کنم  ی! نه، برنا رو من کال کنترل مگهید یکیمتوجه شدم که فکرت رفت طرف 

 . ییطورها هی



 :دیاز حد کنجکاو بود، پرس شیکه ب سوزان

 !؟یچطور یعنی-

 خباثت بار زد و با خم شدن، دم گوشش گفت: یلبخند باران

 !سازهیمن یچکیتا خدمتکار رو به کشتن نده! کال با ه کنمیخونه ش رو م یکارها-

 ... یگیم یعنی-

ان حرف سوز شان،یشد و با گذاشتن قهوه جلو کیاز پشت سر به آن دو نزد برنا

 را در دهانش خفه کرد:

 که!  دیقاپ شهیشبه نم هیاطالعات رو  یهمه -

 زد: یمصلحت یبا حرص نگاهش کرد و لبخند سوزان

 من دنبال اطالعات نبودم!-

 تکان داد و با استفهام گفت: یسر برنا

 که مرتب رنگ عوض یبله، بله مستحضرم! مثال شما مثال همون آفتاب پرست-

 نه ذات خراب خودش! نهیبیملت م دیکنه و مشکل رو از د یم



د مبل، او بلند ش یرد و به محض نشستنش رورصدش ک ریدلگ یبا نگاه سوزان

 و روبه باران گفت:

 خوشحال شدم! دنتیکنم! باران جان از د یزحمت رو کم م گهیمن د-

سوزان شده بود، دست او را گرفت و به زور در  یکه کامال متوجه ناراحت باران

 اولش نشاند: یجا

 یشما خودت رو باهاش وفق بد ده،یفاز نم ریی. تغنهیبرنا کال فازش هم زمیعز-

 بهتره! یلیخ

چسباند،  یکه فنجان را به دهانش م یقهوه اش را در دست گرفت و در حال برنا

 پا انداخت و گفت: یپا رو

 !رادیشده ا نیمن رکم و ا-

 زد: یپوزخند سوزان

 !بیشده ع نیروئم! ا هیو من -

 و گفت:به برنا و بعد از آن به سوزان انداخت  یاول نگاه باران



 ! من دخالت نکنم بهتره!نیانگار کامال مناسب هم هست-

 :دیسوزان را گرفت و به سمت خود کش دست

 ام... ی! من عاشق عکاسالیخیتو به من نگاه کن! اون رو فعال ب-

 یمعروفش، برنا را م ینگاه ها میکه با ن یرا کج کرد و در حال شیلب ها سوزان

 رو به باران گفت: دییپا

 ؟یکار کن یحرفه ا یخوایخوبه! م یلیخ نیخب ا-

 گفت: ریکوچکش را جمع کرد و سر به ز یلب ها باران

 چرا که نه! ،یبهم کمک کن یاگر بتون-
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شدن به برنا بود، فورا درخواستش را  کینزد یبرا یکه دنبال واسطه ا سوزان

 گفت: شیقبول کرد و با محکم گرفتن دست ها

که قصد  یآماتور یعکاس ها یدوره برا هیکنم! کال ما  ین بهت کمک مم-

 ...ی. اگر دوست دارمیکن یو بهشون کمک م میذاریدارن، م یریادگی

 :دیحرفش پر انیم باران

 از خدامه!-

درشت  یباران انداخت. چشم ها یمعصوم و خواستن یبه چهره  ینگاه سوزان

کوتاه رنگ کرده اش،  یباراد داشت که ابرو ها یدرست مانند چشم ها ،یمشک

 اش ینینه چندان بلندش شده بود. او هم مانند سوزان ب یبر مژه ها یبانیسا

شناخت،  یاز دور م اکه عمل کرده ها ر یعمل شده بود اما نه انقدر معلوم! سوزان

 و حدس زد.  دیفهم

 !؟یرو عمل کرد تینیب-

 راحت جواب داد: یلیبود، خ شده یعاد شیسوال برا نیکه ا باران



عمل  یسالگ60 یسالمه، تو یو خورده ا54کال االن  نکهیوقته! با ا یلیآره! خ-

بود و من اعتماد به نفس نداشتم... تو  یمن گوشت ینیبچه بودم! ب یعنیکردم. 

 !؟یچ

د پتک، که مانن یا ینیراحت حس کرد. سنگ یلینگاه برنا را خ ینیسنگ نباریا و

خواست شرحش  یکه هرگز نم یحادثه ا یضربه به مغزش زد. آنقدر کنجکاو برا

 دهد. 

 من... من مجبور شدم عمل کنم!-

 گفت: دهیغم پوش یبا چهره ا باران

 تصادف! یعنی... یعنی-

محکم شد. سوزان  یمتوهم از سوزان یریشد. تصو رانیهم شد. خراب شد. و در

 که... 

نه تنها  نباریواقعا عزم رفتن کرد. ا نباریدهان قورت داد و از جا بلند شد. ا آب

 باران، نگاه برنا هم سوال داشت. 



 :ستادیا شیروبه رو ش،یهم به تبع از او بلند شد و با گرفتن دست ها باران

 . کنمیناراحتت م دونستمیمن! من نم-

 اش زد: یشانیآهسته به پ یا ضربه

 ه هنوز بچم. سالم54 نکهیبا ا-

و  اوردیخود ن یسوزان بود اما... اما به رو یبرنده به گلو یغیبرنا، مثل ت پوزخند

 فقط باران را خطاب قرار داد:

 بهم زنگ بزن!  ری! شماره م رو از آقا برنا بگزمیمن خوبم عز-

آمد. دست  رونیاو جهنم ساخت، ب یکه امشب برا یو با شتاب از خانه ا گفت

چشم دوخت. خواست به  کیتار ابانیاش گذاشت و پشت در به خ نهیس یرو

هجوم ببرد که در باز شد و او به سمت داخل جهش برداشت.  نشیسمت ماش

 زانسو یاو مانع از بستن پلک ها یبرنا مانع از افتادن و چشم ها یدست ها

 گردنش آرام گرفت.  یجوشان رو یسرش مانند آبشار یشد. شال رو



 ینیسوزان! نگاه او به ب یشده  دهیگز یه شال بود و نه به لب هابرنا نه ب نگاه

 بود که انگار ماجرا ها در پشت عملش دارد.  یا

 :دیرک پرس یلیتر کرد و خ لب

 بود؟ یچ یعوض شدن و خراب شدن برا نهمهیا-

که به خود آورد، تن در اسارت مانده اش را از او جدا  قیبا دو تکان عم سوزان

 . دیسرش را آهسته جلو کش یکرد و شال رو

 !کنهیاشتهام رو کور م م،یخصوص یها زیچ یسر هیچنگال زدن به -

 :دیباال رفته پرس ییبا ابرو برنا

 بود؟ یچ یسفارش یبپرسم غذا تونمیم-

آب دهان قورت داد  ق،یعم ینفس دنیهم گذاشت و با کش یپلک بر رو سوزان

 قدم عقب رفت: کیو 

 زهر!-

 و پلک زد: دیرا از داخل محکم گز شیلب ها برنا



رو  تیخودم زندگ یکه با دست ها یدونیم ،یخودت اومد یکه با پا یدونیم-

 کنم! یرو م

 گفت: نیماش چیپوزخند زد و با باال بردن سوئ سوزان

کنم. روش هاتو رو کن که  یم یکردن کارم، هر کار یاوک یکه برا یدونیم-

 بدجور خواهان دونستنشم! 

 رفت، گفت: یم نشیکه به سمت ماش یدر هوا تکان داد و در حال یدست

 خدانگهدار! -

 یکه امشب کم یاش را به در داد تا رفتنِ دختر هیزد و تک یخند شین برنا

 که شرکتش را بهم زد، با لذت تماشا کند.  یتر بود تا غروب بیغر

. یرسیم یکنم به چه محله ا یم داتیمن پ ی... دور بمون ولی! آتایوریسن یآ-

 !ینیکه حاال ا یبود یاز چه قماش کنهیمعلوم م دنیطرز چاقو کش نیا

 د. کر دایخورد، خواهرش را پشت گوشش پ شیسوزان که به گوش ها نیماش گاز

 باران!-



 نگاه ناراحتش را به صورت بشاش برادرش قرض داد: باران

 ام، نکنه...  یگفتم؟ من عاشق عکاس یبد زیبرنا... من بد حرف زدم؟ چ-

 اش را دست نوازش کرد: یمشک یو موها دیحرکت در آغوشش کش کیبا  برنا

حرص  رم،یگیم یکه به تو نه بگه! خودم برات معلم عکاس یغلط بکنه هر کس-

 دختره رو نخور! نیا

 کرد: زانیرا آو شیلب ها باران

خوب بود.  نشمیداشتم. ب من از سوزان خوشم اومد. چشم و ابروش رو دوست-

 خودش یلب ها یعنیکردم.  یپروتز م ینطوریا ذاشتیلب هاش، اگه بابا م یوا

 بود؟

 را تر کرد و پوزخند زد: شیبا زبان، لب ها برنا

 !؟ی. طرح ها رو آوردیستیدختر که تو آدم بشو ن میتو! بر میبر-

 حرف طرح، شوق گرفت و گفت: دنیبا شن باران

 چقدر قشنگ شدن! یاگه بدونآره داداش... -



 . او، داخل رفتند یبست و با گوش سپردن به شوق ها شیدر را با پشت پا برنا

 

*** 

 

کبار اش د،یکش یاش را باال م ینیکه ب یرا به گوشش چسباند و در حال لیموبا

 گفت:

 ...نمشیبب امیب خوامیبچم رو آماده کن! م-
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را قطع  لیفرصت نداد پشت خط به او جواب مثبتش را اعالم کنم. موبا یحت

 نیرا به ال نیانداخت، ماش یکه به چپ م یگاز گذاشت و با نگاه یکرد. پا رو



دور  ییکرد. نگاهش به جا یکرد. دلش درد م یکرد. سرش درد م تیهدا یکنار

 یقیفس عمن وگرفت؟ آب دهان قورت داد  ی. چرا آرام نمدیکش یم ریدست ت

 . دیکش

 نامرد! یداریچرا دست از سرم برنم ؟یلعنت یشیچرا تموم نم-

 را بست.  شیو چشم ها دیبه دندان گز لب

 بتونم...  دی! من باتونمیمن م-

از را ب شیپلک ها د،یکه پشت سرهم از پشت سر به گوشش رس یبوق یصدا

 بلند گفت: یو با صدا دیفرمان کوب یرو یکرد. ضربه ا

تو؟ سوزان  یآره... خودت رو به کشتن بده. اون به کجاشه نتونستن ها آره...-

 احمق! سوزان خر!

اتوبان  که یادیدل ناآرامش با سرعت ز دیتا شا دیشیو به راهش اند دیکش یپووف

 باال ببرد.  دیپرچم سف مود،یپ یها را م



 یوروبه ر یدوست داشتن یبه خانه  یک دیدر حال خود غرق بود که نفهم آنقدر

. و زبر کرد ریو سنگ مرمر کار کرده اش، دلش را ز بایز ی. نمادیرس شیچشم ها

 یخانه باز هم دلش را به االکلنگ باز نیشود آنقدر وقت بگذرد و ا یمگر م

 وادارد؟!

 یحکمو م یشگیبه شانه زد و با ژست هم فیرا قفل کرد. ک نیشد و در ماش ادهیپ

شت انگ م،یکرد، به سمت خانه رفت. به رسم قد یم لیرا شک رونشیکه فقط ب

 کیبزرگ تا دو خواب و  یاش سالن نهیکه پشت زم یدر کوچک یدر حلقه 

را  دیاش کرد، کل هیکه خرج ر یقیبود، فرو برد و با نفس عم ینقل یآشپزخانه 

 درون در انداخت و وارد شد. 

 و نیهوش و گوش و عقل و د نایآدر یپر انرژ یداخل نگذاشته بود که صدا پا

 ،ییبایاش بود. هدف، ز یکه تمام زندگ یبرد. تک دختر غمایرا به  مانشیا

 شینایخندان آدر شهینگاه هم ونیکماالت و سوزان شدنش را فقط و فقط مد

 بود. 



اش را از مادرش به ارث برده  ییبایو ز یکه تمام انرژ یینایپر شد از آدر بَرش

بلندش، شده بود  یمشک یکه با موها یقرمز رنگ یلپ هاو با مزه،  یبود. تپل

 شمال! یاز گندم ها یبزرگ نیدر سرزم یا یگوجه فرنگ

 مامان... -

مختصر که تمام و کمال  یلیاز لفظ مامان؟! دو بخش خ باتریز یچه کلمه ا و

 فرزند و مادر را! ستیدهد هست و ن یپوشش م

 مامان...جان مامان... آرامش مامان... قلب -

 لرزاند، دست یبچه گانش دل انسان را م یکه عشوه ها بارویبانمک و ز ینایآدر

 دور گردن مادرش انداخت و سفت سوزان را فشرد:

 ؟یاومد ریکه د ییقربونت برم مامان. پس کجا یاله-

سرش کند، فورا از جا بلند  یو شال را از رو ستیاش نگر یبه زبان باز سوزان

را رد کرد و به سالن بزرگ  کیبار یبه خودش، راهرو ناین آدرداد هیشد و با تک

د، ش یکه مادربزرگش م یدیموسف رزنیپ دنش،ی. همراه با رسدیرس زیو دل انگ

 !یشگیشد. باز هم همان لبخند هم دارینگاهش پد یجلو



 ؟ی. خوبیسالم مامان-

 گفت. یمادربزرگش مامان م به

 ؟یخوب-

 یکه تمام یاما مهربان دهیلب کاشت و صورت چروک یبر رو یلبخند هیعط

 یمانده بودند را به صورت سوزان چسباند و بوسه ا فیهمچنان ظر شیاعضا

 اش کرد.  هیهد

 !؟یخسته شد ؟یخوبم. تو چطور-

نشاند،  یرا کنار م نایکه آدر یلب نشاند و در حال یرو یلبخند سوزان

 . دیکم بوسرا به دستش داد و گونه اش را مح سشیاسمارت

 دخترم بخوره محکم شه. -

 غنچه کرد: یخودش را با قر دادن به گردنش لوس کرد و لب نایآدر

 مامان خوشگلم! یمرس-



به  چکسیکرد اما آنقدر ناز و با نمک بود که ه یکلمات را درست ادا نم هنوز

 کرد. ینم یپر از دست اندازش توجه یتلفظ ها
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. دیسرش را بوس یو رو دیرا به صورت نصفه در آغوشش کش نایطاقت آدر یب

 انداخت و گفت: هیبه عط ینگاه

 ن؟یگذروند یرو چطور ومدمیکه ن یدو سه روز ؟یچه خبر مامان-

 گذاشت و عزم بلند شدن کرد و گفت: گرشیدست د یدست رو هیعط

 کنم.  یم فیتعر ،یخنک ش یکم ارمیتا شربت ب-

 یچند روز شده بود و دلش کم نیا یها دنیکه خسته از خوردن و خواب سوزان

 گذاشت و گفت: هیعط یزانو یخواست، دست رو یآرامش م



 یمن چیه نامیو خوردن ندارم. به جان آدر دنینوش لیمن اصال م ؟ینیبش شهیم-

 برم خونه...  دیبا رمیآرامش بگ یخوام. کم

 :دیحرف آخرش، بادش خواب دنیبا شن هیعط

 دختر؟! نیا شیپ یمون یمادر... امشب نم یگیم یچ-

 :دیلب به دندان گز سوزان

 احته!ر المیخ نیششی! شما که پتونمیبمونم، نم خواستیکار دارم. دلم م یکل-

 کرد: یاخم هیعط

 !شهیمادر نم یچکیه-

 :دیکش یآه سوزان

 ... نیفهمیمن رو م تیموقع ی. ولدونمیخودمم م-

 دفاع نکن...  تیکوفت یاز اون مغازه -

 :دیآهسته خند شیها یناراحت انیدر م سوزان

 من مزون دارم.  یمامان-



 !؟یگیرو م یاطیاون خ-

 یقبول نم حی! آخه توضگهید ندازهیکه من رو به غلط کردن م نهیخب هم-

 !؟ههیخونه شب اطیکه! اونجا مزونه لباس عروسه، کجاش به خ نیکن

 داد: نیبه مبل خوش نش هیمحکم نشست و تک شیدر جا هیعط

 ... ینیبینم ی. نه من و نه بچت رو درست و حسابیتو کال از ما دور شد-

 کرد و گفت: اریهوش ینایبه آدر یبا لب و دهان اشاره ا سوزان

 ... یمامان-

در کنار بچه اش قرار  شتریسوزان را ب خواستیکه کالفه شده بود و م هیعط

 بدهد، گفت:

 ک... شهینم ینطوری! ایو بر یایب دیبا گم؟یبد م ه؟یچ-

 ازم دور باشه . حداقل فعال...  دیرو بکنم. بچم با سکیر نیا تونمیمن فعال نم-

 چرا؟!-

 به خودم عادتش بدم! تونمیکه نم ادهیچون کارم اونقدر ز-



ترک که دخ دیترس یشدن دوباره اش م دایبچه و پ یگفت... آنقدر از بابا یم دروغ

 کرده بود.  مینازش را قا

 پوزخند زد: هیعط

 گفت مادر! شهیبه شما نم-
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 دیکش یبا مادر بزرگش را نداشت، پووف یتکرار یبحث ها یکه حوصله  سوزان

 نهیس یبر رو دنشیدخترکش، متوجه خواب یچشم ها یبر رو دنیو با دست کش

 شد و آهسته گفت: شیها

. یکنم درک کن مامان یبخوابونم. لطفا، خواهشا، التماس م نارویآدر خوامیفعال م-

 کنم.  یخواهش م



سالن را اشغال  یجا نیتر یرا بغل زد و به سمت اتاق خوابش که شرق نایآدر

بر  داشت،یوام دنیرا به د یاتاقش که هر چشم یکرد، برد و در نور صورت یم

 اش خواباند و در کنار تختش نشست.  یتیتخت طرح ک یرو

بسته  یبه چشم ها رهیو خ دیخوش حال دخترکش کش یموها یبر رو یدست

 اش گفت:

 یکه عمو و مامان ی. همونطورینذارم نبود پدرت رو متوجه بش دمیقول م-

 نازم! ینایآدر دمیپدر و مادرم بشم. قول م ینذاشتن من متوجه ب

 یبرا را شیرا نوازش کرد. پاها شی. دستش را ناز کرد. موهادشیی. بودشیبوس

 تختش یدسته  ی. سر بر رودیپتو کش یتابستان یدر امان ماندن از پشه ها

 ته دلش را گرفت.  یکم ینشد ول ریگذاشت و نگاهش کرد. س

 یدیاز ناام یذره بودنش هم توانست حجم بزرگ کی نیامشبش بس بود. هم یبرا

 . ندازدیرا پرده ب شیها

 

*** 



 

کرم  یسوخته اش به طناب ها یکه رنگ قهوه ا ردیرا در نظر بگ یچوب یپل

 ریرا تسخ یاست و هر نگاه دهیکه دو طرفش را اشغال کرده اند، جال بخش یرنگ

 تیبه تمام هدف ها دنیرس یبرا انبریم یکند. آن پل بشود راه یجسم خود م

 یشرویپ یاجازه  مه،است که ترس و واه دهیاما... اما آنقدر راه پل خراب و پوس

بود. اول پل،  هیبه آن پل شب نایع قایسوزان دق یدهد. زندگ ینم تیهابه پا

ه چ دیترسناک که قصد ربودن دخترکش را داشت. با یدخترکش و آخر پل مرد

 کند؟ داینجات پ یوحش یوالیکرد تا از دست آن ه یم

چراغ  یخوابش فرو رفت. تمام یخاطر به جا نانیرا فوت کرد و با اطم نفسش

 چیبود. دل و دماغ ه دهیبخش یها را خاموش کرده و آب به تمام کاکتوس ها

 مشیقد ادیکند و به  هیخواست تا خود صبح فقط گر ینداشت. دلش م زیچ

 با خود خلوت کند. یکم
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ا نبود که مهرآ دهیرا برداشت و به مهرآنا زنگ زد. هنوز به دو بوق نرس لشیموبا

 جواب داد:

 ...سیجانم رئ-

آمده بود تا  ایدختر به دن نیآورد. اصال ا یخندان مهرآنا حالش را جا م یصدا

 قلب سوزان با دست و دلش، بند بزند. 

 مهرآنا خرابم... -

 یقلب یکه از تمام راز ها ی. تنها کسدیمهرآنا از آن طرف خط به گوشش رس آه

بزند  حرف یتوانست به راحت یبود. فقط با او بود که م شیاش با خبر بود، مهرآنا

 کند.  یو خودش را خال

 ه؟یک رانیعکاس ا نیبهتر-

 . دیو خند ختیر اشک



 من... -

 ه؟یک رانیمزون دار ا نیطراح لباس عروس و بهتر نیبهتر-

 . دیخند شیاشک ها انیو در م ستیگر

 من... -

 . مگه نه؟یشکستش بد دی. تو بایتحمل کن یسوزان. تو مجبور یبتون دیتو با-

 و سرش را درون بالشت فرو برد.  دیاش را باال کش ینیب

 ... یام مهر یمامان بد کنمیحس...حس م-

 یتا فردا یخر یزمان م ی. االن داریهست ینه... نه اصال. تو فقط مامان محتاط-

 . یدخترت بساز یبرا یبا آرامش

 کنترل کرد و گفت: شیها لب دنیلرزانش را با به دندان گز ی چانه

 ... یدونیمنو نخواد. م گهید نایبرسه که آدر یروز هی ترسمی. میمهر ترسمیم-

 . دیاش را باال کش ینیب

 گفت مادر...  شهیبه تو نم گهیبه من م یامشب مامان عط-



 . دیمنقطع اش را باال کش یها نفس

 در...درد هامو بگم...... تونمیچ...چطور ثابت کنم که بخدا من مادرم فقط نم-

دست رها کرد و دور  کیانداخته بود را با  ریاش گ یکه با مداد طراح شیموها

 :ختیصورتش ر

 ... یمهر رمیبم خوامیشم. م دهید خوامینم-

نگفت تا سوزان خودش  چیدانست وقت، وقت گوش دادن است، ه یکه م یمهر

 آرامش بخرد.  یفقط کم ،یکند و کم یرا خال

بزرگ شدم.  یعموم و مامان عط شیمامان و بابام رفتن. پ یاوج بچگتو... تو -

 یراه نیا یبچه افتادم تو هیطالق گرفتم و با  یسرشون. تو... تو اوج جوون یفدا

به قلبم  یچیهام حس کردم ه یاوج خوش یسرم. تو... تو یکه االن هستم. فدا

 .دهینم جانیه

 نار زد:را قورت داد و موها را از صورتش ک شیگلو آب



که کل بچه  یکنم نگاهش کنم. اون سوزان یکه خودمم رغبت نم یکیشدم -

 که یدختر لوس و ننه ا نیکرد کجا و ا یانگشتش کنترل م هیمحل هارو با 

 دماغ عمل کرده کجا... 

. با پشت دست اشک دیو پووف کش دیخوابش به صورت دمر خواب یجا یرو

 را پاک کرد.  شیها

. اگر... اگر بدونه دخترم زنده ست، ترسمیم یاما از اون نکبت خوامیم نامویآدر-

 داشته باشمش... تونمینم گهید

 آهسته گفت: مهرآنا

 !یتونیتو م-

حساس ا شیگلو ینا یتوانست. کم آورده بود... تا انتها ینم گریتوانست. د ینم

 کرد.  یم یحقارت و پوچ

 !؟یچطور یبتونم ول دیمن... من با-

 را به گوش سوزان رساند و تکرار کرد: قشینفس عم مهرآنا



 ه؟یک رانیعکاس ا نیبهتر-

 تکرار اعتماد به نفس گرفتن سوزان: و

 من... -

بدهند و  هیاست. دو نگاه که به نگاه غمزده ات، عشق هد نیهم یواقع یدوست

 زده ات گرما عطا کنند. خی یدو دست نگاه که به دست ها
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سوزان و مهرآنا، هر دو با هم  یبه گوش یبود که اس ام اس شانیصحبت ها آخر

 . مهرآنا زودتر از سوزان خواند و اعالم کرد:دیرس

 یم ایشاپ در یکاف یصبح تو67داده که فردا ساعت  امیسوزان طرالن پ-

 بگه!؟ خوادیم ی! چنمتونیب



 شانه باال انداخت و گفت: الیخیب سوزان

دنبالم  ایکه از چک ها درآورده حرف بزنه. فردا ب یگند یخواد درباره  یالبد م-

 !میتا بر

 نینخور. غمت نباشه، خدا بزرگ تر از ا یچیه ی. برو بخواب، غصه زمیباشه عز-

. باشه یبا غم سر رو بالشت بذار ذارمیو نم شتمیپ شهیتا هم یحرفاست. منه نوع

 !ق؟یرف

 ش زد:ا دهیخشک یاشک ها انیدر م یلبخند

 !ری. شبت بخزمیباشه عز-

 و دیکش یقیانداختش! نفس عم نیزم یوسواس رو یرا قطع کرد و ب لیموبا

بود و بعد از آن به  دهیرا د نایکه آدر یامشب یرا آهسته بست. برا شیچشم ها

 ینیبود که قلبش سنگ یبود. امشب، شب خاص یادیز یخانه برگشته بود، کم

بود،  دی! شابودرفته  رونیاز دستش ب میحساب تقو گری... ددانستیکرد؟! نم یم

 هم نبود! دیشا

 



*** 

 

بد نگذارنده بود. لب خندان، چشم خندان و صورت  یشبیکه شد، انگار د صبح

کوه باشد اما او آسمان  شیغم ها دیکه شا یبود، کس نیا یبشاش! سوزان واقع

 برد.  یم نیغم ها را شسته و از ب یهمه  دنیاست و با بار

 پس گرفت نهیپسندانه اش را از آ ریمد پیمحض زنگ خوردن در خانه اش، ت به

دوخت. آب  لشیرا به موبا مشیو مال یعاد یلیخ یکرده  شیو صورت آرا

ا ر وستنیو باالخره به مهرآنا پ دیهوا هوورت کش کیپرتقال چشمک زنانش را 

 اش شد.  یکار نیکرد و سوار بر ماش یعمل

 !ری. صبح بخسیسالم رئ-

 پشت کفشش را بست و گفت: پیز د،یخند یکه م یدر حال سوزان

 شد.  ریکه د می. برزمیسالم عز-



سان دکورش ان یو رنگ آب یکه بزرگ یشاپ یگفت و به سمت کاف یچشم مهرآنا

 اندخت راند.  یم ایدر ادیرا به 

ود، شاپ ب یکه پشت کاف ینگیدر پارک نیتا ماش دیطول کش قهیدق07 دیشا

 یزد اما توجه یشاپ آمدند. دلش شور م یبه سمت کاف ادهیپارک شده و آن دو پ

بود که کم کم به محق شدنش  یشد، بشود! مهم هدف ینکرد تا بگذرد... هر چه م

 ... شدیم کینزد

 ید. لبخندیشاپ را با دست مهرآنا باز شده د یکاف یشده  یکار نایو م یچوب در

، ساتنش بود یبه روسر گرشیو دست د فیدستش به ک کیکه  یزد و در حال

 یزینظر رد کرد و به م کیرا با  وارید یکوب میرنگ و آکور یآب طیوارد شد. مح

 یکه روبه رو ییناشد. مات و مبهوت به بر رهیخ د،یدرخش یکه وسط سالن م

 شد.  رهیزد، خ یژکوند م یطرالن نشسته و لبخند ها

 مهرآنا را بشنود.  یها یکه دم گوش ینه گوش داشت که جلو برود و ییپا نه

... سوزان خودشه ها... سوزان یمدلش کن یخواستیکه م ستیپسره ن نیسوزان ا-

 ... یکن عشیضا یبر یخوایم



 یمهرآنا، پاشنه  یپشت گوشش گذاشت و با رد کردن دهان و حرف ها دست

 !ستادیا زشانیم یحرکت باال کیو با  دیکفشش را به ته سالن کوب

 اش بازگشت داد.  هیرا به ر قشیعم یو نفس ها دیبه دندان گز لب

 سالم!-

 ستیرنگ یرا م کشیخباثت بار شر یکه با لبخند یطرالن یچشم از چشم ها برنا

بود، قرض داد. جا خورد. مات  ریدلگ بیعج شبیکه د ییآشنا یگرفت و به صدا

 خودش را نباخت.  یخراب شد ول یشد. کم

 جا بلند شد و آهسته گفت: از

 سالم!-

خروشان  یموج شیاش! نگاه مهرآنا که بر رو یشگیهم یو مهره کردن ها طرالن

 به برنا، گفت: رهیرد و رو به سوزانِ خ یکرده بود را با پوزخند یجار

 نیازش بهت گفته بودم. بهتر ادیکه ز یسوزان جان! برنا جان هستن، همون-

 ...یآرامش واقع هیبوده!  که تا امروز در کنارم یکس
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نگاهش را با اعتماد به نفس مختص به خودش از برنا گرفت و به طرالن  سوزان

 ییرنگ و چشم ها ینارنج ییمو و ابرو د،یسف یکه پوست یقرض داد. دختر

 نگاه سوزان قرار گرفت. درسیدارش درست در د هیداشت. فک زاو یرنگ

 !کیشر یباهم آشنامون کن یگرفت میقعا؟! چه خوب که باالخره تصم: واسوزان

 د. کرد و از جا بلند ش یمصلحت یلرزه بر نگاه برنا انداخت. سرفه ا کیشر لفظ

 !گردمیو برم یبهداشت سیتا سرو رمیطرالن جان من م-

تا از او رد شود. بماند که  دیملس نگاهش کرد و کنار کش یبا پوزخند سوزان

 رد. ک یراحت با نگاه کنترلشان م یلینظر داشت و خ ریطرالن کامال آن دو را ز



 یها سیطرالن، برنا از جمع جدا شد و به سمت سرو یچشم و ابرو یاشاره  با

 رفت.  یبهداشت

 شاپ کرد و گفت: یکاف یمخمل یها یبه سمت صندل یدست طرالن

 !؟ینیشینم-

 رنگ طرالن انداخت: یبه شال آب ینگاه بُرنده ا سوزان

 شالت خوشگله!-

 بلندش را باال انداخت: یابرو ها طرالن

 واقعا؟!-

د را بو دهیکش رونیب شیکه مهرآنا برا یا یبا تکان دادن سرش، صندل سوزان

 نشست.  شیانتخاب کرد و رو

روزانه  یها دیخراما از  یدیرو به فنا م یعکاس یدار نکهی. با وجود اگمیجدا م-

 !یگذر یت اصال نم

 منو را به سمتش گرفت و گفت: طرالن



 جهینت هیبه  میتونیکردم م شیراه یاز چک ها نزن! وقت یبرنا حرف یجلو-

 !میبرس

منو خم شد و از دست سوزان قرضش گرفت. انتخاب سوزان را  یبر رو مهرآنا

 زیسفارش داد و پشت م یبستن جیپس با اشاره به گارسون، دو آب هو دانست،یم

 نشست. یصندل یآن ها، بر رو یکنار

محسوس به او، طرالن را  یبه مهرانا انداخت و با چشمک ینگاه مین سوزان

 مخاطب قرار داد و گفت:

 باشم؟ نجایا دیمن چرا با ،یقرار نبود از چک و پول حرف بزن یوقت-

 پا انداخت و ادامه داد: یرو پا

آقا رو از  نی! البته که من اسم ا؟یهات آشنا کن یاومدم که من رو با سوگل-

 شناسم.  ینشدنت فقط گفتم م عیضا یو االن هم برا دمیزبونت نشن

 :دیپرس ش،یخم شد و با حرکت دادن به دست ها زیم یرو بر



ا نبود ب روزید نیوقت! چند تا چندتا خواهرم؟ مگه هم هینکنه  ریتو گلوت گ-

 !؟یبهم زد برزیفر
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 جلو آمد: یرا بهم فشرد و اندک شیلب ها طرالن

 وگرنه... رونیرو بنداز ب یدیو ند یدید یسوزان! هر چ نیبب-

 پس بزند، تشر زد: توانستیصورتش را نم یبود و قرمز یکه عصبان سوزان

دست توئه که با دوست پسرات قرار  یمن مسخره  یطرالن؟ عکاس یوگرنه چ-

اگه مسخرست که  ؟یکارت وقت بذار یساعت برا هی یستیو حاضر ن یذاریم

 خودم رو بدونم! فیبگو تا من تکل



شد،  یم شیحرف ها یکننده  نیکه تزئ یو همراه با پووف دیدر هم کش ابرو

 چشم در چشمش شد و گفت:

و حجم  یالیخیهمه ب نیبا ا یندارم ول یازیبخوام موفق بشم به تو ن نکهیا یبرا-

. یدار یونیلیم27. سه چک امیکنار ب تونمینم گهیتو، د یها یوشگذرونخ ادیز

 ازت! گذرمیوگرنه به ارواح خاک پدر و مادرم نم یکنیم یهمه رو تا آخر ما اوک

 کرد، متعجب نگاهش کرد و گفت: یسوزن را درک نم تیکه عصبان طرالن

را چ ه؟یبابت چ تتیعصبان نیا ی... منتهیکنم . منته یگفتم که حلش م-

 همه رو درست کنم! دمیمن قول م ؟یدعوا کن یخوایم

 ریسخت شده بود، دلگ یراهش کم نکهیبود. از ا یاز بودن او با برنا عصب سوزان

 کرد.  ینم دایمناسب پ یرا به آسمان بدوزد اما نخ نیزم خواستیشده و م

به  یکرد، لبخند یدست به کت را تماشا م یکه از پشت سر سوزان، برنا طرالن

 به سوزان گفت: یآرام یبرنا زد و با صدا

تم اومدن لیبرنا آبرومون نره! دل ی. االن فقط آروم باش جلوکنمیسوزان حلش م-

 . کنمیاالن معلوم م



بودنش صرف نظر کرد تا نشان دهد آرام  زیخ میتکان داد و از ن یسر سوزان

را آورد. برنا در  برنا، گارسون سفارشات مهرآنا و سوزان دنیاست. همزمان با رس

ا که ب یکتش گذاشت و به سوزان لنزدار ینشست، دست لبه  یکه م یحال

 گفت: وانداخت  ینگاه د،یکش یاش را هوورت م یبستن جیعشوه آب هو

 !؟یبستن جیهفته، دو بار آب هو هیتو -

 طرالن بود که به زبان آمد: نیمتعجب شد اما ا سوزان

 ؟یپرس یکه م یدید ییجا-

 گفت: اندازد،یشده ب زیخ میبه طرالن ن یآنکه نگاه یب برنا

ب ! اونبارم آدمشونید رمیم ییکه به تنها یا یشگیشاپ هم یکاف یبله! تو-

 سفارش داده بودن! یبستن جیهو

سانت خم نشدن و پلک نزن از شاخص  کیکرد،  میحرف زدن، نگاه مستق محکم

 آمد.  یبرنا به حساب م یتیشخص یرفتارها نیتر

 اونجا... برنا جان؟! رهیم ادیآهان! آره سوزان هم ز-



 یدنیراحت به نوش یلیکه خ یمعنادار نگاهش را از سوزان یبا لبخند برنا

داد و  شیبه صدا یخاص تمیداد، گرفت و به طرالن داد. ر یخوردنش ادامه م

 گفت:

 جانم!-
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 به غبغبش داد و گفت: یباد طرالن

 بهت گفته بودم! یتلفن گه؟ید هیچ نجایهدف از اومدنمون ا یدونیم-

 اش را خاراند . گفت: ینیب یپره  ش،یتکان داد و با جمع کردن لب ها یسر برنا

 . میالبته! البته! هماهنگ کرد-

 اش را کنار گذاشت و گفت: یبستن جیآب هو یخال وانیل سوزان



 شده؟! یچ یهماهنگ ی جهیو نت-

 خورد، گفت: یخود وول م یکه در جا یطرالن یبه جا برنا

 دیاب ییجورا هی یعنی! نیشما انجام بد یرو عکاس شیشو ک یقراره کار عکاس-

 چشمتون باشم! یجلو

 :و لب زد دیکش یآخر برنا، خشم به جان سوزان انداخت. نفس کالفه ا ی طعنه

 طرالن جان!؟ هینطوریا-

 طرالن جواب یهم برنا بود که به جابه برنا و حرفش به طرالن بود. باز نگاهش

 داد:

 وجود داره؟! یبله، مشکل-

صورت او به  دنیبرنا و کش یگذاشت و با گرفتن چانه  زیم یدست رو طرالن

 سوزان کرد و گفت: یسمت خودش، نگاه به چشم ها

 ...کنهیکه کار م یادیبله! مارک برنا با ما مدت ز-

 حرفش را قطع کرد: سوزان



 !میدار یناراض یها یمشتربله! و ما -

 . دیکش رونیطرالن ب انیپوزخند زد و دستش را از م برنا

 رخ داده شده باشه... یناش یناانسان ها یکه ممکنه از سو یراداتیا-

 پوزخند زد: سوزان

 !گهیم یا گهید زینه چندان درخشانتون که چ یسابقه -

 و اخم کنان گفت: دیپووف کش طرالن

 !ن؟یهم اشنا هستشما دوتا چقدر با -

 و برنا با هم لب زدند: سوزان

 !ادیز یلینه خ-

 یآمد. دست رو زیاز جا بلند شد و به سمت م د،یکه اوضاع را خراب د مهرآنا

 سوزان گذاشت و گفت: یشانه 



مارک برنا وجود داشت که سوزان خواست خودش با  یکت ها یتو ییخطا هی-

و هرکدوم به نفع خودشون  فتادین یاونجا حل کنه اما خب اتفاقات خوب ریمد

 کنن.  یصحبت م

 سمت سوزان خم شد و گفت: به

 !ن؟یبحث بچگونه رو ادامه بد نیا یخوایسوزان جان! شما که نم-

 ی. رودیو عقب کش دیکش یلرزان مهرآنا، پووف یمردمک ها دنیبا د سوزان

 گفت: زیم یاز رو نکشیو ع فیاش لم داد و با برداشتن ک یصندل

 ...نیکه توافق هاتون رو انجام دادشما -

 گذاشت، ادامه داد: یآنجا م یرا رو زیکه پول حساب م یجا بلند شد و در حال از

 فعال! اده،ی! من کارهام زنیکن شمیخودتونم عمل-

سرخ شده بود و دست  تیکه از شدت عصبان ییبه طرالن متعجب و برنا پشت

 یاز کاف رونیکرد و به سمت بمشت کرده اش را در دهانش چپانده کرده بود، 

 شاپ رفت.
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ا ت ستادیاتوبوس ا ستگاهیبه ا دهیچسب وار،یکنار د یورود یاز در جلو رونیب

تازه به دوران  یخورد از آدم ها یآرامش کند. حالش به هم م یو کم دیایمهرآنا ب

 د. دادن یم ریمس رییتغ یبه فاز خودباختگ یکه از فاز خودساختگ یا دهیرس

 سوزان... -

 خودش را در آغوش او انداخت و آب دهان قورت داد: دیمهرآنا را که شن یصدا

 !یمن رو ببر عکاس یمهر-

برد. سوارش  نیو ماش نگیتکان داد و با آرامش او را به سمت پارک یسر مهرآنا

فضا در  یمیرا روشن کرد. آهنگ مال نیکرد و بعد از سوار شدن خودش، ماش

 و آهسته به سمت ستادیا یکنار ابان،یخ نیکردن چند یپخش کرد و بعد از ط

 سوزان برگشت:



حرصت بدن،  خوانیکه فقط م یارزش یب یانقدر خودت رو بخاطر آدم ها شهیم-

 !؟ینکن تیاذ

 یرا مشت و باز م گرشیدست گرفته بود و دست د کیاش را با  قهیشق سوزان

اش چشم  یبه مدل انتخاب کشینداشت. شر زیچ چیه یکرد. حال و حوصله 

شد، شوهر  یمادربزرگش بزرگ م ییداشت و با او دست بود، دخترش در تنها

سابقش در به در به دنبال دخترک به ظاهر مرده اش بود... آنهمه مشکل را چطور 

 توانست؟! یحل کند؟ اصال م خواستیم

 . ارمیدارم کم م تونم؟یمن م یمهر-

 ست مشت شده اش گذاشت و گفت:د یرو یدست مهرآنا

 . تا امروزیبتون دیام که شده با یلعنت  یاون دختره دنیکش نییپا یبرا-

سال ها مارو  یموز نیا دمیاز امروز که د یول یاریبرنارو به دست ب خواستمینم

حالش رو  خوادیدلم م ه،یآدم نیگفته صاحب مارک همچ یگول زده و اصال نم

 نی. ایخوب اومد رو. هر چطور شده. اما حرکت امروزت یمدلش کن دی. بایریبگ

 . یهست یاز اون عکاس یبرنا بدونه چه عضو مهم شهیباعث م تیعصبان



 و گفت: ستیمهرآنا را نگر دیناام یبا نگاه سوزان

 !تونمینم ییتنها-

 و گفت: دیبه دندان گز یلب مهرآنا

که  مریدست بگ یاون رو تو تونمیپسره. م نیمن باهاتم! اون باراده بود، برادر ا-

ا ت ریطرالن بگ یخودت رو برا یکنم کم یبه نفع ما باشه. فقط خواهش م یرا

 !رهیبگ میتصم یبه راحت تونهیم شهیفکر نکنه هم

کنار  وارید یرو اهیس یبه نقطه ا رهیپشت سر هم سر تکان داد و خ سوزان

 گفت: ابانیخ

 اگه نتونم... -

 حرفش را قطع کرد: مهرآنا

 ؟ی. پس تو چشهیم ینکن. طرالن داره ذره ذره صاحب همه چ الشمیخ یتح-

 ! ؟یچ نایآدر ی ندهیآ

 آب دهان قورت داد و گفت: سوزان



 !ذارهیبه فکر دخترم باشم. اما... اما طرالن نم دی. من بایگیراست م-

 کرد: یتک خنده ا مهرآنا

 . فقطیخودت برنارو متقاعد کن یبا روش ها دیاونو بذار به حال خودش! تو با-

ه ک تینه، اون خود دوم نائهیکه مال آدر تی. اون خودِ اولیکه خودت باش هیکاف

 !گمیهاته رو م یمال مشتر

 پوزخند زد: سوزان

 !؟یچرا روانشناس نشد-

 لبخند زد: مهرآنا

 . ادیبهم م شتریب یاریچون دست-

بود تا مهرآنا مطمئن شود اوضاع به حال  یلبخند کاف نیلبخند زد و هم سوزان

 .فتدیبه راه ب تواندیاول برگشته و م
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*** 

 

را با آسانسور رد کرده و به مزون  یمحض رساندنش به دست مهرآنا، عکاس به

 رفته بود. 

 داد: یمزونش دستور م یها اطیبود و به خ ستادهیدر اتاق ا پشت

لباس عروس بهتون  یها نیکه بابت چ یاجازه ا ین گفتم به ازاچند بار بهتو-

 . نیدوتا کمتر بزن ایدونه  هیدادم، 

 گفت: داشت،یبرم ادداشتیکه  ییلدایو به  ستادیا راست

 ه بودن!داد یمشتر لیتحو فیاز لباس ها کث یلیرو کنترل کن، خ ییخشک شو-



 ی هریرا رها کرد و با فشردن دستگ شیها اطیتکان داد و خ یسر لدا،یچشم  با

ا در ر لشیدر اتاقش، وارد آنجا شد و بالفاصله در را پشت سر خودش بست. موبا

 آنکه برگردد به مهرآنا زنگ زد. یدست گرفت و ب

 !سیجانم رئ-

مزون کار دارم. حواست به طرالن  یتو ی. من کمای... همونجا بمون و باال نیمهر-

 یبرو و باهاش حرف بزن! بهش بگو که بدون اجازه  دنشیباشه و به محض رس

شم مورد رو چشم رو چ هی نیبکنه، فقط... فقط و فقط تو ا یکار تونهینم گهیما د

 گوشزد کن... بهش! در مورد چک هام باز میزنینم یو حرف میذاریم

صورت آن هم ب ز،یم یبرنا روبه رو دنیبزند اما د یرا به جالباس فشیتا ک برگشت

 گرفت.  لیمبل، حواسش را از موبا یلم داده رو

را قطع کرد و همراه  لیگوش فرا بدهد، موبا شیو حرف ها یآنکه به مهر بدون

 داد، گفت: رونیکه ب یقیبا نفس عم

 !؟نیدار کاریچ نجایشما ا-

 او گرداند و گفت: یرا از سر تا پا لکسشینگاه ر برنا



 !میکن یتوافق هیداشتم، اومدم نفرتت از طرالن رو دوست -
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که  ییدر جا یآنکه تکان یپر از سوال نگاهش کرد و ب ییبا چشم ها سوزان

 بود، بخورد تنها گفت: ستادهیا

 !ستمیمن از طرالن متنفر ن-

 را باال برد: شیپا انداخت و ابرو یپا رو برنا

 و... -

 یکامال به زندگ ،یبا طرالن دار یرابطه ا ای یکنم. دوست ینم یو با تو توافق-

 مربوطه!  تیشخص

 ...یعنی-



از  یرییغت چینبودنت با اون، ه ایمن با بودن تو با طرالن  شنهادیپ نکهیا یعنی-

! سر جاشه یاگر بچه هم داشته باش یمن حت شنهادیکنه. پ ینم یا هینظر زاو

 چیو ه خوامیم نهیچشم کوچولو که اسمش دورب هی یرو برا کلتیو ه سیمن ف

 ندارم! تیخصوص یبا زندگ یکار

 با آنکه متعجب شده بود اما خودش را نباخت و فقط گفت: برنا

 شد! اگر با من...  فیح-

 گفت: لکشیر یو با نگاه دیرا درون دهانش کش شیلب ها سوزان

اب ارب هیرسوندن  یکارشون رو به سرانجام م یکه با گرو و گروکش یاون زمان-

 زیچ هیتا بتونه  شویگذروند وقت و زندگ یبه دعوا م گهیبود که با ارباب ده ِ  د

شده که هر کس ارباب خودشه!  ی! اما... اما االن زمونه اارهیبا ارزش به دست ب

 می. چون از قدستمیو کنجکاوم ن یاریسر طرالن ب یخوایم ییچه بال دونمینم

 ... یریگیاز همون دستم پس م یبد یگفتن از هر دست

 د:شده، نگاهش کر زیر ییو با چشم ها دیاش کش ینیب یانگشت به پره  برنا



 یمیرو بهت بگم! قد یزیچ هیبذار  یعالقمند ایمیو قد میحاال که انقدر به قد-

 گردد...  ایدر یقطره قطره جمع گردد وانگه گنیمثل مشهور دارن که م هیها 

 کیه ک یکتش، به سمت سوزان شیجا بلند شد و با به دست گرفتن لبه ها از

 ستادینفس به نفس ا نه،یبه س نهیس ش،یقدم هم جابه جا نشده بود آمد. روبه رو

 و در دل به قد بلند بودن دخترک، احسنت گفت. 

 یجمع شده  یاز حرص ها ،یمدل بودن داد شنهادیکه به من پ یلحظه اول-

 اما اصال یرقابت داشته باش یبا کس دیحدس زدم که با صدات قشنگ یتو

 دم،یفهم یمن قرار داشته باشه! وقت یدو قدم یتو بیکردم اون رق یفکرشم نم

 اول! یقطره  نیبه نفع من شد. ا چیه کی

درون اتاق سوزان به  یکه از گل ها یقیو با نفس عم دیپا چرخ یپاشنه  یرو

 گفت: د،یاش کش هیر

 جهینت نیبه ا دم،یو اونطور دفاع کردن رو ازت د دمتیدر خونه ام د یوقت-

 ی. کنجکاو نبودم، ولکننیم یدختر زندگ نیا یکه دو اخالق متفاوت تو دمیرس

. رونیب امیب نتید ریاز ز یطور هیکارت رو بدم و  نیجواب ا خواستیدلم م یلیخ



 یرمشت یکل تونستمیمکان، م نیا یعکاس شدنش تو دیبارانا و شا قیاز طر

 دوم! یقطره  نیکه هست، معروف تر کنم! ا ینیبفرستم و اسمتون رو از ا

کرد، چرخ زد و دوباره  ینگاهش م نهیکه دست به س یدور کامل، دور سوزان کی

 نفس به نفس بودن با او! یعقب تر و ب نباری. استادیاو ا یروبه رو

برام آشنا اومد با طرالن حرف زدم  یلیو خ دمیژست رو ازت شن یکلمه  یوقت-

 و...

 زد و ادامه داد: یبشکن

 ییدرموردت حرف زده! از کارها یکه با من کل هیهمون کس کیشر نیگفتم ا-

 نیاریکه به سر هم م یرکیز ریز یاول بشه! از بالها یکیتا  نیکن یکه با هم م

چون  کیهمچنان کوچ یول دمتی! اطالعات گرفتم، بزرگتر درهیمدال بگ یکیتا 

 بودنشه!  رتباطکه تنها سالحش با مردها در ا یجنگ یم یبا طرالن یدار

 و با باال آوردن سه انگشت از دستش، گفت: دیکش یقیعم نفس

 سوم! یقطره  نیو ا -



گشاد شده، مخاطب روبه  ییباال رفته و چشم ها ییمتعجب، با ابرو ها سوزانِ

 نگاه کرد و گفت: رهیخ ده،یاز داخل جو ییرا با لب ها شیرو

من عادت ندارم حرف دوست و  یاز من بگه ول خوادیم یهر چ تونهیطرالن م-

 ادیرو ببرم،  یکی یمردونه و درست و حساب ادگرفتمیببرم.  ییهمکارم رو هر جا

 خودم مچ بندازم.  یگرفتم با زور بازو

 را با زبان تر کرد و ادامه داد: شیها لب

زدن بلده،  شیکه فقط ن یزنبور هیطرالن من رو  دیشا. نهیمخلص کالمم ا-

 یزنبور م یملکه  هی ییو آشنا بیهر جمع غر یمن اون رو تو یبشناسه ول

 دونم. 

 زد و گفت: یچشمک

 !رهیخودت بگ یت کن تا برا هیدعا همسا یگفتن، برا میاز قد-

 سمت در رفت و آن را طاق باز، باز کرد: به

 کار دارم! ن،یندار یا گهیاگر امر د-



 آرام گفت: یلیبه چپ تکان داد و خ یسر برنا

 !ری! روز بخیدونیهر جور خودت م-

سوزان قرار  ینیب یبه جا یعطر سردش در جا یو از در خارج شد تا بو گفت

اش  هیسرد لباس برنا را به ر یبو ال،یرا بست و با فراغ خ شی. چشم هاردیبگ

 .دیداخل کش

د و دو آم زشیکبود شده بود، به سمت م تیکه از عصبان یرا بست و با صورت در

 هجوم گرفت: زیم یرو یدست

 ... یمن بست یطرالن! کمر به نابود یکن یپول م هی یمن رو سکه -

 تکان داد: سر

 ام من...  ینره چه کله خر ادتی... هیباشه روبه روت ک ادتی یباشه! باشه ول-

 د:اش ز یشانیپشت برگشت و دو ضربه به پ به

کنم که خودت با دست  یم یحاال که جنگ، جنگ از پشت خنجر زدنه، کار-

 !یاریخنجر هارو از پشتم درب یخودت، دونه به دونه  یها



 الیو با خ یتمام و کمال احترام و آبرو، اعتبار و اعتماد، دو دست یدارد وقت درد

را نابود شده  تیاهایرو یتمام یاما بعد از مدت ،یده یم یراحت به دست کس

مطمئن که تمام  یقرص از دست یخال ی! درست مثل گرفتن پوکه ینیب یم

 کند. یم دیرا ناام یدرمان چند ساعت یبرا دتیام
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 و دست مشت کرد. دست مشت کرده اش را درون دهانش فرو برد: دیکش یپووف

 برو و برگشت خودم! یخودم! فقط به روش ب ی وهی! اما به شکنمینابودت م-

 به مهرآنا زنگ زد.  لش،یو با برداشتن موبا دیکالفه اش را باال کش یها نفس

 ...سیجانم رئ-

 ...یمهر-



 جانم...-

ست را با پشت د شیصف گرفته بر رو یو عرق ها دیاش کش یشانیپ یرو یدست

 پاک کرد:

از  . بگویکنیم دایرو برام پ رزادیباران پ یبه مارک برنا! شماره  یزنیزنگ م-

 دارم! شنهادیپ هیژست براش  یطرف عکاس

 ...یخوای!؟ میمطمئن-

 !ستمیدفعه واقعا رئ نیکه گفتم رو انجام بده. ا یکار یمهر-

 اما دم نزد.  دیرا شن یمهر یکالفه  ینفس ها یصدا

 !ن؟ییپا یای. نمزنمیم زمیباشه عز-

 !امیاوضاع گل هارو درست کنم، آب بهشون برسونم، م یچرا! کم-

 

*** 

 



 کی دیخورد. با یحرص م لویک لویباراد نشسته بود و ک یروبه رو یصندل یرو

 که خودش هم نفهمد از کجا خوره است! یزد. طور یم نیدختر را زم نیا یطور

 آب پرتقال مورد عالقه اش را به سمتش گرفت و گفت: وانیل باراد

 شه! یخشک م رتیبخور، حرص نخور ش نویا ایداشم! بدا ایب-

 گرفت.  تیرا با عصبان وانیو ل دیکالفه کش یپووف برنا

 ممنوع! یشوخ-

 باال برد: میدو دستش را به نشان تسل باراد

 گمیدارم م یجد یام. جد یکنم! جد یغلط بکنم با تو شوخ یفرنگ مونیمنِ م-

کنه، آب پرتقال بخور که تو بهش  یم یحرص که به بدنت دست دراز یبه جا

 !یکن یدست دراز

 نگاهش کرد: ی مهیضم یاخم برنا

 خواد؟! یدلت فحش م-



ه عرض شان یبه اندازه  شیرا خمار کرد و با سفت گرفتن بازو شیچشم ها باراد

 اش  گفت:

 نه! ایمردونه بخوامت  تونمی. مخوادیمن دلم تورو م-

 :دیاز آب پرتقالش را سر کش یجرعه ا برنا

 !یمزه ا یب یلیخ-

 گرم و نرم نشست و گفت: یمبل ها یبرنا، رو زیم یروبه رو باراد

 بخوامت آخه! تونمیچطور م نجا،یتو اونجا من ا-

 خودش گرفت و ادامه داد: ی نهیرا به سمت س انگشتش

 است! کیتر! صبح نزد کینزد یاندک-

 باال داد: گرید یچرخ دارش زد و جرعه ا یبا صندل یچرخ برنا

دونه  یدختررو کم کنم باراد! امروز منو کنف کرد اما نم نیا یرو خوامیمن م-

 ...شهیکنف طناب دور گردنش م نیهم



کرد و با لوچ کردن چشم  کیرا به هم نزد شیدست ها یدو انگشت اشاره  باراد

 گفت: شیها

  شه؟یم-

 نچ کنان گفت: نچ

 !شهینم-

 زد: شیصدا یعصبان برنا

 باراد!-

 گفت: یجد یلیفورا به خودش آمد و خ باراد

که هم خانومه، هم خوشگله، هم  یدختر هی! گهیگم د یخب داداشم راست م-

 داره... تیناز و عشوه داره، هم موقع

 بسه!-

 وفقه... رهیمد هیهم  بره،یهم نازه، هم دل م-

 دهنت رو ببند باراد!-



 تورو با من خوشبخت کنه... تونهیمن رو خوشبخت کنه، هم م تونهیهم م-

 ببندمش... ای یبندیم-

و باد  هدیبخش شیرا به رگ ها تشیکه حرص و عصبان ییتوجه به برنا یب باراد

 کرده شان کرده بود، ادامه داد:

. یکن نیمن توه ی ندهیبه عشق آ یو تو حق ندار خوامشیآقا تو نخواش! من م-

 هم وفادارم! ندهیخودم اما به آ یبرامن فعال دارم 

 زد: چشمک

 پرم! یزمان نم هیجا و تو  هیکه! من تک پرم، با همه  یدونیم-

باراد قرار بدهد که  یگاهش را موها ورشیاز جا بلند شد به سمتش برود و  برنا

 باراد دو دستش را باال برد:

 ...یتو بگ یغلط کردم. غلط کردم... هر چ-

 کرد و ادامه داد: میدهانش ترس یبر رو پیز شکل

 !شمیبه بعد من خفه م نجایاز ا-



 ی.  دست مشت شده اش را بر رودیکش یقینشست و نفس عم شیدر جا برنا

 و گفت: دیکوب زیم

که نتونه از جا بلند بشه! از دو طرف  یطور هیکنم!  کشیکوچ یطور هی دیبا-

طرف کنف کردنم! اما  هیاش به دلمه! از طرف ننگ زدن به مارکم و از  نهیک

 کارم رو به سرانجام برسونم! دیبا یچطور ؟یچطور

 دیکش یدهان یبلند اووم تو یبسته اش کرد و با صدا یبه لب ها یاشاره ا باراد

 که برنا اشاره داد:

 بلند شدم... یتوهم! حرف خراب بزن گهیباز کن د-

 ت:تکان داد و با باز کردن دهانش گف یسر دییبه نشان تا باراد

 مارکمون، دعوتش کن و اونجا کارت رو انجام بده! یجشن سه سالگ یتو-

 یاش بر رو رهیکه نگاه خ یباز کرد و در حال نانیمشت دستش را با اطم برنا

 تنها لب زد: د،یبخش یباراد را رنگ م

 ...!ی... بار... حرف... درست... زدنی... اولیبرا-



 باراد چسباند: یبرا یصفت ش،یحرف ها یدهان قورت داد و به ادامه  آب

 داداش!-
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 بسته گفت: مهین یبه غبغبش انداخت و با چشم ها یباد باراد

 مهمون ها قرار بدم ماد مازل رو؟ ستیل یکنم؟ برا کاریچاکرتم! خب! چ-

 :دیکرد و پرس یاخم برنا

 مامازل؟!-

 مامازل صداش زد... دیر؟! فقط باخدا گفت دخت یبه نقاش شهی! مگه مگهیآره د-

 واهلل که ملکه ست... 

 !؟ینباش یانقدر خانوم شهیم-



 سر باال انداخت و رک گفت: باراد

 !هیبهتر شنهادیمرگ پ-

 داد و گفت: هیتک زیم ی هیبرنا، پا به پا زیبه م کیجا بلند شد و نزد از

من و تو  اینبود آ نیزن نازن نیبلکه هدفه! اگر هم ستین لهینگاه من به زن، وس-

 !م؟یاومد یبه وجود م

 را باال برد و ادامه داد: شیدهان باز کرد حرف بزند که باراد دست ها برنا

 !مینه نبود-

 و گفت: دیرا به دندان گز شیاز برنا، لب ها دیتقل به

 داداش!-

 طانیدر چشمان ش رهینگه داشت و خ زیبه م دهیاش را چسب یبا پا، صندل برنا

 باراد گفت:

. باراد من حال و حوصله یاریبار ن یدعوتشون کن که اونشب خرابکار یبه شرط-

 نیشدنم بهش صرفا بخاطر زم کیدختر ندارم، نزد نیاحترام گذاشتن به ا ی



به مارکمون کمک کنه!  تونهیکه م شیاستفاده از هنر عکاس یزدن طرالن و کم

 !ید تنها بریتا ته جاده با ،یقدم پاتو کج بذار هیقدم، فقط  هیاگر 

 زد و با خنده گفت: یچشمک باراد

 ...یترسون یمن حاضرم با اون دختر تنها برم جهنم، تو منو از جاده م-

 باز به تکرار قبل، گفت: و

 داداش!-

 گذاشت: زیم یو دست رو دیکش یپووف برنا

سخت تره! مهمونارو  یبکن! سر و کله زدن با تو از هر کار یخوا یم یهر کار-

 ژست هم اطالع بده! یو به عکاس نیبچ

 و گفت: دیخند باراد

 رو یفرنگ مونیم نیپرسم، ا یتمام م تیو با جد یداداش! بدون شوخ گمیم-

 گم! یطرالن رو م نیا ؟یکن کاریچ یخوایم



 یور رود یبه نقطه ا ینشست. نگاه نهیو دست به س دیکش یقینفس عم برنا

 رد و گفت:ک رهیدر اتاقش خ

 ی. انقدر احمقانه خوردش مارمیاورد رو سرش م برزیکه سر فر ییهمون بال-

 که نداره، بدوئه!  ییدنبال ارزش ها امتیق امیکنم که تا ق

 متفکر به خود گرفت: یا افهیق باراد

 کال ورشکست شد! آره؟ برزیفر-

 اش را خاراند و گفت: ینیب یپره  برنا

چک برگشت  یرو از دست داد. کل زشیخانوم عکاس همه چ یآره! صدقه سر-

 گرفته بود رو شده و...  برزیکه به اسم فر یرقانونیغ یخورده و پرونده ها

 بره زندان؟ دیبا-

 رهیالملل دنبالشو بگ نیب سیست. پل هیکه آره. فرار کرده ترک رنشیاگر بگ-

 گرفته شده!

 :دیپووف کش باراد



 بدبخت!-

 یدر دهانش جمع و با پووف یدست مشت و صورتش را منقبض کرد. باد برنا

 داد: رونشیب

کنم تا عقده ش  یژست رو نابود م یکنم. عکاس یطرالن رو نابود م یهمونطور-

 چموشش! کیدل طرالن و شر یبمونه رو

 :دیکوب زیرا به م مشتش

 فقط صبر کن! فقط صبر!-

 ادرش گذاشت:بر یشانه  یتکان داد و دست رو یسر باراد

 نگران نباش! شه،یدرست م-

ر چه برسد که دوستش د جهینت نیبودن باراد، برنا را به فکر فرو برد تا به ا یجد

 است! دهیاو هنوز به اتمام نرس یبد برا یزند و روز ها یدست و پا م یمخمصه ا

سخت را آسان  یراه ها یطرالن، همه  یکرد... با خراب کردن زندگ یم درستش

 کرد.  یم



 

*** 
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 و گفت: ستادیطرالن ا یرو روبه

 . ومدیاز کارت اصال خوشم ن-

 :دیپا انداخت و پرس یپا رو طرالن

 معروف آشنا کنم بده؟! یرو با مارک ها مونیبخوام عکاس نکهیچرا؟! ا-

. یریتنه جلو م هی یمن بده. چون بدون مشورت با من فقط دار یآره! بده! برا-

که در ژست رو تخته  هینطوریتو سوا من سوا؟ اگه ا یعنی ؟یچ یعنی کیشر

 خودم! یخودت منم س یتو س میکن



فر  یاز موها یو با در دست گرفتنِ طره ا دیکش شیگلو یرو یدست طرالن

 رنگش، گفت: ینارنج

تا در  میفرست یم ی. براشون مشترمیکن یبارها بهت گفتم با مارک  برنا کار م-

 رو بهت نگفتم! یازاش از ما به عنوان عکاس استفاده کنن. چ

 طرالن گفت: یهم افتاده  یرو یبه پاها دهیقدم جلو آمد و چسب کی سوزان

 نیکم تر نمیکنم طرالن! اگر بب یرو داغون م تیاعتماد به نفس لعنت نیا-

 !نمونهیکه ب یاز هر چ گذرمیرسه م یداره به ژست و قدمتش م یبیآس

 انگشت اشاره اش را به سمت سوزان گرفت و گفت: طرالن

همه  که یمنت نذار! سر کس ،ینکن یهمکار یتونینکن سوزان. م دیمن رو تهد-

 یرو تو تییباهات بود و پادو د،یرس نجایکه به ا یدرب داغون یجوره با عکاس

 حرف نزن! ینطوریکس و ناکس کرد، ا یرو

ده ش دهیتراش یبه ناخن ها یرالن، نگاهزد و با گرفتن دست ط یپوزخند سوزان

 اش کرد و گفت:



 یکیحواست باشه که سه انگشتت سمت خودته و  یکن دیتهد یهروقت خواست-

 ضربه به نفر مقابلته! یبرا شیکیکه ناظره حرفاته، فقط  ییهم سمت خدا

 به او کرد و ادامه داد: پشت

 یوگرنه نم یدیم لشونیبه من تحو زیرو حل کن! تماما تم یکه زد ییگند ها-

حرفام و اگر رگ خرابم  نیاعصاب تر از ا ینره که من ب ادتیگذرم ازت طرالن! 

 . کنمیرگ به رگت م ره،یبگ

 :ستیطرالن نگر یو صاف صاف به چشم ها برگشت

. وگرنه امضا یچک هات رو پرداخت کن دیکارو قبول کنم، با نیا نکهیا یبرا-

 . زنمینم

 شد: زیخ میبه جلو ن طرالن

 یتا پنج شنبه قرارداد رو منعقد کنم تا پنج شنبه  دیسوزان خل نشو... من با-

 !شیک میبعد بر

 شانه باال انداخت و لب زد: سوزان



 !کیشر یپس فقط چهارروز وقت دار-

 یکرد تا از آن جا فرار کند، پاشنه  یکه پشت به او م یزد و در حال یلبخند

 و گفت: دییسا نیکفشش را به زم

 یورو ت یکه عاشقت بود و سه سال باهاش بود یبرزیکه فر یهست یطرالنتو -

 باال!  یمارو بکش یتونیام م ی. همونطورنیزم یروز زد هی

 خند زد و ادامه داد: شین

 برزی. از فررزادیبود؟ هان! برنا پ ی. کیاستفاده کن دتیجد یاز سوگل یتونیم-

 تره هم پولدارتر! کیهم ش

. رفت رونیکرد و از در ب یتوجه یطرالن ب یو به سوزان سوزان گفتن ها گفت

ت لب داشت. داش یخباثت بار بر رو یبود و لبخند ستادهیا کشیدم در اتاق شر

 . زنگ خورد لشیشد که موبا یکه در دلش به پا شده بود، دعوت م یا یدر عروس

 ازتلفن ثابت خط تهران بود.  بیغر یا شماره

 بله!-



 خرجش کرد: نیدلشن یکه گوشش را نوازش داد، جواب یینازک آشنا یصدا

 !؟یسالم دختر ناز. خوب-

اش را فشرد  قهیپشت خط، چشم بست و شق یصاحب صدا ادآوردنیبه  یبرا

 اما نشناخت. 

 شما؟!-

 باران هستم. خواهر برنا...-

 پررنگ زد: یلبخند

 ؟یسالم جانم! خوب هست-

تنور مانند ادامه داد و باران را به باد قربان صدقه اش  یا یرا به گرم شانیگفتگو

 یاش با باران حرف زد و تمام یعکاس ی! از همکارردشیگرفت تا در دست بگ

 شد.  شیحوصله جوابگو تیدخترک را در آغوش گرفت و با نها یها جانیه

 منتظرتم. باشه؟! ندهیآ یشنبه  یپس برا-

 !نمتیبیپس م ،یباشه خانوم-



 خدانگهدار! ،یندار ی. اگر امرزمیباشه عز-

 پر از شوق باران: یصدا و

 خدا نگهدار! زم،یفدات شم. نه عز-

اش  یپشت خط گرید یباران  قطع نکرده بود که شماره ا یرا بر رو لیموبا هنوز

 شد، جواب داد: یکه وارد آسانسور م یآمد. در حال

 بله!-

 هی یریگ یبار باران رو به تلفن م هی. یریاز من فاصله بگ یتونیکه نم نمیبیم-

کنم  ی. کم کم دارم باور میکن یم زیبارم خودم رو با اومدن در خونه ام سوپرا

 !تایوریسن یاعجوبه ا هی

 کج زد: یلبخند

 !ن؟یحالم خوبه. شما خوب-

کرده باشم، مطمئنا به شما  دیشهر قطع ام یبرسه که از دکترا یروز هیاگر -

 . دمیم حیکنم و از حالم توض یم نانیاطم



 نگفت که برنا گفت: چیپوزخند زد و ه سوزان

 . میسالگرد مارکمون جشن گرفت یجشن برا هیخونه ام  یجمعه شب، تو یبرا-

 انیچسباند و م یآمد. دهان به گوش یم رونیکه از آسانسور ب یدر حال سوزان

 :دیحرفش پر

کنم، مطمئنا به  دیشهر قطع ام یبرسه که از تمام روانشناس ها یروز هیاگر -

 !ارمیم فیبه جشنتون تشر میخوب شدن حال روح یکنم و برا یم نانیشما اطم

دفتر ذهنم ندارم. خواستم بگم شما  یواسه ثبتش تو یوقت یخوشم اومد! ول-

 ره،یبرعهده بگ شیک یکار مارکمون تو خوادیکه م یا یهم به عنوان عکاس

 ! نیدعوت هست

 ...ستین یدیبالزوما حضور ما -

. جمعه کردم یخرج تلفنم رو تباه نم قهیدق هی. نبود، هیکه الزام نیمطمئن باش-

 با دعوت منتظرم!  نباریا ن،یدعوت اومد یکه ب یآدرس یشب تو



که اعصاب سوزان به خط خط شدن کشاند. دندان به هم  یبوق ممتد یصدا و

ه که ب یو در حال دیکش یقی. نفس عمدیرا درون دهان کش شیو لب ها دییسا

 تکان داد و در دل گفت: یمهر یدر هوا برا یرفت، دست یسمت اتاقش م
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جمعه  ،یدیم حیصلح ترج یجنگ رو به سرا دونیو م یخوایحاال که خودت م-

 ! رزادیجناب پ هیکنم حرف زدن با سوزان چطور یم تیشب حال

 

*** 
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 یکه رو یبرآمده ا یکند... چون رگ ها یدست مشت م تی))انسان در عصبان

 نییپا گریروز باال و روز د کیدهند  یم ادیکنند، به او  یم ییپوستش خودنما

 !((یرو یم نییپا

 

 کنیرا روشن کرد. ع نیآنکه منتظر مهرآنا باشد، ماش یشد و ب نشیماش وارد

ت را بس شیچشم ها ق،یعم ینفس دنیچشم گذاشت و با کش یشبش را بر رو

 و به سمت خانه اش راند. 

 

نفر سوم را به مشت  ،یگریمعشوقه اش در کنار د دنیعاشق به محض د کی))

ه س یمعشوقه اش است که اجازه  یکه مقصر اصل یدر صورت دیریگ یو لگد م



 یم ادیسه نفره شدن به عاشق  نیشدن رابطه را به دو نفر داده است. ا ینفر

زدن به  هشدن از ذات خود و صدم رونیروز ب کیهد که اعتماد نکن. چوبش د

 .((ستیگرید

 

با  یامیراحت پ الیچراغ قرمز بودن، با خ دنیرا به دست گرفت و با د لشیموبا

 یبه مهرآنا فرستاد و فورا کنار "برو یعکاس سیمن رفتم، تو با سرو "مضمنون 

چشمانش را  اد،یز یبه جلو بود که احساس خستگ رهیقرارش داد. نگاهش خ

رد ک داریچند مشت آب به صورتش، خودش را ب دنیکرد. کنار زد و با پاش تیاذ

 راه داشت.  ابانیو دوباره به راه افتاد. تا خانه فقط دو خ

 

اما  .ستین ریعشق، بدون شناخت از طرف مقابل امکان پذ ایرابطه  کی))شروع 

 را به تمام شیاو، شروع رابطه جا یمحض شناختن واقع که به نجاستیمشکل ا

شکند. از ته دل خودش را  یدهد و انسان هزار بار در خود م یشدن رابطه م



بشود  تهشکند که چرا شروع کرد... چرا دل بست و شناخت که  یلعنت م

 و نشدن ها؟!(( ییجدا

 

 کوچه اش شد. وارد

را فشرد اما به علت نبود برق، در باال  نگیپارک موتیباال رفتن درِ ر  ی دکمه

 رفتن به یپارک کند و برا اطیرا در ح نیشود. ماش ادهیرفت و او مجبور شد پ

 کند.  دایپ فشیک یرا از ته مه ها دشیداخل خانه، کل

ست مصمم بودند را س دیکردن کل دایپ یکه برا ییاز پشت، پاها ینازک زن یصدا

 کرد. 

 چطوره؟!به به! عروس خانوم ما -

بودش، فقط پوزخند زد و  دهیکه سال ها ند یبه زن رهیپشت برگشت و خ به

 گفت:

 !شیهشت سال پ ی! حتیسالم بلد نبود چوقتیه-



دم ق کیبود،  دهیاندامش پوش یپوشاندن الغر یبکه را یگشاد یبا مانتو زن

 . ستادیبه سوزان ا کیجلو آمد و نزد

 !شیمثل هشت سال پ ؟یزنیشب م نکیتو هنوز هم ع-

 :دیرا درون دهان کش شیباال انداخت و لب ها ییابرو سوزان

زود حرفت  شهیتو ندارم، اگر م یچرت و پرت ها دنیشن یبرا ی! من وقترایحم-

ت و اساس هیپا یب یطعنه ها دنیشن یحوصله  یلیرو بزن و برو! اونموقع هم خ

 دارم!ن یربط چیبند خودم هستم و به تو ه ینداشتم، چه برسه االن که کامال تو

 یالغر داشت. صورت یساله بود که اندام یو خورده ا یحدودا س یزن را،یحم

ه او ب یمشخصه  نیگندم گون بود، دوم یاش پوست نهیکه پس زم یاستخوان

برادرش نام گرفته بود و  یها لیاز وک یکیآمد. وکالت خوانده بود و  یحساب م

  بترساند. ابقششوهر س دیشد تا او را با تهد یوزان سبز مس یها جلو یتازگ

زن چه  .یبرادر من رو نداشت اقتی. تو لرونیب یرفت مونیخداروشکر که از زندگ-

 ابهت...  یعنیزن  دن؟یو اونو کش نویکردن و ا یو عکاس

 اش گفت: نهیس یحرفش را قطع کرد و با گذاشتن دست رو سوزان



 کار دارم! زم،ی! بکش کنار عزیکه تو دار-

 در هوا تکان داد و دست سوزان را پس زد: یدست رایحم

من دست گرفتم تا اونو  یمنته رهیخواست دنبال کارتو بگ یخودش م رادیه-

. ارمیکنم و پدرتو در م یم دای. برادر زاده ام رو پزمینکنم و اعصابشو بهم نر یقاط

طالقتون  یپرونده  یتو رادیکه ه یلیاون بچه، حق برادر منه. تو بخاطر دال

 !یحضانت بچه رو نگه دار یتونیضمن کرده، نم

بوم برده و از آنجا با  ی! انگار تو را به باالیو انگار افتاده ا یا ستادهیا ی))گاه

کوبانده اند. جسمت حس دارد اما آنقدر روحت خسته  نیبه زم ییسرعت باال

 تواند جسمت را به حرکت وا دارد. (( یاست که نم

شد و  یکه با او در دادگاه کرد، م ییو کارها رادیحرف از طالقش با ه یوقت

 ینیشد و جسمش سنگ یحس م یشد. ب یافتاد، تمام بدنش سر م یم ادشی

 کرد.  یم

 تو رو با پسرعموت گرفتن... -



حرف پس و  چیه یناباور و ب شهیو مثل هم دیکش شیلب ها یدست رو سوزان

 فقط گفت: یشیپ

چرت و پرت هارو نگو، چون همش دروغه! اون  نی... ایبفهم لعنتاون بچه مرد. -

 مثل داداشمه... 

 پوزخند زد و گفت: رایحم

دادگاه نشون  یو تو میخونه ازتون گرفت یکه تو ییعکس ها یانتظار ندار-

 رو دوباره رو کنم که... میداد

را بست. سوخت... بازهم سوخت... از  شیآب دهان قورت داد و چشم ها سوزان

دانست که چشم  یدانست... فقط م ینم را،یحم یفشار حرف ها ایبود  یخستگ

 سوزد...  یاندازه م یب شیها

 گفت: یبلند یگذاشت و با صدا شیچشم ها یدستش را رو دو

 برو... ازتون متنفرم...  نجایبرو... از ا-



 ندنشایبا د رایآبدار شده بودند که حمرا باز کرد، اما آنقدر سرخ و  شیها چشم

 قدم عقب رفت.  کیو  دیترس

 انگشت اشاره اش را باال برد و لب زد: فقط

 !زمیمنتظرم باش! منتظرم باش زن داداش عز-
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ثل که م یی. سوزان ماند و شانه هاختیطاقت فرسا از آنجا گر یدنیو با دو گفت

 دیوارد شده، سف یکه از شدت ترس و تهمت ها ییدست ها. دندیلرز یم دیب

 کرد. آن را به در دایرا پ ییکذا دینا، باالخره کل یو ب انیرنگ شده بودند. گر

به  ییقرار گرفت و صدا رد نیمردانه ماب ییانداخت و خواست وارد شود که پا

 :دیگوشش رس



 !تایوریسن یمساو کیبه  کی-

 قایصدا دق نیکند ا یرسد و انسان فکر م یم از جانب شمال به گوش یی))ندا

 یبسته دست دراز م ییکه سال ها دنبالش بوده ام. با چشم ها ستییهمان صدا

 کند یکردن هدفش چشم باز م دایرسد، خوشحال از پ ینرم م یکند. به جسم

ند ک یکار نم گریکه د یجز قلبش! قلب ستین یزیچ شیاما... اما درون دست ها

 مصرف شده است!(( یو ب

 کنار؟ یبر شهیم-

و دست  دیشده بود، کنار کش شیلب ها ی مهیخباثت بار که ضم یبا لبخند برنا

 داد: هیتک واریبه د نهیبه س

 کنار! چرا نرم؟!  رمیم-

برنا  لایخیبه نگاه ب رهیسرخ شده اند، خ دانستیکه خوب م ییبا چشم ها سوزان

 شد و گفت:

 ...یینجایخوام بدونم چرا ا ینم یبحث ندارم. حت شیامشب گنجا-



 معنا دار گفت: یانگشت اشاره اش را باال برد و با خنده ا برنا

 ! یبدون یخوا یاز ته دلت م یعنی نیا-

 شلوارش فرو برد و ادامه داد: یها بیج یتو دست

 و به دور از اون جو شلوغ باهات حرف بزنم! ییتو فکر کن اومدم تا تنها-

به داخل خانه اش کرد  یواقعا خسته بود. نه از جسم، بلکه از روح! اشاره ا نسوزا

 و گفت:

 تو...  ایبگم ب تونمیمن نم-

 بگم! تونستمیمن م یول-

 . یتو فرق دار-

 !؟یچه فرق-

 نبستشان! یسوخت ول شیبه سمت برنا برگشت. چشم ها کامال

 سازن! یو پشت سرم صفحه م انیزن م نیکه چهارتا مثل ا نهیفرق ا-

 و گفت: ستیداشتند، نگر زشیکه آبر ییبه چشم ها برنا



 شسته شد! شتیآرا یهمه  ؟یپاکشون کن یخوا ینم-

 پوزخند زد: سوزان

 !امیبه نظر ب بایز میدر خونه ام، موقع در کردن خستگ یجلو نمیبینم یازین-

 خند جواب داد و گفت: شیپوزخندش را با ن برنا

 ... تونمیجنتلمنم که م هیمن  یول-

گذاشت، باال تنه اش را به  یرا درون خانه اش م شیپا کیکه  یدر حال سوزان

 سمت برنا برگرداند و گفت:

 یستین حاضر ینه تو! وقت زنهیحرفارو برادرت م نی. ایبش گهید یکینکن  یسع-

 داخل! ایپس ب ،یبر یطیشرا چیتحت ه

بزرگش در نظر برنا کوچک آمد.  یو با باز گذاشتن در، داخل شد! خانه  گفت

 یمنظره  نیبرنا مسخره تر یکه تراس را پوشانده بودند، برا ییکاکتوس ها

بودند را جلف  دیزرد و سف شیها نتیکه کاب یممکن به نظر آمد. آشپزخانه ا

 کرد.  فیتعر شنیدر بسته را بد لوک یو اتاق خواب ها دید



را  اش ییرایوسط سالن نشست و به عکس سوزان که کل سالن پذ ،یمبل یرو

 حرف در خود داشت.  یلیکه خ ی. عکس با حجابستیگرفته بود، نگر

 : آب پرتغال؟!سوزان

باز و خمار سوزان  یکه چشم ها یدیسف اهیشد. عکس س رهیبه عکس سوزان خ 

 بود.  داد و تنها نقطه روشن عکس همان چشم ها ینشان م یرا رنگ

 باال رفت: نباریسوزان ا یصدا

 !؟یخور یآب پرتغال م دمیپرس-

. محل دیایرنگش به چشم ب دیگاه سوزان شده بود تا لباس سف هیتک یمشک ماه

 عکس نینچنیسرشار از ماسه بود. اگر... اگر از مارکشان ا یایکنار در ،یعکاس

 کردند.  یم دایسابقه پ یب یشد، صد در صد فروش یمنتشر م ییها

قرار گرفت و کامال کادر چشمانش را  دشید یعکس بود که سوزان جلو محو

 منحرف کرد. 

 ...یجواب نداد دمیدوبار پرس-



 گرفت و ادامه داد: شیآب پرتقال را جلو وانیل

 . ارمیمنم مجبور شدم برات ب-

آب پرتغال از دستش،  وانیسوزان گرفت و با برداشتن ل ینگاه از چشم ها برنا

رنگ خانه، نگاه خاص سوزان  ی. جو آب و مشکدیانداخت و الجرعه نوش نییپا سر

انداخت.  یاو را به غلط کردن م دیصحبت کردنش، نبا یمیدر عکس، طرز صم

 رد... ک یاشتباه را دوبار تکرار م کی دیفرق داشت. نبا گرید یسوزان با دختر ها

و  کنار رفت شیمبل برود که سوزان از جلو گریعقب بکشد و به طرف د خواست

نشست و دست  شیمبل روبه رو یهاش، رو یرو فرش یها ییدمپا دنیبا پوش

 نشست.  نهیبه س

 !شنومیم-

د پره اش، اش و خاران ینیو با گذاشتن انگشت گوشه ب دیاش را باال کش ینیب برنا

 گفت:

 . ی. به صورت تخصصیخوام عکاس مارکمون بش یم-



 باال انداخت: یرا جلو آورد و شانه ا شیلب ها سوزان

 ! هیکامال اوک نکهیخب ا-

 گفت: یجد یلیرک شد. اخم در هم فرو برد و خ برنا

 ادیر بتلخ به نظ دی. شازنمیحرف نم یو مزه پرون ی. با شوخستمیمن مثل باراد ن-

ا با تو دشمنه، ب یلیکه داخل خودم آرومه! طرالن به هر دل نهیحداقلش ا یول

 دشمنه! میمستق ریمن به صورت غ

 باال انداخت و لب باز کرد: ییابرو سوزان

 ... بهیرق هی. اون ستیاون دشمن من ن-

 ... یمن، رقابتت رو قوت ببخش یبا چهره  یخوا یکه تو م-

 به چپ و راست تکان داد: یسر سوزان

ه بود ک ینیهم من نظرم هم یبدونم با طرالن رابطه دار نکهی! قبل از اقایدق-

 نیمز یبفهمم چرا برا تونمی. فقط... فقط نمنهینشستم. االن هم هم نجایاالن ا

 ...یریاز من کمک بگ یخوایزدن طرالن م



 یدنییو همراه با دندان سا دیکوب شیپا یجلو یا شهیش زیم یرا رو وانشیل برنا

 :ق،گفتیعم

 کیو هم شر بیرق ،همیکه هم دشمنش یی!تویکمک کن یتونیچون تو فقط م-
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 و گفت: دیرا به هم مال شیدست ها سوزان

 کنم؟! نکارویا دیبا طرالن! چرا با یدشمن رسه؟یبه من م یوسط چ نیا-

 قول رو بهت نیتا به هدفم در مورد طرالن برسم، ا یاگر... اگر به من کمک کن-

 که مدلت بشم! دمیم

 کرد: زیرفت و چشم ررا به دندان گ شیلب ها سوزان

 !رشیز یو اگر بزن-



ا ضبط شده شان ر یاش، صدا یخباثت بار زد و با باال آوردن گوش یلبخند برنا

رد کرد.  یسوزان را با پوزخند یگردو شده  یانداز کرد. چشم ها نیدر فضا طن

 توقف صدا را فشرد و گفت:

. رشیو من نتونم بزنم ز یفرستم تا به عنوان مدرک داشته باش یرو برات م نیا-

 ! یکنرو ن رهیدا نیرفتن از ا رونیهوس ب چوقتیتا ه مونهیمن م شینسخشم پ هی

را  شیبلند مانتو یها نیانداخت. آست ریرا بست و سر به ز شیچشم ها سوزان

 . دیکش قیمحکم فشرد و نفس عم شیدر دست ها

 کنم! ینامرد تونمی... من نمهیکار نامرد نیا-

 باال انداخت و از جا بلند شد.  یشانه ا برنا

 . یگیرو بهم م تیمنف ایو جواب بله  یای. اونشب میوقت دار یتا شب مهمون-

 و در دل گفت: ستیبه بلند شدنش از جا نگر سوزان

 "چقدر قد بلنده! "-

 . دمیباشه! اونشب جواب م-



داشت ا برر چشیو سوئ فی. کفتدیکردنش جلو ب یراه یتا سوزان برا ستادیا برنا

 و گفت:

 ... نکهیو ا-

ت، رف یباال و اتاق کارش م یکه به سمت طبقه  ییبه راه پله ها کینزد سوزان

 و به سمتش برگشت.  ستادیا

 ...نکهیو ا ی! چ؟یچ-

به  نهیاو قرار داد. س یحرکت خودش را روبه رو کیزد و با  یخند شین برنا

 فت:و با کج کردن سرش گ ستادیداده بود ا هیکه به راه پله ها تک یبا سوزان نهیس

خوام روال کارم رو عوض کنم، تو هم عوض نکن. من شوهر  یچون من نم نکهیا-

در  یجلو هیهند لمیگم، تو هم اون ف ینم ییامشبت رو جا یکردن و ماجرا

 ! قبوله؟یگ ینم یمن رو به کس یخونه 

خانه اش،  یو مشک یکه در نور آب یچشمان یِعطر تلخ... قهوه ا ی... بویکینزد

 راندش؟! یعقب م دیآمد... چطور با یبه چشم م دایشد



 آب دهان قورت داد و فقط گفت: سوزان

 . میبه توافق برس میتونیبهتر م یاگه عقب بر-

 زد و گفت: یپوزخند برنا

 قبوله! یکه بگ دمینشن-

 یونریحرکت پووف کرد و به سمت ب کیمانده اش با  نهیدر س ینفس ها سوزان

 به راه پله ها، رفت. دهیخانه اش به صورت کشان کشان و چسب

 ... گمیطرز گفتن تو نم نیبا ا-

به  خیم ندیاز کوب یراه پله که ناش یباال یزیبه در بود که مانتواش به ت کینزد

 شد.  دهیکرد و از بازو تا مچ دستش بر ریآنجا و همانطور رها شدنش بود، گ

 سوزان بود، چشمان برنا را گرفت و سکوت! یبازو یکه رو ییاز تتو ینقش

 لطفا! رونی: برو... برو بسوزان
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 دهان باز کرد حرف بزند اما نتوانست. فقط لب زد: برنا

 ...ریشب بخ-

 دهیبر نیکه پشت آن مامن گرفت و با آست یاز آنجا رفت. سوزان ماند و در و

 داد.  یرا در آغوش دو دستش جاو سر خود  ستی. گرستیلباسش گر

پاک کردنت رو به جونم  یاراده  تونمیم یپاک کنم؟ ک یرو ک یلعنت یتو-

 بندازم؟!

را درون شکمش جمع کرد و با چشم  شی. پاهادیکرد و همانجا دراز کش ینیف

 لب تکرار کرد: ریرفتن برنا شد و ز یبه جا رهیبسته، خ مهین ییها

 ... یمرد چیزن رو نداره! ه هینگاه  اقتیل یمرد چیه-

 

* 

 



اش برود و شبش  یپدر یخودش، امشب را به خانه  یخانه  یداد به جا حیترج

ه بود، را گرفت شیکه ساعد تا مچ پا ییحال و گرما نیرا آنجا به صبح برساند. با ا

 به خانه برود.  ییتوانست به تنها ینم

 چیرا دوست داشت اما هاش  یمستقر بود. بزرگ اورانیاش در ن یپدر ی خانه

 جوان که ممکن است ی. اعتقاد داشت پسردیپسند یبا خانواده را نم یگاه زندگ

اش خود را حبس کند و  یپدر یدر خانه  دیداشته باشد، نبا یآزاد یزندگ

 خواهر مجردش شود.  یبرا یبد یالگو

 بلند، وارد راهرو شد.  یا ااهللیرا به در انداخت و با  دیکل

 مش خانوم!سالم مش -

 یخاص ییبایو بورش را ز دیزرد رنگ که صورت سف یمهوش، با لباس مادرش

 :دیرا به آغوش کش رپسرشیبود، به سمتش آمد و ش دهیبخش

 مادر؟! ی. خوبرپسرمیسام قربونت برم. ش-

 دهیخر شیراه برا ی انهیکه در م یو دسته گل دیمادرش را محکم بوس ی گونه

 بود را به دستش داد:



 !ایگل دن نیبهتر یدسته گل برا هی نمیا-

 با لبخند دسته گل قرمز رنگ رز را از دستش گرفت: مهوش

 !ارمیتا برات آب پرتغال ب نی...بشنی... بشیخوش اومد یلیدستت درد نکنه. خ-

 ییقسمت مربوط به آن ها کیشد.  یبزرگ سه قسمت م رزادیپ یخانه  سالن

مت قس کی! شانیدست مبل آماده برا کیدارند با  دنید ونیزیبه تلو لیکه م

 انداخت. یهم دهان انسان را آب م دنشیکه د یبلند زیمربوط به سرو شام با م

 اردیلیب یبرا یزیپسندد. م یکه جوان ها م ییها یقسمت آخر هم مربوط به باز

 بزرگ بود.  رزادیپ یکه مورد عالقه  یشطرنج یبرا گرید زیو م

ن ز یبرا یکیدوم خانه را پوشش داده بود.  یاتاق خواب داشتند که طبقه  سه

به  اوقات یکه گاه ییباراد و برنا یباران و اتاق خواب سوم برا یبرا یکیوشوهر، 

 آمد.  یآنجا م

 بابا کجاست؟!-

 یآب پرتغال را در دست گرفته بود و به سمتش م وانیکه ل یدر حال مهوش

 آمد، گفت:



استراحت کنه. امروز واقعا خسته شده بود. چاپخونه کل کارهارو رفت اتاق -

شده  ی. باباتم عصبانمیکن یجلد ها کار نم نیبا ا گهیبرگشت داده بود. گفت د

شکراب شده...  نشونیب یبود و درخواست جبران خسارت کرده بود. خالصه کل

 شام نخوره رفت بخوابه!

 یبنا نیترجمه شده داشت. اول ِِ  یخارج یاز کتاب ها یانتشارات بزرگ پدرش

 یمیمارک را خودش زد و بعد از آن به باراد و برنا سپرد تا خودش به کار قد

 خودش بپردازد. 

 باراد کجاست؟ باران... -

که مانند تشنه گان به پسر کم  یمبل کنارش نشست و در حال یرو مهوش

 زد، گفت: یزل م شیدایپ

 منِ مادر دلم برات تنگ یگ ینم ؟یایکم متو اتاقشونن. من قربون تو برم. چرا -

 !گه؟یبه من دروغ م ای کنهیم زی. اون باران وروجک خونه ت رو تمشهیم

 :گفت دنشیسره، سر کش کیزد و با برداشتن آب پرتغال و  یلبخند برنا

 شما حرص نخور مش مش خانوم.  ادی. مادیم-



رنگ  یمشک یبه چشم ها رهیگذاشت و خ شیپا یجلو زیگل م یرا رو وانیل

 خود برنا بود، گفت: یچشم ها یاش به اندازه  یمادرش که بزرگ

 خوردم؟!  وانیامشب دو تا ل یدونیم-

 نوش جونت پسرم!-

 مادرش، گفت: یاستخوان یگونه  دنیزد و با بوس گرید یلبخند

 !شتیپ گردمیباراد. برم شیپ رمیمن م-

 شیراه اتاق باراد را پ ،یشانیاز پ نباریمادرش ا یدوباره  دنیزد و با بوس یچشمک

 گرفت. 

 برنا... -

 راه بود، به سمت مادرش برگشت و پرسشگر نگاهش کرد: ی انهیکه م برنا

 جانم!-

به دست به سمت  وانیو ل شیمشکوک نگاهش کرد و با بلند شدن از جا مهوش

 آپشزخانه رفتن، گفت:



 !متیعطر گرون ق هی! یدیعطر زنونه م یبو-

ا به مهوش دهد، خود را ب یآنکه جواب ی. بدیکش یو پووف دیگز لب به دندان برنا

در را باز کرد و خود را پشت آن مامن  انهیتمام قدرت به اتاق برنا رساند. وحش

 . دیکش یقیداد. چشم بست و نفس عم

 !لیعزرائ احضرتی-

م آن ه یشانیرا باز کرد. عرق کرده بود. از  پ شیباراد چشم ها یصدا دنیشن با

 !ادیبه مقدار ز

 برنا... چت شده سلطان؟!-

که با چشم، اتاق بزرگ و جادار برادرش که  یو در حال دیکش یقینفس عم برنا

 یگذراند، بر رو یخودش پوشانده شده بود، از نظر م یهمه اش از عکس ها

 لب تاپش نشست و نفس گرفت.  زیم یصندل

 لب گفت: ریز

 ... یلعنت-



شرکتشان بود، چشم از ورقه ها  یکه مشغول درست کردن کاتالوگ برا باراد

 :تادسیسرش ا یتختش، به سمت برنا رفت و باال یگرفت و با بلند شدن از رو

 افتاده؟! یاتفاق ؟یشده بُر یچ-

 و با مشت کردن دستش، درون دهان قرارش داد و گفت: دیکش یپووف برنا

 دختره! خواستم سر طرالن باهاش حرف بزنم...  یرفتم خونه -

 برادرش گذاشت و گفت: یشانه  یرو یدست باراد

 ... یکرد یمنه! چطوره که تو قاط یحت یهر کس یباعث خوشحال نکهیخب ا-

 با خشم دست برنا
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 را پس زد و گفت: باراد



 ه انداخت! رخسار ادیتتو که منو  هیتتو داشت.  یلعنت-

 ادامه داد: شیسرش کرد و با بستن چشم ها بانیدستش را سا دو

 چشمام زنده شد باراد! یجلو یلعنت یاون لحظه -

 را با پشت دست پاک کرد.  شیکرد. عرق ها عرق

 فراموش کنم...  تونمینم-

 را باال برد: شیصدا یکم

 کنم باراد...  رونشیاز ذهنم ب تونمینم-

برنا نفوذ کرده بود که باراد با دو دست، شانه  یدر تک به تک سلول ها یچارگیب

 را گرفت و محکم فشرد: شیها

تو . اون تیهست یاتفاق بود که افتاد و گذشت. تو قو هیمحکم باش داداش! اون -

 تا داشته باشم...  زنمیم رمی. من هم میداشت. تو هم دار

 بردارد.  یختوانست دست از شو یهم نم تیعصبان انیم در



مده برآ ییو کنترل شده، با رگ ها ستیپردرد به باراد نگر ییبا چشم ها برنا

 :دیغر

 ؟!مروت یب ستین تی. چرا حالدمیپوست زنونه د یتتو رو گمیدارم م یلعنت-

 یبه سمت تخت رفت و رو گریو با رها کردن شانه اش، بار د دیکش یپووف باراد

 کرد و گفت: یآن نشست. اخم

برنا؟  یکن یزندگ یتونیم یچطور یکه نسبت به مسائل اون دار یضعف نیبا ا-

رخ  میرخساره؟ سه رخ ساره؟ ن یداد بزن یدید اهیس کهیت هیهان؟ قراره هر جا 

. مقصر اول خودش بود که یاون مسئله مقصر نبود ی! تو توالیخیساره؟ بابا ب

 دنبالت اومد و... 

 و ادامه داد: دیبه هم کوب یدست

 تمام!-

اده که باز به جانش افت ییکردند، از گرما ینم شیکه رها ییکالفه از فکر ها برنا

 بود، فقط آب دهان قورت داد و لب زد:



 دستش! لعنت...  یرو یلعنت به تتو-

* 
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 "قسمت سوم"

 

را درون دهانش  شیها لیپشت لبش گذاشت و سب یرو یدست نیرحسیام

 :دیکش

 !ن؟یکن دایدختره رو پ یجا نیکه نتونست نیهست یدست و پا چلفتانقدر -

 و فقط پوزخند زد.  دیدهان قورت دادن افرادش را د آب



 یندبل یباز کرد اما آنچنان صدا ییمو یرا به اندازه  شیکج کرد و لب ها یگردن

 یچه برسد به انسان ها دند،یاتاق هم ترس واریداد که در و د شیبه خورد گلو

 جاندار!

 چشمم! یاز جلو نی... گم شنیبزدل! گم ش یترسوها-

 ادیتا سکته کردن نداشتند، با فر یبودند و مرز ستادهیکه داخل ا یسه نفر هر

 رفتند و در را پشت سر خودشان بستند.  رونیب نیرحسیام

به کنار گوشش، منتظر جواب دادن  لیزد و با بردن موبا یخند شین نیرحسیام

 اش شد: ی دستاز جانب باال

 شما؟ یسالم آقا! چاکرتم. خوب-

 ؟یحلش کن یشد؟ تونست ی. تهش چزی. مزه نرنیرحسیخوبم ام-

ان لگد به ن نیرحسیداد، ام شیکه  نان و نوا یداد. کس یاربابش م یرابرا جانش

 نکرد.  یپشتش را خال چگاهیو نمکش زد اما او ه



که  یبوده... فقط همون یچه شکل دوننینکردن. اصال نم دایدختره رو پ نایآقا ا-

 کنه! یکمک تونهیکه اونم نم ادشهی ییزهایچ هیزده برنا رو ناکار کرده 

 که گفت: دیمحکم باالدستش را شن یصدا

ره . دختهیکاف یبرنارو فقط ادامه بد هیبر عل دشی. تهدیداریقدم از قدم برنم-

 یوقت م ایالسه  یم ایبرنا با ک ستیما مهم ن ی. برانیخواد خفت کن یرو نم

 شد؟! رفهمیما مارک برنا مهمه. ش یگذرونه. برا

 :گذاشت و گفت نهیس یباشد، دست رو شیجلو سشیانگار که رئ نیرحسیام

 شما؟! گردنیبرم ی. جسارت نباشه آقا، کشهیچشم آقا. اطاعت م-

 . دیرا شن سشیخش دار رئ یخنده  یصدا

 چرا، چطور، چگونه... یپرس یاز من نم چوقتیه-

از هم باز شده اش، بسته شد.  یذوقش زد. لب ها یکه تو یبوق ممتد یصدا و

که اصالح کننده اش کارش را خوب بلد بود،  یبلند شده ا یها لیبه سب یدست

 لب گفت: ریو ز دیکش



 !میآقا!شما قطع کن، ما فنات تمینوکر-

 

* 

 

 یرود درد و دل نکنند، چه برسد به سوزان یم ادشانی یافراد هم گاه نیتر تودار

 ریکرد و تمام ز یم دایگرفت، مهرآنا را پ یو رو نداشت، هر وقت دلش م ریکه ز

 . ختیر یم رونیو بم دلش را ب

ه کرد. انگار... انگار که تاب یبه تتوم نگاه م یبا چه تعجب یکن یباور نم یمهر-

 !دهیدختر با تتو رو ند هیحال 

 ! نایبود. روز خودش و مهرآنا... روز خودش و آدر جمعه

در شمال رفته بود، پس روز  شانیبا مادربزرگش به روستا نایآنجا که آدر از

 کرد.  یم دایحالت پ رییبه روز خودش و مهرآنا تغ نایخودش و آدر



! من مگیم یچ نی! ببیکن رونشیب نکهینه ا یشد خیچرا م ییپرس یدختر م-

وارد  یعنی یراهش داد یکنم چون وقت ینم دییخونه رو تا یاصال آوردنش تو

 یاز اون زن ها د،یرو د متیوارد شد و حر ی. اما... اما وقتشیکرد متیحر

 ...یدیپرس یم دی. باینداره بترس یلیدل گهید د،ینبودنت رو د

 کج کرد و ادامه داد: لب

 !دمیپرس ی... اگر من بودم میعنی-

ها  یمانند هند یکیو دور جسمش،  یاز آن ها اندام یکیبا دو حوله که  سوزان

 و لب زد: دیدور سرش بود، لب به دندان گز

نداره  یخوام فکر بد در موردم بشه. برامم فرق یمن نم یخراب کردم. نه؟ مهر-

 ییراطو هی. ابونیخ یجوان الوات تو هی خوادیبرنا باشه م خوادی. مهیاون شخص ک

 .هیفکر مردم برام مهمه چون کارم مردم

 کرد و گفت: یاخم یمهر

 ... ستیتوئه، محل کارت که ن یخونه  نجایا-



 کنان گفت: دییدست باال برد و تا سوزان

 . یگیراست م-

 . یداد یراهش م دیاگر به حرف مردم باشه که کال نبا-

 دو دستش را باال برد و گفت: نباریا

 .یگیراست م نمیا-

 لرزان سوزان لب زد: یکرد و با گرفتن دست ها یخنده ا مهرآنا

 ادشونیکنن، روز بعد  یم فیازت تعر یروز هیمردم  نینکن با خودت دختر! ا-

 ...خودتو رها کن!یبود یک یحت ستین

 و کنار گوشش آرام گفت: دیاو را به آغوش کش کبارهیبه  سوزان

 !وونهیکه دارمت د یمرس-

 و گفت: دیدبلندتر خن نباریا مهرآنا

 سوزان! -

 شد. شیآمد و مشغول باز کردن حوله از دور موها رونیآغوش مهرآنا ب از



 جان... -

 ها؟ رزادیپ یمهمون یریامشب م-

گذاشت  شیپاها یرو نیی. آب دهان قورت داد. حوله را پاستادیدر هوا ا دستش

 :دیکش یقیو نفس عم

خوام  یخودش رو بکنه. م خودیب یبرم و اون فکر ها ترسمی. میمهر دونمینم-

 یراب نهیهز یمن الک گهیم گه؟یم یبه من چ یدونیشه! م کینرم... نرم تا کوچ

 !یایب دیرو فدا کردم با لمیزنگ زدم و پول موبا یوقت ذارم،ینم یکس

 از تعجب چشم باز کرد و ابرو باال انداخت: یمهر

 گفت؟ ینطوری... همیهم-

 مظلوم سر تکان داد و لب غنچه کرد: یمانند دختر بچه ها سوزان

 آره برج زهره مار!-

 را باز و بسته کرد: شیکج کرد و چشم ها یلب مهرآنا

 بپردازه! نهیهز دیباشه که بدجور با کیحرکت آکروبات هیپس منتظره -



 متعجب نگاهش کرد: سوزان

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 دست سوزان را محکم گرفت و چشم در چشمش نشست: مهرآنا

هم  و یکرد کیهم اونو کوچ ینطوری. ایریم شیپ گمیکه من م ییطبق کارها-

 ... یو از کارهاشون باخبر شد یرفت ییجورا هیبه اون جشن 

 :دیدستش را عقب کش سوزان

 ؟یمهر یگیم ی...چیچ-

 کردنِ نقشه اش کرد: فیو شروع به تعر دیکش شیزبانش را به لب ها مهرآنا

 زنگ به برنا هیاول -
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کجاست و  قیمحل دق یپرسی. مثال میکن یو از رفتنت مطمئنش م یزنیم

 بگو ی... الکیدنبالم و الک ادیچون مهرآنا م ه،یجشن ک انیساعت شروع و پا

 خرابه! رسوندن خودشم قبول نکن! نمیماش

 خب...-

. یگیم یکه براش در نظر گرفت یا ندهیو از آ یزن یزنگ به باران م هیبعدشم -

 نیا جادیقشنگ مخش رو شست و شو داد. اما... اما ا شهیم یعنی، 57سنش 

 که... نهیا نشمیداره. هز نهیهز ندهیآ

 

* 

 

آن  یمبل ها جمع شده و به جا یشد. تمام یبرنا برگزار م یدر خانه  جشن

 یمه بود. نگرفتند، کار شد یم یپشت آن جا ستادهیکه ا ییها زیبا م یصندل

 یکند و جشن را در مارک برگزار کند. ممکن بود آدم ها سکیتوانست ر

 شوند. یزیبو برده و باعث آبرو ر نیرحسیام



بود.  دهیافکت بخش ینور ها را قرمز و مشک یامتحان کردن مغزش تمام یبرا

 ندیکشاند، استفاده کند تا بب یم ییکه او را به آنشب کذا یزیاز هر چ خواستیم

 نه؟  ایآورد  یکم م ایآ

 دیشد. شا یآورد هم بهتر م یم ادیآمد، تتو اش را باز به  ی... اگر سوزان ماگر

 اش بسپارد و از یدرون یتوانست خودش را به دست کنترل کننده  یم نطوریا

مسئله  نیشدن ا یدرست شدن حالش و عاد یبرا ییرویآن دختر به عنوان ن

 استفاده کند. 

را  یرا مسخ و هر نفس یهر نگاه رشیکه جنس ج یرنگ یشمیوشلوار سبز کت

که  یگرن دیرنگ سوار بر لباس سف یمشک ونیکرد، بر تن داشت. پاپ یحبس م

 یها . کفشستیمارک پوش حرفه ا کیبود، کرده تا ثابت کند  دهیکت پوش ریز

اش  ییوکائوچ نکیمش مش خانومش بود را بر پا کرده و ع ی قهیکه سل یکیش

 چشمانش کرده بود.  ی هیمیهم ضم

شروع شدن جشن و آمدن سوزان بود که باران با لباس شب اطلس  یبرا منتظر

 به گوشش فقط گفت: کیشد و نزد کینزد شینما



 !انیداداش سوزان جون زنگ زدن، گفتن نم-

ت از پش یکیدانست که  یگشاد شد و نم ینعلبک یبرنا به اندازه  یها چشم

و با لذت  هستادیا رینظ یب یبسکتبالش با لباس نیزم یکیباغچه، درست در نزد

 فروشد. ینگاهش، نگاه چسبانده و فخر م نیبه ا
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 اد؟یچرا... چرا نم-

 همخوان با صورتش یو لب ها کیبار ینیکه ب یچشم و ابرو مشک یدختر باران،

 کج کرد و گفت: یکرده بود، لب یاو را نمک یادیز

 !امیاومده، نم شیبرام پ یمشکل هیبه من زنگ زد و گفت  .دونمینم-



 ریتکان داد و ز یثابتش به کنارش، سر شهیهم یها داریاز خر یکیبا آمدن  برنا

 لب به گوش خواهرش، حرفش را رساند:

 ! دهیکارش رو پس م نیتقاص ا-

 ا،یشعر یاتوگالر دیمسئول خر ،یو با جعفر دیباال کش یاش را مصلحت ینیب

 فشرد. یشروع به صحبت کردن کرد و دستانش را به گرم

 پسر؟ یمارک برنا! خوب کنهی: چه میجعفر

 را به پاشنه چرخاند: شیپا کیچسباند و  شیبه لب ها یلبخند برنا

 تو بساطتون؟ نیدار یچ دیجد نیشکر. شما چه خبر؟ ماش ز،یخوبه همه چ-

اش را  یجو گندم یزده شده بود، مو ها جانیاو ه یکه از حرف ها یجعفر

 کردن، کرد: فیو شروع به تعر دیکش یدست

 دایکه االن شد ییبلند گرفته تا دو دره ها یهست... از شاس یبخوا یاز هر نوع-

جوون خالص،  یگرفته تا تو رمردی. از منِ پنهیبازار رو تکون داده... خالصه ش ا

 !تیفیو با ک یدارم برات جنس عال



تو ت نیسره قورت داد. ذهنش ماب کیرا باال برد و آب پرتغالش را  وانشیل برنا

کرد اما دهانش به  یکرد، پرواز م یبا دست خودش پاکشان م دیکه با ییها

 خورد: یتکان م یسمت جعفر

 ... یخوبه! ول-

 دهان قورت داد: آب

هر دو  یبه خزانه  یشتریسود ب میتونیم ینطوری. امیکار کن یساعت دیبا یول-

اجاره  ایخرن  یکه از من کت و شلوار م ییها یعروس ی. برامیطرف اضاف کن

وم رو معل ینیساعت مع دیکنم. از اونجا تو با یم یتورو معرف یکنن، اتوگار یم

 ! مونهیو حال میندار یتا طرف بدونه ما ذهن بسته ا یکن

 یرا پر کرده بود را باال آورد و جلو شیها بیکه ج یدست یاشاره  انگشت

 رقصاند: یچشمان جعفر

 دی... طرف خسارت زننده بایعنی. نیکن یحل م57به 87 نهیبب نیماش یخسارت-

 . نیدرصد پرداخت کن57درصد و تو 87



سباند چ نکشیبه ع یدهان باز کرد حرف بزند که برنا انگشت نامحسوس یجعفر

 ورتش داد:به ص ییبایز یو با عقب بردنش، جال

 ریباالست و مطمئن باش آب ز شیجلب مشتر زانیم یباشه ول سکیر دیشا-

 اگه بره هم قابل پاک کردنه! رهیپات نم

 گفت: شان،یکنار پا زیم یبر رو وانیزد و با گذاشتن ل یچشمک

 برسم! گهید یها یبه مشتر رمیمشغول باش! م-

لب  ریخرجش کرد و ز یزیبرانگ نیدر دل چه نگاه تحس یکه جعفر دیو ند رفت

 با خود تکرار کرد:

 !ترکونهی! مترکونهیم نهیزم نیا یپسر تو نیا-

 دوست جوانش که در نیسالن را با چند یشرق یکه گوشه  یبه سمت باراد برنا

 . ستادیسر ها داشتند، رفت و با لبخند کنارشان ا یتو یکار سر نیا

 بچه ها! نیچطور-



 اش یکرد و مزه پران یاز آن ها معرف یکی یکیزد و با دست  یخند شین باراد

 را رسما شروع کرد:

هستن که به  شونیدوست من ا نیاز جانم و زهراخالق ِ خودم! اول زتریبرادر عز-

 ِِ! یاما... اما اسمش عل میکنیما بخاطر موهاش فوکول صداش م

 یباال بسته شده اش از او انسان یکه موها یبه پسر یپوست ریز یبا خنده ا برنا

 و با او دست داد.  ستیساخته بود، نگر یهنر

 !یخوشبختم موفق باش-

 کرد و صورتش را به سمت نفر دوم برگرداند.  افتیدر یینیهم همچ یعل از

 ! دانیز میگیم شیقلیکامل صاف و ص یهم بخاطر کله  شونیا-

 سر پسر گفت: یجا نیتر یوسط یرفت و با گذاشتن انگشت رو جلو

 دروازه...  یتو رهیاصرار م یخودش ب ،یتوپ کاشته بذار نجایا قای! دقنجایا-

انه اش زد به ش یبه صورت نصفه، ضربه ا دنشیو باراد با به بغل کش دیخند پسر

 و گفت:



 دییشده اش رو به شخصه تا یطراح یکارکشته که لباس ها یعجوزه  نیاسم ا-

 کنم رضاست. یم

 و با جلو آوردن دستش، با برنا دست داد و گفت: دیخند رضا

 یطراح یاسم در کرده. برا یبازار حساب یخوشحالم که مارکتون تو یلیخ-

 !یمن حساب کن یرو یتونیم

 فیظر ینفر بعد ماند که دست یمعرف یبا لبخند جوابش را داد و منتظر برا برنا

پا، فقط گردنش را به  از پشت، شانه اش را قاب گرفت. فقط گردن، نه کمر و نه

 عطر مزخرفش را حدس زد. طرالن بود!  یسمت دست خم کرد و بو

 !زمیسالم عز-

 وا داشت.  دنیمزخرفش بود که مخش را به سوت کش یصدا نباریا

ماند کرد و با دراز کردن دستش،  یمعرف یباراد که ب یبه دوست مانده  یلبخند

 گفت:

 . میشیبعدا باهم آشنا م-



خودمون  یشانس ما جلو "دیگو یباراد م دیشن یکه م یزد و در حال یچشمک

 دیا شات کنهیجنس نر رو  برچسب م نهیبیهاشو م یسوگل یبرادر. برنا وقت رهیم

 "!ایبغل داداشت، ب ای. بفتهیب ادشی دشیبعدها که د

دست طرالن، او را به سمت اتاقش برد و نفس  دنیآن ها فاصله گرفت و با کش از

 :ستادیش ابه نفس

 من نذار...  یشونه  ی! دست روزمیهمکارها به من نگو عز یبارها گفتم جلو-

گرفت، به او  یم یرا به باز یهر مرد نیقرمز رنگ که دل و د یشیبا آرا طرالن

و  قرض گرفت وشیاز افترش قیعم ییبه گردن برنا شد. بو کیشد و نزد رهیخ

 لب زد:

 تو؟ یام برا یمن هر کس-

 زد و با دور کردنش از خودش، لب زد: یپوزخند برنا

لکل ا یبو ؟یریخودت رو بگ یشب جلو هی یتونیبهت گفتم مشروب نخور! نم-

 دهنت همه جارو گرفته!



 کرد و گفت: یاخم طرالن

 بودن با تو خوردم! یبرا-

 زد و گفت: یشخندین برنا
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داره که دنبال  دهیباور ها فا یب یبرا یخوام. مست یمن آدم سالم و به هوش م-

 باور دارم طرالن! دارمیکه برم یان. من به هر قدم یو راست یباور مست

 زد و با رفتن به سمت در اتاقش، گفت: پسش

 !یحق برگشتن به سالن رو ندار یتا حالت رو، روبه راه نکرد-

 را از در برداشت و با باال گرفتنش گفت: دیکل

 !یدیخبر م یکه شد یمونم. اوک یکنم و منتظر زنگت م یم قفلش-



 رفتن از در، طرالن را تنها گذاشت.  رونیو با ب گفت

قرمز  یموها ریداد و با دست زدن ز رشیبه بدن نرم و انعطاف پذ یچرخ طرالن

 رنگش، گفت:

 !نی... حاال ببیشیعاشقم م-

 شد.  رهیو به اتاق بزرگ و جا دار برنا خ دیاش را باال کش ینیب 

 یو لبخند زنان به تخت دو نفره  دیبودن اتاقش کش فیو ظر قیعم یبرا یسوت

 یو. خود را بر رستیرنگ بود، نگر دیسف یو پر از ستاره ها یکه آب یوسط اتاق

 اش فرستاد.  هیآراسته به ر شهیهم یاز برنا یقیعم یتخت پرت کرد و  بو

 تو! یالمصب من-

 یکه طرف غرب یرنگ یها سورمه ا یواریرا با زبان تر کرد و به کمد د شیها لب

 .   ستیشدند، نگر یباز م ییاتاق بود و کشو

 نجاست؟یخاص تو ا یلباس ها-



بسکتبال و توپ  نیکه به ماکت کوچک زم یو در حال دیکش یقیعم نفس

 و لب زد: ستیکرده بود، نگر ریتور گ یکه در گرد یکوچک

 !کیکوچولو و ش چه-

به شخص مورد  لش،یآوردن موبا رونیرا درون دهانش جمع کرد و با ب شیها لب

 نظرش زنگ زد:

 !؟یسالم دختر. خوب-

-... 

 جشن مارکشون.  یآره خونه برنام. برا-

-... 

 نشه.  دمیامشب کارش رو تموم کنم شا دیشا-

 مستانه کرد: یا خنده

 کور خونده.  یول شهینم یکینداره. گفت با مست ها  یگفت با مست ها کار-

-... 



 . زنمیم نیسوزان رو زم ،یریکبیا یدختره  نیمن با اون ا-

-... 

 نیکنم و هر دو با هم سوزان رو زم یکنم، فارغ م یآره... آره... برنا رو عاشق م-

 کنم...  ی. ژست رو مال خودم ممیزن یم

 یحرف چیه یاش که برنا بود، او را مجبور به قطع کردن، کرد. ب یخط پشت

 شخص پشت خط را رد کرد و به برنا جواب داد:

 جانم!-

 که برنا گفت: دیشن فقط

 !یشیم رونیاز در خونه ب رون،یب یایکنم. مست ب یدر اتاق رو باز م-

از لباس تنگ قرمز رنگش تا ران، اغواگرانه  یزد و با باال بردن قسمت یلبخند

 و لب زد: دیخواب

 ! منتظرتم!ایب-



ان سوز یوقت برد تا برنا وارد شد . همزمان با داخل شدن برنا، چهره  قهیدق پنج

ا اول شد. برن داریطرفش کامال باز بود، پد کیکه  یباال بلند یاز پشت پنجره 

رنگ به  رون،یب یدر هوا ستادنیا که از شدت یو مات شد. دختر دیسوزان را د

 بود.  ردهناراحتش ک یزیصورت نداشت. انگار... انگار چ

بود که طرالن با  ست،ینگر یاو را م رهیخ ی رهیکه خ یبه سوزان حواسش

 او را به سمت خودش جلب کرد: ش،یصدا

 برنا! یخوش اومد-

آنکه  یو ب ستیکه برچسب تختش شده بود نگر یبا تعجب به قامت طرالن برنا

فقط اخم کرد و باز نگاهش را به سمت سوزان برگرداند. سوزان در  د،یبگو یزیچ

 اش گفت: یحد لبخوان

 کارت... دارم!-

پهن  شیکه طرالن برا یفرار از دام هوس آلود یآب دهان قورت داد و برا برنا

دست  انهیکرده بود، اخمش را پررنگ تر کرد و با رفتن به سمت تخت، وحش

 و او را از جا بلند کرد.  دیرا کش طرالن



 !رونیبرو ب-

 دیداد، لب به لب برنا چسباند و نفهم یو تاب به بدنش م جیکه پ یدر حال طرالن

 نگرد.  یاز تعجب او را م یکه سوزان با چه عمق

 ادیبر سرش فر ک،یبلند موز یصدا لیو به دل دیبا دو دست او را کنار کش برنا

 :دیکش

 یذهن اتیبه چرند تونمیمکان، نم نیساعت، تو ا نیگفتم! االن، تو ا رونیبرو ب-

 تو فکر کنم طرالن!

ماند،  یآورد و صد در صد بعدا ردش م یم شیکه به بازوها یرا با فشار طرالن

از  الشیسوزان وارد اتاق شد. البته که خ دنید یبرد و با بستن در، برا رونیب

 بود که برگشت.  اش با طرالن راحت یباراد و هم صحبت

باز اتاقش رفت و با فشردن دکمه  مهین یو پر از سوال به سمت پنجره ها یعصب

که  یسوزان همچنان مات یشان، آن را باز کرد و روبه رو یاز قسمت داخل یا

 :دیو پرس ستادیبود، ا دهیبه چهره اش پاش یخاص ییبایامشب ز

 ؟یخوایم یچ نجای... انجایا-



 :دیبخش شیبه لب ها یو تر دیکش یقینفس عم سوزان

 .یبزن نیتا طرالن رو زم شمیکنم. با تو همدست م یشراکتمون رو قبول م-
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 یکه مانند روخانه ا ییبه زلف ها رهیمتعجب براندازش کرد و خ یبا نگاه برنا

 شانه اش را پر کرده بودند، گفت: ،یجار

 متیتصم اتیو جزئ میبعدا در مورد تصم نجا،یا یاومد یتو اول بگو چجور-

 !میکن یصحبت م

 انداخت: ریکه دلش پر و چشمش پر تر بود، چشم دزداند و سر به ز سوزان

 بشم و میقا ییجا هیخونه ات بودم. خودم رو رسوندم اتاقت که  یپشت اطیح-

 ...امیبه جشنت ن



 یدست مقابلش، جا یفرو برد و انگشت در انگشت ها گرشیدر دست د دست

 کرد:

 طرالن ظاهر بشم! یجلو خواستمینم-

بلند لباسش، او را داخل کشاند و  نیباال انداخت و با گرفتن آست ییابرو برنا

 کرد.  پیپنجره را پشت سرش ک

 من؟ ای کتیشر یجلو-

اش، سر  ینیب دنیو با باال کش دیکش رونیلباسش را از دست او ب نیآست سوزان

 باال کرد و چشم در چشم برنا لب زد:

 یرو برا یادیز یکه پشت سرم خنجر ها یتیخاص یب یهم تو، هم اون عوض-

 زدن به کمرم آماده کرده!

و  دیچرخ شیپا یپاشنه  یعقب رفت. رو یرا جمع کرد و قدم شیلب ها برنا

 !دشیاش گذاشت و آهسته خار ینیانگشت کنار ب

 ... یرو از خونه آورده باش یجیانت هی دیپس... پس با-



 ییطرالن به جا لهیبه وس ختهیکه نگاهش را از تخت در هم ر یدر حال سوزان

 داد،  گفت: یسوق م گرید

بودم که بهت بگم نه، بگم باهات  نیبه فکر ا رونیزدم ب یاز در خونه م یوقت-

 دهیتختت خواب یدونستم مار دو رنگ و صد پوسته رو یکنم. نم ینم یهمکار

 کشه. یو شوم م اهیس یژست من داره نقشه ها یو واسه 

 اش گذاشت و ادامه داد: نهیس یرو دست

 کنه...  یرو از پشت خط خط م میکه داره بوم نقاش دونستمینم-

 :دییبه دندان سا دندان

دل نداره، وفا نداره،  دونستمینمک دون شکنه! نم یکه نمک خور دونستمینم-

 دم،یشن هیک دونمیکه نم یکیو حرفاشو با  نجایا مدیرس یوجدان نداره! وقت

 پست باشه آخه؟  تونهیآدم چقدر م هیخراب شدم. 

فوت کرده اش در  یدادن نفس ها رونیو با ب دیکش شیدرون موها یدست برنا

 دل با خود گفت:



 !"تایوریسن یفکر کنم دق کن ،یببر یبد بودن من پ زانیاگر به م"-

 !شهیاالن شروع م نیاز هم مونی. همکاریکن یخب اگر قراره همکار-

 یرنگانگ یشده بود از زخم ها رانیطرالن! و یها تمام نشدن یپر بود از بد سوزان

 یا ییخواست رها شود، رها یکه طرالن خرج جسم و روحش کرده بود. دلش م

 را شاهد نباشد.  یدر بند بودن گریکه د

 آب دهان قورت داد و محکم گفت: ق،یعم ینفس دنیباال برد و با کش دست

 هستم!-

 کج کرد و گفت: یسر برنا

 .یفکر همه جاشو کرد یعنی ،یاومد نجایتا ا ی. وقتیبود یم دیبا-

 پر از حرص خرجش کرد: ینگاه مین سوزان

 !شهیخوب م یلیکنم خ کاریچ دیبا یاگر بگ-

 زد و دست به هم کوباند: یخند شین برنا



! به یش یدر وارد م رونیو از ب یبریرو م فتیتشر! شما هم رونیب رمیمن م-

. آخر جشن نشون یرسون یو جشنت رو به آخر م یشیعنوان مهمون وارد م

تا درمورد  یمونی! مدمیو من اجازه نم یبرگرد ییبه تنها یخوایکه م یدیم

 هارو بدم! حیتوض یسر هیبهت  مونیهمکار اتیجزئ

 ،یمهر یها هیسفر کرد که توص شیپ یو به ساعت دیلب به دندان گز سوزان

 برنا بود: یبرعکس حرف ها قایدق

 

" 

 بگم؟ یبه باران چ-

 یشیاتاقش وارد خونه م قیداخل. از طر یببر یتورو از در پشت یخوایاز باران م-

 ی! سعهیخودش وول بخوره کاف یگنگ بشه و تو ی. کمیکنیم زشیو سوپرا

 ...یاز اونجا سر در آورد یو بپرسه چطور ادیدنبالت ب کنهیم

 با خودش فکر کنه از در اومدم و بعد رفتم اتاقش... دیخب شا-

 به سر سوزان زد و خباثت بار گفت: یضربه ا یمهر



 ذارهیدر اتاقشه! نم یرو خیرو کامال م یمهم نیشب به ا ز،یآدم ت نیصد در صد ا-

 وارد اتاقش بشه. یهر کس

 ... یگیم یعنی-

 تمام گذاشت: مهیدست سوزان گذاشت و حرفش را ن یدست رو یمهر

واهرش خ یکه طبق گفته ها یی. از اونجایکنیم زشیو سوپرا یریم گمیم یعنی-

 یکه آقا یرو بد دید نیبهش ا یتونیاتاق خوابش حساسه، راحت م یرو یلیخ

 یچیسوراخ سمبه هاتم سرک بکشم و تو ه یتو تونمیمحترم، اگر بخوام م

 !یبزن دیکشو مشو هاش رو د یتونیزمان م نیا. حاال تو ینفهم

 زد و ادامه داد: یچشمک

 !سیخودت رو آماده کن رئ ،یمثبت سنت مواجه ش یها زیبا چ دمیشا-

 بست: یرا از خجالت و چندش شیچشم ها سوزان

 کنم؟ کاریچ دی... حالم بهم خورد. االن بایاه اه! بسه مهر-

 در هوا زد و گفت: یبشکن یمهر



دن رو قبل از اوم یراه پشت یگیم نش،یو به باران و با زدن مخ نازن یزنیزنگ م-

 یتسیا یم دشیدور از د ییجا هیو  یشیداداش محترمش برات باز کنه! تو وارد م

نترل ک ییطورا هی یعنی... یعنی. یریبهش بگه اصال نم یسپار ی. به باران هم م

 اندام دختر پسندش! یرو یاز راه دور دار

 سوزان گفت: یها ییبایبه ز رهیو خ دیبه دندان گز لب

 !یشد تیم یادیکنم که ز شتیحاالم پاشو آرا-

" 

 

سوزان  یشده  دهیپاشنه بلند پوش یدر کفش ها یبه پاها یبرنا با کفش، فشار 

 آورد و کنار گوشش گفت:

 تموم شد، من رفتم! تیذهن لمیاگر ف-

 و چشم از درد بست.  دیکش یآخ سوزان

 تو...تو... -



که بابت  یراحت الیبه دردش کند، با خ یآنکه توجه یزد و ب یپوزخند برنا

 رونیمهمش داشت، او را در اتاق تنها گذاشت و ب لیسکرت بودن اتاق و وسا

 رفت. 

 

*** 
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 یاز جنس نتوانستن به جان زن قیعم یدرد ی. گاهستیمرد ن ی))درد فقط برا

 یم غمایاش را به  یافتد و تمام انرژ یپناه که تنها پناهش کارش است، م یب

 برد.((



 یبرنا در وسط سالن و خنده ها ی افهیو ظاهر شدن ق شیباز شدن در بر رو با

 قدم  یپر از حرفش، او را برا

 کرد.  بیمحکم در جشن، ترغ گذاشتن

و  دیپاش یباز کرده بود، لبخند شیکه در را بر رو یسپر کرد و به خدمه ا نهیس

 خمارش نگاهش کرد و لب زد: شهیهم یبا چشم ها

 ن؟یریگیو مانتوم رو م فیسالم! ک-

که ست با لباسش بود را از دستش  یرنگ ییطال فیبا لبخند و احترام، ک خدمه

 یبه سوزان نشان داد و او را راه میمستق یگرفت و با برداشتن مانتواش، راه

 کرد. 

 یبه قلب مرد م یفشار قلب آنچنان شوک ی. گاهستیزن ن یقط برا))اشک ف

م افتد و تما یآورد که نه تنها اشک، بلکه همزان آن که بغض باشد هم به کار م

 . ((دهدیقدرتش قرار م ریجسم و روحش را تحت تاث

 . دیرا د سوزان



 یخاص بر رو یلیخ یرنگ، در کمال سادگ ییطال یکه لباس سرهم یدختر

 کرده بود.  نیتنش نش

 شیزد و از برنامه ها یکه در مقابلش حرف م یدهان قورت داد و به جعفر آب

 گفت، فقط سر تکان داد و او را با نگاه به باراد سپرد. یم

 گر،یبزند. مرد بود د دید یسوزان براق امشب را کم کیجلو رفت تا از نزد خودش

 اش! یبه نام مردانگ یا ضهیکرد و غر یچشمش کار م یگاه

 و دستور داد: ستادیاپن آشپرخانه اش ا پشت

 آب پرتغال! هی-

 . دیرا د سوزان

گرفته بودند و از  یسرش جا یمواجش، به صورت فرق بر رو یکه موها یدختر

 ریاس یهنر یا یبودند تا در بند روسر دهیرا تدارک د یدرشت سیپشت سر، گ

 شود. 



با قلپ قلپ خوردن کنار آمد و  نباریجا گرفت. ا شیپرتغال درون دست ها آب

 یزد و همزمان قلپ یم دیاست، سوزان را د شیجلو یسه بعد یینمایانگار که س

 داد.  یتشنه اش قرض م یبه معده 

 باران! یه-

 :دیکش یاش سرک م یبود و به گوش ستادهیدر کنارش ا باران

 جونم!-

 کنم! شیو معرف ارمشیسوزان! حواست به جمع باشه تا ب شیپ رمیمن م-

 تکان داد و گفت: یسر سر یسر باران

 باشه برو داداش! اد؟یو م رهیو باز م ادیفهمم واال. م یمن که نم-

 . دیرا د سوزان

ز باال پهن ا فیبه شکل ق یرینظ یبلند لباسش با مدل ب یها نیکه آست یدختر

 گذاشته بود.  شیگشاد به نما نییو پا



به سوزان بردارد، به  یرگیش را از خآنکه چشم یاپن گذاشت و ب یرا رو وانیل

 او و سوزان قرار گرفت.  نیاش بود که طرالن ماب یدر دو قدم قایسمتش رفت. دق

 نجا؟ی! تو؟ اکی: سالم شرسوزان
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که با تمام وجود، زخم حرف  شیپ ی قهیآب دهان قورت داد و به چند دق سوزان

 را حس کرد، برگشت و گفت: شیها

 عامل ژست! ریسالم! دعوت شدم. به عنوان مد-

 مستانه کرد: یباال انداخت و خنده ا ییابرو طرالن

 گم! یشخص به برنا بهت خوش آمد م نیتر کیمنم به عنوان نزد-



به  رهیکه خ ی. در حالدیدست در کمر طرالن حلقه کرد و او را کنار کش برنا

 ستادیا شیتا به حال بود، روبه رو شیپ قهیزان از چند دقسو ونیدکوراس رییتغ

 به نشان تعارف دراز کرد: یو دست

 !نیخانوم! خوش آمد دییبفرما-

 نشاند.  شیلب ها یبر رو یخودش را به برنا چسباند و لبخند طرالن

 ... کیبفرما... بفرما شر-

 کرد و یتوجه یمتناقض او متعجب شد، اما ب یسوزان، از رفتارها دنیبا د باران

 با لبخند به سمتش آمد. 

 سالم مجدد سوزان جون!-

 ت:رفت، گف یکه به سمت باران م یداد و در حال لیبه برنا تحو یلبخند سوزان

 . نیریممنون از دعوتتون. انشاا... سال صدم مارکتون رو جشن بگ-

به کمکش  رد،یگ یسوزاندن دل طرالن گرم م یسوزان برا دانستیکه م برنا

 افت و گفت:شت



 !ادیب شیپ نطوریژست هم هم یبله ممنونم! انشاا... برا-

 جا باز کرد یدور کمر برنا، کم شیزد و با حلقه کردن دست ها یپوزخند طرالن

 تا سوزان از کنارش بگذرد و به باران محلق شود. 

زد و با گذشتن از آن دو، خودش را به باران رساند و باالخره  یخند شین سوزان

 جوابش را داد:

 ؟یبرم. خوب حیشرمنده که نتونستم با توض-

 دستش را گرفت و او را به سمت سالن برد و گفت: باران

 !؟یسرت. خوبم تو خوب یفدا-

داخل! نخواستم طرالن متوجه  امیخوبم خداروشکر. من مجبور شدم از در ب-

جرا آقا برنا ا یبرا خواستمیکه م یفکر یعنی... یعنیبشه.  یدنم از در پشتاوم

 کنم، نشد و مجبور شدم... 

 ؟یکنیم ییسرت. حاال فکرت رو چطور اجرا یفدا زمینه عز-



با  کردنش ی. راضکنهیم دییکه فکر من کار کردن تورو تا نهی. مهم ایطور هی-

 من!

 یبر رو یتکان داد و خواست ببوستش که باراد با نشاندن جعفر یسر باران

به دستش، خودش را به سوزان و  یجیمهمان و دادن آب هو یها یصندل

 خواهرش رساند. 

محفل رو!  نیجمع رو! روشن کرد نیشما؟ منور کرد نیبه! سالم مادمازل! خوب-

 دهان جسوران رو! نیچشم حسودان رو! بست نیخاموش کرد

 دهانش گفت: یو با گذاشتن دست جلو دیخند سوزان

 سالم آقا باراد. حال شما؟! انقدر مهم بودم من؟-

 چشم خمار کرد: باراد

  فتهیپلک م نیا یشما نباش-

 قلبش گذاشت و ادامه داد: یرو دست

 بجور واسم! یندارم، زود یباطر گهیساعت م نیو ا-



 یکه تمام حواسش جمع او و موها ییتوجه به برنا یبلند کرد، ب یخنده ا سوزان

 اش بود.  یشده در روسر دهیچیپ

 !زهیریتوهم م میبدن ستمینخند مادمازل. نخند که س-

 دهانش را جمع کرد و گفت: سوزان

 !گذرهیم یفوق العاده اوقات با شما به خوش-

 کرد: میگذاشت و تا کمر تعظ نهیس یدست رو باراد

 . رمیبراتون م هیخته گاز از شمرون تا الهمن چاکرم! شما فقط بگو برون، من ت-

 لبخندش را باز هم پررنگ کرد: سوزان

 ه؟یحاال چرا اله-

 لوس به چشمانش داد و گردن کج کرد: ینگاه باراد

 بشه! دایمحله هم تراز با اسمتون پ هی دی! بانیالهه ا هیچون شما -

باال انداخت و به زبان خودش  ییکند، ابرو یم یباراد شوخ دانستیکه م سوزان

 به حرف آمد:



 حد؟ نیتا ا-

 زد: یخند شین باراد

باهاش تخته گاز بزنم فقط  خوامیکه م ینی... ماشنیحد هم باالتر! ماش نیاز ا-

کالچش رو لمس کرده باشه. نکرده باشه کالچ  کباری یبرا یشما حت یپا دیبا

 کنه...  یالمصبش کار نم

 طانیش یچشم ها یکیلنزش را در نزد یچشم باز کرد و رنگ خاکستر سوزان

 باراد رقصاند:

 ! احسنت داره... تیاهم نهمهیا-

 کرد که دست برنا، قفل یبعد باز م ی کهیت یو داشت دهانش را برا دیخند باراد

 دستانش شد:

اومدن! تا همه  دمیجد ی. مهمان هایبرس یو نخع یداداش! بهتره به جعفر-

 !امیدست همه رو بچرخون و بگردون تا ب هیجمع شن، 

 :دیکرد و دم گوشش نال یاخم باراد



ود خ ری. همش تقصیتونیتو م ن،یکار من بگرد. آفر یو تو ایزرت و زرت ب یه-

 غی! اگر دو بار مثل تو بازو کلفت کرده بودم و واسه اخمام تمهیفرنگ مونیم

 . دیبر یبودم، االن اَرَم سست نم دهیتراش

را  با طرالن زشیناچ یبرنا و فاصله  یچشم ریکه ز یباال برد و به سوزان دست

 کرد، گفت: یچک م

 .گردمی. اما برمرمیمادمازل من م-

 انگشتان آن دو گرفت و به باراد داد: ینگاه از گره  سوزان

 . نیباشه! راحت باش-

 از آن سه فاصله گرفت.  یخواهکه رفت، باران هم با عذر باراد

 یاپ کیکه  یبلند هیپا زیسوزان، بر سر م یو برنا خودشان را روبه رو طرالن

 . ستادندیاش سکنا گرفته بود، ا هیسوزان پشت پا

 :طرالن

 سوزان؟ یخوریم یچ-



 آب پرتغال!-

ه برنا ب یکه از لب ها یمعنادار نگاهش کرد و پوزخند زد. طرالن به پوزخند برنا

 و در دل حرص خورد.  ستینگر افت،یسوزان انتقال  یچشم ها

 برنا جان؟ یتو چ-

 لب جمع کرد: برنا

 سوزان خانوم! نِیهمچن-

برنا جدا کرد  ی. دست از دست هادییتکان داد و دندان به هم سا یسر یطرالن

 و به سمت آشپزخانه رفت. 

 !عی! چه سریعوض کرد پی: تبرنا

 پوزخند زد: سوزان

تر شدن رو  صیکه حر یی. چشم هانیکنیم زیفرد و خوب آنال هیفقظ ظاهر -

 !نیدیند

 زد و گفت یخند شین برنا



 

 [50:06 71,66,60, ]ژست

#16 

 

 !تایوریسن ادیاگر ظاهر جلب نکنه، چشم به چشم نم-

 ،یانمهم یدر فضا تایوریو پخش آهنگ سن تایوریبرنا به سن یبا اشاره  سوزان

 و گفت: دیکش یقینفس عم

 ست؟یآهنگ از مدونا ن نیا-

 تکان داد و گفت: یسر برنا

 خود خودشه! -

 صداشو دوس دارم!-

 زد و به طعنه گفت: یزهر خند برنا

 !زهیبرانگ نیعالوه بر صداش، ظاهر و رفتاراشم تحس-



 کرده! تیآقا باراد به شما سرا یرگ از رگ ها هی-

 بکشد که شیرد کرد و خواست حرف طرالن را پ یلیسب ریطعنه اش را ز برنا

 یدستش، رو یطرالن از پشت، به عمد لباسش را جلو انداخت تا آب پرتغال ها

 به آن ها ببخشند.  ینارنج یو رنگ ندیایو لباس سوزان فرود ب یرو سر

 آن سه در آن زمان شد.  نیب یپر از حرص طرالن، تنها صدا یصدا

 ! از عمد نبود!دیببخش-

 انیشد کمرش! گر گرفت غرورش! بند شد نفسش! تمام شد حجابش! به پا خنک

 صبرش! دیرس

 نیچشمش زنده شد. خشمگ یطرالن و تلفنش، جلو یشبش و تکرار ماجرا تمام

 را باال برد: شیبه سمت طرالن برگشت و صدا یو وحش

 اره؟یاشتباه به وجود ب تونهیچطور م نییصاف و سر پا نیزم هی-

و خراب شدن  یهم را داشتند. متشنج دنینگاه سرخ و پر از حرف، قصد بلع دو

محکم تر از سوزان که  ییخواست و صدا یحرف از حانب طرالن م کیجو فقط 



 هم جلو رفت و گرشیدست برنا باال رفت و دستور باال رفتن آهنگ داد. دست د

 در پس خود پهن کرد: یشنهادیجو، پ یآرام ساز یبرا

 سوزان خانوم؟! نیرقص یبا من م-

 

 [50:06 71,66,60, ]ژست

#15 

 

خرج طرالن  یآنکه نگاه یزانو گذاشت و ب یآرام شدن دست رو یبرا سوزان

 یکج شده از حرف ها ییو با لب ها ستادیبرنا ا یکنه، از جا بلند شد. روبه رو

 درونش، فقط گفت:

 اق لطفا!منو آروم کنه و نه ترحم نگاهتون! ات تونهیاالن نه رقص م-

 جلو برد: تیلب غنچه کرد و دست به نشان هدا برنا

 !دییبفرما-



از جشن  یقسمت یکه حواسشان کامال به آن سه و جو خراب شده  ینفر چند

رگشتنش، ب کبارهیکردند که برنا با به  یبه رفتن سوزان و برنا م رهیخ یبود، نگاه

 کرد.  ریآن ها را غافلگ یهمه 

 !گردمیبر م دییبفرما لیم-

زد، پشت سرشان رفت و به دنبال آن دو وارد  یکه نفس نفس م یدر حال طرالن

 برنا بود، شد.  یسالن بزرگ خانه  یغرب یاتاق مهمان که گوشه 

 حواسم نبود! گمیسوزان؟ دارم م هیچه رفتار نیا-

ست بود و د ستادهیا شیکه روبه رو ییبه برنا شیپشتش به او بود و رو سوزان

 کرد.  ینگاهشان م نهیبه س

ن کرد میسمت طرالن برگشت و آب دهان قورت داد. دست باال برد و با ترس به

 لباسش گفت: ینقشه بر رو

 لیبه س رانویبگم کل ا دیاگه طرف شونه م مشهد و طرف رون پام اهواز باشه! با-

رگ  هیباشه، اما تو چشمت  فیچشم من ضع دینبود؟ شا یعمد یگیو م یگرفت



 کشهیرو از ماست م دیسف ی. مودهیم صیرو هم کامال از هم تشخ ساده هیرگ

 ... رونیب

 اش را فرو خورد: یعصب یها نفس

 باورت ندارم.  تیمورد با قاطع هی نیا یتو-

 کرد و گفت: یاِهم برنا

 ن؟یبحث بچگونه رو خاتمه بد نیا شهیم-

 آنکه به سمتش برگردد گفت: یب سوزان

 !ستیو به شما مرتبط ن کهیدو تا شر نیبحث ب نیا-

 دست به هم کوباند و محکم گفت: برنا

خونه  که از یلیمستط ای رهیدا نیا ی. چون تونیبس کن گمیکه م نهیهم یبرا-

 یازمن داره ب یفقط با آبرو ن،یبریو ضلع به ضلع دعوا باال م نیستادیمن ا ی

 یمحدوده  لیمستط ای رهیدا یتو نی. دعوا، مشاجره، بحث و سخن دارشهیم

 !شمیممنون م نیژست خودتون در موردش حرف بزن



 :ستادیآن دو ا نیجلو رفت و ماب طرالن

 !ید یرقص م شنهادیتوئه که پ یمحدوده -

 پوزخند زد و با فاصله گرفتن از او و برنا گفت: سوزان

 دخالت نکنم! نیآتش ی دهیتازه بهم رس یدوست ها یدعوا یتو دمیم حیترج-

جا  برنا او را در یگرفت که صدا شیرا پ رونیب ریمس ف،یکث یاهمان لباس ه با

 نگه داشت:

 !نی! صبر کنارنیگفتم براتون لباس ب-

 ادامه دست طرالن را گرفت و آمرانه گفت: در

حل  ی. قهوه بخوریستیکه متوجه رفتارات ن ی! انقدر خوردایتو هم دنبال من ب-

 !تیمسائل درون شهیم

 ینه چندان بلند یها لیداد و ق یو تکان نخورد. حت ستادیا شیدر جا سوزان

دادن داشت را با به چپ راندن سرش داد  حیو قصد توض دیشن یکه از طرالن م



تباه از راه اش یحرکت دیرفتن نقشه اش با برنا، فعال نبا شیپ ی. براردیتا آرام بگ

 کرد.  یم

 دستش را پشت د،یبرد. نوبت به خودش که رس رونیدر را باز و طرالن را ب برنا

. گذاشت شیبه نما یروزیشلوارش برد و انگشت اشاره و وسطش را به نشان پ

 رد. ک غیفرصت را از او در نیرفت و ا رونیسوزان دهان باز کرد بپرسد که برنا ب

داده شده بود،  هیتک واریکه به د یچرم یصندل یرفتن آن دو، سوزان بر رو با

 شد.  رهیچسبانکش، به اتاق خ یپاها یبر رو دنیبا دست کش نشست و

منظم چند  یها یواریبود. فقط کمد د یا لهیاز هر وس یکه ساده و خال یاتاق

 د. آم ینامبرده اش به حساب م یزرد رنگ گرد، تنها مشخصه  یتکه و لوستر ها

 شد. لبخنددر دست وارد  یبا پاکت یتقه به در خورد و به متعاقب آن، خدمه ا دو

 سوزان تیعصبان یدخترک کک مک دار بود، شعله ها یلب ها یکه بر رو یزیر

 . دیرا کاهش بخش

 بسته رو آقا...  نیخانوم! ا-

 دست باال برد و با لبخند گفت: سوزان



 . ممنون! دونمیم-

 رفت.  رونیاز آن جا ب یبسته را به دستش داد و با معذرت خواه دخترک

اولش برگشت و  یبه دنبالش از جا بلند شد و با قفل کردن در، به جا سوزان

 کرد.  یقصد عوض کردن لباسش را عمل

. دیشده از لباس تنش را درون بسته د یکامال کپ یکه باز کرد، لباس بسته

متعجب نگاهش کرد و به نفس افتاد. آب دهان قورت داد و بلند از خودش 

 :دیپرس

 چ...چطور ممکنه؟!-

 که از برنا است: دیآمد. آن را باز کرد و د امکیپ لشیوبام به

 تونهیم یقصدت چ نمیکردم بب یسع دمت،یدم در مارک آنا د یامروز وقت"-

 ".دیرو خر نیتریو یرفت و برات لباس تو ارتیباشه. دست

 .دیدوم رس امیاول تمام نشده، پ امیپ هنوز

 "احسنت گفت کشونیبه پ دیشب بازه! با66مارک آنا شب ها تا ساعت "-



 .دیسوم رس امیبست که پ یدوم را م امیپ

نباشه ظاهر نگر  یبه من هم احسنت گفت. هر چ دیاگر اندازه ات باشه، با"-

 "هستم یخوب

کج  یتنش بود. لب تیو لباس را به تنش چسباند. کامال ف دیکش یقیعم نفس

 کرد و گفت:

 قهرمان! یهست یعجب جونور-

مدل  با عیلباس گذاشته بودند را سر یکه بر رو یا یرا عوض کرد و روسر لباس

 نبود.  ششیپ گریداشت که د فشیبه ک ازین ششیآرا دیتمد یاش بست. برا یقبل

که آورده  یاش در بسته ا یرا برداشت و با گذاشتن لباس و روسر لشیموبا

 رفت. رونیها، به ب یواریاز کمد د یکیبودند و قراردادنش در 

 

 [50:05 71,66,60, ]ژست

#10 



 

ه ک یاول یصورتش کرد و به سمت جا مهیاش را ضم یشگیبه نفس هم اعتماد

دند و مشغول صحبت بو ستادهیا زیم کیبود، برگشت. باراد، برنا و طرالن بر سر 

 آن ها را از بحث انداخت.  "من اومدم"که با گفتن 

 خباثت بار زد و گفت: یلبخند باراد

 خب من غش نکنم االن؟  ،یامروز یبه قول دخترا-

 تشر زد: برنا

 باراد!-

 اش زد و گفت: یشانیبه پ یضربه ا باراد

 برادر! میش رابیس یمرگ و باراد. درد و باراد. بذار کم-

 کالفه نگاه از گرفت و به سوزان داد: برنا

 اندازه بود؟-

 لبخند زد: سوزان



 آره. ممنونم!-

کرد  خرجش یشینما یاز مهربان یدار با نم نم نهیک یتا قسمت ینگاه کم طرالن

 و گفت:

 چه خوب که اندازته!-

 یدرون یآکنده از حرص ها یلبخند ز،یم ریز یمشت شده  یبا دست ها سوزان

 داد: لشیتحو

 !کیممنونم شر-

 گفت که باراد صورت اخم آلود کرد و گفت: ظیرا غل کشیشر آنقدر

 !ستادمیا نجایدفاع ا یمن سالح ندارم! ب-

دهان به گوش  ش،یبه سمتش رفت که با باال بردن دست ها یچشم غره ا برنا

 کرد و گفت: کیبرنا نزد

 هنکفیکالش یو دست مشت شده شم سپره. چشم طَر ریچشم سوزان هفت ت-

 تو هم سپر محکم تر!  یدور بازو یو دست ها



 کج کرد و ادامه داد: لب

 ،یچشم و ابرو مشک ،ینینازن نیان آخه! من، مرد به ا قهیسل یاه اه! چقدر ب-

 مثل تو افتادن.  یدنبال زردک نن،یبینم ستادنمیروبه روشونو ا

 نچ کرد و با فاصله دادن دهانش از گوش برنا، به جمع گفت: نچ

 دیواقعا با گهیشده! د یخراب یایدن ا،یسوزان و طرالن خانوم، دن نیدونیم-

 بکنن! یدگیرس هیرو به کار بندازم  نیمسئول

 متعجب به سمتش انداخت: ینگاه سوزان

 شده؟ یچطور؟ چ-

 به او قرض داد: چارهیب ینگاه باراد

 میاون س ی. چطورنیریرو در نظر بگ کیبار میس هی یدو پرنده رو ن،یدونیم-

 یاز روبه رو که مشک میس هی. حاال دونهیتحمل کنه رو خدا م تونهیبدبخت زرد م

زرده  می. اما خب... سدهیزرده م میبه س یهمکار شنهادیو مستحکمه، داره پ

 و... دهیخواهه گوش نم ادهیز یکم



 باال برد: سر

 !کنهیقبول نم-

 یکفش چرم باراد را هدف قرار داد و سرانجامش شد آخ رش،یبا کفش ج برنا

 بلند از جانب باراد و گفتن:

فقط  اهیس میو س کردیدوتا دوتا پرنده شکار م شهیزرد هم میبود که س نطوریو ا-

 !شدیم فیکث شونیبدن یو از نخاله ها کردیرو تحمل م دهیدم بر یکالغ ها دیبا

متوجه نشدند، مات نگاهش کرد و با هم  هاتشیاز تشب چیو سوزان که ه طرالن

 گفتند:

 !میدینفهم-

 سوار کرد و گفت: زیم یدو آرنجش را بر رو برنا

 !گهیم ونیگذره هذ ی. از وقت شامش که مستین یزیچ-

 باراد کرد و گفت: وبهر

 ! کم مزه بپرون!امیب خوامیسِن رو آماده کن م-



 ریز ی "زردک  " ش،یچشم نگاهش کرد و با کج کردن لب ها یبا گوشه  باراد

 لب گفت از آن جمع دور شد. 

 به سوزان انداخت و گفت: ینگاه مین برنا

ه دعوا و خرد . اگرنیبش یمعرف دیبا شما، امشب با مونیاز همکار ییرونما یبرا-

ل رو موکو یمعرف نمی! برگشتم، دعوا ببنیحلش کن ییدو تا ن،یدار یبرده ا

 ... گهید یبه وقت کنمیم

 گستاخانه گفت: یشد و با لحن رهیبرود که طرالن به روبه رو خ خواست

 !خوامیمعذرت م-

 :دیپرس استیبا س برنا

 ؟یاز ک-

 و گفت: دیکش یقینفس عم طرالن

 از سوزان!-

 گفت: یشیبه سمتش آمد و نما یکم سوزان



 آقا برنا! من آماده ام! نیشروع کن دینداره. گذشت! بر یرادیا-

 پوزخند زد: طرالن

 م؟یستین کیحرف بزنم. شر خوامیمن هم م-

 و لمس پره اش گفت: ینیب یو با گذاشتن دست گوشه  دیکش یپووف برنا

 !فهمهیخدا م م،یحل کن میتونیشمارو م نیماب ی هیالحاق نیچطور ا-

 باال انداخت: یشانه ا طرالن

 ! میکیاندازه شر هیحرف بزنم. ما هردو به  خوامیخب م-

 انگشتدو د،ییپا یطرالن که برنا را م یبه چشم ها رهیزد و خ یلبخند سوزان

 گفت: ثیشکمش قرار داد و خب یدستش را مانند برنا  جلو یوسطاشاره و

 بره حله! کممی! شردمیت هام انصراف مآقا برنا، من از صحب ستین یمشکل-
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 :از جانب سوزان نیسنگ یپوزخند و حرف کیمات نگاهش کرد و سهمش شد  برنا

و عمل کردن  دنیعمل د یوقته که از حرف زدن خسته شدم، دلم کم یلیخ-

 !خوادیم

 آنکه نگاهش کند، گفت: یخند زد و ب شیحرفش ن هامیبه ا طرالن

 !امینداره، شما برو تا من ب یسوزان تموم یبرنا جان طعنه ها-

به سوزان  ش،یکج کرد و با باال دادن ابرو و حرکت دادن به چشم ها یلب برنا

 !"ادامه نده"فهماند 

 کرد و گفت: کیرفتن برنا، طرالن دهان به گوش سوزان نزد با

 !یپول کن هی یو اون منو سکه  نیا یارزشش رو نداره که جلو یزیچ چیه-

در کنارش و همشانه شدنش با او، لب  ستادنیباال انداخت و با ا ییابرو سوزان

 زد:

 !کیشر نطورهیصدر در صد هم-



 انیحرف زدنش آماده کرده بودند، قرار گرفت و در م یکه برا یگاهیدر جا برنا

زرد  یداد. گل ها یخود را جا ،یو مشک ییطال یاز بادکنک ها یادیانبوه ز

که برنا را نوشته بودند، سمت راست او بود و نگاه پر از سوال طرالن  ییبایز

 کردند.  یم ییوسوزان در طرف چپش رخ نما

 متمرکز کرد.  زیم یدهانش قرار داد و دو ساعدش را رو یرا جلو کروفنیم

 سالگرد یکه منت گذاشتن و برا یزانیعز یگم به همه  یسالم و خوش آمد م-

 اوردن.  فیرمارک برنا تش سیتاس

 گفت: گرش،یدست باال برد و با کوباندنش به دست د باراد

 بزن دست قشنگه رو!-

. حدودا ردیباراد را بگ یمزه پران یبرنا هم نتوانست جلو یچشم غره  یحت

ا باراد، دست زدند و ب قیکه در جشن بودند به پاس حرکت برنا و تشو ینفر07

ادامه دادن به او  یاز جانب برنا، توقف کرده و اجازه  یگرفتن نگاه سخاوت مند

 دادند. 



 مشغول به کار زیکه در دو شهر کرج و تبر یزیعز اریبا دو شعبه بس یهمکار-

 نیتر از ا عیوس دیحرکت با نیمارک برنا قابل افتخاره. اما... اما ا یهستند، برا

 "ما"ز بزنه. اگر ا نمونینتونه زم یضربه ا چیکه ه میقد علم کن یطور دیبشه. با

ه ک یی. من و شمامونهیچارچوب کار ندو جانبه بود یکنم، فقط برا یاستفاده م

 تیما شدن. ازتون توقع حما یعنی م،یخودمون دار نیقرار مشترک و قرارداد ماب

رد بازخو نیتر فیعملکرد رو دارم، نه ضع نی! ازتون توقع بهترانتیدارم و نه خ

 کنند.  یم دیکه با اعتماد از ما خر یاز جانب مردم

 کرد و گفت: یبه جعفر یا اشاره

 تیبرنا نها اریدر اخت شونیگذاشتن اتوگالر اریبابت دراخت یاز جناب جعفر-

 کنم.  یتشکر رو م

ساله 47داشت و  یپرپشت یالغر اندام که موها یبه جانب مرد یبعد ی اشاره

 زد، رفت.  یم

 نیهترگذاشتن و ب اورانیگلخونه شون تو ن یکه برا یبابت وقت یاز جناب افاضل-

 کنم.  یم ژهیکردن تشکر و ایمه یعکس بردار یرو برا شنیلوک



سالن کز کرده بود و با لب  یرفت که گوشه  یسوم به سمت دختر ی اشاره

 :ستینگر یبرادرش را م زانیآو یها

ه ب یها یکه اگر طراح رزادیخوب و فعال باران پ یلیخ میکنم از ت یتشکر م-

 . ادینباشه، مارک برنا فلج به حساب م میت نیا رینظ یروز و ب

 را به صدا در آورد.  انیتا توانست سوت پا دیرس 62از سه به  شیها تشکر

 نیبرنا و همچ یکه کار عکاس یدیجد یخوام شما رو با همکار ها یدر آخر م-

 رو بر عهده دارن، آشنا کنم! یو خارج یداخل یحضور در شو ها

 کردند که برنا ادامه داد: یبا لبخند و طرالن با ذوق نگاهش م سوزان

بزرگ  یعامل عکاس رانی! مدیو طرالن صولت یسرکار خانوم ها سوزان فاراب-

 ژست!

که غرق در  یژستش را با حرص گفت که سوزان متوجه شد. اما طرالن آنقدر

 د، متوجه نشد. سن بو یاش باال یآت یصحبت ها



ون رو به زب مونیبر همکار یمبن یو صحبت ها نیاریب فیکنم تشر یخواهش م-

 تا همکاران با شما آشنا بشن! دیاریب

صحبت داد. طرالن با خوردن قهوه و انجام  یبا دست به طرالن اجازه  سوزان

توانست  یاش کاسته بود و انگار م یاز شدت مست ،یبدن یدادن حرکت ها

 خودش را کنترل کند. 

 آمد و طرالن باال رفت.  نییپا برنا

ار گرفته. قر یموفق نیکه پشت مارک به ا یبزرگ جیکنم از بس یسالم! تشکر م-

 لب گفت: ریسوزان پوزخند زد و ز

 !نیریخود ش-

 شیواسطه همکار نیمارک و به ا نیبا ا یژست، فوق العاده خرسنده از همکار-

 شیپ یو انشاا... به خوش دی. خوش بگذرونرمیگی! وقتتون رو نمزانیبا شما عز

 !میبر

و با  ستادیبرنا ا یآمد. روبه رو نییاز سن پا ،یبدن یباال برد و با تشکر دست

 گذاشتن دست پشت کمرش، لب زد:



 ؟یکن یرقص دعوت نم هیمنو به -

 تکان داد و گفت: یسر برنا

 البته!-

تن جفتشان را  یقرار گرفت و چشم سوزان بر رو شیطرالن در دست ها دست

 . دیبه جان خر

ود ش یها باردار از حوادث م نیاز ا شتریاست، ب دهیکه تدارک د یشب دانستیم

 داد ادامه دهد. حیاما ترج
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 دست مادربزرگ مادرش را گرفت و گفت: نایآدر

 رو بپوشم؟ یمحلبرم و اون لباس  شهیم ،یمامان-

دخترک را به گونه اش  یدست ها ش،یموها دنیزد و با بوس یلبخند هیعط

 چسباند و لب زد:

 !یقند عسل مامان میتا بپوشونمت... بر میبر ؟یتون یآره قربونت برم. چرا نم-

 شد.  هیاز دست عط نایباعث جدا شدن دست آدر هیعط لیخوردن موبا زنگ

 ؟ی. خوبیسالم مامان عط-

 ؟یسالم دختر. خوبم. تو بهتر-

 ... ستمیبد ن یه-

صدا به  دنیشن یسوزان گم شده بود، اجازه  یکه در صدا یبلند آهنگ یصدا

 داد.  ینم چارهیب رزنیگوش پ

چرا زنگ زدم  ینیکه بب یمامان جان من صدات رو درست ندارم. اگر زنگ زد-

 . نگران نباش!میدیخواستم بگم ما رس ،یو جواب نداد



در آرامش بودن گلو و گوشش،  یبا رساندن خودش به اتاق مهمان  و کم سوزان

 گفت:

 میگوش یام زنگ زد ی. وقتیخب خداروشکر. چند بار زنگ زدم جواب نداد-

 ینایکردم متوجه نشدم. آدر یداشتم لباس عوض م یعنی... یعنینبود.  شمیپ

 مادر کجاست؟

 زد: شیو بلند صدا دیکشاز ترس  ییها ش،یدست ها دنید یبا خال هیعط

 ... نایآدر-

 رینشست و ز نیزم یزد و که بند دل سوزان پاره شد. بر رو شیبلند صدا آنقدر

 لب گفت:

 !اابالفضلی-

 تکرار پرسش: و

 ... ی... مامان عطیعط-

 . ستادیا شیو بلند شد و صاف در جا دینشن یجواب



 ... نایخودت به داد برس... آدر ای... خدانامیآدر-

 یلندب یو آن با صدا نیبه گوش ا شیصدا دنیشن دیو شا رونیتوجه به ب یب و

 زد: شیصدا

 با توام...  ی... مامان عطنایآدر-

که  یفرش یشدنش بر رو نیآرامش نش یو ب نیزم یهم تکرار نشستنش رو باز

 آزرد.  یبود و بدنش را م یسنگالخ نیانگار زم

 دخترم خوبه...  ایارواح خاک دخترت به حرف ب یدخترم... مامان عط-

همراه شد با باز شدن  ،یو رساندن خودش به گوش هینفس نفس زدن عط یصدا

 !گرشیدر به دست برنا و قفل شدنش به دست د

 ؟یشده مامان عط یدخترم چ-

 دهیهمراه شد با روبه رو شدن نگاه برنا به نگاه خسته و درد کش هیدادن عط جواب

 اش! قهیدق چند نیا ی

 رفت... -



 !چارهیزن ب ریزد پ ینفس م نفس

 بپوشه...  یرفت که لباس محل... محل-

 دهان قورت داد.  آب

 . دمینفه...نفهم-

تر از اشکش به ساحل خشک و آرام ِ  یسوزان آرام گرفت و چشم ها یها نفس

 داد.  ریمس رییخودش تغ

 باهاش حرف بزنم! خوامیبده دستش م ویگوش-

قرار داد و با لب، نگاه نگران سوزان را  ریسوزان با مس یدراز شده  یبا پا، پا برنا

 هدف کرد: ریت

 ...!یتو... دختر... دار-

 را در شکمش جمع کرد.  شیبرنا برگرداند و پاها یاز رو سر

 ... یالو مامان-

 نام داد.  رییچطور از سوزان به مامان سوزان تغ دینفهم و



 ... یدلم؟ کجا رفت زهیعز یبسالم قربونت برم. خو-

 . ختیاو امن کند، اشک ر یبرا یهم نتوانست ساحل یتر نباریا

... چه یبر ذاشتمی... کاش نمیکاش نرفته بود ره؟یدل من هزار جا م یگینم-

 کردم من آخه؟ یحماقت

 :نایآدر یشگیهم یسوال ها و

 مامان؟ یچ یعنیحماقت -

که حاال با فاش شدن رازش،  یمادر یو ناز دخترک، نوش دارو بود برا زیت یصدا

 !دشیبه دو است در مقابل همکار جد چیه

 مامان سوزانت! فردا برگرد. باشه؟ یعنیحماقت -

آمده،  رونیب یکه پشت خط هم قابل تصور بود. لپ ها نایآدر یخنده  یصدا

که چند سال  یفیرد یو دندان ها زیر یشده در صورتش. لب ها زیر یچشم ها

 . ختندیر یم گرید

 . رهینخند دلم ضعف م-



 دهد.  یجان م دنشیشن یبرا یکه هر مادر ییتکرار آوا و

 . باشه؟شمیپ ایب می. برگشتیچشم مامان-

 ؟یبه مامان عط یدیرو م یباشه فدات شم. باشه عمرم. گوش-

را خالصه انجام داد تا نگاه  نایاز آدر یو سفارش نگه دار هیبا عط شیها صحبت

 سرانجام برساند.  کیشد را به  یلحظه هم از صورتش کنده نم کیکه  ییبرنا

 عموش. درسته؟ شمیاسمش قشنگه! م-

 رمق نگاهش کرد و انگشت اشاره اش را باال برد: یب سوزان

. یمسخره کن یباز نیاونو وارد ا ی. حق نداریبش کیبه دخترم نزد یحق ندار-

ن طرال ذارمی! نمذارمیازش استفاده کنه. من نم یمتیگر بفهمه به هر قطرالن ا

 بفهمه ... 

 در پوست شد: یکه چاقو یطرالن یباز و صدا در

 !ک؟یبفهمم شر دیرو نبا یچ-
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در  یطرالن دوخته شد. نه تته پته کرد، نه سع یمات سوزان به لب ها نگاهِ

دخترش در دام  خواستیدادن کرد. فقط خواست فرار کند... برود... نم حیتوض

 شود! ریطرالن و برنا اس

 بفهمم؟! دیکه من نبا هیچ نیا یبد حیتوض شهیسوزان! م-

 یدست شیهم گذاشت و دهان باز کرد حرف بزند که برنا پ یچشم رو سوزان

 کرد:

آماده کنم!  زیسوپرا هیتو  یبرنا و ژست، من خواستم برا نیقرارداد ماب یبرا-

 کنم! ایشب خوب مح هیخواستم برات 

کالفه انداخت و با بستن در  یبه سوزانِ متعجب و برنا یمشکوک نگاه طرالن

 چارهیب یاز کر شدن گوش ها یآهنگ قطع شده بود و خبر یجلو آمد. صدا

 بود.  دهینبود. احتماال زمان سرو شدن شام رس



 برنا! دمیمن از زبون سوزان شن-

 گفت: ش،یباال انداخت و با کج کردن لب ها یشانه ا برنا

حرف نفر قبل، حرف رو  دییحرف مهم بزنه، طرف مقابل در تا هی یکی یوقت-

 شرح بدم؟ نجایرو ا یتکلم محاواره ا نی. الزمه قوانکنهیتکرار م

 باال انداخت: ییابرو طرالن

 قبول!  نمیباشه! ا-

 رو به برنا ادامه داد: اندازد،یب نیبه سوزان آتش یآنکه نگاه یب

 زم؟یعز یایشام نم یبرا-

 :دیجسم سوزان چرخ یکیبرنا در نزد قیعم نفس

 ! زمیعز امیم-

 :دیبه سوزان کرد و پرس رو

 ؟یشما چ-



 در ی. دستستیداد، نگر یکه او را جذاب تر نشان م یبه ژست مردانه ا سوزان

کج زده شده اش، فک  یقائم بر کمرش بود! موها گرشیشلوار و دست د بیج

چهره را شکار  نیقرار بود ا یگذاشته بود. ک شیدارش را مردانه به نما هیزاو

 کند؟!  نشیدورب

 دهان قورت داد و گفت: آب

 !امیمنم م-

 است! یهو ،یهم به طرالن نگاه نکرد تا بفهماند، جواب ها او

تکان داد و با رفتن به سمت طرالن و گذاشتن دست پشت کمر او،  یسر برنا

رفت. سوزان  رونیگذاشت و از در ب شینقش دو انگشت معروفش را باز به نما

 لب تکرار کرد: ریز ق،یعم یپوف دنیفرو برد و با کش شیموها یتو یدست

 . خوامیم نامویگذره! من آدر یو لوس نم یمعن یوقت ب نی! اگذرهینم-

 :دیبست و لب به دندان گز چشم

 مراقب نفس من باش!  کنمیمراقب خودت باش دخترم! خواهش م-



رفتن،  رونیدادن به ب تیو باالخره با رضا دیبه سر و وضع خودش رس یکم

 یم شام دیرفت! با رونیکرد و ب تیتقو یاعتماد به نفس نصف شده اش را کم

 !دیچیپ یخورد وگرنه تا خود صبح از درد معده به خود م

 

* 

 

جا که آن یکنار هم گنجانده شده ا یپر از اتاق ها ،یمتر صدیس بایتقر یا خانه

از  یکیاش بود. هر اتاق، مخصوص  یبه هتل کرده بود، محل زندگ هیرا شب

 و درست است، حیکه صح یطیمطابق با شرا دیکارکنانش بود و هر کارمند با

 عمل کند. 

 شود، اخراج است.  یگریخصوص د میبنوشد وارد حر یدنیهوا نوش یب اگر

ز ا یکیو از جانب  چدیبلندتر از حد معمول در خانه بپ ییبهانه، صدا یب اگر

 کارمندها باشد، آن نفر اخراج است. 



کننده  کارمند غصب فتد،یاتفاق ب یگریاز کارکنان به دست د یکی اریغصب  اگر

 اخراج خواهد شد. 

نکردن و  گریکدیکه ماه حصل آن ها، دخالت در امور  گریقانون د نیچند و

 باشد، گذاشتن بود.  نیرحسیاحترام به صاحب خانه که ام

پ و راست به چ یچسباند، نگاه یکه به دستگاه م یو با کارت دیکش یقیعم نفس

 انداخت و وارد اتاقش شد. 

 نیربهتکه  یبودند. امشب دهیاو تدارک د یچاق برا یکلیبا ه یمو بلوند امشب

که  یژست و برنا بود! ژست یبود و آن هم همکار دهیشن سشیخبر را از جانب رئ

که چه فکر  دانستیشناختن خودش و صاحبانش، کنجکاو بود و خدا م یبرا

 کند.  یم ییدر پس آن، رخ نما یا یشخص یها

 پوش پر کرده بود.  یمشک یراهرو که گذشت، تختش را زن از

 !نمیبرگرد بب-

 فیو با برگشتن به سمتش، چشم در چشمش شد. صورت ظر دیکش یهن زن

 فربه اش!   کلیه یبر رو دیکش یزن، خط بطالن م



 سالم آقا!-

فرستاده  فیآمد. خوب بود که او را آماده و همه جور حر یلفظ آقا خوشش م از

 برد و چشم بسته گفت: رآهنشیپ یبودند. دست به سمت دکمه 

 ؟یخوایم یشتریوقت ب ای یدیز پوشکنم، قرم یتا چشم هامو باز م-

کرد اما نخواست به  یاش حس م ستادهیدر کنار جسم ا یزیخوردن چ تکان

 را به ثبت برساند.  تشیبدهد. فعال خواست حاکم یتیدختر، اهم

 بله آقا چشم! اساعه!-

 یوضع به چه صورت است، اما با هوش ندیبسته کرد تا بب مهیرا ن شیها پلک

 زن، متعجبش کرد:

 . ستمیسمت راستم آقا! روبه روتون ن-

 ،دیپسند یباز به سمت زن برگشت. لباسش را م یزد و با چشم ها یپوزخند

 ی نهیدهد، گز یم یادیز تیکه به چاق ها، اهم ییاو یهم بد نبود. برا کلشیه

 بود.  یخوب



 !؟یخوریم یچ-

 قرمز رنگش را به هم فشرد و گفت: یلب ها زن

 آقا! یشما بخور یهر چ-

 یو تخت یجسم ی لهیوس نیاتاقش که سر جمع چند یکل یبه نما نیرحسیام

سباند را به گوش چ لشیموبا ،یبهداشت سیزدن سرو دیو با د ستیبزرگ بود، نگر

 امر کرد: ،یدستور یبا لحن شیاز آدم ها یکیو به 

 نره! ادتی! مزه ادیز خیها با  یشگیاز همون هم وانیدو ل-

شد  رهیبود، خ نیرحسیبودن با ام یکه آماده برا یرا قطع کرد و روبه زن لیموبا

 :دیو پرس

 !؟میشروع کن یچطور یدوست دار-

 

* 
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 بود.  دهیخود رس یها مهیبه ن جشن

به هم فشرده  یهمکار یها انجام شده بود. دست ها یخورده بودند. معرف شام

رد که نشان از سالگ یکیک دنیمانده و آنهم بر یهمگان زیچ کیشده بود و تنها 

 مارک برنا بود. 

 یکار نیریمجلس نشسته بود و به ش یجا نیتر یدر گوشه ا ییبه تنها سوزان

 . ستینگر یکرد، م یم ییسخن سرا بایز یلیباران که خ یها

 زیبرنا، ت یو همکار ها کیکردن شر ریاس یو برا ستادهیدر کنار برنا ا طرالن

 شده بود. 

معمول خودشان،  یداشتن کارها یرا زودتر از معمول برا شیکه دوست ها باراد

گشت که سوزان را  یکرده بود و حاال تنها شده بود، دنبال هم صحبت م یراه

رد  د،ییپا یکه او را م یینگاه برنا ریرا با زبان تر کرد و از ز شی. لب هادیتنها د

 برادرش رفت.  یتایوریشد و به سمت سن



 سالم مادمازل!-

شدنش، کالفه شده بود و حوصله اش را سر رفته  یکه از جشن و طوالن سوزان

 شیاراده برا ینشست و ب شیلب ها یگوشه  یباراد لبخند دنیبا د د،ید یم

 مبل کنار خودش جا باز کرد.  یرو

 کنم.  یخواهش م دییسالم آقا باراد. بفرما-

 به غبغبش، گفت: یباد دنیو با بخش دیکشلبش  یگوشه  یدست باراد

 کنم!  یخودمو پرنس حس م ن،یکن یبا من رفتار م ینطوریا یوقت-

 لبخند زد: سوزان

 نوریا امیخستم شد، مجبور شدم ب ستادنیو ا زی! من واقعا از مگهید دیببخش-

 که مبل گذاشتن!

، نشست یکه آهسته کنار سوزان م یو در حال دیکش شیدرون موها یدست باراد

 گفت:



شما  گاهیدر جا یدر حد شما دارم؟ متانت یا افهیرو ببخشم اخه؟ ق یمن چ-

 دارم؟ 

 . دیخند سوزان

 رو ببخشم مادمازل! یبه ظرافت نگاه شما دارم؟ آخه من چ ینگاه-

 لب زد: سوزان

 ... التیماشاال! تحص یدار یشما همه چ-

 فت:گ گرش،یبه خود گرفت و با زدن دست پشت دست د انیگر یا افهیق باراد

 آشنا...  یا نیبگذر از ا-

 ... نیمارک خوب که دار نیخب ا-

 :دیبخش گرید یاش را شدت یمصنوع ی هیگر برنا

 ... ستین اریاز  یدر که پشتش خبر نیآخ آخ! بگذر از ا-

زه قدر به او محرکات باراد آن شد؟یتا نخندد اما مگر م دیبه دندان گز یلب سوزان

 است.  دیحرکات از او بع نیرفت مادر است و ا یم ادشیداد که  یم



 سوزان نگاهش کرد و پرسشگر نگاهش کرد:-

 !اد؟ی ز ِیپول دار-

 :دیمال شیدست به چشم ها باراد

که بد شوت خوردم مادمازل!  یخونه خرابم. پاس بده به بعد یکن ینگو پول م-

 ... یبرو بعد

 را به هم فشرد و با باال بردن انگشتش، گفت: شیلب ها سوزان

 خوب...  ی افهیق هی. نیکه خودتون دوست دار ییها زیسر چ میریخب م-

ت به چپ و راس یسر ش،یلب ها دنیگل از گلش شکفت و با به دندان کش باراد

 تکان داد و چشم بسته گفت:

! تمام ! خراب شدم اصالیازیصد امت ینقطه  یتو یآخ آخ! راست راست زد-

 شدم. خاِلص شدم! 

 :دیخند زیر سوزان

 خب پس خداروشکر!-



وت به سک ریو ناگز دیبه دستش رس یامکیدهان باز کرد جواب بدهد که پ باراد

 واداشته اش کرد. 

 بود: برنا

نکن که  ی! من باهاش کار دارم، کارینش کیانقدر به سوزان نزد شهیم"-

 "باهام! یشه از همکار مونیپش

از  نامحسوس یانداخت و با زدن چشمک دییپا یکه او را م ییبه برنا ینگاه باراد

 داد: امیسوزان، پ

 یاونو تور م ینکن! من دارم از لحاظ احساس یداداش کار رو با احساس قاط"-

 "شتریو نه ب نیداشته باش یاز لحاظ کار یتونیکنم. تو م

 را قفل صفحه کرد. به سمت سوزان برگشت و گفت: لشیو موبا دیخند

 گمیو رد و بدل شدن پولو و اندر احواالت اون! م یکه! مسائل کار نیدونیم-

 سوزان خانوم... 



به  رگید یامکیجمله اش ماند که پ یبه سمتش برگشت و منتظر ادامه  سوزان

 و گفت: دیکش ی. پوفدیدستش رس

 کاریچ دیرو با دارنیاجتماع برنم یبکارخودسران جامعه که دست از خرا نیا-

هنگام ازدواج جوانان رو  رید یمسئله  یرکیرزیکنم ز یم یمن دارم سع م؟یکن

 !دنیبه من نم یشرویپ یخودسران و نگران ها اجازه  نیحل کنم اما ا

 را باز کرده و خواند: امیکرد که او پ یمنگ نگاهش م سوزان

 "باراد! یشیبدجور داغون م ،یبلند نشد گهید یتا پنج شماره "-

 ریکرد و ز هیمعنادار به سمت برنا هد یاز لبخند یا نهیبا پشت زم ینگاه باراد

 لب به سوزان گفت:

 نیمسئول یداره که اونم برکنار یادیز یکار ها ریبه ز ازیمسئله ن نیاما خب ا-

 ! اقتهیل یب

ا سوزان را ب "نخدمتتو رسمیباز م میرو ببر کیک"جا بلند شد و با گفتنِ  از

 بازتر تنها گذاشت.  ییباز و چشم ها یدهان



چسباند و  شیرا باال آورد و به لب ها زیم یدستش رو یجلو یدنینوش سوزان

 آهسته با خود گفت:

 !زنن؟یحرف م یخانواده چرا رمز نیا-
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 در حال لرزشش را جواب داد: لیشد و موبا زیخ میتخت ن یبر رو نیرحسیام

 جانم آقا!-

االن  نی. همدنیبهت! برنا با ژست صددر صد به توافق رس گمیم یگوش کن چ-

 !ن؟یرحسی. امدیاز جشنش بهم خبر رس

 تخت بلند شد: یو از رو دیلباسش را به تن کش نیرحسیام



 جانم!-

از  یبرنا خال یروئس ها رفتن و خونه  سیرئ یامشب، بعد از جشن، وقت نیهم-

ژست رو بهش بچسبونه  خوادیکه با برنا قرار مالقات داره و م یآدم شد. اون دختر

 دستم باشه!  یو پوکش تا فردا تو کیج خوامی. منیکن یم دایرو پ

 امشب؟ نیهم-

دو ساله  یدو ساعتت بگذر تا خوش گذرون یامشب. از خوشگذرون نیآره! هم-

کله  ای دهیپات سر نمی. ببیاریمن م یبرا ،یریگیاطالعات م ،یریبشه. م بتینص

. نمشکیکنم و سرت رو قشنگتر م یخورده، خودم قلم پات رو خوردتر م هیت بخ

 !نیرحسیام یاطالعات به دستم برسون خوامیم ،یفوت یفور

که در کنارش بود،  یرا قطع کرد. به دختر لیگفت و موبا یچشم نیرحسیام

نجا و از آ دیکش یقینفس عم رونش،یب یلباس ها دنیانداخت و با پوش ینگاه

 رفت.  رونیب

 آتش زد و به لب چسباند.  یگاریس

 چشم آقا! نمیا-



 شد.  نشیبرگرفت و سوار بر ماش قیعم یپوک

 غالمته! نیرحسی. امکنمیم یبرات اوک نمیا-

که  یدو تن از کارکنانش، به سمت مقصد یبرا یامیزد و با فرستادن پ استارت

 رفت.  ییدانست کجاست، راند و به تنها یم

به  ییبه تنها دی. خودش باستیرا از پشت داشته باشند، کاف شیهوا کارکنان

 شدند.  یشد، آنها وارد عمل م یرفت، الزم م یسمت آنجا م

 

* 

 

. ستیکس در آن حضور نداشت نگر چیکه ه یا یمبل نشسته و به سالن خال یرو

 لباس به اتاقش رفته بود.  ضیتعو یبراکه  ییخودش مانده بود و برنا



 ینایکرد. آدر شینایآدر یعکس ها دنیو با ولع شروع به د دیکش یقیعم نفس

اش در  یشالق یموها یرو ی.دستدیپرست یاش را م یزبان نیریکه ش یگوشیباز

 لب گفت: ریو ز دیعکس کش

 هات بشم آخه! یمن قربون تو و قشنگ یاله-

 !تایوریسن-

 آمد. از اتاق برنا!  یاز دور م صدا

 خم شد و بلند گفت: زیسمت م به

 بله!-

 نه چندان بلند برنا: یصدا و

 !نجایا ایب-

 گفت: دهیآب دهان قورت داد و ترس سوزان

 !میکن یصحبت م نجایا دیایب ام؟یب دیچرا... چرا با-



رد و قائم ک گرشید یو با قامت بلندش، پا به پا ستادیدر درگاه در اتاقش ا برنا

 به چهارچوب داد. انگشت اشاره اش را جلو برد و خمش کرد: هیتک

 !نجایا ایگفتم ب-

پر از شوک، سوال و بهت از جا بلند شد و به سمت راهرو و اتاق در کنج  سوزان

ه ب یبعد یبرداشتن قدم ها یاو رفت. دو قدم رفته بود که برا یگنجانده شده 

ر که د ییچسبانده شد. نفس ها واریبه د شد و دهیدست برنا تمام تنش کش

 پس بزند.  راکرد برنا  یشد را حس کرد و سع یفوت م ینفس ها یکینزد

 ؟یکنیم کاریبرو... برو عقب. چ-

 یاه نهیکرد. س یبانیسا شیچشم ها یشده با اخم برنا،  برا نیتزئ یها چشم

ن را در هما شیبرنا را با دست پس زد اما حرف برنا، دست ها یشده  نییباال و پا

 مکان، نگه داشته، قرارش داد:

 رو نشون بده! تیخال... خالکوب-
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 رهیدر خود نداشت، خ یطنتیش چیبرنا که ه یباز به چشم ها یشد. با دهان مات

 او را پس زد.  قیعم یشد و با فشار

 ! من... من به تو اعتماد کردم!گمیدارم مبرو کنار -

کردند که دست برنا،  یپرواز م شیگلو ی رهیباز بود و حرف ها در دا دهانش

شد. نتوانست حرف بزند. نتوانست نطق بکشد.  شیلب ها یسنگ درون رودخانه 

را  غلطش ایچطور رفتار کند. درست  دیرفت با یم ادشی یگاه گر،یبرنا بود د

 . دید یدرست م

 یارافس گرش،یاو و دست د یدستش به بازو کیگرفت.  واریرا به طرف د سوزان

 شده بود. شیلب ها یبرا



 دنینکشوندم. بخاطر د نجایتن تو، تورو ا ی! من براگمیبهت م یگوش کن چ-

 ... یام نخواستم تورت کنم. منته یخالکوب هی

. دیکش یقیو نفس عم دیبزند. لب به دندان گز یباز ماند و نتوانست حرف دهانش

قرار داد و با  ریسوزان را مس ی قهیآب دهان قورت داد و چشمانش را بست. 

هر دو دستش، او را محصور وجود خودش کرد و نخواست  ی لهیگرفتنش به وس

 که سوزان فرار کند. حداقل نه االن!

به  و ستیاش شده بودند، نگر قهی یبرا یکه دستبند ییسوزان به دست ها 

 قبل، فکر کرد. یلحظات

 

" 

غول مش یکوبیدر فضا پخش کرده و به پا میمال یبودند. آهنگ دهیرا بر کیک

 کرد: افتیبرنا را در امیبودند. سوزان مشغول صحبت با باران بود که پ

و  یکنیم یو صحبت در مورد بند قرار دادها، خداحافظ نجایموندنت ا یبرا"-

 "داخل! یایو تا نگفتم نم یشیوارد م یپشت اطی. از طرف حیریم



که قرار شد با آن ها قراره  یهمکاران یاز همه  ام،یبه محض گرفتن پ سوزان

حفظ ظاهر با طرالن هم  یکرد و به اجبار و برا یبگذارد، خداحافظ یهمکار

با باراد، باالخره جشن را  یگرم یباران و هم صحبت دنیداد و بعد از بوس یدست

 ان جشن بماند. یپا یوارد شود و منتظر برا ،یترک کرد تا از در پشت

که طرالن با  دیاز دور د کش،یشر یکردن برا یخال دانیبه محض رفتن و م

 نه چندان شلوغ از دوستانش داشت، رفت.  یکه سر ییاغواگر به سمت برنا یلحن

" 

 

اش به سوزان، جسم کند و عقب  یکیبا کنترل کردن دور و اطرافش، از نزد برنا

 . دیکش

تا به اصل موضوع که صحبت در مورد  ری! از حرکات من فاکتور بگتایوریسن-

 !میطرالنه برس

 برنا فکر کرد و لب زد:  بیو غر بیبه حرکات عج سوزان



حرکت  نیو ا نیزنیکنم! اول صدام م یمن درک نم ؟یچ یعنیحرکات  نیا-

 شمارو باور کنم؟ یکدوم رو دیحرف زدن... با نیگی. االنم مستیناشا

 پر از سوال سوزان و پوزخند زد: یزل زد در چشم ها برنا

 مُصالحه برسه! هیاون مبل دونفره با تو قراره به  یکه اونجا، رو یسوم یاون رو-

 . دیکش یقیبه چپ و راست تکان داد و نفس عم یسر سوزان

 دارم! یکاوریر هیبه  ازی. نگردمیو برم ییدستشو رمیمن م-

 سیجسمش از سوزان، راه سرو دنیجمع کرد و با کامال عقب کش یلب برنا

 را نشانش داد و گفت: یبهداشت

 !یبر یتونیم-

 یبهداشت سیمنگ به جانبش انداخت و دوان دوان به سمت سرو ینگاه سوزان

کرد؟ اگر از  یباور م دیمرد را چطور با نی. اخواستیآرامش م یرفت. ذهنش کم

ر فرا یبرا یراه گریاش، د یگذشت، با برمال شدن راز زندگ یمدل شدنش هم م

 کردن نبود!



اند، رس یکه تنش را به مبل م یبه با واهمه رفتنش زد و در حال یشخندین برنا

مات  و شیراحت ک یلیکه طرالن خ شیپ ینشست و به لحظات نهیدست به س

 .دیشیشد، اند
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 برنا، گفت: کلِیه مین یاز وزنش بر رو یمیبا انداختن ن طرالن

 نه؟ ایهست  ییاتاقت جا یمن تو یامشب برا-

 کرد و گفت: شیبرچسب لب ها یلبخند برنا

خسته رو داره. اما بهت قول  یلینفره خ هی یامشب تخت من فقط جا یبرا-

 !شمیم کیفرصت باهات شر نیدر اول دمیم



 خمارش لب زد: یناراحتش را جمع کرد و با چشم ها یلب ها طرالن

 برات برنامه داشتم!-

 اش گفت: ینیب یبه سبک خودش، لب جمع کرد و با خاراندن پره  برناهم

و  میکنیم نیمع خی. براش تاررنینم نیاز ب شن،یبرنامه ها عقب انداخته م-

 !میریگیرو از سر م شیبازساز

 برنا یو با باال انداختن شانه اش، وزنش را از رو دیکش ینفس صدادار طرالن

 گفت: اریهوش مهیبرداشت و ن

. بخاطر اون دختر یباشه امشب دوبار منو دک کرد ادتیباشه... اما  نمیباشه! ا-

 افتاده! لیکه انگار از دماغ ف یزشتِ دماغ عمل

 زد و در دل گفت: یپوزخند برنا

 "!شهیحسادت هات دوبرابر م ینیطرالن! اونو بب یدیرو ند شیخالکوب"-

 شد.  دهیجسم برنا عقب کش یکیطرالن از نزد یها دست

 ؟یرسونیمن رو م-



و  دیرسانتت که باراد خودش را جلو کش یم یتاکس دیدهان باز کرد بگو برنا

 باز کرد: یفرار برادرش راه یبرا

 طال خانوم! رسونمتیمن م-

 حرص خورد: طرالن

 طرالن هستم!-

 :دیبه چانه اش کش یدست باراد

 خوام ترانه خانوم! یمعذرت م-

 چشم بست و باز تکرار کرد: طرالن

 طرالن عرض کردم!-

 متفکر به خود گرفت.  یا افهیق باراد

 خب منم گفتم ترگل! -

 با حرص نگاهش کرد: طرالن

 بود! یبامزه ا هیشوخ-



 :دیمستانه خند باراد

نام  رزادیپ "جوان!  یدر زاده ا ریپ وفیمعروف هستم! باراد نی! کمددونمیم-

 !"باراد است یخانوادگ

 به برنا انداخت: یکالفه نگاه طرالن

 من با آقا باراد عمرا به مقصد برسم!-

 پوزخند زد: برنا

. رهشتیاز من ب شیچون سرعت رانندگ رسهیزود به مقصد م یلیآدم با باراد خ-

 !دهیم حیسرعت رو به لذت ترج

 شانه اش گذاشت و خم شد: یرو یدست باراد

 تیاخو یها لیو سب شیر نیا یکنیتم که خراب نم یلی کلیمن چاکر اون ه-

 رو! 

 خند زد: شین برنا

 پس لطف کن طرالن خانوم رو برسون!-



و جواب  ستیطرالن نگر ی رهیبخاطر نگاه خ مه،یباراد را نصف و ن چشمک

 :دیشن

 رسونم! یمن حتما طناز خانومو م-

 جمع و جورش کرد.  قیعم یتودار هم به خنده افتاد که با لبخند یبرنا نباریا

 داداشم! یکن یم یکار خوب-

باراد را در بر گرفت و  کلیرا آنقدر پررنگ گفت که غرور تمام ه"داداش " لفظ

 داد.  دنیو رقص دنیبه رفتن و دل کندن از نوش تیباالخره رضا

جسور  یکالماتش با سوزان کمکرد تا به م یچند سخت اما طرالن را هم راه هر

 و باهوش برسد.

" 

 

د. که بهم وارد ش هیامشب و شوک ریبرم! فکرم درگ دیآقا برنا من با دیببخش-

 یکاف هی ایرستوران  یفردا تو م،یکه باهم گذاشت یبمونم. در مورد قرار تونمینم

 !زنمیشاپ باهاتون حرف م



قد علم کرده و  شیکه جلو یخارج شد و به سوزان شیبا شوک از فکر ها برنا

 دنی. از جا بلند شد و با دست کشستیکرد، نگر یم یلرزانش را مخف یدست ها

 به چپ و راست صورتش، گفت:

 نداشتم! یمن منظور-

 براق شد.  سوزان

 ... یعنی... یعنی! یشد کینداشتم؟ شما به من نزد یمنظور یچ یعنی-

به غرور و  یا یلیگرفت و سنگاه برنا قرار  درسیلرزان سوزان در د دستان

 اش زده شد.  یمردانگ

 تونهیم یزن هم گاه هی یکردم. آره... آره من زنم ول یمن... من احساس ناامن-

 ! نهیرو متن شده بب تشیامن ی هیحاش

 دستش باال رفت: دو

 فکر اضافه تر از االنم بخوابم! یامشب رو ب دیکنم بذار یخواهش م-

 داد زد: یباال رفته ا یچشم بست و با صدا برنا



خونه  یم دونمی! میو دختر خراب ک هیزن ک دونمی! مستمیناموس ن یمن ب-

 !دمیم صیکجاست و قهوه خونه کجا! راه کج رو از راست تشخ

 :دیکش ادیسوزان فر یرفت و چانه به چانه  جلو

 نخواستیها نبود. م یرونیاون ب دید یچون تو میکشوندمت سمت اتاق لعنت-

 نابودت کنن! خواستنیدفنت کنن. م خواستنیشکارت کنن. م

اش کرده بود، آهسته  یلیس یکه آماده  یراستش را باال برد و در حال دست

 گفت:

قشنگ تر از  دم،ید ی! خالکوبییتو نیآروم صدات زدم که نفهمن ا یبا صدا-

 یطورنی. فقط خواستم ادمیترشو د یحرفه ا دم،یبهتر از طرح تو د دم،یطرح تو د

من احساس  یخونه  ی! نخواستم تویکنم اما نذارم بر تیحبست کنم. عصب

 ! یکن یناامن

 :دیکش نعره

مادر  هیاونم به  یناموس یبزن اما انگ ب یخواست ی. هر انگستمیناموس ن یمن ب-

 نزن به من!



 سوزان را باال پراند: یکه شانه ها یتکرار حرف و

 !ینزن لعنت-
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 آب دهان قورت داد و پلک زد.  سوزان

 کجا؟  ؟یکِ ؟یبگم. ک یچ دونمیمن... من نم-

 یدردسر یکرد سر ب ریبه سمت سرش برد و در زندان دو کف دستش، اس دست

 که حاال دردسر دار شده بود. 

 متوجه صدا نشدم! یمن حت ؟ی. آخه کشمیم وونهیو سوال د یجیدارم از گ یوا-

 پوزخند زد و گفت: برنا

 نوشته؟ یچ وارید یبه سمت پنجره برو. روبه روت، رو-

 مشکوک نگاهش کرد و لب زد: سوزان



 نوشته؟ یچ-

 خند زد: شین برنا

 رو! یخوا یکه م یجواب-

روع باز ش ییآنکه جواب بدهد، آهسته به سمت پنجره رفت و با لب ها یب سوزان

برنا نوشته  یسالن خانه  یوبه رودرست ر وار،ید یکه رو یبه خواندن جمله ا

 . کلمه به کلمه خواند:ستیبودند، نگر

 "a/n!  یرو پس بد یکه کرد یکار ینیسنگ دیبا ،یتا زنده ا"-

رگشت. کرد، ب ینگاهش م نهیکه دست به س ییو به سمت برنا دیبه دندان گز لب

 :دیو پرس دیکش یقینفس عم

دارن؟  یعده که باهات دشمن هیتو با  یشده مکاتبه  وارید نیا  ؟یچ یعنی-

 به من داره؟ یچه ربط نیخب... خب ا

 گفت: لش،یتکان داد و با باال گرفتن موبا یدر جوابش سر برنا

 نوشته هم بخون! بخون تا پازل ذهنت کامل بشه! نجایکه ا یامیپ ایب-



 برنا نوشته بودند را خواند: یکه برا یامیبا ترس پ سوزان

ارت ژست! ک یو عکاس هیآتل ری. مدمیرو گرفت کنهیکه به تو کمک م یدختر"-

 "تموم شده ست!

 را از دستش گرفت و گفت: لیموبا برنا

 !یهست گهید یکیتو  دونم،ی! نمیکنن طرالن، تو هست یفکر م-

 دارش ادامه داد: شیته ر یو با نوازش کردن چانه  دیکش یپووف

ناموس نشدم  یامرد و بماجرا بشه. هنوز اونقدر ن نیا ینخواستم بچه ت قربان-

 کنم! یگروه لعنت نیا یزن و بچه رو طعمه  هیکه 

 برنا، قلب سوزان را به درد آورد.  یحرف ها نانیاطم

 ایسالت باشه 62تو  ستیکنن. براشون مهم ن بیگرفتن تخر ادیآدم ها  نیا-

 سخت تره!  یبهش از هر کس یکه دسترس هی! مهم طعمه کردنِ اون جنس17

 ترسان نگاهش کرد: سوزان

 . شدمیماجرا م نیا یقاط دیمن... من نبا-



 د. ش دهیرفت که دستش از پشت کش یرا برداشت و به سمت در خروج فشیک

که بخاطرش کرور کرور اشک  یدختر یخوایتو دل دشمن؟ م ؟یریکجا م-

 ؟یو اساست کن هیپا یترس ب نیا یاتاق رو قربان یتو یختیریم

 :دیاش را باال کش ینیب سوزان

 هی یطعمه؟ من امشب برا یگیم یدشمن! دار یگیم یو اساس؟ دار هیپا یب-

 شیندگز تونمی. چطور مگهیگم کردم، نفسم تنگ شد. قلبم نزد د نارویلحظه آدر

 رو به مخاطره بندازم؟

 . دیو کالفه پووف کش دیاش کش یشانیبه پ یدست

 کردم آخه؟! یمن چه غلط-

 . دیاش لرز چانه

 اون جون منه!-

 چانه اش گذاشت.  یرو دست



 یندارم. انگار قلب دنیدو یبرا یی. انگار زانوچمیه نایاون قلب منه! من بدون آدر-

 ندارم.  دنیتپ یبرا

 را با نک انگشت رد کرد.  شیچشم ها اشک

پا  ریون رو زا تونمیآقا برنا من نم نی... ببنیکنم. بب یزندگ تونمیاصل... اصال نم-

 له کنم... 

 نم دارش، فقط گفت: یبه چشم ها رهیدو طرف شانه اش را گرفت و خ برنا

طرالن  یبرا یامشب قدم یدی! اگر دنهیشماها تضم تیتا من هستم، امن-

 یزندگ یها یها و خراب کار یجز پسرباز یزیبرنداشتم، چون از طرالن چ

 یر مرو د تیتا ته زندگ بردنی. اما اگر تورو مشهینم شونیعاد یزیچ ش،یشخص

 کردن.  یآوردن و نابودت م

 سابقه، کلمه به کلمه لب زد: یب ینانیرا گشاد کرد و با اطم شیها چشم

 !دیتو... و... دخترت... در... امان-

 فت:و تنها گ ستینگر لشیآمد و منگ به موبا رونیب شیدست ها انیاز م سوزان



 برم! خوامیم-

 باال انداخت: یشانه ا برنا

 نبود، برو! یکنم، کس یاول بررس-

 شده بود.  زاریبرنا ب یدستور دادن ها از

 باشه! یاگر کس یحت رم،یم-

 باز هم شانه اش را باال انداخت: برنا

 هم بود، با خودته برو! یکنم، هر کس ینم یبررس-

 . شدیم یاش هم عصبان یادیبودن ز لکسیاز ر نطوریهم

 !ریشب بخ-

داد  هیبه گوش برنا هد یادیز ظیکه در حرفش غرق بود را با غ یو ترس حرص

 راهش شده است.  یکه پوزخند معنادار برنا بدرقه  دیو نفهم

 :دیبرنا را شن یآهسته و خسته  یسپرد که صدا یم یبه قدم بعد قدم

 تتو دار! یتایوریسن ریشب تو هم بخ-



 کهیکه او را به ت ییتتو دنیاز د"و در دل اعتراف کرد  دییدندان به هم سا سوزان

  "ندارد. یکالم داشتن واداشته هم، حس خوب

 یکه امشب حساب یفرار از برنا و خانه ا یبه چپ و راست تکان داد و برا یسر

 چیوئس یرفت. مشغول گشتن برا رونیشده بود، در را باز کرد و ب نیاو، نفر یبرا

 :دیرا در کنار گوشش شن یزمخت یبود که صدا نشیماش

 به به! سالم به خانوم محترم! حال شما؟-
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 زنگ زد: سشیرا برداشت و به رئ لیموبا نیرحسیام



 سالم آقا! وقتتون رو که نگرفتم!-

 که؟ یستیاطالعات ن ی! بشنومینه! بگو م-

 گفت: روزیپا انداخت و پ یبا افتخار پا رو نیرحسیام و

 یها سیاز رئ یکینه آقا! اطالعات دارم. اونم درشت و قشنگ!  اسمش طرالنه،  -

 یطرالن ما چند ماه نی. استیو مهمم ن هیک میدونیرو نم سشیرئ یکیژست. اون

 !کنیتو ج کیو ج قهیکه با برنا رف شهیم

 گفت؟ یک نارویا-

 رو گفت! زیخودِ  طرالنه! تو مشتمونه آقا. دو تا کمربند خورد همه چ-

 انداخت: نیرحسیکه رعشه بر اندام ام یسیمحکم رئ یصدا و

 گه؟یکه راست م یاحمق مطمئن یتو-

 آب دهان قورت داد: نیرحسیام

ته بود. که با برنا گرف ییها لمی. عکس و فمیچک کرد شویگوش یها امیبله آقا! پ-

 ها نه! امیپ یها،ول لمیبود عکس و ف یالبته کار



 خب... ادامه بده!-

 به گلو انداخت: یباد نیرحسیام

مه . هکنهیم یعمه داره که باهاش زندگ هی. دختره رهیم شیخوب پ شونیدوست-

با اون مشورت  یزیسر اونه و سر هر چ ریکارهاش ز ییجورا هیکارش اونه، 

 ! کنهیم

 نیاطالعات جمع کردن. هم فتیجا، از فردا خودت ب هی زیاطالعات دختره رو بر-

نه!  ای هشیم شتونیپ یاز برنا خبر نمیبب خوامیبره گم شه. م نیامشب ولش کن

 دختره رو نیا یعنی چ،یشد که ه ینه! اگر خبر ای دهیبه خرج م رتیغ نمیبب

 دیراهتون اشتباهست رو با نیطرالن. اگر نه بدون شهیم مونیو مهره اصل خوادیم

 .نیدور بزن

 کرد: میاز جا بلند شد و تعظ نیرحسیام

 چشمم! چشم آقا! رو-

 شد. فعال! داریمنتظر خبر و خوب بودن کارتم. من برم، هم خونه ام ب-



 یکه طرالن را زندان ییفورا به سمت اتاق کذا نیرحسیرا قطع کرد تا ام لیموبا

مه به ه دیبرنامه داشت. با یکرده بودند، برود و بخواهد او را آزاد کنند. فردا کل

 آن ها را! یکی یکی. دیرس یآن ها م ی

 

* 

 

 آب قند را به سمتش گرفت و گفت: برنا

 تا ته بخور! -

 برد.  شیپ شیلب ها کیاز دستش گرفت و تا نزد دیبا ترد سوزان

 آقا باراده! دونستمینم-

 و لب زد: ستیآن دو را نگر نه،یدست به س باراد

لفظ به به مخصوص منه،  نی. اخوامیبار ازتون معذرت م میو ن65بار  یمن برا-

 ! شیاونجام واسه بمب گذار هیثان کیج نیبهتون گفت خبرم کن یکاز االن هر



 گشاد نگاهش کرد که ادامه داد: یبا چشم ها سوزان

 نکهیا یداشته باشم ها، فقط برا یرتیشما غ ینکرده رو ییخدا نکهیا ینه برا-

 خاص منو اشاعه بده! یحرف ها تونهینم یبه راحت

 لبخند زد: سوزان

 بله!-

 و گفت: دیخند باراد

 سر سفره بگو.  رم،یگی. آخر هفته نوبت مستیجاش ن نجاینه نه! ا-

 :دیمنگ پرس سوزان

 رو؟ یچ-

 عقد!  ی! به من! سر سفره گهیرو د لتیبار پر فض نیمز یبله  نیا-

 به جلو کرد: اشاره

 روبه عاقد! -

 گذاشت: شیگلو یرو دست



 بلند!  یبا صدا-

 و با اشاره به او گفت: ستیبرنا را نگر ظیغ با

 !یمثل بُر ییبزرگترها یبدون اجازه -

 آمد: چارهیکرد که برنا به کمک زن ب یهمچنان شوکه نگاهش م سوزان

 . کال دوست داره طناز بودن رو!دیش الیخیب نویسوزان خانوم ا-

 :ستادیبرنا ا نهیبه س نهیهو از جا بلند شد و س کی باراد

و پول و  افهیو ق پیت هی ؟یرو. تو چ یدارم طنازگم دوست  یمن با افتخار م-

داشته باشم. فکر  تونمیمنم م نارویا ؟یدار یچ یفکر کرد یمال و مکنت دار

 مارک ادیگرخه م یطرف م رمیگیم یسخته؟ دو تا تماس بداخالق یلیخ یکرد

 یدوزارم نم تیکوفتجون، اگه من نبودم اون مارک  ی. بربندهیو باهام قرداد م

 . دیارز

 تمام نگاهش کرد و گفت: یلکسیبا ر برنا

 ؟یکن تیپیشجاعت رو ر نیا گهیبار د هی یتونیم-



و  اش گذاشت نهیس یفاصله گرفت. دست رو یو کم دیکش یقینفس عم باراد

 گفت:

بره مو ناراحت  تونمی. چطور میمن یمن! تو بره  یِمن غلط بکنم. بُرِ من، بُر-

 کنم؟ من غلط کردم. تو ببخش.

 یکردن حرکت او که دست به چانه م دیبرنا برد و با تقل یبه سمت چانه  دست

 اوقات، گفت: یشود گاه

 ی. ولعقلت رو ببخش یب لیبرادر عل نیبرم، ا تتیژست با شخص نیمن قربون ا-

 . ستیمن ن ریبخدا تقص

 خورد، کرد و گفت: یکه آب قندش را م یبه سوزان یا اشاره

 !نهیا رهیتقص-

 :دیو پرس دیخوردن کش دست از سوزان

 من؟ چرا؟!-

 و مظلوم گفت: ستادیصاف ا باراد



 . یعقلم کرد ی. بیعاشقتم کرد-

 برادرش گذاشت و یپشت شانه  یکرد که برنا دست یمتعجب نگاهش م سوزان

 کرد: تیاو را به سمت در هدا

 . گردمیمن برم-

 خواند: یکشاند، بلند م یکه برنا او را م یدر راه باراد

شهر...  یبزنم... روکوچه پس کوچه  ادیخواد داد بزنم... اسمت رو فر یدلم م-

 عشق تورو جار بزنم... 

 دیشد یباراد برگشت و کالفه از خستگ یبرد که برنا ب یدر بهت به سر م سوزان

 مبل نشست و فقط گفت: یاتمام باراد، کنارش رو یب یو رفتارها

 هاش! یپرون. هم بابت ترسوندنتون هم بابت مزه دیببخش-

 گذاشت و گفت: شیرو یجلو زیم یرا رو وانیل سوزان

 کنن! چرا برگشتن؟ یم یشوخ دونمیم رم،یگی. به دل نمکنمیخواهش م-



 سوزان بود. دوست ی دهیپوش یکامال به سمتش برگشت. نگاهش به بازو برنا

 بار! کی. فقط ندیرا بب یخالکوب گهیبار د کیداشت 
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. زنهیباهاش حرف م یکی شهیدم در، متوجه م رسونهیطرالن رو م یوقت-

و سوزان خانومو برسون خونه، تنها  ایدادم که ب جیهمونموقع هم من بهش مس

 . اومده بود خبر بده!ارهیتا سر از کارشون در ب ستادهینره. نا

 به سمتش هول برداشت: سوزان

 خب... االن طرالن خوبه؟!-

 برداشت و به دستش داد: زیم یرا از رو وانیبا ذکاوت تمام ل برنا



گروه رو  نیا نکهیا یبرا دی. بخور! نگران اون نباش. باارمیم گهید یکیتموم شد -

ن و بگم که م سشونیزنگ بزنم به رئ هیزدن، فردا  یمطمئن کنم به هدف اصل

عکس العمل  هی. اونا االن منتظر نینکن یرو دست کار رتمیخواهان طرالن و غ

 از جانب من هستن!

 :دیفکر کرد و پرس یکم سوزان

 ه؟یچ یکارها برا نیا-

 :دیکش یانگشتانش پووف انیدهانش را با دوست پوشاند و از م برنا

 آروم گرفتن!  یبه آرامش! برا دنیرس یبرا-

 آب دهان قورت داد و گفت: سوزان

 حل شه.  دوارمیام-

 به لباسش گرفت و بلند شد: دست

 برم! گهیمن د-

 سوزان، امر کرد: ی دهیچشمان در لنز خواب یدست باال برد و روبه رو برنا



 ! یامشب بر ذارمیبخوابم، نم رونیشده باشه خودم برم ب-

 من... -

 !"نرو". به فعل جملم توجه کن! رنی... فقط ضمشانیمن... تو... او... ما... شما... ا-
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 انداخت و تنها گفت: نییپا یسر سوزان

 . ستین یسقف مشترک اصال کار درست نیا یتنها موندن من و شما، تو-

 شلوار جذبش، گفت: یدست رو دنیاز جا بلند شد و با کش برنا

 صبح برو!  نجا،یباراد! بمون ا شیخونه پ رمیمن م-

 را با زبان تر کرد: شیلب ها سوزان

 ؟یبمونم شما بر. من ستین یکار درست نیخب ا-

 بله!-



 چرا آخه؟-

 بشه! نیتضم تتیامن دیچون با-

 من... -

 حرف رو دوبار تکرار کنم! هیعادت ندارم -

 شماست! یخونه  نجایا-

 !شهیتو م یامشب خونه  یو به طور کامال اتفاق-

 نجا؟یچرا من موندم ا گنیآقا باراد نم-

تا شکم  قایسوزان دق ی. قد نشسته ستادیا شیو روبه رو دیکش یقینفس عم برنا

ست سوزان را در یانداخت تا نگاه پر از شرم و ناراحت یم نییسر پا دیبرنا بود. با

 . ندیبب

. اون ستین کنه،یرفتار م ای زنهیکه حرف م ی! باراد اصال اونطورتایوریسن نیبب-

ا ب نکهی! اایداره در یتر از خودش، خودِ خودشه! دل نیداره که غمگ یپوسته ا هی

روبند زدن به  ینداره، فقط برا یهاش تموم یمزه پرون ای کنهیم یشما شوخ



 ایخوبِ خوبه،  ایدو حرفه،  ما یخونواده  یشدشه! باراد تو یپاش دیصورت اس

 داغونِ داغون! 

 باز نگاهش کرد: یو با دهان دیکش یآه سوزان

 درک کنم. آخه چطور...  تونمینم-

 یکنم! همونطور یبهت دست دراز خوامیمن م یکه تو فکر کرد یهمونطور-

فراموش  یفقط برا خنده،یو م گهیباراد سخته! اگر م یواقع ی هیهم درک روح

 داخلشه!  قیکردن غم عم

 اش را خاراند: ینیب یو با انگشت اشاره، پره  دیکش ششیته ر یرو یدست

 و ستیباراد از ته دل ن یحرف ها نیاز ا چکدومیه نی! فقط بدونستیمهم ن-

 !کنهیم یعوض کردن جو داره باهاتون شوخ یصرفا برا

 :دیکش یقیدهانش گذاشت و نفس عم یدست رو سوزان

 !دونستمینم شونویواقع ی هی. روحدونستمیاونو م-

 گفت: زیم یاز رو لشیپوزخند زد و با برداشتن موبا برنا



بشه،  دهیکه با نگاه درست د نیتازه ست! هم یریرو هر وقت از آب بگ یماه-

 و تیوصله، هرکس بخواد اذ میگوش ری. خونه به دزدگرمی. من مهیبراش کاف

راحت بخواب...  الی. با خرسهیکنه و از سنسور در رد بشه به من خبر م یآزار

 فقط!

 نگاهش کرد و او ادامه داد: سوزان

 اتاق خواب من نرو! اتاق خواب مهمان آماده کردم برات!  یتو-

 هم گذاشت: یسر تکان داد و چشم بر رو سوزان

 حتما!-

 و گفت: دیکش یپووف ش،یدست باال برد و با باد کردن لب ها برنا

 تورم دوست داشتم! یرو دوست دارم! شکل خالکوب یگم، خالکوب یصادقانه م-

 "ریشب بخ"و گفتنِ  شیمتجب نگاهش کرد که او با باال بردن دست ها سوزان

 در، محو شد.  یراهرو و انهنا جیبه نقش صورت او نداد و از پ یجواب

 ت:اش، گف یشانیپ یو با گذاشتن دست رو ستیمات به در بسته نگر سوزان



ن، راز از م هیبرنا!  فقط منتظر باش!  کنمیاگر من سوزانم که راز تورو کشف م-

 رازم از تو! هی
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 فشرد، گفت: یرا در دست م لشیکه موبا یلم داد و در حال تخت باراد یرو بر

 باراد!-

 اش بود، گفت: یکلش در گوش یو مشغول باز دهیخواب نیزم یکه بر رو باراد

 هوم!-

 من رو نگاه کن!-

 قفل را فشرد و سرش را کامل به سمت برادرش برگرداند: یدکمه  باراد



 !یجونم بر-

 ! نیرحسیزنگ بزنم به ام خوامیمن م گمیم-

 خب!-

 اتاق تلفنم نصفه بمونه.  ادیبرنداره ب هویبرو و مامان رو دست به سر کن، -

 باز من شدم نخود آش؟-

 :دیخند برنا

 !؟یرینم-

 گفت: یقائمش گذاشت و حرص یزانو ها یدست رو باراد

 هید سه،یدهنمون بخ ینخود تو دینبا ییجا هی. میشد دهیینخود شدن زا یبرا-

 نخود هر آش!  میبش دیهم با ییجاها

 غر کنان از جا بلند شد و ادامه داد: غر

 !یاونور ای ینوریا ای! مونتونیبه ا نیمارو مشخص کن فیتکل-

 رفت، گفت: یکه به سمت در م یبه کمرش داد و در حال یقر



 هووو... حاال قرش بده سلطان باراد... -

رون را د شیزد و لب ها یبه رفتنش، لبخند رهیرفت. برنا خ رونیرا بست و ب در

 دهان فرو کرد:

 آخه!؟ یهست ی. تو کیدیدلته و نشون نم یتو ایغم دن-

را گرفت.  نیرحسیام یفوت وقت شماره  یرا در دست گرفت و ب لشیموبا

طرالن پشت خطش آمد و تماسش  ن،یرحسیهمزمان با برقرار شدن تماسش با ام

 کرد. جواب طرالن را داد: رفعالیرا غ

 بله!-

 ... ییجا هیالو برنا... برنا منو بردن -

س نف یاز شدت ناراحت برزیبرد که فر یطرالن او را به روز ینفس زدن ها نفس

 زد. پوزخند زد: ینفس م

 !؟ییشده طرالن؟ کجا یچ-



ان؟ چرا با تو دشمنن؟ اصال تو  یک نای. برنا ادمیاالن رس نیدر خونه ام! هم-

 شون؟یشناسیم

 :جواب داد لکسیر برنا

تا  یدارم. گفتم که باراد بر ادی. من دشمن زیزنیحرف م یو چ یدر مورد ک-

 !رهیمن گ یبازم پا فتهیب یهر اتفاق دونستمینم فته،یواست ن یاتفاق

 دمیم حیتوض میذاریفردا باهم قرار م ست،یمن حالم خوب ن نیمن! بب زهینه عز-

 بهت. باشه؟! 

 خند زد: شین برنا

 باشه!-

 .زمیعز ریشبت بخدوستت دارم. -

 کج کرد: یلب برنا

 !ری. شب بخنیهمچن-



زد و شماره  ثیخب یدرشت در دست، لبخند یرا قطع کرد و با بهانه ا لیموبا

 را گرفت.  نیرحسیام ی

 کوچک... رزادیبه به جناب پ-

 یفکر کرد ؟یناموس منو بدزد یدهنت رو ببند مردک دغل باز! چطور تونست-

ر نفهم زنگ بزنم؟ تو مشکلت با منه، قه یبه تو تونمیدست و پام بسته باشه نم

 مردک؟ یبه ناموسم دار کاریو دعوات با منه، چ

 یرا به صورت واضحه ا نیرحسیتوانست گول خوردن ام یپشت تلفن هم م از

 . ندیبب

 یقلیصاف و ص نیکه تو ته مه هات همچ ستی. نمیتا تهشو درار مشیگرفت-

 تی! چطور؟ جوجو خانوم اذمیکن یصابون کش گهیجا د هیاز  میخواست ست،ین

 شدن؟

 باال برد و تشر زد: یرا کم شیزد و با کنترل، صدا یخند شین برنا

 ،یبد رییتغ فهیاز مرد به ضع ایطرف حسابت رو از مذکر به مونث،  گهید کباری-

 ... ینشو نامرد عوض کی. به طرالن من نزدیکن یم داریمنو ب یمیو قد یواقع یرو



 نقشه اش را به اتمام رساند.  ن،یرحسیبا قورت دادن بوق ممتد به گوش امو  گفت

 لب تکرار کرد: ریز ز،یغرور آم یو با پلک زد دیکش یبَرنده ا نفس

 از دسر امشب!  نمیا-

وارد  یدنیو نوش یپر از خوراک یا ینیباراد با س لش،یبا قطع کردن موبا همزمان

 اتاق شد. 

خونه ش  یخانوم راحت و آسوده در جواره آقا . مش مشیناراحت یبابا الک-

 . دهیخواب

 برنا زد و گفت: یپا ریز ییپا

با مادمازل جور  یامشب. چرا نذاشت یپاتو بکش که بدجور پامو شکست یبر-

 بک بخوره!؟  یمن، پل یبخت برگشته  یخوایشم؟ چرا نم

 پوزخند زد و گفت: برنا

مزه که فردا  یب یها یشوخ نی! نه؟ نکن ایقصد آدم شدن ندار وونهید یتو-

 !یهست ینطوریدختره فکر کنه واقعا ا



 جواب داد: ،یدنیتخت نشست و با قورت داد نوش یگوشه  باراد

ام  ییکذا یهمون تتو ای یازش خوشم اومده. بحث خالکوب یناموسا، جون بر-

 ستیکنم. ن یپرداز الیتا باهاش خ برهیهرشب منو به فکر فرو م ،یکه کرد

 پوستشم جذابه... 

 را برگشت داد.  یدنینوش نینچنیزد و ا شیبه بازو یضربه ا برنا

 نده...  ریدختر گ نی! انقدر به ازیخفه شو ه-

 مشکوک نگاهش کرد: باراد

 ؟یشد رشینکنه درگ طون؟یچرا ش-

 خند زد: شین برنا

 شراکت نانوشته باهاش دارم. باراد؟ هی. میبش دی. بامیشد ریدرگ-

 چانه اش را منقبض کرد و متفکر کرد: باراد

من  یمثل طرالن وسوزان داره. شراکت ها یخوشگل یتو بند ها یشراکت ها-

 ! جون داداش! بگو... یو نخع یمثل جعفر یزمخت یبند ها



 :دیاش کش ینیب یگوشه  یدست برنا

و زنده شدن اون روز ها... کابوس رخساره  شیخالکبو دنیسوزان! د یخالکوب-

 ردونده... رو برگ

 به سمت برادرش برگشت.: یگذاشت و جد نیزم یرا رو ینیس باراد

 !گه؟ید یباهاش حرف نزد-

 ...خوامی... نمخوامیوقته نه! نم یلیخ-

 دستش را باال برد: باراد

خواب و . فعال بهیکاف ی. آروم باشیبازش کن یالک خوادی. نمدونمیباشه... باشه! م-

. گفت بارت کرد حتیفحش و فض یبرگشتم کل یبابا وقت ینشو... راست ریدرگ

 !نمیصورت زردشو بب نجایا دیمن نبا یترکه  نیا

 :دیخند برنا

 !نمشیبیصبح م-

 و چشمک زد: دیخند باراد



 ی. من، بابا! مش مش! باران... اما اوووف اوف که آخرینیبیآره صبح همه رو م-

 مهمه! سوزان..

 پتو ش،یخاتمه دادن به بحث ها یبرا برنا
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 و تشر زد: دیسرش کش یرو را

 !ری! شب بخزیبس کن ه-

 و با خنده گفت: دیکه سرپوش برنا شده بود، کش ییپتو یرو دست

 من! یِبُرِ من، بُر ریشب بخ-

 



* 

  

که  دیپا به درون سالن گذاشت و د اطیاش در سکوت فرو رفته بود. با احت خانه

رامش و آ دهیخواب یمبل دو نفره ا یکه تن پوشش کرده بود، رو ییسوزان با پتو

 گرفته است. 

 دهیکارش را پوش یصدا به اتاقش رفت. لباس ها یبه او انداخت و ب ینگاه مین

مهمان  یها یکار فیآمد. به اتاق مهمان ها رفت و نچ نچ کنان به کث رونیو ب

ر را د لشیکرد، موبا یم یکیلعنت فرستاد. همزمان که آشغال ها را دوتا  ش،یها

 فرستاد: امیدست گرفت و به باران پ

م به بگو تا زنگ بزن ی. اگر نتونستیکنیم زیخونه و تم یایساعت ده صبح م"-

 "!حهیمل

بدهد  یتخت را درون آن جا یرو یکمد اتاق مهمان را باز کرد تا لباس ها در

 زنده کرد.  شیرا برا شبیسوزان، د یلباس و روسر دنیکه د



ت انداخ یاو را به کنجکاو ییصدا یسرش را به سمت در بسته خم کرد، ب یکم

 سوزان را به مشام بکشد.  یروسر یتا بو

 اش چسباند و ینیبه ب یاش، روسر یمیو قد ییهوی یخواستن ها یحس، ب یب

 یعطر رخساره... بو یبو ،یشگیعطر، همان مشام هم یمات شد. همان بو

 بردش... نیرد. داغانش کرد... از برخساره... خرابش ک یشگیهم

و  یشد. ندانست ک یشود، وحش یشد. خواست اهل یرم کند، وحش خواست

به سالن خانه اش برگشت.  یادیرا درون کمد چپاند و با سرعت ز یچطور، روسر

 ییذاک یخالکوب دنید یکلنجار رفتن برا نیدوان دوان به سمت سوزان رفت و ح

 در هم حل شدند. شانیاش بود که چشمان سوزان باز و مردمک ها
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فرار  یبود که دانش آموز را به تکاپو یحیدر چشم شدنشان مثل زنگ تفر چشم

 اندازد. یم

 شد و گفت: زیخ مین شیدر جا سوزان

 شده؟ یچ-

 اش نبود.  یول صبحا ی افهینگران خواب آلود بودن چشم ها و بد بودن ق یحت

 عطرت!-

 :دیمنگ پرس سوزان

 عطر؟ عطرم چشه؟-

 داد و لب زد: هیاش هد یشانیبه پ ظیغل یاخم برنا

 !شهینم دایپ نکهیو ا یمیقد یلیخ نکهیعطرت آشناست. با ا-

 لب جمع کرد و ابرو در هم فرو برد: سوزان

 خب!-

 شد و تشر زد: یهو عصب کی برنا



 ؟یدیاز کجا خر ه؟یمال ک-

 گردنش، گفت: یو با عقب گذاشتن پتو از رو دیاش را باال کش ینیب سوزان

ال اص ؟یپرس یو عطرشو م یشیکله آدم ظاهر م ی! سر صبحاسی دیاز مرکز خر-

 ؟یدیعطر منو از کجا شن یبو

از جا بلند شد. خاطرات در سرش وول خوردند  تابیو ب دیلب به دندان گز برنا

 و وول خوردند. 

که به مقطع نوزاد شدن برسد،  یشود تا زمان یکه بزرگ و بزرگ م ینیجن مثل

 . دیکرد و آه کش دایپ دهیآن ها را ثمر د

 سر کار؟ یبر یخوای. مستی. مهم نیچی... هیه-

 تکان داد و گفت: یسر سوزان

 شده؟ یبپرسم چ شهیخونه! م رمیاول م-

 زبان آهسته حرف راند: یو بر رو ادیدر خود فر برنا

 !نمیهات رو جمع کن. من تو ماش لیکار دارم. لطفا زود وسا نه! من-



 :دیکش یقیلب جمع کرد و نفس عم سوزان

 !رونیب امیباشه! م-

 آمد و رونیشدن، ب دهیوسواس از د یکه صورتش را شست و ب دینکش یطول

ن برنا شد نیآمده بود و مجبور به سوار ماش نیماش یشد. ب نشیسوار بر ماش

 بود. 

 یخانه اش را انجام م یکه اسباب کش یمسن در حال یرفتن بود که خانوم بدو

 . دیداد، د

 گرفت: یجا یصندل یشد و بر رو نیبر ماش سوار

 برن؟ خوانیم-

 کرد و گفت: انسالیبه زن م یحس نگاه یب برنا

 آره!-

 داد. نیبه ماش قیعم یکرد و گاز کیرا  دنده

 خارج کشور! رنیآره! م-



نداشت حتما  یزندگ یبرا ییکرد اگر جا یکه با خود فکر م یسوزان در حال 

 محکم نشست و کمربندش را بست: شیکرد، در جا یرا انتخاب م نجایا

 !یب... بسالمت-

د و ز یبه مهرآنا زنگ ف،یاز ک لشیباال انداخت و با در آوردن موبا ییابرو سوزان

 گفت:

 !یالو مهر-

 !سیجونم رئ-

 !هیآتل میریمن؟ از اونجا باهم م یخونه  یایب یتونیم-

 ؟یرسیخودت م ایبرم تو  دیاونجا، با کل ومدمیراهم داشتم م یباشه. خودمم تو-

 مودب بودن دخترک لبخند زد و گفت: شهیهم به

 ! برو تو دختر!؟یا وونهید-

 روحش شد: یمهرآنا صبحانه  ی خنده

 باشه! پس منتظرتم!-



 سپرد.  فشیا به کر لیکرد و موبا یا مانهیصم یخداحافظ

 طرالن رو گرفتن؟! شبیچرا د-

بوق کر کننده  یعوض کرد. صدا نیال کهویکنار را هدف قرار داد و  ی نهیآ برنا

 ابیشد که سوزان نگاه متعجبش را به او دوخت و تقر ادیپشت سر آنقدر ز ی

 :دیکش ادیفر

 !یدیتو منو به کشتن م کشتنیچه خبرته؟ اگه اونا منو نم-

 خود مستقر ماند: نیپوزخند زد و در ال برنا

 !ن؟یکه شما مارو تو صدا بزن ادیب شیبحث مردن پ دیاِ؟با-

 گشاد نگاهش کرد: یبا چشم ها سوزان

من  ریقصت د،یکه نبا رسونهیبه صبح براتون م ینداره و شب تیخونت امن نکهیا-

 جنتلمتانتون، متاسفم! ریاخالق غ نیا ی. واقعا براستین

 راست را زد: یخند زد و راهنما شین برنا

 متاثر شدم!-



ودتونو آرامش خ یماور حفاظت نیبا گرفتن چند یتونیکه م یی. شمادیبش دمیبا-

 ها! یقشقرق باز نیبه ا یازیچه ن ن،یکن نیخونوادتون رو تضم

 رفت: یباال انداخت و به اتوبان بعد ییابرو برنا

 !ه؟یمشکل شما زن ها چ یدونیم-

 د و او ادامه داد:سکوت کر سوزان

 سشیقام تونیسبک و سطح یلیخ یبا سنجه ها ن،یکنیم یهر وقت فکر نکهیا-

داشته باشم تا اون هام  یعاد یزندگ هی! یا دهیاووووو عجب ا نیگیو م نیکنیم

 داشته باشن. یشده ا نییتع شیو از پ یحمال عاد

 را باال برد و گفت: سرعتش

 ترشیب یو اون گروه عوض دمینشون دادم لغز خانوم محترم اگر من مامور بذارم، -

 . ارهیسرم م یفشار رو نیاز ا

 ریغ یو نفس نفس زدن ها نیماش ی وارهیسوزان به د دنیتوجه به چسب یب

 :دیکش ادیاش بلندتر فر یعاد



دارم، ن یمشکل چینشون بدم ه دیبرم. با شیخودشون پ ی وهیبه ش دیمن با -

 یمن کوفت م یکه مفت مفت از غذاها شبید نیخوبِ خوبم! هر چند هم

کردن که اون  یهاشون جاسوس بودن و از قرارداد ها خبر رسان یلیکردن، خ

 جز مثل خودشون معامله کردن ندارم! یاومد. اما راه شیوضع آخر شب پ

 گفت: بلند

 سخته؟! نقدریموضوع ا نیدرک ا-

ندارد. خواست کمک کند  ییاو نا یکه چشم ها دیبه سمت سوزان و د برگشت

به  نیپارک ماش ی. کنترل از دستش خارج شد و به جادیکش ادیو ندانسته فر

از  یدنیاز سوزان شد و تن لرز یغیداد که ماه حصلش ج بیرا ترت یکنار،  اتفاق

 خودش!
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 "قسمت چهارم"

 

 

به  رسدیکه م "ج"در حرف  یکیکنند.  ینقش م یفایجهان دو نقطه ا در

 یها شیکه ن "ن"حرف  یکیکنند و آن یهم درست م یکه افراد برا یجهنم

 یهربه آن ما تواندیزدن هم نم شین تیکه مار با خاص ییها شیرنگارنگ است. ن

 انجام دهد.  یکارش را به خوب

مواقع به  یکه در گذشته به جسم و روح سوزان وارد شده بود، او را گاه یشین

به  ادیکه هر سرعت، خشونت، فر یکرد. انسان یم لیتبد فیضع یلیخ یانسان

 . دید یشده م یچشمانش تداع یقبلش را جلو یایو دن ختشیریهم م

رفت.  رونیکرد و با دستور دکتر از اتاق ب میسرعت کم تنظ یسرم را رو پرستار

 :دیسرش نشست و آهسته پرس یدکتر باال



 !؟یبهتر شد-

 اند.  کرده دایپ ینقش احوال پرس شیکه حاال برا یمیدق یبود از سوال ها متنفر

 خوبم!-

 کجا بود؟! روزید یسوزان قو زه؟یانگ یکم جان؟ آنقدر ب آنقدر

سرپرست داشتم به  یکودکان ب یموسسه  یتو یزنگ زد ی. وقتدمیرس رید-

 کردم.  یم یدگیاز بچه ها رس یکی

 آب دهان قورت داد و چشمانش را بست.  سوزان

کابوس تموم  نیا ی. کشهیدوشم برداشته م یدرد از رو نیا یشدم. کخسته -

بار هر رونه،یتند م یکی. هر بار شمیدکتر. دارم تموم م دمی. من دارم جون مشهیم

نگار پتک ا نمیبیخون م بره،یم مییجا کشهیدستمو م یکیهر بار  زنه،یداد م یکی

زنده  ییاون روز کذا یخاطره  اام رمیهمونموقع بم خوادی. دلم مخورهیبه مغزم م

 نشه!



سر سوزان  یزنانه اش را بر رو فیظر یتخت نشست و دست ها یبر رو دکتر

را داشت و او را به روز  یسوزانِ ابر یهوا شیکه از  سال ها پ ی. دکتردیکش

 با او هم آغوش شود.  یو خوش تیبرگرداند تا موفق یآفتاب یها

 نیهم سرعت و هم گاز دادن به ماشچون همون روز هم خون، هم خشونت، -

 و بعدشم...  یرو تجربه کرد

 را باال برد: یرا بست و صدا شیچشم ها سوزان

 بشنوم! خوامینم-

 دو دستش را در هوا گرفت و آهسته نوازششان را کرد: دکتر

 اتفاق بود و تموم شد...  هیسوزان قبول کن! اون -

 کرد.  زیشد. ابرو در هم فرو برد. چشم ر ینفس نفس زد. عصب سوزان

 . رمیبود خودم بم کی. نزدرهیبود دخترم بم کینزد-

 ... یدید یشد و نه خودت خراش شینشد. نه اون طور یآره! آره! ول-

 پوزخند زد و دکتر ادامه داد: سوزان



 ت بود.  دهیخراش د یتو تنها جا ینیب-

کنم و  یز دار شکلشو تحمل ماونکه بخوام هر رو یخراش؟ من عمل شدم. ب-

 دق اون روز هاست! ی نهیآ نیا گمیصد بار به خودم م یروز

ات بر یکی یکیرو من با پسرعموت دوره کردم.  یگیم یکه دار یینایا یهمه -

و  تیزندگ کیشوهر بدگمان بشه شر هی نکهی. ایکه تو مقصر نبود میشرح داد

 نداره.  یبده به تو ربط ریگ یبخواد به هر مسئله ا

 !خوامیم نامویدکتر بسه. من آدر-

کرد. آن هم  یتلخ را از مغزش شوت م قیحقا نیآورد و ا یم ادشیبه  دیبا دکتر

 !یادآوریبه نام  یبا پادزهر

 نتیداد بزنه سرت، به زور سوار ماش اره،یبه تو فشار ب تیتو هفت ماهگ نکهیا-

 مانیرد زااالغ! د هیاونم با  نیتصادف کن نیببره، با ماش ابونیب هیکنه و تورو به 

ه زور بچه رو ب نکهی. استیتو ن ریبخدا تقص مارستانیو به زور برسونتت ب یریبگ

کنن و زنده نگه ت دارن به تو  ینیعمل ب یسخت هیزنده نگه دارن، خودت رو با 

 کرد. نه تو! یکه نامرد یرادیبه ه گرهیهمه برم نای. استیمربوط ن



 یهفت ماهگ یکه انتها یآمد. روز ادشیاتفاقات آن روز به  یشدند. همه  زنده

که ندانسته  یبحشان شد. روز نیرحسیبر سر ام رادیکه با ه یاش بود. روز

هر در باال ش یابانیدرون شکم به ب یکه کتک خورد. با بچه ا یقضاوت شد. روز

 مانیآخ که درد زا ...خشد. باخت اما نمرد. آ دیتهران کشانده شد. به مرگ تهد

 ه شد. چ دی!  و نفهم"بچم... بچم رادیه": دیو فقط توانست بگو دیچیدر بدنش پ

توجه نکن. آرام بخشت که تموم شد  یچیاستراحت کن! آروم باش و به ه-

 بعدا هم حرفاتو بشنوم.  دمیم حیخونه. ترج یبرگرد یتونیم

را بست. مرور خاطرات  شیتوجه به دکتر، سرش را به چپ برگرداند و چشم ها یب

 کرده بود.  نیرا سنگ شیپلک ها

 که با درمان یزندگ کیکه با عشق شروع شد، با نفرت تمام شد.  یزندگ کی

... کاش ادامه دار  شدیدرد تمام شد. کاش شروع نم یشروع شد و با دلمه ها

 ... شدینم

 

*** 
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 الزم داشته باشه!  یزیچ دیشا ینمویپسر م ؟یبرگشت یولش کرد ؟یچ-

 آوردش.  نییسر برنا پا یباال برد و بر رو دست

 ! یریگینم ادی یتو فرهنگ زن دار-

 نچ کرد: نچ

 مثل تو زاده شده! یسنس یآدم ب هیچطور از بابا مامان  دونمینم-

 یدر فکر بود و باراد در فَک! برنا در نگاه آخر سوزان غرق بود و باراد در مردانگ برنا

 کرد.  یخرج م دیکه برنا با ییها

 شد! یچ نمیکن بب فیپسر با توام؟ درست تعر-

 رو بگم باراد! ولم کن! ی... چیچ-



وب خ یعنینشست. استرس داشت،  زشیباراد زد و پشت م ی نهیس یرو ضربه

 بود حالش!؟

شد تصادف  یاصال چ مارستان؟یب یدختره رو رسوند گمیتو؟ م یگیم یچ-

 !ن؟یکرد

روع ش چوقتیداد. کاش امروز ه رونیو پووف ب دیاش کش یشانیپ یرو یدست برنا

شب گذشته... اصال  یاساس... حرف ها  یب ی... خالکوبیشد. آن عطر لعنت ینم

 چرا امروز شروع شد!؟

 رون؟یب یریباراد م-

 شست. ن زیم یحرکت بر رو کیو با  ستادیا زشیبه م کیسر باال برد و نزد باراد

 پرسم! یاز خودش م رمیم ینگ ی. جون بررمینم یتا کامل نگ-

 رفت: شیبه سو یچشم غره ا برنا

 !؟یزنیحرف مفت چرا م-

 شما؟ یومدین یعیشر مارستانیاز ب-



 گشاد نگاهش کرد که او با ذکاوت تمام جواب داد: یبا چشم ها برنا

 حافظه داره برادر جان! نتیاس ماش یپ یج-

 زد: پیباراد، دهانش را ز یخواست حرف بزند که دست باال رفته  برنا

نت گستاخ بود نیبرنا با ا یاریشورشو در م ی!  اه! دارگهی! حرف بزن درمیبخدا م-

گران ن ؟یفهمیو تمومش کن. نگرانم! نم . بگویکنیم زیصبرمو لبر یهمه  یدار

 . یرخساره شد یکه مثل اون موقع ها تمیحال لعنت نیا

 انداخت: ریآب دهان قورت داد و سرش را در حصار دو دستش، گ برنا

شدم.  ی. عصبدونمیگفت نم دم،یلباساش بود. ازش پرس یعطر رخساره تو یبو-

چشمام بود. سوارش کردم برسونمش خونه، تو راه صدام باال  یانگار رخساره جلو

 ... ادیصداش نم دمیرفت. گاز دادم. د

 چانه اش قرار داد: ریبلند کرد و کالفه دو دستش را ز سر

که  یکه گربه ا ارمی. خواستم حالش رو جا بدمینگاهم رفت دنبالش و جلومو ند-

 چشماش بسته شد. رسوندمش کال دیکه د نویو زدم بهش! ا دمیجلوم بود رو ند



ت داشته نوب هیامروز  نیبود. انگار هم یپزشک یپرونده  هی فشی. تو کمارستانیب

 . دونستهینم چکسیو ه

 چشم گشاد کرد: باراد

 جشن اومد! فیبا ک شبیاون د-

 !ییبره جا خواستهیآره! آره... حتما شب رو م-

باراد بفهمد،  خواستیندارد. نم نایکس را جز آدر چیه دانستیخودش خوب م و

 راز راز بود. باراد و طرالن نداشت. داشت؟!

 خب...-

نداره و از لحاظ  ی. مشکلادیم رنیگی! گفتن با دکتر خودش تماس میچیه-

اتاق و بهش سرم زدن. به هوش اومد اما  یتحت درمانن! بردنش تو یروح

 فیت تعراومد فقط ازم خواس یدکترش اومد. وقت سادمی. وانهینخواست منو بب

 کنم. 

 مرد بود؟!-



 لب زد: برنا

 نه!-

 کوباند: گرشیدر دست د یدست باراد

 جوون بود؟! -

 :دیکش ینفس کالفه ا برنا

 سرم! ریخ زنمیدهنت رو ببند باراد! دارم حرف م-

 دست باال برد: باراد

انگار  که! یدی. خودت رو ندیاسترس ش  یمِزه بپرونم ب یبگو بگو! گفتم کم-

 ... یعرق کرد یکل ،ییبزا یخوایم

 برداشت و به سمت برنا گرفت: شیاز جلو یکاغذ دستمال

 ...یخورد مایروشیبمب ه کنهیبکش عرق هات پاک شه! آدم فکر م-

 از جا بلند شد: یبرنا دستش را رد کرد و عصبان 



تره بترسه؟ دک دیزنه؟ چرا با نیا یتو گذشته  یمن شک کردم. چ یول دیپرس-

عدا اگر . گفت برو بیشیبه من گفت برو وگرنه اصال االن با سوزان قبل روبه رو نم

 تونمیکن! باراد من کالفه ام! انگار مقصرم. من نم داریخودش خواست باهاش د

 بازم نامرد باشم! خوامیبعد از رخساره باز هم خودم رو مقصر بدونم. من نم

 :دیکت در آغوشش کشحر کیبه سمتش رفت و با  باراد

 نیا یخواستی! ازش معذرت بخواه و بگو که نمنشیبرو بب یآروم باش مرد. بُر-

 ... فتهیاتفاق ب

 :دیو پووف کش دیلب به دندان گز برنا

 . نهینخواست من رو بب-

 دستش را محکم فشرد و شانه اش را محکم تر گرفت: باراد

مرد. برنا تو  ایبه خودت ب تموم شد. ییرخساره تمام شد. اون شب گند و کذا-

 ...یرد کرد نارویباالتر از ا

 باراد!-



 جانم داداش!-

 !مارستانیمن رو ببر ب-

صورت او متمرکز  یشانه اش را با دو دست گرفت و صورتش را روبه رو باراد

 کرد:

 !برمتیم-
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 فرو کرد.  شیها بیو دست در ج ستادیا شیروبه رو باران

 ؟یکن یم یبا من باز یدار-

 و لب زد: ستادیا نهیرحم، دست به س یب ییبا چشم ها پسر

 بوده! نجایتا هم-



 توجه رها کرد و ادامه داد: یباران را ب یِباران یها چشم

که  ی. تو... تو بچه تر از اونستمیخانواده ام با یرو یبه خاطر تو تو تونمیمن نم-

 بخوام روت حساب کنم باران!

 :دیو پرس دیاش را باال کش ینیب باران

 ؟یتراش یبهونه م یو دار یخوایبازهم مشکل پوله؟ آره؟ باز هم پول م-

 :کرد ریاس شیرنگش را در چنگ انگشت ها یمشک یلب کج کرد و موها پسر

واسه  یتونی. تو نمیبچه ا یلی. تو خدمیمن قول ازدواج به تو نم یهست! ول نمیا-

گم ب یکه من تورو با مامان آشنا کنم. چطور یمسافرت با من بهونه جور کن هی

 که بسم اهلل...  یتونیاگر م ندن،یمن اپن ما یخانواده  ؟یجسور

حل  شیرا در سر انگشت ها شیهم فشرد و اشک ها یرا بر رو شیلب ها باران

 کرد:

گروه ژست و برنا حل  شیمسافرتمون رو بعد از سفر ک دمی. قول مدمیقول م-

 !کنمی! خواهش مانیکنم. فقط روت رو ازم برنگردون ک



رنگش را در هم فرو کرد و  یمشک یساله بود، چشم و ابرو07 یکه پسر انیک

اران ب یکرد. از دو طرف، شانه  کیباران نزد کیالغر اندامش را به اندام بار کلیه

 را گرفت و آهسته کنار گوشش زمزمه کرد:

باهام همه جا  خوامی. فقط مستمیبه زجرت ن ی. راضیش تیتو اذ خوامیمن نم-

 نه؟ ای یتونی! منگیکارت ،یشهر باز رون،یمسافرت، ب ،ی. پارتیباش

 ان،یک ی نهیس یعطر و پهنا یو با فاصله گرفتن از بو دیکش یقینفس عم باران

 نفس تازه کرد و گفت:

 !امیبا خودم کنار ب دیفکر کنم. با دیبا-

 تکان داد و گفت: یسر ش،یپوزخند زد و با باال بردن ابروها انیک

 ... یهضم کنم. ول تونمیم نویباشه! باشه آقا قبوله، ا-

 کرد.  زیآن ها را سوپرا یاز پشت سر، هر دو یمرد یصدا

که کچ و کوله  یدار یبا خواهره من چه صنم الغوزی ی! پسره کهیانت یچ یول-

 رو...  ختتیر یصورت ب یکنیم



نا از جانب بر یدر حال رخداد را بفهمد، مشت عیوقا انیو ک دیایباران به خود ب تا

 پسر نشست. یلب ها یگوشه 

 ...یخانواده! الابال ینفهم ب-

جر خوردن کت  یچشمش، صدا یبه گوشه  گرید یکج کرد و با زدن مشت لب

 . دیتن پوشش را شن

ه ب یو بر یباران بش یتار مو هی یشرف؟ فدا یب یندیاپن ما ؟یندیاپن ما-

 ... یعوض یدرک واصل ش

 خودش را به آغوش باراد سپرد و التماس کرد: باران

 تورو خدا نذار بزنتش!-

 باران گذاشت و امر کرد: یلب ها یدست رو باراد

 مارستانیدر ب وونهیگوش اومده. د ی. همه جا قحطمیحرف نزن که گوش ندار-

 کنه پسره رو؟ یداغون م رسهیتو م تریبرادر خرغ نیا یگینم ؟یذار یقرار م

 لب به هم چسباند و لرزان در آغوش باراد لب زد: باران



 دمیشن ی. از... از مهر...مهرنمی! او...اومدم سوزا...سوزان رو ببدونستمی... نمینم-

 اومدم! انی. با... با کنجاستیا

 صورتش را در آغوش خودش پنهان کرد و گفت: باراد

 ... یکه دردسر درست کرد شی... هشیه-

 ی، سرنداشت یبا پسر کم جان تمام شیکه دعوا ییو با نگاه کردن به برنا گفت

 لب گفت: ریبه نشان تاسف تکان داد و ز

 !مشیباز برگشت به قد-

که پسر را شل و پل  ییآرام کرد و با رها کردنش به سمت برنا یرا کم باران

 کرد.  شانیکرده بود رفت و جدا

 برنا... -

اش، لباس عرق کرده و کت پاره  ختهیدر صورت ر  ینفس زدن برنا، موها نفس

 تر کرد.  یاش، باراد را جر

 !ایبه خودت ب ؟یکه بود یهمون خر یباز بش یخوایم ؟یخل شد-



گرفت و با چشمک زدن به سمت پسر، او را به فرار  شیدست ها انیبرنا را م سر

 ییفرار کرد و برنا هیاز ثان یدر کسر انیکردن راغب کرد و نقشه اش گرفت. ک

 را ناکام گذاشت.  دیایب رونیباراد ب یدست ها انیداشت از م یکه سع

 یه محوط ی! شانس اوردیستین یبود نجایکه ا ینیبرنا! به من نگاه کن! تو ا-

 ! برناااا... دیند یکس میدبو یپشت

 آورد.  رونیباراد ب یدست ها انیسرش را محکم از م برنا

 رو... باران کو؟ باران احمق کو!؟ یعوض نیا کشمیم-

 ست،یکیبرنا به باران با کتک خوردنش  یدست ها دنیرس دانستیکه م باراد

 و دم گوشش گفت: دشیعقب کش یکم

 آرامش! یسمت اون پسره برا رهیم یباران رو بزن-

 زد: رونیبرنا ب یها رگ

 غلط کرده! گوه خورده! مگه دست خودشه؟ مگه کم داره تو خونه ش؟!-

 و بره بره گفت: دیکش یقینفس عم باراد



 ! خان مرد.ای! برنا! به خودت بیی...! نه خان! تو برنایتو... برنا... هست-

! ان بود. برگشته بود به آن زمان. حالش داغیگریپس از د یکی. دینفس کش برنا

 یکرد. مدال م یم یزد و به خانه راه یگرفت، م یکه م رید یبه آن روز ها

 کی یداشت به اندازه  یخودش! تماشاچ یبود برا یشد. خان یم قیگرفت، تشو

 مشهور! چه شد؟ چه بر سرش آمد؟  ستیفوتبال

باراد، کم کم خودش را آرام کرد.  یو با گوش دادن به حرف ها دیکش پووف

. به خودش  که آمد، دیبه خودش آمد، خواهرش را لرزان د یآنقدر آرام که وقت

 کرد.  دای. به خودش که آمد، برنا را پدیکتش را تکه تکه شده د

 باران!-

 ترسان نگاهش کرد که او امر کرد: باران

 حالم خوبه! نجایا ایب-

گرفت به  یکه آرام نم یو دل یاشک ی، چشم هالرزان یبا ترس و دست ها باران

 ی. دهان باز کرد حرف بزند که امرهاستادیا شیسمتش رفت و روبه رو
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 شد: فیرد برنا،

ر واسه خواه نجایا دیشرکتمون نبا ی. پادونمتیپسره نب نیدور و بر ا گهید-

قرونم بهش صدقه  هیکه طرد شده و  ییپادو ؟یدی. فهمادیاولدروم بلدورم ب

 نه!؟ ای یپول کنه. گرفت هی یخواهر منو سکه  نجایا دینبا میدینم

از  یگفت و گوشه ا "چشم". دیباران باال پر یمحکم گفت که شانه ها آنچنان

 آغوش باز باراد را پر کرد. 

. میپارک کن نجایرو ا نیتا ماش میاومد مارستانیما از پشت ب یشانس اورد-

کنه!  یچطور سرهم بند خواستیمثل تورو م یعاقبت بدبخت دونستمیوگرنه نم

 مثل اون جا و مقام نده! یکیباشه و به  تتیحواست به خودت و موقع



 چ...چشم!- 

 نفس تازه کرد و با در آوردن کت پاره پوره اش، گفت: برنا

 دنبال من!  ایب شیخوبه! باراد! بارانو ببر خونه، کت منم بنداز دور! رسوند-

 لب زد: باران

 !نمیسوزان... سوزان رو بب خواستمی...مخویم-

 برنا: یحکم امضا شده  و

 ! بدرود!نمشیبیسه نفرمون م یخودم جا-

 که باراد گفت: دیکرد به خواهر و برادرش و فقط شن پشت

پوست، تا برنا با داد و هواراش به  هیبه  میبچسب میخواهرم، بر میمنو تو پشم-

 نکرده! مونیهوا تقد

 فت. ر مارستانیباراد به سمت ب انیپا یب یها هیتوجه به کنا یزد و ب یپوزخند

 

* 



 

 . دیتخت د یبر رو دهیدر اتاق سوزان که داخل شد، او را خواب از

 صورت دنیسوزان را باز کرد. د یبسته شدنش، پلک ها یرا که بست، صدا در

 برنا سوزان را ترساند.  یخمز

 :دیشد و پرس زیخ میتخت ن یرو بر

 شده؟ ی...چیچ-

 سوزان ی دهیجسم خواب یشدن به تختش، روبه رو کیکرد و با نزد یاخم برنا

 و گفت: ستادیا

. بوده نیهم دنیعمل کرده ات ازت پرس ینیب دنیکه بعد از د یسوال نیاول-

 آره؟ 

 :دیآب دهان قورت داد و شوکه پرس سوزان

 ... ینیب ؟یگیم یچ-

 را مشت کرد: شیرا باال برد و دست ها شیکنترل شده صدا برنا



 ستمدونینم ناروی. ترس از خشونت. اوونیعمل کرده. ترس از تصادف با ح ینیب-

 نکهیا ؟یاوردم. الل بود یو بهت فشار م دونستمینم نارویکردم. ا یو قضاوتت م

ژست و  ریمد ایسخت بوده؟  نقدریا یو من رو روشن کن یبد حیتوض یبخوا

 گنجه؟  ینم تیشخص یبودن تو ضیمر

 لب باز و چشم بسته کرد: سوزان

 نداره! یمن به تو ربط هیضیمر-

 بشه! دایپ دیبا یکه امروز چکاب داشت یا یپزشک یپرونده  ینداره ول-

 بسته ادامه داد: یبا چشم ها سوزان

 بوده! فمیتو ک-

 نداشت: یتمام لشیکه دال ییبرنا و

 من بود! نیماش یتو فیو اون ک-

 اش نوش کرد: هیو فرط خسته بودنش را به ر دیکش یقینفس عم سوزان

 !رون؟یب یبر شهیخسته ام! م-



 را باال برد: شیپوزخند زد و دست ها برنا

 !رونیبرن ب نجایو پر از ا یبکن لیدست هارو پر از دل نیتا ا رمینم رونیب-

 گذشته ام بهت بگم! یکه بخوام از دردها یمن ی کارهیتو چ-

 رک گفت: برنا

 یول داشت ادیکه اطالعات ازت ز یکینگفت.  یول دونستیکه م یکیراز دار!  هی-

 . اوردیفخر نفروخت و به روت ن

 ! ستین یکاف-

که  یکی... یکه برا یکیبرات ساخت.  تیکه امن یکینکرد.  تیکه قربان یکی-

 تو  بچ...بچت احترام قائل بود! یبرا

 . ستین یبازم کاف-

 ستادیاش، چشم در چشم سوزان ا یجلو رفت و با سر وصورت زخم یعصب برنا

سوزان  ی. آنقدر دردناک و ترسناک شده بود که چشم هادییو دندان به هم سا

 را ترس فرا گرفت. 



 ...نکارویا! نکن تایوریزبونم شل و ول شه سن پیکه ز ینکن کار-

 انداز شد: نیطن طشیدر مح یمرد یادامه دهد که در اتاق باز و صدا خواست

 و مهر...  بارویز یدختر عمو نیا یهستم پسر عمو نیرحسیکنم، ام یاعالم م-

 تمام مانده! مهین یو حرف ها یکیآن نزد دنیبا د دیدر دهان ماس حرفش
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اال از سرمش را ب ی. دست خالندیرا بب نیرحسیتا ام دیخودش را کنار کش سوزان

 برد و گفت:

 ! نجامی! انیرحسیام-

 با تعارف وارد شد و خندان گفت: نیرحسیام

 !؟ی. بهتر شدزمیسالم عز-



 یبود. ارتباط خواهر و برادر یجار شهیو سوزان هم نیرحسیام نیماب زمیعز لفظ

 وعرمشریآن را غ رادیکه ه یرفت.  ارتباط ینم نیب آن دو از نیب چگاهیکه ه یا

 !دید انتیو خ

انه که چهارش یحرکت به پشت برگشت. پسر کیو با  دیکش یقینفس عم برنا

ا ر دگانشیخوش صورت ساخته بود، د یرنگش از او انسان یگندم یچشم و ابرو

 . دیوسعت بخش

 جلو برد و مودب گفت: دست

 هستم! رزادیسالم! پ-

 را فشرد و لبخند زنان، جواب داد: رادیدست ه ییبا خوش رو نیرحسیام

بخشم! خوب  نیسوزانم! دکتر ا ی! من هم پسرعمورزادمیخوشخبتم جناب پ-

 !ن؟یهست

کجا و اون  نیرحسیام نیا "باال انداخت و در دل اعتراف کرد ییابرو برنا

 "کجا؟  یوحش نیرحسیام



 من باهاشون بودم! میتصادف کرد یممنونم! وقت-

دست از دست برنا جدا کرد و خودش را به سوزن رساند. کنار تختش  نیرحسیام

 کرد، گفت: یاو پخش م یکه لبخندش را بر رو ینشست و در حال

 ! هوی شهیقرار م یدختر لوس ماست که ب نیمشکل از ا ست،یمشکل از شما ن-

 سوزان زد و گفت: ینیبه ب انگشت

 چطوره؟! دماغ چاقت نیحال ا-

 مشکوک نگاهشان کرد و گفت: برنا

 بود...  ادتی! هدف عرونیب رمیمن م-

 یکریز ریز یمعذب کرده است، لبخند یبرنا را حساب دانستیکه م نیرحسیام

 زد و از جا بلند شد:

 . راحتکنهیم جادیاول کار سوال ا یهرکس یمن و سوزان برا ینه! هرگز! رابطه -

 بپرسم و برم! یحال هیمن اومدم  ن،یباش

 سوزان کرد و گفت: روبه



 یخونه. مراقب خودت باش و تا زمان یبر یتونیو م یبخش! تو مرخص رمیمن م-

. الزم یرینم رونیاز خونه ب ومدیبه سراغت ن یشگیکه اون احساس خوب هم

 زنگ بزن...  یشد به مهر

 باشه! نجایحالم بد شده، فکر کنم تو راه ا دیفهم یمهر-

ادرش م یتو به اندازه  یرو یدونینم ،یکرد یباخبرش م دیبرگرده. نبازنگ بزن -

 حساسه؟

 من نگفتم! دکتر گفت!-

 ! من رو هم با استرس خبر دار کرد. الیامان از دست ل-

 لبخند زد: سوزان

 !ادهیعالقه اش به من ز-

 گفت: یبه شوخ نیرحسیام

 داره!  ییعالقه ها هی! چون همسره منه، به تو هم رینه خ-

 کوباند: شیپسرعمو یدست مشت کرد و به بازو سوزان



 !وانهید-

 یکیحجم نزد نیا توانستی. نمدیپا چرخ یپاشنه  یلب به هم چسباند و رو برنا

 را درک کند. 

 ! منتظر خبر حالتم!رمیبه هر حال من م-

 بدرقه اش کرد.  نینچنیلبخند زد و ا سوزان

 !رزادیجناب پ-

 که پشت به آن دو بود، به سمتشان برگشت و گفت: برنا

 بله!-

 !تونییخواستم بگم خوشحال شدم از آشنا چ،یه-

 اش گفت: ینیب یمعروفش را زد و با خاراندن گوشه  یلبخند ها برنا

 من!  نی! همچنیمرس-

که  ییرفت. تنها ماندن سوزان و برنا رونیتکان داد و از اتاق ب یسر نیرحسیام

 با هم کنتاکت کرده بودند.  یامروز حساب



 مورده چون یو عذاب وجدانتون ب ینگران یول نیاومد نجای: ممنون که تا اسوزان

 ندارم! یمن خوبم و مشکل

 زد و به سمتش برگشت: یپوزخند برنا

 ؟یمطمئن-

 ؟یاز چ -

 بار شما! هیبار تو،  هیو فعل؟  ریضم رییتغ-

 خند زد: شیباال انداخت و ن ییابرو سوزان

 . کنهیم رییتغ تیبسته به موقع-

 ما خطرناکه که شما شدم؟ تیو االن موقع-

 خطرناک نه، مستعده خطره!-

 :دیجلو آمد و زرنگ پرس برنا

 باشه؟! تونهیم یو اون خطر چ-

 عطر!  ،یخالکوب-



 کرد: زیزهر خند زد و چشم ر برنا

 تو؟! یدست ها یمن تو یشدن نقطه ضعف ها نایا-

 به چپ و راست تکان داد: یسر سوزان

باز  یاز ذهن من که جواب نگرفتن و به واسطه  ییها شدن سوال ها نینه!  ا-

 ! کنهیشما م ایشمارو تو  یهر وقت و مکان یشدنشون تو

 شلوارش فرو برد.  بیو دست در ج دیکش یقینفس عم برنا

 ! تایوریسن یراحت یباشه! هر جور-

 :دیرا باال برد و پرس شیها ابرو

 !برنت؟یم ایببرمت -

 جواب داد: ثانهیخب سوزان

بازوم راحت باهاشون همراه  یرو ینقش ایترس از عطر  یکه ب ییهستن کسا-

 !دمیم حیتر رو ترج نییمدل پا نیماش هیبشم! 

 :دیخند یعصب برنا



 ! ش؟یک یامروز با شرکا ی! جلسه نطوریکه ا-

 شانه اش را باال انداخت: سوزان

 که شناخت دارم از خودم، وقت شناسم! ییتا اونجا-

 تکان داد و گفت: یسر برنا

 امضا دار! یتایوریسن نمتیبیجلسه م یپس ساعت دو، تو-

 :دیگنگ پرس سوزان

 امضا؟!-

 شد: یاز اخالقش محسوب م یکه رک بودن جزئ ییبرنا و

 تتو!-

 ونریکرد، از در ب یکه با دهان باز نگاهش م یو با پشت کردن به سوزان گفت

 زد.

 دانست! یداشت؟!! فقط خدا م یآرام، چه قصد یو گاه یعصب یجوان گاه نیا
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زنگ خورد  لشیاز مدارک موکلش بود که موبا زشیمشغول جمع کردن م رایحم

 و دستش را کوتاه کرد. 

 . وردآ شیلب ها یصفحه اش نشسته بود، لبخند را بر رو یکه بر رو رادیه نام

 جانم داداش!-

 چه خبر؟! ؟ی. خوبرایسالم حم-

 چرخ دارش لم داد: یصندل یو بر رو دیدست از ورقه ها کش ریحم

 غربت؟! یتو گذرهیخوش م ؟ی. تو چطورزمیخوبم عز-



که  مایبگو پ ستیشعورت خوبه؟ زنگ زدن که بلد ن ی. شوهر بستیبدن یه-

 نترس! شهی. انگشتت قطع نمیبد یتونیم

 و گفت: دیخند رایحم

ر . فکشهیو درستم نم نشهیماش ینه بابا! اون بدبخت که همش دنبال کارها-

 یو فروشش سخت شده. ول دیهم خر نیسنگ نیکنم بفروشش. شانس ما ماش

 داداشمو کنه! یسپارم زنگ بزنه دستبوس یچشم بهش م

 خش دار گفت: رادیه

ازش  یچه خبر؟! بچه ا. خب چه خبر از طرف ما! سوزان ینره بگ ادتی! نیآفر-

 نه؟! ایدراومد 

براش شناسنامه گرفته و االن در چه مرحله  یبه نام ک دونمی. نمدهینه! لو نم-

وجود  یبچه ا کنهیکه معلوم نم رهیم شیبا برنامه پ یطور دونمیم یهست ول یا

 داره!

 من دروغ هاش درمورد مرگ بچه رو باور کردم! احمق! کنهیاون فکر م-



 و گفت: دیکوب زیدست به م یحرص رایحم

 . زنمیم شی. الزم باشه خونه ش رو آتدمیانجام م یبگ یهرکار-

 تمام گفت: یبا بدجنس رادیه

 ی. خب کاردمیم لیذغال بهش تحو یاهیخونه ش رو با س یالزم باشه آجر ها-

 ؟یندار

 نه داداش! سالم برسون. خدانگهدارت. -

 خداحافظ!-

 . دیاوراقش رس یرا قطع کرد و به جمع کردن ادامه  لیموبا

 

* 

 

 کمک مهرآنا وارد خانه شد و در را پشت سر خودشان بست.  به



رو نده باز تو پرروش کن. اصال خوشم ازش  اروی نیگم به ا یبهت م یهر چ-

 حال بندازه؟ نیچطور تونست تورو به ا ت،یخاص ی. زردک بادینم

 اپن گفت: یبر رو فشیو با گذاشتن ک دیپووف کش سوزان

به برنا و کار صبحش  خوامی. خسته ام! اصال نمیجمله رو ده بار گفت نیا یمهر-

 ! بدرک اصال! الیخیفکر کنم. ب

 اپن در آورد: یرو فشیک یاش را از تو یپزشک یپرونده  مهرآنا

 چکاب جز امروز! ینر چوقتیتو هم حاال ه-

 اش گذاشت: یشانیپ یرت کرد و دست رومبل پ یخودش را بر رو سوزان

م ! منم گذاشتایداد فردا با پرونده ت ب امیپ نیرحسیقبل از مراسم ام شبید-

 !ادیبال سرم ب ینطوریا کردمینره! اصال فکرشم نم ادمیکه  فمیک

 :دییدندان به هم سا مهرآنا

 دختره مثل گچ شده، آروم برون! ینیبی! میروان کهیمرد-

 تشر زد: یبلند یبا صدا سوزان



بزن  یزنگ به مامان عط هیغر زدن  یآرومت کنم؟ جا ای یمهر یشیآروم م-

 !خوادیکجان، دلم بچه م رو م نمیبب

را  یمامان عط یشماره  لش،یو با برداشتن موبا دیکش یا ینفس عصب مهرآنا

 :دیکرد، پرس یکه بوق را به گوشش نوش م یگرفت. در حال

 نه!؟ ای یراحت شد ؟یچطور شد؟ بهش نه گفت شبید-

 جواب داد: هیعط همزمان

 جانم سوزان!-

 لبخند زد: مهرآنا

 خانوم؟ یعط نی! خوبیمنم مهر-

 . سوزان کجاست مگه؟!میایم میدار میاتوبوس یتو م،یجان. خوب یسالم مهر-

ب سوزان ش نکهیا حیکرد و با توض یبا مهارت تمام نبود سوزان را ماسمال مهرآنا

 را قطع کرد و باالخره به سمت سوزان رفت.  لیرود، موبا یم دنشانیبه د

 شد؟! یچ نمی! حاال بگو ببنیاز ا نمیا-



 یرا ب شبیتر کرد و تمام اتفاقات د ینداشت اما لب یبا آنکه حال خوب سوزان

 کرد.  فیتعر شیبرا یکسر

 . ادیب شیشد که من مجبور شدم شب رو بمونم و صبحشم اون اتفاقا پ نیو ا-

 :دیمشکوک پرس مهرآنا

 ! سوزانهیچ ه،یآدم حساب ه،یجان اروی نیا دمی! ما که تهش نفهمزایعجب! چه چ-

 تورو خدا مراقب باش!

 و لب زد: دیخند سوزان

 ! وونهیهستم د-

 باعث قطع شدن بحثشان شد: لشیموبا یصدا

رو بده جواب بدم. پاشم برم حموم، بعد از ناهار  لهیجون من پاشو موبا یمهر-

 !میجلسه دار

 رفت.  لیبا غرغر از جا بلند شد و به سمت موبا مهرآنا

 . همش کارکار کار... ستیبه فکر خودش که ن-



 به صفحه اش انداخت و با گرفتنش به سمت سوزان گفت: ینگاه

 ! رخساره ست!ریبگ-
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 لب گفت: ریگرفت، ز یم یرا از دست مهر لیکه موبا یر حالد سوزان

 االنه که فحش بارم کنه!-

 پاسخ قرار داد: یدستش را بر رو لمس

 بله رخساره!-

بچم  چ،ی. من هیریگیاز من نم یخبر هیکه  ینزاکت یب یلیمعرفت. خ یسالم ب-

 !رهیگیدخترت رو م یبچت تنگ شده نامرد. همش بهونه  یدلش برا

گذاشت. از پشت تلفن هم  شیچشم ها یو دست رو دیلب به دندان گز سوزان

 داد.  یاش را بروز م یشرمندگ



. دمیباور کن سه روزه بچم رو ند یندارم! کامال قانع شدم ول یمن واقعا حرف-

ذره شده، مطمئنم اونم نسبت به من و حسام تو دلتنگه! اما قول،   هیدلم براش 

 !شتیپ میایسر ب هیکه تا آخر هفته  دمیقول م

 نیهم یایم یشیسال شده. پا م هی! آخر هفته هات رو جمع کرد خودیب خودیب-

 !نایادر یاالن، شده باشه ب

 جلسه دارم. تونم،یدخترنم-

 با دست و لب گفت: مهرآنا

 شد! ریپاشو آماده شو د-

 رخساره زبان به کار گرفت: یسر تکان داد و برا یمهر یبرا سوزان

 ! ومدمیگفتم که! جلسه دارم وگرنه م زمیعز-

 فورا گفت: رخساره

 نه من نه تو! گهید یومدی. بخدا ناری! دخترتم بایبعد جلسه ت ب-



 یقو یعمل کند. او سوزان بود! دختر فیامروز برنا ضع یدر جلسه  خواستینم

کرد،  یاش که فقط خدا درکش م یدرون یاز جنس نتوانست ها و نشدن ها

 ...یمیقد یرخساره  کیو  یمهر

 کنم.  یم شیکار هیباشه... باشه... -

طع ق "خدانگهدار م،یمنتظرتون "را با گفتن  لیجا بلند شد که رخساره موبا از

 و به فکر فرو رفتن، اجبار کرد.  ستادنیکرد و او را به دست کمر ا

 !؟یمهر میکن کاریچ-

 کرد و لب زد: یاخم یمهر

دون . اونم بیو بر یریبگ نارویآدر دینم فورا. بابه خونه ش! او یبرس یتونینم-

 !یوزم یرایحم نیا نهیدخترت رو بب خوامی. نمستین ریبا من امکان پذ یهماهنگ

 :دیداد و دست به سر به سمت حمام دو یرا به دست مهر لیموبا

 به جلسه برسم! دیکنم. فعال با یم یفکر هی. واسه اونم ریرو بگ نیفعال ا-

 گذاشت: زیم یرا بر رو لشیو موبا دیبه حالتش خند یمهر



 !یشیخانوم! آدم نم یسوز یشیآدم نم-

 

* 

 

ف در شر یدر دلت چه اتفاق یدانی! نمینشسته و در فکر فرو رفته ا یا گوشه

 یم ابانیخ یاهیاش را به رخ س یافتد و قرمز یاز درخت م یافتادن است. برگ

ل داد. جدا یر مورد تمسخر قرار م روزیف یکه حاج یکشد. درست مانند بابانوئل

 یکی نشود آن یقربان یکیقلب و منطق است، تا  نیجدال ب ابان،یبرگ و خ نیب

 شود...  ینم روزیپ

نگه دارد  تیکردن خودش، حاضر بود سال ها دخترش را در امن یبا قربان سوزان

رکش را شد اگر دخت یم اهیس شیبرا ایدور بگذاردش! دن رادیه یو از دست ها

 کردند.  یپرمهرش دور م یاز او و دست ها یا هیثان ایدادند  یآزار م



نشسته و منتظر برنا و باراد  دندش،ینام یجلسه م زیباال بلند که م یزیم دور

 یاز معمول م رترید گر،ید یکه طبق قانون تمام جلسه ها یسیبودند. دو رئ

 بودنشان را به رخ بکشند.  سیشان رئ یعنیآمدند که 

که  ینشسته بودند. زن زیاز سوزان و طرالن ، دور م ریزن به غ کیمرد و  سه

 یآمده است. سه مرد شیداشت و معلوم بود از ک پیسبزه رو و خوشت یا افهیق

منحصر به فرد داشتند که  یپیاما ت یمعمول یا افهیکه همراه او آمده بودند، ق

 ناب باران بود.  یها یسرچشمه از طراح

ا و برن یها میگشت به قد یبودنش بر م ی هیبود و قض یکه گالره نام دختر

ا ر شینه چندان دلچسب به طرالن انداخت و چشم ها یبه او، نگاه دنشیچسب

 کرد.  زیر

 د؟یشما طرالن خانوم-

الره دارد و گ یدانستند طرالن با برنا سر و سر یتمام شرکت م بایکه تقر چون

 کرد.  یرفتارها را م نیبه برنا داشت، ا ییهمچنان حس ها

 قرار داده بودند، کرد و گفت: شیکه جلو یبه سِمت یاشاره ا طرالن



 بله! نیبنیهمونطور که م-

که به طرالن  یطرالن کرد و در دل به دختر یبه فخر فروش یپوزخند سوزان

 یحتر، سط یخبر بود و حساب یب یدختر حساب نیکرد، دل سوزاند. ا یحسادت م

 نگر بود. 

 بودم. خوشبختم! دهیشن فتونویتعر ،یاوک-

 به غبغش داد و لب زد: یباد طرالن

 !نیبانو! متشکرم و همچن فیتا باشه تعر-

 نیاش را تحس افهیطرالن انداخته و ق یرنگ یبه موها دارانهیخر یمرد نگاه سه

 تخت خواب پسندانه! یا افهیکردند. ق

فاوت ت یکل یدو برادر که با هم از نظر اخالق ی افهیشد ق داریباز شدن در و پد با

 داشتند، زبان به کام گرفته شده و از جا بلند شدند. 

 رنگ! یامده بود و باراد با کت و شلوار مشک یو شلوار مشک یبا کت خاکستر برنا



 یو حومه بودند، برا شیاز بزرگان مد و فشن در ک یکیمرد که هر کدامشان  سه

ا آن ه کیبه  کیاحترام کردند و دست دراز کردند. برنا دست  یبرنا و باراد ادا

که با چشم قصد خوردنش را داشت،  یرا فشرد و خوش آمد گفت. رو به گالره ا

 رد شد.  "سالم کیعل "زد و با گفتن  یخند شین

نشستنش را کنار سوزان انتخاب  یباراد هم دست داد و گرم استقبال کرد. جا 

وزان س نکهینشسته باشد و هم ا زیتاج م یرو یبرنا یبه روهم رو ینطوریکرد تا ا

 را در کنار خود داشته باشد و بخنداندش!

را  شیازد و لب ه دیرنگ زده بود را د دیسف یپیکه ت یبا نشستنش، سوزان برنا

 و در دل گفت: دیاز داخل گز

 که هنوز جا دارم! بزن! تایوریهارو سن پیت نیبزن ا-

 زد و با اشاره به طرالن و سوزان، یتصنع یلبخند 
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 کرد: یها را به سه مرد و گالره معرف آن

صورت  شبید یهمکار نیبرنا هستند. ا یتخصص یدو خانوم، عکاس ها نیا-

 اش باشه! یدر پ یتیگرفت و انشاا... موفق

 که برنا به طورنظر گرفت  ریبه سوزان و گالره فقط طرالن را ز یمرد نگاه سه

 کرد.  یمقابل آن ها را معرف

هستند. مسئول هاشون به  شیاز ک کیونیو  زیل یکار، شرکت ها نطرفیو ا-

 نیهستند با مشاورشون خانوم گالره حس یو رسول یکاظم ،یبیحب یآقا بیترت

 پور!

 داد که عکس لیمکش مرگ به برنا تحو یبه گردنش داد و لبخند یچرخ گالره

 ملس از برنا! یالعملش فقط شد نگاه متعجب طرالن و پوزخند

 !میجلسه رو شروع کن ن،یخب اگر موافق باش-



نار دادند که باراد آهسته ک دییگفتن، به او تا "بله"با سر تکان داد و آهسته  همه

 گوش سوزان لب زد:

 !شهیکشته م که قبلش خودش دونهیدختره رو بکشه اما نم نیا خوادیطرالن م-

 :دیاما خودش را به ندانستن زد و آهسته پرس ست،یمنظورش چ دانستیم سوزان

 شده؟ یچرا؟! چ-

 جواب داد: یبه همان آهستگ باراد

 چون جفتشون دنبال زردکن!-

 باال انداخت و لب کج کرد: ییابرو سوزان

 عجب!-

 را باال برد: شیکرد و صدا یاِهم برنا

 بعد از جلسه! یباشه برا یا هیحاش یصحبت ها-



برنا!  تیلبخند زد و گالره چشم چرخاند! خوششان آمده بود از عدم حما طرالن

 یم ختهیر شیقرار است نخود شوند که سه وجب روغن رو یدر آش دانستندینم

 شود. 

 شیاتیعمل یکارها ندهیآ یهاش تموم شده و تا هفته  یزیر یکه پ یطرح نیا-

ماست  یمدل و فشن ها به عهده  یها نهی! هزشهیک یمنطقه  یتو شهیشروع م

 یبعد یبندها نیفشن شو با شما! اگر موافق یبرگزار یاقامت و جا ی نهیو هز

 قرار داد رو بگم؟

 

* 

رفته بودند و فقط برنا و باراد، طرالن وسوزان در اتاق جلسه مانده بودند.  همه

 بغل زد و قصد رفتن داشت که برنا امرانه گفت: ریرا ز فشیسوزان ک

 !یخانوم فاراب نیشما بمون-

 که به ساعتش انداخت، گفت: یباال انداخت و با نگاه ییابرو سوزان



 !میکن یبعد که برگشتم صحبت م کشهیقرار دارم، اگر طول م-

 گفت و ادامه داد: یاووف باراد

 !ختیر-

 اخم آلود نگاهش کرد: برنا

 !؟یچ-

 گفت: انشانیرسم کرد و از م پیگذاشت و نشان ز شیلب ها یدست رو دبارا

 تن! یبه نام کرک و پر از رو یزیچ-

 در را نشان داد: شیو با دست ها دیکش یپووف برنا

 .یهمکار نیباراد خوشحال شدم از ا-

 باال انداخت و گفت: یشانه ا باراد

 برادر!  نیو همچن-

 سوزان و طرالن کرد و گفت: روبه



! نمیرو براشون تدارک بب یبه مهمون ها برسم و بساط فرحبخش دی! بارمیمن م-

 فعال!

اتاق و  جیخرجش کردند و او از پ یخدانگهدار "طرالن"و  "خداحافظ" سوزان

 راهرو محو شد. 

 کرد و گفت: یصحبت شیپ طرالن

 با سوزان که تموم شد، منتظرتم! تیادار یبرنا کارت دارم. حرف ها-

 :دیشلوارش فرو برد و پرس بیدست در ج برنا

 !؟یچه صحبت-

 ینیآن نقش آفر یرخساره بر رو یسوزان زنگ خورد و شماره  لیموبا همزمان

 کرد. 

 بله رخ...-

رفت  شیشدن بخش دوم اسم رخساره، که ساره بود طرالن پ یبا جار همزمان

 و گفت: . از تلفن زنگ خوردن سوزان سوء استفاده کردستادیا شیرو یو جلو



 کنم برنا! یم یمن احساس ناامن-

شکوک م یگفت! کلمه ا یبود که کلمه ا یپوش دیآن سف یدر پ شیچشم ها برنا

 و تپنده... 

 نه؟! ایبود  دهیشن درست

به سمت سوزان رفت و پشت  "میزن یبعد حرف م"را پس زد و با گفتن  طرالن

 . ستادیزد، ا یحرف م لیکه با موبا ییاو

! گهید امیم ،یانقدر داد نزن شهیدختر... م امی. مامی. تنها نمامیبا اون م نه... نه...-

 ... یتو که غرغرو نبود یبابا رخ یا

به  یتواند گلرخ، مه رخ باشد و نه رخساره  یم نیو نه رخساره! ا یرخ گفت

 تمام معنا!

 شد.  یکیشدنش با برنا  نهیبه س نهیقطع کردن سوزان با برگشتن و س لیموبا

 :دیپرس

 شده؟ یزیچ-



به او  پشت یبه برنا یدیآنکه د یکه پشت سرشان بود و ب یتوجه به طرالن با

 داشته باشد، ادامه داد:

 تا برم! نیبرم. کارتون رو بگ دیمن با-

 گفت: یرا به تکان زدن انداخت و در حد لب خوان شیلب ها برنا

 "...ادی... بهت... مدیسف"-
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برگشتم  رم،یمن م "خودش را نباخت و با گفتن  یبا انکه جا خورد ول سوزان

 کرد و محو شد.  یاز او و طرالن خداحافظ "میکن یصحبت م

کرد و با  هیبود، تک ستادهیبرگشتنش ا یکه  منتظر برا ییاز در به مهرآنا رونیب

 گشاد شده، گفت: ییچشم ها



 !ترسونهیبرنا... داره من رو م نی... انیا-

 

* 

 انیب یکه درش قفل و حرف ها  سِر یرفته و فقط آن دو در اتاق جلسه ا همه

 شد، حضور داشتند.  یم

با تو دشمن باشن.  دیاز اون آدم ها! چرا با ترسمیبرنا. م خوامیم تیمن امن-

 ... یدونیو نشناختم! م دمیکه ند ییبعد از جشن تو من رو بردن به جا شبید

 دهان قورت داد: آب

 ،سی! سال تاسخواستنیاصال آشنا نبودن. فقط اطالعات از ژست م یدونیم-

 یسوال ها که کل لیقب نیتعداد همکارا و از ا م،یبا شما بکن میخوایکه م یکار

 کرد! جیمن رو گ

 :دیمتفکر نگاهش کرد و پرس برنا

 !یها گفت یاز ک ؟یگفت یتو چ-



 پا انداخت و گفت: یپا رو طرالن

 یبودنم با سوزان تا همکارها و بخش ها کیداره رو! از شر تیکه واقع ییزهایچ-

 مختلف سالن!

 و اخم آلود نگاهش کرد: دیلب به دندان گز برنا

 !؟یاسم سوزان رو برد-

 قائم کرد: زیم یرا بر رو شیمشکوک نگاهش کرد و دست ها طرالن

 تو خاصه!؟  یسوزان برا نکهیا ایچطور؟ اورده باشم خراب کردم؟! -

 پوزخند زد: برنا

 تیباهاش خوب برخورد کنم تا خاص دیکارم با یداره! برا تیخاص نه، خاص-

 !رمیخوبش رو به کار بگ

 جلو آورد. نهیس طرالن

 من هستم!-

 نچ کرد: برنا



 !؟یاسمش رو آورد ،ی! نگفتیستین یتو تنها کاف-

 . دیرا غنچه کرد تا ببوسد و ببو شیشد و لب ها کیبه او نزد طرالن

 اگر گفته باشم!-

 نظر گرفت و نگاه خمارش را نثار او کرد: ریرا ز شیتمام لب ها یرگیبا خ برنا

 !یکرد یکار خوب-

 شیپشت دست ها یبرنا، بوسه ا یو با گرفتن دست ها دیمستانه خند طرالن

 او، گفت: یمردانه  یشانه  یزد و با گذاشتن سر بر رو

 یکم ...یدونیدارم اما اسمش رو نگفتم. م کیکار بد کردم. فقط گفتم شرپس -

آدم بزرگ جلوه  هیکار  نیا یدر آوردم. نخواستم مهمش کنم و تو یبدجنس باز

 و اکثرا دست خودمه! ادیکم م یلیدارم که خ کیشر هیش بدم! گفتم 

 اننیطما یها برا یگریباز نیرا محکم فشرد. ا شیخند زد و دست ها شین برنا

 دخترک الزم بود. 

 هم ازت خواستن؟! یزی! خب چیتو کارت رو خوب بلد-



 به تو نزنم و دهنم باز نشه! یآره! خواستن که حرف-

 مستانه: یهم خنده ا باز

 !امیب رونیکه من نتونستم ازش سالم ب-

زبانش  ریکرد و به ز یخواب راحت یاو جا یزد و شانه اش را برا یپوزخند برنا

 خود پهن کرد: یجا برا

 !؟یشناس یسوزان رو تا چه حد م یدوست ها-

حسادت در خود داشت،  یکه تن زنانه ا ییبا اخم از جا بلند شد و با صدا طرالن

 گفت:

 !؟یپرس یازش سوال م یکه انقدر دار یدار ینظر ایتو به سوزان فکر -

 را باال انداخت: شیابرو یتا کیرا جلو برد و  شیلب ها برنا

سوال  ؟یریگیاز من سراغشون رو م یکه ه یدار یبا اون سر و سر مگه تو-

 طرالن جان! ستین یکردن کار بد

 شانه اش قرار داد: یاش گذاشت و او را بر رو یشانیپ یرو دست



 جانِ دل! یبچه گانه کن یحسادت ها نکهیا یجواب سوال بده به جا-

 به لفظش لبخند زد و صادقانه گفت: طرالن

 دوستاش با من در ارتباط هی! بقمیهست یفقط من و مهر دونمیکه م ییتا اونجا-

 که بدونم! ستنین

 گفت: و دیبخش یرا تر شیلب ها ق،یعم ینفس دنیتکان داد و با کش یسر برنا

 طرالن! ینابغه ا هیتو -

که  یینقشه ها یسرش نگاهش کرد و در دل برا یاز پشت شال رو خصمانه

 بود، فکر کرد و با زبان فقط لب زد: دهیکش شیبرا

 هنوز سر جاشه!؟ یداد شبیکه د یشنهادی! اون پیراست-

 زد: ثانهیخب یلبخند طرالن

 هست!-

 !رسهیدوره از رابطمون م نیزود نوبت به ا یلیمنتظر خبرم باش! خ-

 :دیرا به دندان گز شیبه هدفش، لبخند زد و لب ها دنیرس یدر دل برا طرالن



 دل! منتظرم جانِ-

 

* 
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 اش به او رفته بود.  یچون خمار د،یرا بوس چشمانش

 بود.  هیاو شب یچون کمانش به ابرو ها د،یرا دست کش شیابروها

 بود.  دهیپوستش به او کش یرا نوازش کرد، چون نرم شیها گونه

او را به  یزیاز هر چ شتریچون فرق وسطش، ب د،ییبافته شده اش را بو یموها

 کرد.  یم هیمادرش شب

 نه؟ ایمامان دورت بگرده -



 زبانش به زبان آمد: نیریش

 ! بهینه! ع-

 :دیآغوش فشردش و پرس در

 نه؟! ایات بره  مهیمامان قربون اون زبون نصف و ن-

پر حرف  یباز و لب ها یسرش را به چپ و راست تکان داد و با چشم ها نایآدر

 گفت:

 من مامان ندارم! گهیبره که دنه... نه... اگه -

 سرش گفت: دنیو با بوس دیخند یمهر

کردنت  یبه من نرفته باشه، دلبر تیچیکنه! ه یپدرسوخته! خوب بلده دلبر یآ-

 !یشیاردارنمی چوقتیه ،یاالن بگم، الون فور اور نیاز هم یخاص خودمه. منته

 . دیهممهرآنا نف یبزرگانه  یاز حرف ها چینگاهش کرد. ه جیگ نایآدر

 خاله!؟ یچ-

 . دیاو را محکم در آغوش گرفت و سرش را بوس سوزان



 ؟یو اومد یدیرو بوس ی! مامان عطم؟ی. برکنهیم یقربونت برم خاله داره شوخ-

 ها! کنهیقهر م دنیبوس یب

 تپلش را خواستار بوسه کرد.  یرا غنچه کرد و لپ ها شیلب ها نایآدر

 !نوریام ا یکی نور،یا یکیآره. -

 یرنگ و دست ها ییحنا یگاز گرفتن از آن لپ ها یقرار شد. برا یب سوزان

 وقت است در دست نگرفته است.  یلیکه خ یگوشت آلود

 ات!کنم بر ی. نکن من غش میکنیم یدلبر ینطوریمن دورت بگردم که ا یاله-

 مامان!-

 جان مامان!-

 حسام؟ شیپ میریم-

 لبخند زد: سوزان

 حسام! خوبه؟! شیپ میریژست، بعدهم م میرسونیرو مآره فدات شم. اول خاله -



که خودش را آغوش  یرا به هم کوباند و در حال شیدست ها ،یاز خوشحال نایآدر

 فشرد، گفت: یمادر م

 آخ جون!-

و سوار شوند.  ندیایشد تا مادر و دختر باالخره به خود ب نیسوار بر ماش مهرآنا

کرد  بانیدخترش سا یا دور گونه ر شیسوزان فرمان مهرآنا را گرفت. دست ها

بست و  شیاو را عقب سوار کرد. کمربندش را برا ش،یچشم ها دنیو با بوس

 دیترس ینبودنش م ازاش در شمال،  ییهوی! بعد از آن گم شدن دشیبازهم بوس

 چه!؟ یخواست ببوسدش! اصال مال خودش بود، به کس یدلش م یو ه

ساعت، مرتب  میراه بود. در آن ن یساعت میتا در ژست، ن یدر خانه مامان عط از

از راه دورش با بوسه  یکرد و همزمان به بوسه ها یدخترکش را با چشم دنبال م

 یم شیکردن ها یهمه دلبر نیا یو قربان صدقه  دادیاز راه دور، جواب م یها

فعال آن هم در کنارش،  شتنشداد، چون دخترش بود. اما دا یجان م شیرفت. برا

 !رفتیپذ یم دی. هر چند ناممکن اما بارفتیپذ یم دینبود و با ریامکان پذ



 نیماش یها شهیش ند،یدخترکش را نب یکرد تا کس ادهیپ ابانیرا سر خ مهرآنا

 . دیترس یبود اما بازهم م یدود

 شر شود.  شیو برا ندیجنس خراب ممکن بود دخترکش را بب یرایحم آن

 خودت؟! شیپ شیبری! شب منی: مراقب خودتون باشمهرآنا

 کرد که سوزان گفت: یمادرش را نگاه م زانیآو ییبا لب ها نایآدر

ب امش هی نه،یبب خوادیم یک ستیامشب مال منه و کنار منه! اصال برام مهم ن-

 خوابه! یآسمون مامانش م یماه و ستاره  ریفرشته ام ز

 انست،دیو هورا هوار کرد. خلق نم دیداده باشند، به هوا پر نایرا به آدر ایکه دن انگار

 قیمادر و دختر تزر نیبه ا یکرد و آرامش ینم ی. چرا او فرجدانستیخدا که م

 کرد؟! ینم

قصه  یکردم هم خودت! امشب کل ی: من فدات شم که هم خودمو عقده اسوزان

 !میهم دار یو شعر برا



 ییع به شعر سراکه در دهان داشت،  از شوق خواندن شرو یزبان میبا هم ن نایآدر

 کرد:

 ادین یک داغ داغم کس یجوشم... وقت یآب جوشم... غل و غل وغل م یکتر-

 نیمنو زم داره،یبرم رویکار کاره مامانه، مامانه مهربانه... دستگ نیسراغم... ا

 !ذارهیم

 دست زدند.  شیو مهرآنا هر دو با عشق نگاهش کرده و برا سوزان

 . خداحافظ!میخاله جون ما رفت-

غش کردم برات. خداحافظ "قلبش گذاشت و همراه با گفتن:  یدست رو مهرآنا

 کرد و به سمت ژست رفت.  یاز آن دو خداحافظ "عشق خاله 

 ریکند و حرکاتشان را ز یم بیو ندانست که دو چشم از دور آن دو را تعق رفت

. دیایقرار است بر سر مادر و دختر ب ییکه امشب چه بال دینظر دارد. رفت و نفهم

 هم نه! دیشد... شا یآخرشان م یخداحافظ ،یآن خداحافظ دیشا
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 یمیسوم، متعلق به دوست قد یکه واحد ششم در طبقه  یشش واحد یا خانه

 شد.  یاش،  رخساره م

 یبود و قد شیپا ریکه ز یخود و دخترش باز شد، با دو نگاه یرا که بر رو در

خند کرد و لب یم نیکه کودکانه بر دل انسان نش ینداشت، روبه رو شد. دو نگاه

 برد.  یم غمایو عشق به  دییزا یم

 سالم خاله!-

آورد و  رونیزودتر دست از دستش ب یلیخ نایشد تا هم قد او شود اما آدر خم

 به سمت حسام دراز کرد:

 سالم حسام!-



 دهیصورتش به مادرش کش یمام اجزابود که ت یا یپسر چشم و ابرو مشک حسام،

 بود. 

 معرفت! یسالم ب-

 یکرد. زن یبه دوستش نگاه م رهیو خ ستادهیکه درست پشت سر او ا یمادر

 داشت.  شیابرو ها نیماب یریکه خال چشم گ یعال یکلیجذاب با ه

 مهربون؟ ی. خوبیسالم رخ-

 رفت و تن به تم رخساره چسباند و آغوشش را از عطر مشترکشان پر کرد.  جلو

 تو...  نیایب ؟یخوبم قربونت برم. تو چطور-

و حسام در کنار هم، هم دوش شدند و به  نایباز شد. آدر یرنگ چوب دیسف در

 یسالن را اشغال کرده بود، رفتند تا باز یشرق یسمت اتاق پسرک که گوشه 

مبلمان  یطرف، مادر ها دست در دست هم رو نیکنند و وقت بگذرانند. از ا

 ی. خانه اندداشته بود، نشست یماهر یکه سازنده  یا یو قهوه ا دیسف یها

 یکرد. روبه رو یم یکوچک، دلبر یاپن و سالن یاما جذاب با آشپزخانه  ینقل

 بود.  یبهداشت سیقرار داشت و سمت راست، سرو ید یاپن، ال س



 یشده بود و خبر واریحسام نصب د یکوچک تا بزرگ یها عکس ها وارید یرو

 سالن نبود.  یکجا چیکردن مادرش در قاب چهارگوشه در ه یاز دلبر

 !؟یخوب ؟یچه خبر سوز-

ا صد یکه حق داشت او را رخ یزد و تنها کس یصدا م یکه او را سوز یکس تنها

 بستن! یخواهر مانیو پ یدوست یعنی نیبزند. ا

بندم.  یم دیجد یقرارداد ها یسر هی! دارم گهید میگذرون ی. مستیبد ن یه-

 کال ذهنم مشغوله!

شربت  وانیکه ل یفرش را دور گردنش رها کرد و در حال یمشک یموها رخساره

 گذاشت، نق زنان گفتک یدوستش م یرا جلو

ر و بار ندارم. کا ی. اصال حوصله شهینگو که حالم خراب م یزیاز قرارداد هات چ-

 بدونم.  یزیکشه چ ی! اصال دلم نمچیه

 را از دستش گرفت: وانیو ل دیخند سوزان



 تیبهتره؟ مشکل مال تیوضع روح ؟یخودت چطور ؟یزن یباشه باشه! چرا م-

 رفع شد؟

 را در دست گرفت و گفت: یشربت ینیس رخساره

 !امیبچه ها و م یبرا برمیم-

 را باز و بسته کرد.  شیچشم ها ن،یو در همان ح دیرا سر کش وانیل سوزان

شد  اردیتا قامت بلندش دوباره در کنار دوستش پد دیطول کش قهیدو دق دیشا

 !دیجد یبا صدا و درد نباریو ا

 . زهیریوضعم بهتره چون مرتب پول برام م-

 لب کج کرد: سوزان

 هی. خورهیحالم ازش بهم م هیک دونهیو نم شناسمشینم نکهی! با اینامرد عوض-

 پست باشه!  تونهیآدم چقدر م

 :دیاش کش قهیشق یرو دست

 رو! یو رذل ینامرد ادیحجم ز نیهضم کنم ا تونمیاصال نم-



شد  یاش م قهیشق بانیبعد سا یا هیو ثان دیرقص یدستش که در هوا م رخساره

 را در دست گرفت و آهسته گفت:

دوسش دارم. بهش احساس خوب دارم. . من ستی. مهم نرسهیاالن بهمون م-

 . رمیگ یتپش قلب م بنمشیم یوقت

 با اخم نگاهش کرد: سوزان

غلط  هی! خوامشینم گهید فتهیبرگرده و به پام ب رادی! من اگر هیبس که احمق-

. برهیعمر زمان م هیو پاک کردنش  یدو غلط اضاف شهیدوبار تکرار شه م یاضاف

 حق نده، عاشقش نشو، احمق نشو!

 .دیموج دارش را در دست فشرد و باال کش یو موها دیکش یپووف رخساره

 ؟یکن یم کاریتو منو ول کن! خودت چه خبر؟ چ-

 گذاشت: شیجلو پا ی شهیش زیم یرا رو وانیآب دهان قورت داد و ل سوزان



رفتم  یمشترکمون رو زدم. ول یمیقد پیت نیتو ا دنید ی. امروز برایچیه-

د االن بهم ز یحرف هی یشرکت سیرئ م،یکه باهاشون قراره قرارداد ببند یشرکت

 درست فکر کنه! تونهیمغزم جنب و جوش نداره، نم

 :دیاخم آلود پرس رخساره

 کرد.  یزیبود؟ غلط کرد که ه یک-

 لبخند زد: سوزان

افم. اطر ییزهایچ هیکنم دنبال  یحس م یمنته ستین ی. آدم بدستیبدک ن-

 رخساره...  دونهیراز دخترمم م

 :دیرخساره پر رنگ

 !؟یلکسیر نقدریو ا دونهیم ؟یگیدروغ م-

 تسی. نامرد نمیریفعال جلو م ریبه  ری. دمیازش فهم ییزایچ هیآره چون منم -

 اعتماد ندارم! یمرد چیبه ه گهید رادیاما بعد از ه

 پوزخند زدک رخساره



 نر، مرد نه! نر!-

 !؟یو هنوز بهش حس دار یگیم ینطوریا-

 ...ادینداشته باشم؟ دوسش دارم. ز شهیآره دارم! بچم مال اونه مگه م-

 چطوره؟! تیام! حال روح تیخوبه خوبه! تموم شد ظرف-

 خوبم. خوبم. -

 :دیرنگ سوزان کش دیسف یبه مانتو یدست

 !شی. منو برد به سال ها پپتمیت نیعاشق ا-

! انشانکسی یها پیت .شانییرا بست و تصور کرد. چند سال پ شیچشم ها سوزان

را  رگی! چقدر خوشبخت بودند، چقدر همدکسانشانی ی! تتوکسانشانی یعطرها

 دوست داشتند و دارند و مطمئنا خواهند داشت. 

 !ق؟یرف یکجا رفت-

 لب زد: شیبازو یو با زدن دست بر رو دیخند سوزان

 !نمایس میمنو بزن بچه هارو ببر پی! پاشو تتیقلب لعنت نی. وسط انجامیا-



 . دیبه حال آمد و خند رخساره

 واقعا!؟ میبر-

 بلند کرد و از جا بلند شد: یخنده ا سوزان

 ! پاشو دختر!شهیکه نم مینر-

 

* 
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 زد.  یرا خودش م گریخورد. مشت د یمشت م کی

 یدرد م شیکرد، احتماال پاره شده بود. پاها یبود. گوشش درد م یخون صورتش

 بود؟ دهید بیآس شیکرد، زانو ها



فکر  شیسوخت. آمد به سوزش گلو یهمچنان م شیدهان قورت داد اما گلو آب

 نوش جان کرد.  یگریکند مشت د

خورد و سوخت. انگار  شیبه پهلو یگریگذاشت که مشت د شیگلو یرو دست

دور و بر که خان  یآهن بر به شکمش فرو کردند. چشم بست و به صدا ها یاره 

 زدند، گوش سپرد.  یدست م شیکردند و برا یم شیان صداخ

رد. ک ینا شده بود. داور پشت سر هم زمان اعالم م یب شیزد. پاها یتند م قلبش

 یچشم و ابرو مشک یشد اما جان بلند شدن نداشت. دختر یوقت داشت تمام م

مشروب در دست  ی شهیدست زد. ش شیو برا ستادیا شیرو یفر جلو یبا مو

مهر و  ان! با همیشگیهم یاغوا کننده  ی شهی. همان شدیدرخش یم  شیها

 یداد بلند شو خان! خبرش م یزد خان! حکم م یم شی! صدایشگینشان هم

 ای نییپا یاز دختر ها یلیخ یامشبش با او! خان بود و آرزو یکرد از همخوابگ

 !یباال شهر

رد ک تشیرد پهلو اذخان بودنش فکر کرد و جان گرفت. از جا بلند شد. نه د به

 کرد.  یرا به نوش درد وادار م شیکه پاها ییو نه لگد ها



درد و ترس  یچموش! جلو رفت. ب یرا موش بشیو رق دیرا کوچک د صحنه

چسباند و آخ  بشیقطورش را به صورتش رق یدست مشت کرد. دستکش ها

 !؟ندی. نشدیشن

 جلو رفت.  یو قدم ستیبراق را نگر ی شهیبا آن ش یمو مشک دختر

اش  یبعد یخورد. اما ضربه  یکیزد و  یکیدوباره و تازه تر گرفت. زد.  یجان

 تشک جا گرفت.  یو بر رو اوردیآنقدر تند بود که طرف طاقت ن

 یمحله  نیتر یمیکه در قد ییخان گفتن ها باال گرفت. دست و هورا خان

و  دیخودش، چرخ یشده بود برا یزورخانه ا یتهران باال گرفته بود و گود

 در سرش!  دیچرخ

بلند اعالم کرد. ده... نه... هشت...  یقرمز رنگ در دستش، با صدا یبا پرچم داور

 هفت... 

اد نشان د شیرا با انگشت ها یروزیکرد. نشان پ یو بازو کلفت م دیچرخ یم او

 یودرشت ر ییکه نقش بازو ییگذاشت. تتو شیرا به نما شیبازو یرو یو تتو



 ینیرزمیز یکه مدال ها ینشان خان! نشان بزرگ مرد یعنی نیت و اخود داش

 مدال! یعنینداشت... اصال خان  ی! تمامادیز ادیداشت، ز

 ...کی... پنج... چهار... سه... دو... شش

 ینالی! به فنالیشکست داد. رفت به ف یانیپا قیتمام شد. باز هم خان در دقا و

د. رسان یم بشیرا به ج یو پول هنگفت دیبخش یم تیاش را رسم یکه زندگ

به دختر رساند. تن به  تیجمع انیدست و هوارا ها را رد کرد و خودش را از م

 ت:گف گوششدرخشان در دستش، کنار  ی شهیتنش چسباند و با گرفتن ش

 رخساره! یامشب... امشب مال من-
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م کرد. چش نیاش نش نهیس یرو یتشد و دس چکیرخساره دور گردنش، پ دست

 از خواب پراندش! سشیخ یها



فسه ق یآورد بر رو یاش نشسته بود و فشار م نهیس یکیکه در نزد یباراد نگاه

 اش! نهیس ی

 ... یبرنا... برنا خوب-

 یزیکه خواب رفته بود و گوشش چ یینگران باراد، او را به حال آورد. به جا نگاه

 ی شهیجز ش یزیچ شی. چشم هادیشنیخان خان گفتن مردم نم یجز صدا

 . دید یمشروب و نگاه رخساره نم

 ادشیشد. کمرش از درد ترق ترق کرد.  زیخ مین شیدهان قورت داد و در جا آب

 چرخ دارش خوابش برده بود.  یصندل یافتاد بعد از رفتن طرالن چه ساده بر رو

 !؟یبرنا... با تو ام پسر. خوب-

 . دیورم کرده اش کش یپلک ها یو دست بر رو دیکش یقیعم نفس

 !دمیخواب بد د-

 معنادار براندازش کرد و گفت: باراد

 !یدیخواب رخساره د ای یدیخواب بد د-



 رخساره رعشه بر اندامش انداخت. آب دهان قورت داد.  اسم

 . دمیهارو د میآ...آره.! خواب قد-

 !؟یزنیچرا بهش سر نم-

 زدم!-

 در اعماق صورتش که گردو شدند. یماند و چشمان باراد

 ؟یک-

 ! شیچند وقت پ-

 حالش خوبه!؟-

خوب است  دانستی. نمدیفهم یرخساره را نم یو جسم ی. حال روحدانستینم

پسرش در کنار اوست و  یبد باشد وقت دیناخوش! چرا با ایبد، خوش است  ای

 ... دید یکه حسام را در آغوش برنا م یزند در مواقع یلبخند م

 و شاده خوبه.  خندهیحسام م یخوبه. وقت-

 :دیکش یاش را دست یشانیپ کالفه



خودمو بشناسم، چطور  تونمیبفهمم. نم تونمیاوقات. نم یگاه شمیخسته م-

 اون آدم شدم. یبشم. چطور نیتونستم ا

 . دیجلو رفت و در آغوشش کش باراد

 زانو زدنتو داداشم!  نمیغمتو داداشم! نب نمینب-

 !؟هیبابت چ تینگران گهیو حالش خوبه د یبهش سر زد یوقت-

ن طرال دنید بی. بابت آسکنمیکه هرروز دارم تحمل م یدیهمه تهد نیبابت ا-

 بشن! یبه خاطر من قربان ترسمیسوزان! م ای

 خند زد: شین باراد

 گور پدر طرالن!-

 :دیکه رک پرس ییبرنا و

 و سوزان!؟-

 تکان داد: یسر و دیبه چانه اش کش یدست باراد



 یلیخودشم خ یبلرزه! از طرف خوامیاونو دوست دارم. تو گور جاش امنه نم یبابا-

 خودش! یبرا یدوست دارم. مامازل

 اخم کرد: برنا

 باش! یجد-

 اخم کرد: باراد

 !شمیم یجد-

 تشر زد: یجد برنا

 باراد! رونیبرو ب-

 :دیاش کش یشانیپ یدست رو باراد

موقع  هاست به جون جدت! من غلط کردم. تو فقط  نیهم یغلط کردم برا-

و به حال االن ت یاون چه ربط ؟یزیریسوزان به هم م نیا دنیچرا با د نمیبگو بب

 داره؟!



اش  یشگیو ژست هم دیاش کش ینیب یگوشه  یرا تر کرد. دست شیلب ها برنا

 را به خورد نگاه باراد داد:

 !کسانی ی! تتوکسانیعطر  یبو-

 گفت: یبه شوخ باراد

 بده دلبندم! حیها را با رسم شکل توض کسانی-

 را باال برد: شیو صدا دییدندان به هم سا یعصب برنا

 یی. خودم با خودم تنهارونیبرو ب گمیدارم بهت م یباراد. بدون شوخ رونیبرو ب-

 . پاشو برو!فهیفکر کنم بهتر از ستون پنجم دادن به حر

 تنومند برادرش گفت: یشانه ها یبر رو دنیو با دست کش دیخند باراد

ل عطر مثل معض هی یفرنگ مونیاون م وونه؟یخواستم تست اعصاب کنم. چته د-

ابلون رفته ش گهید یکیپس بدم؟!  "تاوان"توون دیکرده من با یداریتو خر یقبل

 دیزده رو بازوش و خودشو کرده مادمازل ما با دهیرخ ساره خر میشابلون ن نیع

 . میجوابگو باش



 کوباند و گفت: گرشیدر دست د دست

ربطش  دونمی. نمیگو دهیو گز یباش. کم گو شهیبرادر من! رک باش و هم-

س . برو و بپریشیکه تو فقط با حرف زدن آروم م دونمیخوب م یبود ول یچ یتو

 ی. الکمیخیتار ی نهیشیمتعلق به قبل از تو. متعلق به پ شناسم،یرو م یکیمن 

 تونیکیعطر  یتتو زدن و بو طوریکنم.  داشیپ خوامیکجاست و م دونمیبگو نم

 کارته! هینه واقعا  ای هیمشابه بودن تصادف نیا نمیکرده. خواستم بب جیمنو گ

 زد و ادامه داد: یچشمک

 منم سوزان! یریگی. اگه باشه تو رخساره رو مشهینکنه آج گمیم-

 کج کرد: لب

نداشته. اسم هاشون به هم  یخوب قهیسل امرزشیاگه باشن پدر خدا ب یول-

 . خورهینم

 جا بلند شد و متفکر گفت: از

 رخ ساره...  میرخساره، ن ذاشتیاگه مثال م-



آمد.  رونیکه به خود گرفته بود، ب یلکسیو از حالت ر دیکش یا ینفس عصب برنا

اش تشر بزند که خود باراد عقب گرد  نهیبه س نهیاز جا بلند شد و خواست س

 گرفت و گفت:

 . تنها تنها فکر کن. و... و... رونیب رمین مم-

 در بود که ادامه داد: دم

 دختر خواهر رخساره.  نیمطمئن باش ا-

 رفتن دل برنا را خون کرد: رونیزد و بدو ب یبشکن

 باجناق برادر! میشیم-

 از حد مشوش تنها گذاشت.  شیب یرفت و برنا را با فکر و ذکر ها رونیدر ب از

 یتا صدا دیطول کش یرخساره را گرفت. کم یو شماره  دیکش یقیعم نفس

 را فرا گرفت: لیاندازش موبا نیطن

 پدر! یسالم آقا-



ا فرا ر کلشیکه تمام ه یکلمه ا ینیو سنگ یآب دهان قورت داد و به بزرگ برنا

 گرفت؛ فکر کرد. 

 ؟ییسالم. کجا-

 یرود خانه  یبودند. سوزان که گفته بود م رونیآمد. انگار ب یو صدا م سر

 رفتن با دوستش! رونیدوستش، نه ب

 با حسام.  نمایاومدم س-

 . دیبپرسد اما پرس دیترس

 !؟یبا ک-

 ممنوع کرده بود رابطه دایکه ترس داشت از گفتن دوستش. برنا اک یرخساره ا و

از  یمیقد یجز رخساره وهمان آدم ها یکس خواستیخودش را! نم ریغ یها

 وجود حسام خبرداشته باشند
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 تن... تنهام. -

 !نما؟یآدرس بده! کدوم س-

 که لرزان لب زد: یرخساره ا و

 عصر! یول... ول-

 

* 

 

ت و گذش یم نایسه ساعت از برگشتنش به خانه و تنها شدنش با آدر نکهیا با

 یرخساره را درک نم یتار هارف نیا یمدام در فکر فرو رفته بود، باز هم معن

 ! نمایکردنش از س رونیکرد. نه به زور کشاندنش به خانه اش و نه به زور ب



 یرا با او م بایز یشد و شب یکه با دخترش تنها م نیخورد بود اما هم اعصابش

 بود.  یته ِ خوش شیگذراند برا

ت با س یلباس دنیکرد و خودش هم با پوش شینایبر تن آدر یرنگ یصورت تاپ

 را فشرد.  شیو بازو ستادیا شیاو، روبه رو

 !ک؟یتو خانوم کوچ یبود یخوشگل ک-

 :دیلب خند یبه پهنا نایآدر

 مامانم. فقط مامانم!-

 کرد.  یبرد و دلبرکش م یحرف زدنش دل م یزبان کیت

 !میبرنامه شاد و شنگول دار یامشبمون کل ی! برام؟یکن کاریخب چ-

م ه ی. کملمیو ف خوامیمن قصه م ی... ولیول میموندیحسام م شیخب کاش پ-

 با کاکتوس! یو باز ینقاش

 لب غنچه کرد: سوزان



 فقط خورمیتموم صورتت رو م کنمیم یقاط ؟ینکن یدلبر ینطوریا شهیم-

 !کیواست خانوم کوچ ذارمیچشات رو م

 :دیمادرش مال ینیبه ب ینیو ب دیخند نایآدر

 شدن؟. بزرگ یمامان دمیکاکتوس هات رو ند-

 برد، گفت: یکه او را به سمت کاکتوس ها م یدر حال سوزان

 نیخوشگل ا ینایآره قربونت برم بزرگم شدن. خوشگلم شدن. درست مثل آدر-

 خونه!

حس خوبش را با کوباندن دستانش به هم نشان داد و در آغوش مادرش  نایآدر

 گم شد. 

 ... ادیکنما... اما خوابم م یباز خوامیم-

 . دیو با وجود تپل بودنش باز هم نتوانست او را بغل کش دیخند سوزان

به  میشیم داریبعد ب میبخواب کمی میبا حسام! بر نیبس که ورجه وورجه  کرد-

 !کشیبخاطر خانوم کوچ رهی. هان؟ فردام مامان کار نممیرسیم حمونیتفر



 خواهان یانگشت ها یبرا ینشگون شیلب غنچه کرد و ندانست لب ها نایآدر

 شود.  یمادرش م

 مامان! یاو-

 میبخوابونم دخترمو. بر می. برشمیاراده م یب ینطوریجون دل مامان! نکن ا-

 قربونت برم. 

 ینیرا ناز کرد. بوسه بارانش کرد. ب شیرنگش سپرد. موها دیرا به تخت سف نایآدر

 دعا کرد. یاش کل یخوش دخترکش پر کرد و به جان مامان عط یاش را از بو

 شاخ و دم دور کند؟! یب یوالیدخترکش را از آن ه خواستیاگر او نبود چطور م

قصه گفت. قصه  شیکرد، برا یدخترکش را نوازش م یکه تار تار موها همانطور

 خودش هم باردار از خواب شدند.  یخوابش برد و پلک ها یگفت و ندانست ک

 حیترج یاردیسالم گفتند و خواب را به ب گرید یایبه دن شینایبا آدر یک دینفهم

که در بطن مادرش  ییروز ها ادیبهم! به  دهیدادند، هر دو در آغوش هم و چسب

 کرد...  یم هیبود و از او تغذ

 



* 

 ... یسوختگ یآمد. بو یم بو

 دود...  ی... رنگ خاکستردید یم یخاکستر رنگ

 از جنس دود...  یکم آورده بود... نفس کم آوردن نفس

 زنده ماندن نبود...  یبرا ینبود، مرز ژنیهوا نبود، اکس دورش

 قلبش گرفته بود؟! یعنینداشت.  تپش

که در آغوشش گم شده بود،  یینایاراده به خود آمد و نگاهش به سمت آدر یب

 برگشت. 

 . دیکش یجان شده بود و انگار... انگار نفس م یب نایآدر

 :دیکش ادیو چطور فر یک دینفهم

 مممم....دخترم-
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. دست دیرس ینم یزیچ چیبه ه شی. دست هادید یرا نم ییجا چیه چشمش

 تخت نییرا در آغوش بکشد که ناخواسته او را هول داد و به پا نایدراز کرد آدر

 انداختش!

اش را  یشد و چطور قاصدک زندگ یمرد. چطور بلند م یواقع ی... به معنامرد

که قصد تمام کردن نکبت از  ییو نه خدا دانستیداد، نه خودش م ینجات م

 اش را نداشت! یزندگ

 گریآمدن نداشتند. قلبش د رونیب یبرا یکرده و راه ریگ ییانگار در قعر چا 

 ینجات م دیاما دخترش چه؟ خودش به درک، دخترکش را چطور با دیتپ ینم

 داد...

به  شیشک شده بود و چشم هانداشت از جا تکان بخورد. آب دهانش خ جان

 !چیو دگر ه دید یرو به موت فقط م یانسان یچشم ها یاندازه 

 ... نای...آدریدخترم... آدر-



 یکه دست دیبه خواب شد لیم شیداشت و چشم ها دنیاز سرش قصد پر هوش

ه ک یفقط با عجز و ناله ا ستیدانست ک یرا از پشت دور کمرش حس کرد. نم

 مطمئن نبود آن طرف بشنود، گفت:

 د...دخ...دخترم...-

از جا بلندش کرد و به سمت  یادیکه او را در بر خود گرفته بود، با زور ز یمرد

 نیمز یکم جان بر رو یدختر دیسوزان گفت دخترم و نفهم دیبرد. نشن رونیب

 خواهد.  یو دلش مادرش را م دهیدراز کش خواب

 سپرد.  نیو به ماش دهیچیپ ییوزان را در پتوآدم ها، س دید انیم از

 !نیزنزنگ ب ی! به آتش نشانمارستانیب رسونمشی. دارم مستیداخل ن چکسیه-

به رو گرید ینیرا داشت که ماش نیدر را قفل کرد و قصد سوار شدن بر ماش دو

 قرار گرفت.  شیرو

را به آنجا بکشد فقط چند نفر بودند که  یادینبود که مردم ز ادیآنقدر ها ز آتش

مشغول زنگ زدن به آتش  گریبا آب مشغول خاموش کردن بودند و چند نفر د

 ! ینشان



که پالک آشنا داشت.  ینیچطور سوار شد و فورا از آنجا فرار کرد. ماش دینفهم

 دارد! ییخانه با آن مرد خوش بر و رو، سَر و سِر ها نیا زدیکه داد م یپالک

که دخترکش را در دل خود داشت، دور شد.  دور  یسوزان یداد و از خانه  گاز

کرده است و ول کن  نیکم نشیپشت ماش نیصاحب آن ماش د،یشد و نفهم

 . ستیکه سوزان در بطن آن است، ن ییماجرا

فشرد و منتظر جواب  یرا در دستانش را م لیآشنا موبا یمقابل، مرد نیماش در

 دادن پشت خط بود. 

 ونمدیسوزان اونجاست. نم ی. خونه گمیکه بهت م یالو باراد... بدو برو به آدرس-

 شده.  یسوز شیامکان داره اونجا باشه. آت ینه ول ایدخترش اونجاست 

 چرخش واداشت.  نیرا با حرکتش به چند یشد و صندل زیخ مین شیدر جا باراد

 ... یبر یگیم یچ-

 کرده بود. رنگ پرانده و برنا ترمز پاره  باراد

 . فرستمیدختر بچه ممکنه اونجا باشه! آدرسش رو م هیسوزان!  یبرو خونه -



 را قطع کرد.  لیو موبا گفت

باراد فرستاد و  یرفت، آدرس را برا یمضنون م نیکه پشت سر ماش یحال در

 را گرفت.  یآتش نشان یبعد از آن فورا شماره 

ندارد...  یآورد. بچه گناه یدر آن خانه داشت از پا درش م نایبودن آدر الیخ

 فکرش را اول و به زبان آوردنش را دوم تجربه کرد:

 نداره! یبچه گناه-

* 

 

که سوزان را به آن  یپشت تخت ماینه چندان خوش س یکوتاه قد با ظاهر یمرد

 داد: یدستور م شیها یدست ریبود و رو به ز ستادهیبسته بودند، ا

 ریت هیاگر حرف نزد  چ،ی. اگر حرف زد که هنیدار یدختر رو تا فردا نگه م نیا-

 !نیکن یخالص فقط خرجش م



جان سوزان به زمزمه  یگرم و ب یکردند که لب ها یاطالعت م شیها یردستیز

 افتاد. 

 ... یآ... آدر-

 پراند: الشیبلند او را از خ ییبا صدا مرد

 یتو یگیم یدزد اموال من؟! چ یبرادر زاده  ؟یفاراب یبرادرزاده  یگیم یچ-

 ح.ر.و.م زاده؟!

به  کیرفت و با قفل کردن دست به گردن سوزان، او را از جا بلند شد و نزد جلو

 صورتش زمزمه کنان گفت:

خونه  . امروزکنمی! جفتتون رو نابود منیمشتم یعموت که رفت. تو و پسرش تو-

نه! ک یم یمن دکتر باز یکه داره برا هیتورو سوزوندم فردا نوبت اون کره خر ی

 کنم...  یکنم! داغونتون م یخرابتون م

 بسته اش را به او دوخت و عاجزانه گفت: مهین یچشم ها سوزان

 دخ... دخت...-



 تخت رها کرد و آخ سوزان به هوا رساند.  یاو را بر و یادیبا فشار ز مرد

تموم مال من  دیبا ،یرمفت خو یگذشت دوره  گهیخفه شو! دهنت رو ببند. د-

 ... رمیگیرو م زتونی. هم تو و هم اون پسر بدبختش! همه چنیرو پس بد

 آب دهانش را قورت داد و لب زد: یبه سخت سوزان

 من... من...-

نداشت که حرف بزند. آن  یو دوباره از هوش رفت. جان دیبگو یزیچ نتوانست

 ش؟یدشمن عمو .ستیحدس بزند ک توانستینشاخت، اصال نم یمرد را نم

دوست  لیوک کیو متهعد بود.  یمرد دولت کینبود! او  یکه آدم بد شیعمو

شان تا یشمرد و برا یخانواده اش مهم م یرا به اندازه  شیکه موکل ها یداشتن

 مال! یحت ایوقت، فکر  لیاز قب ییها نهی. هزدادیم نهیجان، هز یپا

مام ت شیه شد و فکر هابست شیبودن که چشم ها دنیو نفهم دنیفهم انیم در

 شد. 

* 
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 یکرد، م یم هیو داد گر غیکه با ج ییناراحت به مهرآنا یبا چشم ها باراد

دخترک دوستش خوب بود و معلوم نبود  تیگفت. وضع ینم چیو ه ستینگر

 یزیزد و بدتر از هر چ ینداشت، نبضش کند م یارینه! هوش ایماند  یزنده م

 مادرش در کنارش نبود. 

 ینم چیو ه دیکش یمهرآنا فقط آه م ی هیشوخ هر روز، امروز با بغض و گر مرد

 گفت.

ه تو . اگنمینب تیوضع نیا یو تورو تو رمیمن بم یخاله دورت بگرده. اله یاله-

 ... ارهی. طاقت نممونهی. زنده نمرهیمیسوزان م ینباش

 :دیداد کش و



 !ارهیبه خدا که طاقت نم-

 جلو رفت و کنارش نشست.  باراد

 ارم؟یب یخوایم یزیچ-

 سرخ به باراد انداخت و چانه لرزاند: ینگاه

 ست؟یسوزان کجاست؟ چرا صاحب بچش نشده؟ چرا ن-

 و ادامه داد: شیپا یرو یضربه ا زد

 شه؟یدختر م یچرا نگفت ب-

 :دیرا درون دهانش کش شیلب ها باراد

 ... ستیمعلوم ن یچیه ی. ولدنیکه انگار سوزان رو دزد نیماش هیبرنا رفته دنبال -

انه ش یشد. انگار مشکالتش با تمام قوا بر رو رهیمهرآنا گشاد به او خ یها چشم

 کردند.  نیاش نش

 !؟یچرا زودتر نگفت ؟یگیم ی... چیچ-



ود لم داده ب مارستانیانتظار ب یها یصندل یخرابش که  بر رو تیبه وضع باراد

 کرد و گفت:  یاشاره ا ست،یگر یو م

 یکه به حرف من گوش کن یبود ی. تو حالرمیبگ لمیف تتیوقت نکردم از وضع-

 آخه!؟

 :دیباراد، پرس یتوجه به طعنه  یب

 چرا آخه؟ االن کجاست...  دش؟یدزد یکجاست؟ ک-

اش را باال  ینیخورد. ب یچرخ شیشده بود. تند از جا بلند شد و در جا هول

 . دیکش یاش را محکم دست یشانیو پ دیکش

 . دنیسوز... سوزان رو دزد-

تش را از دس لیکه باراد موبا ردیبرد و خواست شماره بگ لشیبه سمت موبا دست

 :دیکش

 !؟یزن یکجا زنگ م-



گرفته بود،  یکه در دستان باراد جا لشیآب دهان قورت داد و به موبا مهرآنا

 شد و گفت: قیدق

 دیخبر مرگ اونو با یک نمیرو دست بذارم بب! دست سیزنگ بزنم پل خوامیم-

 بشنوم؟

 . دیبخش یرا تر شیو لب ها دیکش یپووف باراد

 دونمیرفت و باالفاصله من روبا خبر کرد. نم ییکذا نیاوال که برنا دنبال اون ماش-

کرده باشه. اگر  ریدختر بچه داخل گ نیا دیحدس زده بود شا ییطورها هی یول

با سوزان و  تیندادم فقط به خاطر دوست تیحیرو ارج به تو زنگ زدم و باران

 بهت نگم! تونستمیدونستن راز هاشه وگرنه م

 باراد بود!؟ نی! ایجد چقدر

 سر جات و منتظر خبر از طرف برنا بمون، درست مثل من! نیبش-

 شد: نیخشمگ مهرآنا

 نم؟یبش یگیشده، م دهیاون تو. خودشم دزد رهیمیدخترش داره م-



 به گردنش داد: یحرکت باراد

. به ینیبش دی. بله که باینجاتشون داد دیشا اریدر ب ینه پاشو برو سلطان باز-

 تیوضع نمیمنتظر موند بب دیو اومده. االن فقط با میپسرخاله ش خبر داد

 !نی! انقدر فلفل نباش. بششهیم یدخترش چ

 ستگاهیه او ب . پشت به او کردستیمعنادار او را نگر یو با نگاه دیکش یپووف مهرآنا

 رفت: یپرستار

 !؟ومدنین یفاراب یخانوم آقا-

 داد: لشیتحو دیناام ینگاه پرستار

 !گهید ی قهیتا چند دق رسنینه متاسفانه! اما م-

ها  یصندل ی. رودیکش یقیاولش برگشت و نفس عم یاز قبل به جا دتریناام

 :ستینشست و اخم آلود باراد را نگر

 !کنمینشه... به برنا زنگ بزن! خواهش م شیزیچ هیمن نگرانم! سوزان -

 . دیرا در دهانش کش شیتکان داد و لب ها یکالفه سر باراد



 . نه؟شمینم فتیحر-

 را باال برد: شیبا بغض نگاهش کرد که باراد دست ها مهرآنا

 باشه باشه، گرفتم. صبر کن!-

 برنا را گرفت و منتظر جواب دادن ماند: ی شماره

 ... یبر-

 نفس نفس زنان فقط گفت: برنا

 تو! قطع کن! رمیقطع کن دارم م-

 که قطع کرد و فقط گفت: یباراد و

 حرف زد! شهیشد، فعال نم یم کیانگار داشت به سوزان نزد-

 آمد و مهرآنا به سمتش هجوم برد.  رونیبا تمام شدن حرف باراد، دکتر ب همزمان

 دکتر... دکتر حال بچه چطوره!؟-

 ت به مهرآنا انداخت و لب زد:ناراح ینگاه دکتر



راست و دست راستش! نفس  یران پا ینواح یداره. تو یپنج درصد سوختگ-

. به هوش اومد خبرتون کشهیداره، فعال با کمک دستگاه داره نفس م یتنگ

 گفت خطر رفع شده...  شهی. مکننیم

را بست. خواست خدا را شکر کند که  شیو چشم ها دیکش ینفس راحت مهرآنا

 چشم در ن،یرحسیزن ام یاز پشت به او بند شد. برگشت و با چشم ها یدست

 :دیکه فقط نال یچشم شد. زن

 باباش! س...سوزانم اونجاست... ی. آدم...آدم هادنیرو دزد نیرحسی... امیام-
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ما را به اغ دیشن یکه آن حرف ها را م یدر بهت فرو رفت و همزمان باراد مهرآنا

 برد. آنجا چه خبر بود؟ 

 د؟!مان یچندجانبه م یمنتظر حمله ها دینفر نبود و حاال با کیسوزان  دشمنان



  ال؟یل یگیم یدار ی... چیچ-

 یبسته  مهین یبا مهرآنا قرار داد و منتظر به لب ها فیخودش را هم رد باراد

 بخشش شده بودند، چشم دوخت: نتیکه قطرات اشک ز الیل

 بود! لیوک هی نیرحسیام یچطور بگم آخه! بابا... نیبب-

زن  هیخدا نکنه ". در دل غر زد: دیسر تکان داد اما باراد کالفه لب جو مهرآنا

 "بگه خوادیباباهه رو م یکنه االن رنگ مو فیبخواد داستان تعر

و گفت  نیرحسیمدارک داد دست ام یسر هیرفت  یم ایداشت از دن یاون وقت-

در  نیرحسیام یبود که توان مال ییمشت وام ها هیمن رو پس بده.  یوام ها

ه در خون ختنیپدرش فوت کرد ر یهم به اون نداشت. وقت یخور اون نبود. و ربط

 . میخوایو گفتن که ما پولمون رو م

 :دیبه سمتش خم شد و پرس مهرآنا

 ست؟یطرف حسابتون بانک ن یعنی-

 خرج باراد کرد که مهرآنا گفت: ینگاه میآب دهان قورت داد و ن الیل



 د،یسوزانم االن فهم یاز اولش بود و بچه  ی. وقتستین یاعتماد کن! مشکل-

 !ستیگناه ن شیبق گهید

 تکان داد و گفت: یسر الیل

 ین. اون از لحاظ قانوکنهیکار م یکه با پول سود ونرهیلیم هی. ستینه بانک ن-

 . دهیرو تحت فشار قرار م نیرحسیام یرقانونیپول کنه داره از غ یادعا تونهینم

 خب... خب االن کجا بردنش؟-

 گذاشتن و نیرحسیام یصدا که برا هیشماره تلفن ازشون دارم و  هیمن فقط -

 خونه واسه من فرستاده! یتو زنیبر نکهیاونم قبل از ا

 خودتون؟!  یخونه -

 آره! -

انگار مهرآنا را به خواست اما  یداد. نم یبود و مدام آب دهان قورت م دهیترس

 که سوخته است فکر کند و ذهنش یاصال به دخترک توانستیشوک برده بود، نم



ز و پس، پروا شیحرف پ یگناه، ب یشد ب یکه داشت مجازات م یدر کنار سوزان

 کرد.  یم

 و گفت: دیرا به دندان گز شیلب ها باراد

و و سوزان ر نیرحسیچه خبره، اگر ام مینیبب میمنتظر زنگ برنا بمون دیبا-

 ... یقیبه هر طر ارهینتونست ب

 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

 !میخبر کن رو با سیپل دی. اگر هم که برگشتن باز بامیرو با خبر کن سیپل دیبا-

 آرامش! ینهاد ب یسر تکان داد پشت سر هم! چشم بر رو الیل

 لب خواست: ریکرد. ز نیرا قفل زم شیو پاها دیبه هم مال دست

 کنه فقط! رشیکنه! خدا به خ رشیخدا به خ-

* 

 تر!  اهیس شیرو یو جلو اهیبود. آسمان س شب



که باعث قوت قلبش  یداشت و نه امراجرا کننده ا یبود.  نه دست راست تنها

 شود!

 دور و اطرافش! یبدون خان و خان صدا کردن ها رزادیپ یبود! برنا خودش

 را نجات بدهد؟   دیکش یکه آن تو زجر م یزن توانستیم چطور

نداشت اما او  یگرفت. به سوزان تعلق خاطر یاش آرام و قرار نم نهیدر س نفس

تقاص مادر شدنش را  دیکه حاال حاال ها با یقربان کی. دید یرا مانند خودش م

 پس بدهد. درست مانند خودِ خودش!

 یگاهش شده بود. سنگفرش ها نیشهر، کم ینقطه  نیدر باالتر یاشراف خانه

 یشده بود، کارش را مشکل تر م هیکه تهو یضد سرقت یدر ها ای اطیدرون ح

 کرد. 

 یپا درش بود، کل یجا یها واریکه تنها نقطه ضعفش، د یباال رفتن از در یبرا

 دست دیکرده بود. حاال با داریاش را ب دهیخواب یها چهیبود و ماه دهیعذاب کش

 انداخت.  یم میقد یروز ها ادیکرد و به  یم داریراب شیها



را  اطیکه کل ح ییاز ده درختان بلندباال یکیو پشت  دیکش ییصدا یب نفس

ب شد در ش یرنگش باعث م یکرده بودند، قرار گرفت. لباس مشک یحصار کش

 بورش نه!  بایتقر یو موها دینشود اما پوست سف دهید

 یهسالح و کال نینامرد، چند نیرحسیام یفرار از دست آدم ها یبرا شهیهم

کرد و انگار حاال به دردش خورده بود.  یبا خود حمل م نیرنگ در ماش یمشک

ضامن دارش را در دست محکم گرفته  یو چاقو دهیسرش کش یکاله را بر رو

چاقو،  ندناش را در دست کرده بود تا در صورت جا ما یچرم یبود. دستکش ها

 نکنند.  دایاز او پ یرد

شد.  اطیوارد ح گرید ینیکرده بود که در باز و ماش ستیدوزاده ا یرو ساعت

 یو مرد ستادیا اطیخرجش شده بود. وسط ح یادیکه پول ز لیطو ینیماش

 خوب داستان! نیرحسیبه ام هیشب ی. مرددندیکش رونیآشنا را از آن ب

بردند،  یکه او را کشان کشان به داخل م یبه دو مرد یبهت زده نگاه برنا

 و با خود گفت: ستینگر

 چه خبره؟! نجایا-



 را در کنترل خود گرفته بود، محکم گفت: نیرحسیکه ام یاز مردان یکی

 !میاریامشب دخل خودتو اون دو طرف بهت وصل رو م-

 طرف وصل؟ منظورشان چه بود!؟ دو

 و همان زمان جواب گرفت. دیبا خود پرس برنا

رو گرفته، از دو طرف  یر موزاون دخت یکه  بابات شکر خورده بود خاله  ستین-

 نجایو به ا یخرجش رو داد بای! بعد بابات تو تقرگهید یش یم میبهش ق

 آشنا بشه! هوم؟! نجایبارم اون با ا هی ستی! بد نشیرسوند

هم پسرخاله اش  نیرحسیسوزان ازدواج کرده بود و ام یبا خاله  نیرحسیام پدر

کرده  یکه سال ها با آن ها زندگ ییاز علت ها یکی! شیشد و هم پسر عمو یم

 بود.  نیهم ا دید یو او را مثل برادر خودش م

 !نجایا میبرو تو که امشب کشتارگاه دار-

 را قطع کردند.  شانیو با کشاندنش به داخل خانه، صدا گفتند

 بر اندام برنا افتاد.  لرز



 لشیکشتن؟ کشتار گاه؟!موبا مردن؟
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 به باراد داد: یامکیر آورد و پد را

به ماجرا  یسوزان چه ربط ی! عمواریمهرآنا درب قیباراد! ته موضوع رو از طر-

 !عیداره؟ سر

 . دیبلند باال به دستش رس امکیپ نیتا چند دیطول کش قهیده دق دیشا

 ".میاز جانب تو هست یتو؟ ما منتظر خبر یداداش مگه نرفت-"

ر سوزان. خب شیپ ارنشیاحتماال ب گهیو م نجاستیپسر عموئه ا اروی نیزن ا-"

 ".میبده ما نگران هست



ان  وانهید مشت هی. یایب دیاونا نبا یبدون که ب نویفقط ا ه،یاش طوالن هییقض -"

 یداره که چون از راه قانون یکیبه  یبده یکه اون دو تا رو بردن! پدر پسره کل

 "کنه و...  یم یاخاذ ارهیپسره م یکه رو یبکنه داره از فشار یغلط تونهینم

. چشمش دهیتحت فشار قرار م شتریاالن داره با وارد کردن سوزان اون رو ب-"

 "مال و اموال سوزان رو گرفته انگار!

 دل را تکان داد: یب یکه بدجور دل برنا یآخر امیپ و

 که یتتو دار هی ی. راستیاریکم ب دیکه نبا یخان هیبرو... فراموش نکن تو  -"

 ".خوادیدخترش سوخته و مادرش رو م اد،یسرش ب یی. نذار بالیاریتهشو درب دیبا

 آخرش امکیاسش را فعال کرد. پ یپ یقرار داد و ج بشیج یرا تو لیموبا برنا

 را شروع به نوشتن کرد. 

 "اس! یپ یبه آدرس ج ایاگر تا صبح برنگشتم، ب-"

سوزان دستانش را از  غیج یادامه بدهد که صدا امشیبه نوشتن پ خواست

 حرکت انداخت. 



 ی. از دختر هادیشن یکه مدام در کنار خودش م ییافتاد به صداها ادشی

 کرد از خاطرش گم کند.  یرا بست و سع شیمختلف... چشم ها

 بلندتر از سوزان! یصداها و

 !نینه... نه... ولم کن-

 یدرخشان یزنگ بزند اما... اما خودش هم پرونده  سیبه پل توانستیم کاش

خراب بودند و به ساقه  شهیآدم ها از ر نیکند. ا سکیهم ر توانستینداشت. نم

د ها را وار سیکرد، پل یم دایپ خیکرد. اگر وضع ب یتر م یزدن فقط آن ها را جر

 کرد.  یکار م

ا کنار ر لشیاضافه کرد و فرستاد. موبا "نیایب سیو با پل " امشیپ یانتها به

 شد.  کیبود، به ساختمان نزد دهیکه قبال د ییموزش هادرخت رها کرد و با آ

 و رفت.  "مامان مش مش واسم دعا کن "لب گفت:  ریز

 

* 



 

پوشش  یشده از دودش را ب اهیجان و س یتخت انداخته بودنش!  جسم ب یرو

 به پس یرا راض نیرحسیکه زجرش بدهند و ام یکرده بودند نه کامل اما تا حد

 کنند.  شانیدادن پول ها

بزند اما آن  دیناموسش را د خواستیبسته بود و نم نیرحسیام یها چشم

ش سوزان آت یرا نداشتند، به نگاه ها شانیکه قصد تمام کردن زجر ها یهوسرانان

 دادند.  یزنشان ادامه م

 ها! وونهید نیولم کن-

. اما دیکش ی. نعره مدیغر یزد. م یکرد. تشر م یو التماس م ختیر یم اشک

و  کارشان را بکنند خواستندیداشت؟ پول پرستان ش.ه.و.ت پرست م دهیر فامگ

 در انتها بکشندش!

 کیخود داشتند به او نزد اریکه آنجا بودند و آن دو را در اخت یاز سه مرد یکی

اشکدار سوزان انداخت و لب  یچانه اش برد. نگاه به چشم ها ریشده و دست ز

 زد:



 خانوم کوچولو! ییتو امشب سهم ما-

 ریکه اس شیکه دهانش را بسته بود، تقال کرد و پاها یچسب ریز نیرحسیام

جاها  نیکار به ا خواستی... هرگز نمخواستیطناب بود را محکم تکان داد. نم

 شود!  دهیکش

 کثافط. نکن... به من دست نزن... -

 !فیمواقع ضع نیکند. زن بود و در ا یتوانست کار یم کاش

حکمش را داده بود که تا صبح آن دو بعد از گرفتن  نیفته و آخرر سشانیرئ

 رونیکند، کشته و از آنجا ب یم سیکه مال و اموالشان را به نام رئ ییامضاها

نش هم از ت یقبل از کشتن سوزان، نفع خواستندیگرسنه م یبروند. آن گرگ ها

 ببرند. 

تش شدن دس دهیکش . همزمان بادیرا د شیو تتو دیسوزان کش یبازو یرو یدست

 یزی. چدیدرون دلش جوش یزیبرنا بسته شد و چ یسوزان، چشم ها یبازو یرو

 هم مقام با خشم! رت،یهم نام با غ



را! اگر به آن ها  ینامرد میآورد آن حجم عظ یو طاقت نم دید یپنجره م از

 کرد.  یبرسد قطعا خفه شان م

به  نهایهم ناش دیاما نباکرد  یمعطل م دینبود. نبا یگریآن سه نفر، کس د جز

 شد.  یم شانیگفت و سهم چنگال ها یدل گرگ ها سالم م

 داریب ییمحکم و پاها ییانتقام جو، دست ها ییو با لب ها دیدر دل کش یا نعره

که هر پنج نفرشان  یگاه کرد و به آن اتاق هیها را تک واریشده وارد خانه شد. د

 شد.  کیرا پوشش داده بود، نزد

 سوزان و بست چشمانش را! یها ادیفر دیشن

 خانوم کوچولو؟  میشروع کن یاز کجا دوست دار-

 و التماس کردک ختیاشک ر سوزان

 اما ناموسم رو نه! نکن...  دمیم نیبخوا یتورو خدا! هر چ ننینک-

 تنش! یزخمت مردان بر رو یشد دست ها یم دهیکش و

 در دل زخم خورده اش! ییشد بند ها یپاره م و



 اما...  یرس یم یخوب یجا هیتو امشب به -

 کرد و ادامه داد: نیرحسیبه ام یا اشاره

تو دو  یرو امضا کنه! اگر نکنه زجر ها زهایچ یسر هیاول  دیشازده با نیاما ا-

 ... شهیبرابر م

شد و  رهیبود، خ نییکه سرش پا ینیرحسینگران و ترس آلود سوزان به ام نگاه

 صدا بلند کرد:

 ... ریامضا کن. نذار ام یلیجون ل تورو به-

 شانه اش را! دیکنار کش و

 !وونهی! دست نزن دیبه من دست نزن لعنت-

کل کمرش را فرا گرفتند. چه خوب که تتو  شیافتاد و آبشار موها نییپا سرش

 شد... یکه حساس م یحساس بود! و اما از وقت شیشد، برنا رو یمخف
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او بلند شد.  یها غیزنانه سوزان رفت که ج یبه سمت لباس ها دستش

 دو برابر شد.  شیتقالها

 ... نین. به ناموستون. نکمونتونی. به انتونیتورو به د نی... من مادرم. نکننینکن-

 یرا درک م زیاش کرده بود. همه چ یلیسرخش کرده بود. درد زخم و ز اشک

 ... یکرد جز تجاوز! جز زور... جز ناتوان

 یکرد و راه یکه تقال م ینیرحسیلرزانش را به سمت ام یهق کرد و لب ها هق

 نداشت، به حرف آورد:

ر پدر ماد یمنو نکشن که بچم مثل خودم ب ری... امریبچم... بچم نسوزه ام ریام-

 بشه... 

 . دیکش غیج

 پاشو امضا کن ولمون کنن...  ریام-



حظه داشت که تا ل ینداشت؟ خانه ا چیه یبکند وقت توانستیچکار م نیحس ریام

 آخر هم پدرش گفت سهم سوزان است.  ی

ا ر نیرحسیام  رهیخ رهیو سکوت کرد. خ دیاست. د ریسر به ز نیرحسیام دید

 . سکوت کرد و سکوت کردند همه! ستینگر

هوس آن مردان، درد سوزان، ناموس  ادیو حجم ز ییصدا یآن همه ب انیم در

اگانه جد یاش خانه ا یکه بزرگ یاز سالن یشکستن یصدا ن،یرحسیام یپرست

 شود، آمد.  یشد گفت شامل م یرا م

 دادند.  ریمس رییبه بهت تغ هیو چشم ها از گر ستادندیها از حرکت ا دست

 گفت: ،یگریاز مرد ها به د یکی

 ادم! ایگربست  ایچه خبره!  نمیرو بپا بب رونیبرو ب-

 نیرحسیام یشانه  یاز رو دنیگفت و با دست کش یچشم رندهیدستور گ مرد

 رفت.  رونیبه ب



 یو صدا دیچسب شیبرنا به گلو یبود که چاقو دهیبه ستون وسط سالن نرس هنوز

 :دیاو را در کنار گوشش شن یمردانه 

 بهش؟! ید ینم کی. علکنهیسالم م لیعزرائ-

هوش  یآوردن دستمال ب رونیو با ب دیکش یکه با خود آورده بود، دست یلیوسا با

 نیصدا زم یهوشش کرد. ب یو ب دیدهانش کنار کش یکننده، دستانش را از رو

مهلک، گردنش را نشانه گرفت و از آنجا هم خلع هوشش  یانداختش و با ضربه ا

 کرد. 

نفر  نامدیکه دستور گرفت و بخاطر ن یتا نفر دوم دیکش واریرا پشت د جسمش

 کند.  ریرا اس دیایب رونیاول ب

تن در بر راه رف یمبن ییوقت برد تا صدا قهیدرست بود و فقط پنج دق نشیتخم

 ساخت اما... نطوریو کار او را هم دیکنار خود شن

اسلحه را از پشت گردن، حس کرد. صاحب اسلحه  یآخر، سرد یلحظه  اما

 زمخت داشت: ییصدا

 !؟یشیدعوت داخل م یکه ب یصاحب خونه ا-



 

 [50:46 71,66,60, ]ژست

#90 

 گفت!  یاست، دروغ م دهیگفت نترس یم اگر

شده بود و حاال... انگار واقعا وقت جدال  ریوجدان اس یمشت آدم ب کی انیم در

 بود.  دهیرس

 یرا بست. همزمان با نشستن پلکش بر رو شیدهان قورت داد و چشم ها آب

 اش جستن گرفت.  یشانیعرق از پ گرش،یپلک د

 روبه رو، جلو برو! واریبه د دنیتا رسدستاتو ببر باال و  -

به جا مانده بود.  شیسوزان قطع شده و از او فقط نفس نفس زدن ها یصدا

 دهیشن گریکرد که آن هم رو به زوال رفته بود و د یدهان ناله م یتو نیرحسیام

 شد.  ینم

 گفت تا به موقع اش، او را شکار کند!  یمرد باشه م نیبه ا دیبا فعال



دست  یحرف چیه ینگفت تا او را نگران نکند. ب چینزد تا سوزان نترسد. ه حرف

 یمحکم تجربه کند. سرد ییرا با پاها واریبه د دنیباال آورد و جلو جلو رفت تا رس

روز  یادآوریرا خنک کرده بود، مدام به ذهنش  شیکه کنار گوش ها یاسلحه ا

 کرد.  یسرد گذشته اش را م یها

 !یسبون و تکون نخور عوضبچ واریپاتو ب د-

هو  کینه چندان صد در صد!  ینگفت و در صدد اطاعت بر آمد اما اطاعت چیه

اسلحه و گرفتن مچ دست مرد با دست  یبه جلو برگشت و با گذاشت دستش رو

ه آسمان را ب ادشیفر ش،یپا انیپا م دنیو با کوب دیسه گوش آفر یمثلث گرش،ید

 د! رساند و اسلحه را از دستانش ربو

 یکیاش، کامل کرد و زد.  نهیتخت س یافتادنش را با نشستن بر رو نیزم یرو

 . دیکش ییافتاد سوزان چه درد ها ادشیزد و 

تواند داشته  یم یچه حال بد یقربان کیشد  یرا زد و در ذهنش تداع یدوم

 باشد. 



 یبرا ییتا بتواند جاندار به او مشت بزند. جا دید یم فیکث یمرد را صورت صورت

 زدن نمانده بود، هم خودش خورده بود هم او به خورانده بود. 

 اتشیح یآن برا یرا جا شیرفت بس که نفس ها یدر دهانش به قورت نم آب

 به کار برده بود.

 !یبه اون دختر دست بزن یچطور تونست یعوض یتو-

 . دیشن ینم چیگفت و ه یم یکی خورد،یم یکی زد،یم یکیخوب نبود.  حالش

 !؟یهست یتو... تو ک-

 . ختیصورتش ر یرا پر آب دهان کرد و بر رو دهانش

 مثل تو! آشغال حروم خور نجس! یعوض هینامرد مثل تو.  هی-

به اتاق  یاو، طور یدور پاها شیبه صورت کوفت و با دوره کردن پاها یمشت

 . مقابله کردن نداشت یبستش که خود مرد هم توانا یسوزان رساندش و به صندل

و  تسیبرنا را پس خود داشت، متعجب نگر یکه صدا یبه صورت بسته ا سوزان

 زد: شیصدا دیاز ام یخال



 ب... برنا؟-

ش، و خود یکردن مرد در مرز صندل یزندان یرا برا شینگفت و نفس ها چیه برنا

صورتش برداشت و با پشت دست عرق  ینگه داشت. تمام که شد، کاله را از رو

 را پاک کرد.  شیها

انند م یا یمردک عوض خواستیو نم ستیسوزان لباس مناسب تنش ن دانستیم

 شیکه سوزان برا یرفت و در سکوت نیرحسی. اول به سمت امدیایاو به نظر ب

 دورش را رهاوارانه به تخت سپرد.  شیساخته بود، دهان او را باز کرد و طناب ها

 دهان قورت داد و اخم کنان فقط گفت: آب

 نش کن! لباس نبود، لباس تنش شو! ناموسته!برو و لباس ت-

او از  ای دهیند یمرد نینگاهش کرد که انگار تا به حال همچ یطور نیرحسیام

 آمده است.  گرید یا ارهیس

ت برداش یآهن ییهمان تخت کذا یرا از رو گرید یو طناب نیرحسیطناب ام برنا

 نیزم یافتاده بودند، برد. آن ها را بست و رو یاول یکه آدم ها ییو به جا



. دیرا برتن سوزان د نیرحسیام یبه اتاق برگشت، لباس ها یکرد. وقت شانیرها

 انداخته بودند.  نیزم یاو، پاره شده و بر رو یقبل یلباس ها

 یاهنگ میخودش، ن یبود و نگاهش بر رو نیرحسیاش بر ام هیسوزان که تک به

 .دیکش یانداخت و نفس کالفه ا

خودت دست و پا کن تا  یرو برا ییجا هیدخترت خوبه اما خونه ت نه! فعال -

 ... یکن دایجارو واسه خودت پ هی یبتون

 فقط گفت: سوزان

 االن! نی! همرونیب دمیببر-

 

*** 

 

 "قسمت پنجم "
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را  شیلباس ها یها متیق ایرد. ک یکه هر کس با ظاهرش قضاوت م یسوزان

پرداخت، در  یساعت ها با او به بحث م ش،یها فیمارک ک یبرا ای دیپرس یم

زنده ماندن دخترش حاضر  یبود که برا یمادر فوق العاده احساس کیفقط  تینها

 بود جان خودش را فدا کند. 

. دیشده اش کش دهیپوش یبه زخم ها یرا در دست گرفت و بوسه ا نایآدر دست

 . دیو تنها توانست بگو ختیاشکش ر

شب نگهت داشتم و اون شبم نتونستم  هیلعنت به من! لعنت به من که فقط -

 آدم باشم! نتونستم... 

را بست و اشکش  شیاش گذاشت و چشم ها یشانیپ یرا رو نایآدر گرید دست

 را رها کرد. 



 ی مهین هی دی. شایمن یایو دن یخوشحال یتو همه  ،یستیتو فقط دختر من ن-

کنه خوب باشه و تورو  یخودشو م یت تمام سع گهید ی مهیتو نامرد بود، اما ن

 ها کنه. نیبهتر قیال

را  تخت دخترکش یاش را با گذاشتن سر بر رو یو خستگ دیکش یقیعم نفس

 به خواب فرستاد. 

. هر وقت اومدم پناهگاهت ستمین قیامشب رو تو به من جا بده. من که ال هی-

 پرتگاهت شدم.  باشم،

 نه خانه گریخواب بدهد. د شیکرد به چشم ها یو قورت دادن بغضش سع گفت

! بترساندش یکه دست دراز ینگران باشد و نه جسم سالم شیداشت که برا یا

و تا حمام  دید یخودش را نجس م ینکردند ول تشیاذ قیبا آنکه آن مرد ها عم

 خورد.  یکرد، حالش از خودش به هم م ینم

 که گفت: دیمهرآنا را شن یآهسته  یو بعد از آن صدا نایدر اتاق آدر یصدا

 سوزان!-

 بلند کرد و به سمت مهرآنا برگشت.  سر



 جانم!-

که ازت سالم مونده رو انتقال  یلیخونه ش. وسا میمنتظره با من بر رونیبرنا ب-

 خونه ش! نگیپارک میداد

 بد نگاهش کرد که جوابش را زودتر از سوال کردنش گرفت: سوزان

مادربزرگت که  یناامنه. خونه  نیرحسیام یبردش. خونه  گهید ییشد جا ینم-

 ی. خونه یشناسیماهم که مامان نگرانمو م یفاش بشه. خونه  میخوایاصال نم

 !؟میتا ببر یسراغ بر یا گهید

 ژست! یبردیم-

 خند زد: شین مهرآنا

ون قافله بودنش رو نش قیرف قمیطر نیدزد و از ا کیطرالن خانوم بره بشه شرتا -

که از دخترت خبر  ییشمار کس ها شمینطوریبفهمه. هم یکس خوادیبده؟! نم

 !شهیم ادیدارن داره ز



دخترت و آتش زد به جان سوزان! گفت و قلبش را به درد آورد. دست بر  گفت

 رها کرد.  قلبش گذاشت و اشک سمج چشمانش را یرو

 خدا لعنتم کنه!-

... یشد با او کل کل کرد. حت یاش داغان بود که نم یو جسم یحال روح آنقدر

 مهرآنا را مجاب به درک کردن حال االنش کند.  توانستینم یحت

 باال برد و گفت: دست

 . گور پدر حموم و حموم کردن. مونمیدخترم م شیامشب پ-

 برنا را از پشت شانه یکه صدا ندیبه سمت دخترکش و خواست بنش برگشت

 . دیمهرآنا شن یها

 ؟یایچرا نم ؟یکن یشده چرا معطل م ی! چتایوریسن-

 :دیمتعجب به پشت شانه اش برگشت و فقط پرس مهرآنا

 سبکه؟! نیاالن موقع صدا زدن به ا-

 تکان داد: یباال انداخت و سر یشانه ا برنا



ش صدا زد، دست به دامن دوستش به اسم خود یرو جلو یکی شهینم یوقت-

 !شنیلقبش م

 گشاد کرد و ادامه داد: چشم

 سبک منو نگه داشتن دور از اخالقه؟! نیاالن به ا نیکن یفکر نم نکهیو ا-

 بسته به سمت برگشت.  مهین یو با چشم ها دیکش یپووف کالفه ا سوزان

 یبرا نکهیممنون از ا ،ی. ممنون که کمک حال بودامیجانم چیمن امشب ه-

 امشب نه! یول یپناه شد لمیوسا

 محکم گفت: برنا

 ندادم. امر کردم...  شنهادیبهت پ ایمن ازت اجازه نگرفتم -

آرامش دخترش از  ینگفت و فقط برا چیبحث کردن نداشت، پس ه ینا سوزان

 یرو یبروند. قبل از ترک کردنش، بوسه ا رونیب شانییجا بلند شد تا سه تا

 را با دست مرتب کرد.  شیاش نشاند و رستنگاه موها یشانیپ

 به برنا انداخت و گفت: یبه مهرآنا و نگاه یاز در، نگاه رونیب



باشم. اما  گهید یکیفردا  دمی. قول منیامشب منو رها کن نیلطفا فقط هم-

به استراحت دارم و  ازیندارم. ن یخوب یو روح ی. حال جسمنیامشب رو بگذر

 . امشب... ادیر دخترم به دست ماستراحت کنا نیا

 و دستورانه گفت: دیحرفش پر انیو م دیلب به دندان گز یجد برنا

 یها میکنن. اما تصم یاشتباه جبران نم یها میاشتباه رو با تصم یقضاوت ها-

شه دختر بلند ب نیجبران کرد. اگر فردا ا شهیدرست م یها میاشتباه رو با تصم

کمتر  و نهیمچاله بب مهین نکهیا ایبهتره  نهیتورو بب یمچاله شده  ی افهیو ق

 نه؟یبب بیآس

 کرد و فقط گفت: هیتک مارستانیسرد ب واریبه د سوزان

. اونم ذارمیباشه، من دخترم رو تنها نم تونهیم یچ گرانیفکر د ستیبرام مهم ن-

 . شمیم وونهید شینصف شب ییکه خودم دارم با تنها یشب

به  که از مهرآنا ییمانتو یگوشه  دنیو با کش دیکش شیدرون موها یدست برنا

 بود، گفت: دهیاو رس



جنتلمن وار باهات رفتارکنم.  دمیم حیمتوصل شم. اما ترج تونمیبه زور هم م-

 !فتیراه ب

 :دیکش رونیب شیمانتو را از دست ها نیآست سوزان

. ب بدمخو یبعد برم حموم که بو کشهیولم کن برنا! دخترم اون تو داره درد م-

 !؟یفهمی. چرا نمکنهیاون داره با جون و تنش مبارزه م

 چشم بست و نفس زنان گفت: برنا

 لیتحو گرانیحال بدش، غرور به د یو برا یزیکه اشک بر ستین نیمبارزه ا-

 ... نهیمنو بب دیحال نبا نیذهنت بگنجون که دخترم با ا ی. تویبد

 به مهرآنا کرد و گفت: یا اشاره

 باشه... نایحواست به آدر میگردیتا برم-
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 به تاسف تکان داد و گفت: یترسان نگاهش کرد که برنا سر سوزان

تنها  م،یری. با باران مستمین یمن مثل اون عوض یرو، ول دنتیترس کنمیدرک م-

 !یستین

 تکان داد.  یراحت شد و سر الشینام باران، خ دنیبا شن مهرآنا

ر، دخت کیدادن به  نانیاطم یاش برا یبار در تمام طول زندگ نیاول یبرا برنا

دست سوزان را در دست گرفت و محکم فشردش. ترس سوزان دو برابر شد. 

 هیبرد و با تک مارستانیاز ب رونیبکشد که سوزان را به ب رونیخواست دست ب

ر جذبه، پ کرد و مردانه، زیسوپرا ستادنش،یو در نفس به نفس ا نیدادنش به ماش

 ستارگاه، گفت: انیمثل حکومت ماه م

ر بودم که اگ ستمین ی. عوضشدمیکه اگر بودم خودم لباس تنش م ستمینامرد ن-

هم که اگر بودم، س ستمیدونستم. دودره باز ن یاز اون تتو از تنت م شتریاالن ب

مام ح یکه اگر بودم، االن به جا ستمی. کثافت نرفتمیاز تنت کش م یا گهید

 !شدمیم یا گهیخوب، کس د تیخونه م و ن ین توکرد



سوزان رساند و آنجا   یقفل شده اش در دست ها یرا با دست ها شیها نفس

 شان کرد.  یخال

 نده! لیسردت رو به من تحو یدست ها ینطوریا ،یمن شیپ یوقت-

 زد: پوزخند

 خطرم! یبودم که االن واقعا ب یپر خطر تیکبر-

 سوزان باز کرد: یچپ کرد و در را برا ینگاه

 یاش رو برا یاالن تمام سع یبوده ول یعوض یکه روز ییبرنا نیو به ا نیبش-

 ییجا هیعمر نامرد باشه.  هی تونهینامرد نم هیکنه، اعتماد کن.  یخوب بودن م

 مرد باشه.  شهیو مجبور م ارهیکم م

 خودش تکرار کرد.  یلب برا ریرا بست و ز در

 مرد باشه! شهیمجبور م-
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م که دو چش دیقصد رفتن کرد. گفت و نفهم ن،یو با سوار شدن بر ماش گفت

که روز هاست سوزان را  ییزند. همان چشم ها یم دیاز دور آن ها را د نیزبیت

 کشد. همان چشم ها! یخط و نشان ها در دل م شینظر دارد و برا ریز

 

* 

 

 مربوطه داد.  سیکرد و به دست پل مینامه اش را تنظ تیشکا نیرحسیام

 او گذاشت و گفت: یرا جلو یپزشک قانون یها گزارش

. هم من و هم میکش یحقمون پس گرفته نشه، پا پس نم ونیآقا نیتا از ا-

 . میمن، خواستار مجازاتشون هست یدخترعمو

 او انداخت و لب زد: یاز سر تا پا ینگاه سیپل



 یکه عرض م یونیخودشون ندارن اون آقااز  هیحق دفاع چیکه ه نیمطمئن-

 !ن؟یکن

نام  تکیات ق،یعم یدادن نفس رونیو با ب دیچانه اش کش یرو یدست نیرحسیام

 زد: شیاو را خواند و صدا

 یکار ی رهیشک دارم. دا ونیآقا نیوقته به ا یلیمن خ ،یکارن محب یآقا دیببن-

راحت  یلیخ تونمی. پس مشهیمواد مخدر مربوط م یشما به قاچاق و اشاعه 

 ظاهر نشدم.  نجایمورد ا یرو بدم که ب نانیاطم نیبهتون ا

اش هر  یخشک و بداخالق بود که صورت استخوان یمرد یکارن محب  س،یپل

 کرد.  یم میبودنش، تفه دهیرا به زجر کش یکس

 :دیرا باال انداخت و پرس شیابرو

 با مدرک؟! یبد حیکامل توض یتونیم-

 هم فشرد: یرا بر رو شیلب ها نیرحسیام

 !نیمطمئن باش-



 کرد: زیچانه اش گذاشت و چشم ر ریدست ز ،یمحب کارن

 !شنومیم-

ه ک یبا مهارت کنهیم یو سع شهیمرد متمول م لیپدره من وک ش،یسال ها پ-

ادر اون بر یبکشه. وقت رونیمرد رو از دست برادر بزرگترش ب نیداشته، اموال ا

موکل  نیذاره، ا یپدرم نم یبرا یکار یو جا رهیمیمواد مخدر، م یمعامله  یتو

نداره بابت  یلیدل ردهچون برادرم م گهیو م دهیبه پدرم نم یمزد چیپدرم ه

س که قبال بهت دادم رو پ ییپول ها دیبا یبدم و حت یبه تو پول نیشیپ یکارها

برادرزاده ش که مثل  یخونه برا هیاون پول هارو خرج  ی. پدره منم همه یبد

نداره که بخواد پرداخت کنه.  ییدارا گهیکنه و د یمونده، م یخودش م دختر

پدر و  یگذره. وقت یم دنیو دنبال پدرم دو دکارهاشون به زد و خور ی هیبق

 میمادرم فوت کردن و من و سوزان، منظورم دخترعمو و خالمه، از اون ها بازموند

بار منو  نیکردن. بارها! چند دمونیآدم ها دست از سرمون برنداشتن و تهد نیا

 ... کشنمیکردن که اگر پولشون رو پس ندم، م دمیبردن و تهد

 حرفش را قطع کرد: یمحب کارن



رونده پ هیرو با  یبه اون گرون یخونه  هیبوده که  یلیدو تا سوال! پدر تو چه وک-

جعه مرا سیپل یبه اداره  یشد دیتهد یشما چرا وقت نکهیو ا ره؟یتونسته بگ

 !؟یردنک

 را در هم فرو برد و جواب داد: شیدست ها نیرحسیام

و  کرده بودن یرقانونیراه غ هیکنم پدرم رو وارد  یفکر م یول ستمیمطمئن ن-

بکنه. سوال دومتون رو  ییکارها هی یقانون ریغ قیانتظار داشتن براشون از طر

ردم که ک یمن فکر م یعنیداشته باشن.  یحق دمیترسیکه م دمیجواب م نطوریا

م کرد یسع ی. من حتننبک یسوزان اقدام ایمن  هیبر عل توننیدارن و م یحق

 حیکردم، ترج دایدست نوشته از پدرم پ هی یپول هارو بهشون پس بدم اما وقت

 دادم بهشون بها ندم. 

 !؟نیدست نوشته رو باخودتون اورد-

 سر تکان داد: نیرحسیام

 بله بله!-

 داد: یکتش در آورد به دست کارن محب بیرا از ج دستنوشته



 سرکار! دییبفرما--

به او انداخت و با گرفتن دستنوشته از دستش، با دقت خواندش  ینگاه مین کارن

 چشم بسته و باز کرد. ش،یو با جلو آوردن لب ها

که ادعا کنه اونا به پدرتون  یزیاز پدرتون دارن!؟ چ یزیچک، سند، سفته، چ-

 پول دادن!

 سر باال انداخت: نیرحسیام

 نه! اصال! -

 . دیکش یقیسر تکان داد و نفس عم یمحب کارن

 اون ها بوده؟! یاز طرف آدم ها نی. از کجا مطمئن هستیآتش سوز یو ادعا-

 یاون ها مرد یمغازه  نی. از دوربهیشیلوازم آرا یسوزان، مغازه  یکنار خونه -

که به  یکرده. اما زمان یبار از عصر تا غروب اونجارو چک م نیکه چند میدیرو د

 . کنهیداره خودشو پنهون م یعنیروبند داره و  اد،یقصد آتش زدن م

 !؟گهیو مدرک د-



 ثابت کنه! تونهیاثر انگشت م-

 پوشن! یدستکش م ییآدم ها نیهمچ-

سوزان رو ببره، دستکشش سوخته  کردهیم یکه سع یدستکشش سوخته. زمان-

 خونه به جا گذاشته.  یاز جاها یلیخ یاثر انگشتش رو روو 

 کرد: لیتبد نیقیشکش را به  نیباال انداخت و آخر ییابرو یمحب کارن

 جز دختر عموتون اونجا بوده؟! یکس-

رود  یسوزان به باد م تیثیبزند، تمام ح نایاز آدر یهر حرف دانستیم نیرحسیام

 یرا در حق سوزان نم یبد نیو هرگز ا خواستیشود. نم یم رانیو شیایو دن

 راحت لب به لب مماس کرد و گفت: یلیکرد. خ

 !ریخ-

 یکه اون آدم ها خوردن و ب ییو سوال آخر! اون همه زد و خورد، مشت ها-

 بوده!؟ یکار ک شونیهوش

 قرار داد: شیران پا یو دست رو دیباال کش ینیب نیرحسیام



تر و  فیاز ما حر یکه مثل ما دشمن اون ها بودن ول ییآدم ها دی. شادونمینم-

شمارو  میکرد ینم یو سع میداد یبه شما نم یکه خبر میبلدتر بودن. اگر ما بود

 . میقرار بد انیجر یتو

 زد: یدست کیخودکارش را به لب چسباند و  یمحب کارن

 حق با اونا باشه! هان؟! نیدیترس دمیشا-

 ت:زد و آرام گف یلبخند نیرحسیام

 .نیکنیحتما معلوم م نیسیرو شماکه پل نیا-

 تکان داد: یسر یمحب کارن

 نیمطمئن باش-

 نیرحسیام
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 :دیجا بلند شد و با قورت دادن آب دهانش، پرس از



 . مارستانیبرم ب دیمن با ست؟ین یا گهیامر د-

 گذاشت و از جا بلند شد.  زشیم یرو یدست یمحب کارن

 ... دیی. بفرمامیریگیالزم شد باهاتون تماس م-

 !؟یاون سر... اون سرگروهشون چ-

 بسته و باز شد: نانیبه نشان اطم یکارن محب یها چشم

. ستین یزیرسونه خودِ نخ که چ یسر نخ مارو به کالف کاموا م ن،ینگران نباش-

 . نیبد یتیامن یروین یتقاضا ای دیریبگ گاردیباد نیتونیتا اونموقع م

 ،یبه نشان دوست یتکان داد و با فشردن دست کارن محب یسر نیرحسیام

 آمد.  رونیکرد و از آنجا ب یخداحافظ

 ای انیآدر یها یقبل از سوختگ دیکار را با نی. ادادیآن گروه را به قانون م دیبا

 کرد...  یبه سوزان م یدست دراز

 

* 



 

 :دیرمق پرس یبودند که سوزان ب ستادهیچراغ قرمز ا پشت

باهاش حرف بزنم و بهش بگم که اون مقصر  خواستمیکجا رفت؟! م نیرحسیام-

 احساس گناه کنه! خوامی. نمستین

 لب زد:  ن،یپخش ماش یباال انداخت و با آرام کردن صدا ییابرو برنا

 کرد...  یم تیاز اون آدم ها شکا دی! باسیپل یرفت اداره -

 به سمتش هول برداشت: سوزان

 آورده بشه...  دیدخترم... اسم دخترم نبا-

چراغ را به حرکت  یسبز گر،ید یها نیدست باال برد و با اشاره به ماش برنا

 :ختیبدل کرد و از آنجا گر نشیماش

 نارویخودش حواسش بود و مطمئنا اسم آدر ؟یکن یآروم باش! چرا شلوغش م-

 !ارهینم

 . دیشک یقیاش گذاشت و نفس عم نهیس یدست رو سوزان



 بشه. اصال!  دهید دیدخترم... دخترم نبا-

 ؟یگرفت یشناسنامه ش رو به نام ک-

 نگفت.  چیچشم بست و ه سوزان

د ب یمن رو درک کن زِ یدونستن همه چ یکنم ول یاعتماد نداشتنت رو درک م-

 !ستین

 داد: رونیب شیو پووف از گلو دیاش کش یشانیپ یدست رو سوزان

 !نیرحسیبه نام ام-

 مادرش؟!و -

 چشم بست و کالفه گفت: سوزان

 بگم! ستین یبماند! راض-

  ن؟یرحسی! همسر امال؟یل-

 ! م؟یرسیم یتو فکر کن آره! ک-

 :دیمشکوک نگاهش کرد و پرس برنا



 شیآت هی. حداقل با یای. پس بهتره خودت به حرف بارمیکه سر در م یدونیم-

 نشم! زیسوپرا گهید یسوز

 بغضش را پس  زد: سوزان

ه زجر ب شمیم ینکن! عصب کنهیکه من رو دوباره دفن م ینبش قبر گذشته ا-

 کنم.  یدخترم فکر م یها

 !؟هیک شیپس بگو مادر شناسنامه ا-

 و گفت: ستیچشم در چشمان برنا نگر سوزان

شدم و به محض به نام زدن بچه م به نام خودم،  نیرحسیفکر کن خودم زن ام-

 طالق گرفتم!

 پوزخند زد: برنا

 !یکینکرد! چه دروغ ش داشیاون بچه پ یو بابا-

 !؟یتمومش کن شهیم-



پشت سرش را به درک فرستاد  یترمز زد و به سمتش برگشت. بوق ها یرو برنا

 :دیو باز پرس

 چرا شوهرت طالقت داد!-

 آب دهان قورت داد و گفت: سوزان

 برو! -

 چرا شوهرت طالقت داد!-

 رفت: رهیسوزان به سمت دستگ دست

 !شمیم ادهیپ ینراگر -

 :دیرا درون دهانش کش شیلب ها برنا

 چرا شوهرت طالقت داد! -

 زد: ادیگذاشت و بلند فر شیگوش ها یدست رو سوزان

 یدخترم. از هر چ شی. منو ببر پاریرو ن یبرو... برو... انقدر اسم اون نامرد عوض-

اه . از نگخورهیمو پر از هوسشون حالم بهم  زیتنفر آم ی. از نگاه هاادیمرده بدم م



ونسم. م شیمعصومم. ببرم پ شی. منو ببر پزارمیتک به تکشون ب ی دارانهیخر

برو ...خوامی. خود سوال پرست رو کنارم نمخوامیرو نم تی. اون حموم لعنتخوامینم

 مث...  یکیکه تو هم 

طرف چپ صورت سوزان شد. انگشت اشاره  یخنک یلیبرنا باال رفت و س دست

 نم دار سوزان: یچشمان باز و کم یشد برا یدیاش تهد

 !یبخون یرونیب یمنو هم قماش سگ صفت ها دمیاجازه نم-

 ریمس یحرف چیه یب نباریداد، ا نیکه به ماش یرا فشرد و با گاز یمرکز قفل

 خانه را دور زد. 

 ییبودنش سوزان را به آن روز کذا یکه فروش یا یخال یخانه  دند،یرس یوقت

هم فشرد و بعد از باز شدن قفل  یرا بر رو شیبرد. چشم ها ،یو صبح مهمان

 شد.  ادهیپ نیبه دست برنا، از ماش یمرکز

 دهیکرد، کش یکه در را باز م ییبه دنبال او یحرف چیه یانداخت و ب نییپا سر

ت اما گف یبرنا راست م دیرا کنار زد. شا شیها یباران پشت در، نگران دنیشد. د



د که بو یهمان کس رادی. هندیبب رادیرا متفاوت با ه یتوانست کس یسوزان نم

 کرد و رفت.  رانشیداغانش کرد. خرابش کرد. و

ر با آن دخت خواستینم یفرو برد. حت لیمبل نشست و سر در مبا یبر رو برنا

 ... خواستینم یهم حرف شود. حت

 را جواب داد: یبود کجا هست دهیرخساره که پرس امیپ

 "خوبه؟!خونه! حسام -"

که از رخساره  یامیشد و پ رهیرفتن باران و سوزان به حمام خانه اش، خ به

 گذاشت.  یبرگشت خورد را ناخوانده باق

 اتاق مهمانه! یخودت تو یباران حوله و لباس ها-

 را خواند: امیباالخره پ و

 ".خوادیخوبه! پدرشو م-"

 نوشت: یستیرودربا یب

 ". روز خوشیکن شترشینکن ب ی! سعکباری یهفته ا-"



ت را با دس شیچشم ها گرش،ید یپا یرا کنار گذاشت و با انداختن پا رو لیموبا

 تاج مبل گذاشت.  یمالش داد و سر رو

را برداشت و  لشیبود و حاال نبود. فورا موبا یدر شرکت م دیآمد امروز با ادشی

 به باراد زد.  یزنگ

 :دیچیپ یوشگ یباراد تو یدوم در حال خوردن بود که صدا زنگ

 جونم داداش!-

 .امیب تونمیمن امروز نم گمی! م؟یسالم باراد، خوب-

 حرفش را قطع کرد: باراد

 

 [50:46 71,66,60, ]ژست

#675 

 

 جلسه. سوزان چطوره؟! انیسپردم فردا ب نمیهم ی. برادونمیم-



 یکیاز حمام  شیزجه ها یصدا دنیسوال باراد در مورد سوزان با شن دنیپرس

 :دیرا نگه داشت و فقط توانست بگو لیبرنا خشک موبا یشد. دست ها

 زنم.  یبهت زنگ م-

در حمام  یراهرو را گذارند و فورا جلو چیجا بلند شد و به سمت حمام رفت. پ از

 زد: شیا شهیخودش را رساند. دو تقه به در ش

 شده!؟ یباران... باران چ-

زد، قطع  یکه مدام سوزان را صدا م یباران یقطع شده بود اما صدا هیگر یصدا

 نشده بود. قطع نشده بود. قطع نشده بود. 

که  ییبود را باز کرد و خود را به آنجا ییو هراسان در حمام که کشو دهیترس برنا

 دهانش گذاشت: یکف حمام افتاده بود، انداخت و دست رو یسوزان رو

 !اابالفضلی-
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آن، کج  یاش درون وان افتاده بود و سرش لبه  یرونیب یبا لباس ها سوزان

 افتاده بود. 

 بلند، تشر زد: یرا کنار زد و با صدا باران

 برو کنار. برو تا بلندش کنم... -

بامانندش شد و با دادن وزن سرش بر  یبه تتو رهیخ یستیرودربا یرفت و ب جلو

 یاشت و بلندش کرد.  لب هاسوزان گذ یپاها ریخود، دست ز ی نهیس یرو

خورد. همان لب ها باعث به شمارش  یاش م نهیس یگرم سوزان به قفسه 

 دایپ تشاز کنترل در ذا یخودش شده بودند. مرد بود و نشان یافتادن نفس ها

 شد.  ینم

 ... یسوزان... سوزان خوب-

 یانداخت و نفس مصنوع شیرو ییتخت انداختش. پتو یاتاق مهمان برده و رو به

از سوزان چاق  یکرده اش آورد اما نفس خی یبه بازوها یبه خوردش داد. فشار



پلک  کیاز  غیبه راست صورتش دواند و... در یکیبه چپ و  یکی ،یلینشد. دو س

 زدن از جانب سوزان!

پلک زدن از  کیخورده از آب وان حمامِ برنا در انتظار  سیبراق و خ یها چشم

 !چیانه اش بود وهمهمان خ

 یا یواریحربه اش را به کار برد. به سمت کمد د یو آخر دیکش یقیعم نفس

را در دل خود داشت.  یسر سوزان از شب مهمان یرفت که هنوز لباس و روسر

چشم بست و لعنت کرد، چشم بست و به درک فرستاد. چشم بست و دست به 

 . آوردش نییکمد بود، برد و فورا پا یطبقه  نیکه باالتر یالکل ی شهیسمت ش

سر  یکرد. باران را باال کیسوزان نزد ینیپنبه آغشته اش کرد و پنبه را به ب به

 نبود. نه بحث کردن و نه داد زدن! چیخود حس کرد اما... اما فعال وقت ه

 یبرادرش را بوسه ا یلیس یزد و جا مهیخ ی. باران بر رودیکش یا یسوزان ه 

 به جا گذاشت. نوازش گونه 

 هو؟یچت شد  ؟یقربونت برم به هوش اومد یآخ-

 با اخم نگاهش کرد و تشر زد: برنا



 باش! رونیباران ب-

عشق و  ی هیرفت بعد از آن قض ینم ادشیرفت.  رونیگفت و ب یچشم باران

رفت تا  ینم ادشی. دیبرنا کوچک شد و خجالت کش یاش چطور جلو یعاشق

 دشنیوقت برنا نب کیآمد تا  یرفت و م یدزداند و دزدکانه م یچند وقت چشم م

کرد  یم یبانیبه باراد بدهد که او را پشت یریبارش نکند. باز هم خدا خ یزیو چ

 رساند.  یم صلهیهارا به ف هیقض نیو خنده ا یو با شوخ

خت ت ی. سوزان رودیبارن که به گوششان رس ی لهیبسته شد در به وس یصدا

 از آب! سیو چشمانش را بسته و باز کرد. سردش بود و خشد  زیخ مین

 سردمه... -

 شد.  یخورد، برنا از خود منزجر تر م یبه هم م شیبار که دندان ها هر

و خارشش  دیاش کش  ینیبه ب یبورش کرد و دست یابروها ی مهیضم یاخم

 داد.

 حموم! یچت شد تو-



 . دیچیو پتو را دور خود پ دیخودش را در آغوش کش سوزان

 رفت! جیسرم گ-

 دیفهم یتجاوز را. م یکرد معن یاز او دور شد. درک م یپوزخند زد و کم برنا

 گرید یخوانده شود که نامرد ها یآمد طور یتعارض را! اما باز هم بدش م یمعن

 شوند.  یخوانده م

 خب!-

 را نشانه گرفت.  شیگر مرد روبه رو خیآب دهان قورت داد و نگاه توب سوزان

 !خته؟یر یلباست چ یرو-

او برگرفت و به لباس خودش که رنگ خون گرفته بود،  ینگاه از چشم ها برنا

 تکان داد و گفت: یتیاهم یبه نشان ب یداد. سر

 . خونِ!ستین یچیه-

ش ا قهیبرنا انداخت و دست به سمت  یآمد و نگاه به لباس خون کینزد سوزان

 اش را به کار انداخت و گفت: ینیبرد. ب شیپ



 چند ساعت قبل!؟ یریدرگ یخون چرا؟! تو-

به سوزان او را به روز  یکی. نزددیرا در هم فرو برد و عقب کش شیلب ها برنا

 ییرساند. بو یاش نم یرا به مشام مردانگ یخوب یها یبرد که بو یم یرید یها

 که اصال شروع شدنش یزیو ... تمام شدن چ یحواس ی... مثل بیکنترل یمثل ب

 درست نبود. 

در دهانش به  یکه آب دی. ددیکه لرز دیدست سوزان گذاشت و د یرو دست

 یعنی نیهم افتاد و ا یصورتش بر رو یاز اعضا یکه چشم دیقورتگاه رفت. د

 همان شروع شدن!  یبرا یپله ا

 یشد فیکه ضع یی. توستیبکشم. مهم ن دید دیکتک بخورم. با دیمن مردم! با-

 ... یمراقب خودت باش دیبا یشد بیتخر یاز لحاظ روح یو کل

 داد.  رونیصدا ب یرا ب قشیو نفس عم دیدستانش را عقب کش سوزان

 دستمو ول کن!-

 یممنوعه است برا یمنطقه  کیکرد  یاش م یحال دیداد. با یبه او درس م دیبا

 چطور! دانستیاو و نم



 شیرا در دست ها گرشیدست د رفت و بدون آنکه دستانش را رها کند، جلو

 کرد: کیاو نزد یمحکم گرفت و چشم به چشمان او لب به لب ها

اون  یبند ها یقرار داد، درست و حساب هیبه نوشتن  یکنیشروع م یوقت-

 و یبش قیبندش دق هی یساعت ها رو دیکه شا قیقراردادرو بخون. اونقدر دق

 یقرار داد که دو بند خشک و خال هی. می. منو تو قرارداد بستیوقت براش بذار

 داشت. 

 تعارف و از ته دل! ی. بدیکرد و بو کش کیسوزان نزد یبه موها ینیب

 زدن طرالن! نیزم یبود. همدست شدن با هم برا نیبند اول ا-

ت دستش را به دس کیتتو دار سوزان رفت.  یبه سمت بازو نباریو ا دیکش عقب

دست ها در آورد و  یرا در آن بل بشو گرشیسوزان بند کرد و دست د یها

 . دیطرح تتو کش ینوازش گونه بر رو

بند، وابسته به بند اول بود. اگر بند اول اجرا  نیبند دوم مدل تو شدن بود! که ا-

 شد، بند دوم مورد قبول بود.  یم



کرد دست از  یسع بیعج یو با فشار دیدهان کش یرا تو شیلب ها سوزان

 که برنا سر به سرش چسباند و گفت:بکشد  رونیدستانش ب
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 دایپ اجیرفتن بهش احت شیک یپروژه نگه دار که تو نیا یهات رو برا یسع-

 یکارم رو با طرالن تموم کنم. اگر سر قولت هست شیک یتو دی. من بایکن یم

 رو بگم! طشیکه من شرا

 و فقط گفت: دیکش یپووف کالفه ا سوزان

 بکش! عقب-

 جوابم رو! دمینشن-

 قبوله، بکش عقب!-



اگر  که یتعادل شد. طور یدو دستش را از او فاصله داد و سوزان ب کباریبه  برنا

د. ش یم نیتخت بماند و نقش بر زم یرو توانستیکرد، نم یدستش را بند نم

 ،یقینفس عم دنیخودش را به ضرب دو پا و دو دستش بند تخت کرد و با کش

 را در دل جشن گرفت.  افتنشیرها 

 رو! طشیشرا شنومیم-

ود را ب دهیطرالن کش یکه برا یشوم ینقشه ها کیبه  کیدهان باز کرد و  برنا

 رفت.  یدرزش نم یو حساب شده که مو ال قیکرد. آنقدر دق فیسوزان رد یبرا

 شیشروع مخالفت ها یدهان باز سوزان برا ش،یحرف ها افتنی انیبا پا همزمان

 گذاشتن، بست و محکم گفت: شیلب ها یشدن و دست بر رو کیرا با نزد

 ،شیک یدر کار نداره!  تو یرفتن رونیب یراه من بن بسته، اگر واردش شد-

 رسونم!  یساعت و مکان رو بهت م

 سوزان لمسش کرد و گفت: یدهانش برداشت و اشاره وار به به بازو یاز رو دست

 کنم.  لشیتحل ونمتیم یطرح تتوت رو دوست دارم و به راحت-



ش برنا و پوست خود یانگشت ها انیکه م یو با فاصله ا دیعقب کش یکم سوزان

 انداخت، پوزخند زد:

 کنه! لیتحل تونهینم یچکیرو ه نیا-

 یشدن دوباره، انگشت بر رو کیمعنادار نگاهش کرد و با نزد یخند شیبا ن برنا

 کردنش کرد: لیرقصاند و شروع به تحل شیتتو

 بالش هدف هیاومده.  شیفکر تو پ کیکه بال هاش تا نزد یپرنده ا هیعکس -

خترته بالش داشتن د هیتوئه!  یبه هدف ها دنیکه شکسته، نرس گهیبال د هیتو و 

 درج شده! تیزندگ یکه تو هیو بالش طالق

 باال انداخت و لب زد: ییابرو

 خراب گفتم رو اصالح کن! یاگر واو-

 :دیباز و گشادش را به او دوخت و پرس یچشم ها سوزان

 ... نیا-

 او، فقط گفت: یزد و با فاصله دادن دستش از بازو یلبخند برنا



 ! تایوریسخته سن دنشیتتو از کش لیتحل-

 لیآب دهان قورت داد و خواست جوابش را بدهد که زنگ خوردن موبا سوزان

 برنا، حرفش را در دهان ماساند. 

گرفت،  جز  یتماس نم شیرو یسوزان بود ومخاطب دید یکه جلو یلیموبا

 برنا و سوزان بود! نیمشترک ماب یکه پل یرخساره ا
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 دشیپل ی، فکر ها"همکار"زد اما اسم  دیچشم باز کرد و مخاطبش را د سوزان

ا ر شی. برنا پوزخند زد و لب هادیو سر عقب کش دیرا رد کرد. لب به دندان گز

 . دیدرون دهانش کش

 !؟میو خبر نداشت یفضول هم بود-

 را برداشت و با زدن لمس تماس، جواب داد: لیموبا



 بله!-

 حسام خواب است.  یعنی نیبود و ا واشی شیصدا رخساره

 ؟یسالم برنا. خوب-

 یشتپ اطیزدن سوزانِ کنجکاو، به سمت ح دیو با د دیبه کمر کش یدست برنا

 خانه اش قدم برداشت. 

 خوبم. کارت رو بگو!-

 رخساره دنباله دار شد.  مکث

 داشته باشم؟ یکار دیزنگ زدن بهت با یبرا یعنی-

 . دیغنچه شده اش کش یلب ها یرو یدست برنا

شه و تهشم سطل زباله ب یکه دست خوشم کن ستمین ی. حراجیداشته باش دیبا-

 ... یایکنار ب یتونیاِن بار. نم یبار، نه هفته ا هی یسهمم. گفتم هفته ا

 رخساره قطع شد: ی هیبا گر حرفش

 برنا... برنا من... -



کردم  یغلط هی. من یتکرار ریحرف غ هیآخه! حرفت رو بزن.  یتو چ ؟یتو چ-

 !دونمینم ؟یپس بدم. تا ک دیکه تاوانش رو سال ها با

 من رو به بدون خودت بودن عادت نده برنا... -

گرفت  یاز گوشش، نفس لیدست آزادش را مشت کرد و با با فاصله دادن موبا برنا

 و گفت:

 کنم! یقطع م-

شتن قصد برگ ش،یها بیدرون ج لیو عمل کرد. قطع کرد و با گذاشتن موبا گفت

آغوش  شهیکه هم ییشد با بارانکش! دختر کوچولو نهیبه س نهیکرد. برگشت و س

بود،  یمردانه بود. اما چند روز یآن استخوان ها دشیبرادرش را داشت و به ام

 نداشتش! گریشده و د غیدر

 داداش... -

 . دیگرد خواهرش کرد و لب به دندان گز یها یبه مشک نگاه

 . رمیمن م-



 باران گذاشت و خواست بگذرد که باران به زبان گفت: یبازو یرو دست

 شکونه؟یقهرت که داره دلم رو م نیاز ا یبگذر یخوایتنگ شده. نم دلم برات-

 چالنده شد.  شیباران درون دست ها یبازو

وفت رو، هر ک تیرو، نارحت تتیعشقت رو، نفرتت رو، عصبان یگرفت ادیهر وقت -

حق  ،یبذار ونیکه مربوط به خودت هست رو با خانواده ت در م یو زهره مار

 یاامندختر احساس ن نیکه نخواستم ا نهیا یفقط برا یینجای! اگر ایدار یدلتنگ

زود  یلیکه خ یگاریکه مثل س نمیبیم یکنه وگرنه من تورو هنوز همون دختر

 اران! صاحب بودن ب یبود. ته ب فیته ضع یعنی نیو ا نمیبیرسه، م یبه تهش م

که اشک دار شده بودند را با پشت دست  شیانداخت و چشم ها ریسر به ز باران

 پاک کرد. 

 . دیببخش-

 خند زد: شین برنا



 یکه آدم حصابش کرد ییپا دو گرده؟یغرورت برم شه؟یعوض م یزیببخشم چ-

 بره؟یم یقلبت به بزرگ بودن روح تو پ یتو شیو آورد

 کرد.  نچ

 خواهره من!  گردهینچ! برنم-

 باران انداخت و ادامه داد: یسرخورده  ی افهیبه ق یمعنادار نگاه

 تتیباران شخص دنینم ییبایباد کرده به تو ز یعمل کرده نه لب ها ینینه ب-

 و در قلب من بزن.  ایب یبرد یپ نی. هر وقت به اکنهیتورو قشنگ م

و با پشت کردن به او، به سمت سوزان رفت و با دو تقه در او را از آمدنش  گفت

 مطلع کرد. 

 داخل! ایب-

 :دیداد و پرس یتعارف داخل شد و همانجا در چهارچوب در، خودش را جا یب

 ؟یبهتر-

 دست گذاشت و گفت: یرفتن نشسته بود، دست رو یکه آماده برا سوزان



 دخترم. دلم نگرانشه. اومدم و حموم کردم...  شیبرم پ خوامیآره. م-

 غش! یبا عصاره  یحموم-

 تخت...  ینشستم رو-

 . ستادیا نهیدست به س برنا

 با کمک من البته!-

 نفس گرفتم...  کمیبعدشم -

 اش کرد: نهیس یبه قفسه  یاشاره ا برنا

 !یبا تنفس مصنوع-

 چشم بست و لب زد: سوزان

بعد  .خوامی. نگاه قشنگش رو مخوادیدخترم؟! دلم دستاش  رو م شیبرم پ شهیم-

مراقب  دی. بامونهیبراش مثل مرگ م دنمید مونه،یبرام سم م دنشید هیقض نیاز ا

 میدونه آرامش زندگ هیاون  ایکشه  یمراقب بودن من رو م نیا دونمیباشم و نم

 رو!



 . دیکش یکالفه ا نفس

 !رمیاومدن برات سخته، خودم م ینیبی. اگر مششیبرم پ خوامیم-

 باال انداخت: ییابرو برنا

 روت! یکرده باشم جلو یرتیغ یب ادینم ادمی-

 کرد: هینگاه در نگاهش بخ سوزان

 من! یها تی! دست زدن به مالکشیپ ی قهیچند دق نیهم-

 :دیحرفش پر انیو نوازش آن را متوجه شد و م یاشاره اش به خالکوب برنا

کنم  یبود که بهت حال نیته هدفم ا یزدن بود ول دنیکارم همراه با د دیشا-

 و. بر شیانتخابات دقت کن و با سرعت عمل پ ی. توزیچ هیبد  زه،یچ هیخوب 

 لب جمع کرد.  سوزان

 دخترم!-

از در را نشانه گرفت و  رونیدست، ب یدر کنار رفت و با اشاره  یاز جلو برنا

 گفت:



 . مونمیمنتظر م قهیفقط پنج دق-

 :دیاز جا بلند شد و همزمان پرس سوزان

 ...یراست-

 و به سمتش برگشت.  ستادیدر جا ا برنا

 جونم...-

 . دانستیمانند را!؟ خودش هم نم یلفظ ب نیبود ا دهیشن یبار ک نیآخر

 در دهان قورت داد و گفت: یآب

 ؟یگرفته؟ اصال چرا اومده بود شیمن آت یخونه  یمتوجه شد یتو... چطور-

اب جو د،یکش یم ادیدر درونش فر گرید یزیزد و بر خالفه چ یخند شین برنا

 داد:

 . یآماده باش شیک یکنم و بگم که برا یادآوریرو  طمونیشرا خواستمیم-



ود را تتو ب لیکه مربوط به تحل یباال انداخت و خواست سوال بعد ییابرو سوزان

 قهیفقط سه دق"بپرسد، اما برنا با خواندن ذهنش، پشت به او کرد و با گفتنِ: 

 . ختیاز آنجا گر "ش رفت قهیدو دق مونم،یمنتظر م

 

*** 
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را  شیکرد و چشم ها یرا ناز م شی. موهاشیپاها یرا خوابانده بود بر رو حسام

 شد.  یرا شامل م شیایدن یزد. پسرش بود و آن پسر همه  یبوسه م



او، وصل  یبه اشک چشم ها شیها هیاو وصل و گر یبه خنده ها شیها خنده

رنا به ببودند و اگر  شیایدانست که اول برنا و بعد پسرش، تمام دن یبود. خدا م

 شد.  یم یپر از خوش شیایگفت، دن یاو بله م

شانه سوار کرد و به تخت رساندش. خواباندش و پتو را تا گردنش  یرا بر رو حسام

 چسباند.  شیبه موها ینیو ب دیکش یقی. نفس عمدیباال کش

که با  شیپ یروز ها یرا بست. دلش برا شیو چشم ها دیکنارش دراز کش در

مشترک داشتند، تنگ شده بود. هر چند تلخ، هر چند بدون ذره  یبرنا خاطره ا

 بود، اما تنگ شده بود.  یعالقه ا یا

" 

 را به دست برنا داد و چشمک زد.  یدنینوش یبطر

 معلومه که امشب مال توام برنا!-

ک پ کسیدرشت، س کلیه یداد. آن پسر چهارشانه  ینم ایبرنا را به دن لبخند

 شیبرا گرانیقط مال خودش بود و خودش! به درک که دکن، ف رهیدار و چشم خ

 ممنوعه! یخواهد. همان برنا یرا م یصف ی. او انتهارندیگ یصف م



 عرق کرده اش، مدال یشانیپ یبر رو یو با زدن بوسه ا دیدور گردنش کش دست

 . ختیرا دور گردنش آو

 دیبود که برنا را با نیشد اما همخوابه نه! اعتقادش ا یبا او هم مشرب م امشب

 شیپ ییجا کیشب. رابطه شان تا  کی یعمر مال خود کند و نه برا کی یبرا

گرفتند اما همخواب شدن در  یم گریکه از همد ییبو ایرفت، آغوش بوسه  یم

رنگارنگ  یها دختربرنا انقدر دوست  ،ینداشت. در ثان یگاهیرابطه شان جا

دستمال هم  خواستیکرده بود و نم دایشدن پ دهیداشت که رخساره احساس ند

 شود. 

 . دیبرنا را کنار گوشش شن یصدا

 نه، هم...تخت...شدن! یعشق باز-

 انشیایهمرنگ با هوس در رو یو باد دیچیرخساره، در چشمانش پ یبرنده  نگاه

 رقصاند. 

 نه... برنا نه.. -



اش دادن،  یو با در آوردن مدال و به دست مرب دیاش کش نهیس یدست رو برنا

اش چسبانده  وارهیممنوعه به در و د یرخساره را به اتاق مخصوص خودش که نام

 انداخت.  شیتخت خواباند و تن بر رو یبود، برد. او را بر رو

 نه برنا... -

 فیتن نح یزد بر رو مهیرد کرد و خ یتوجه یرخساره را با ب یها التماس

 از آنجا منتظرش است.  رونیب یکی دیکه شا یدختر

 گذره بهت، نترس.  یخوش م-

 یکند. تجاوز م یدارد تعارض م دیو که خودش هم نفهم دیو نوش دینوش آنقدر

 کند. اصال مگر حواسش بود؟ یآبرو م یکند. آن دختر را ب

بود،  شیها یخوشگذران یکوچک و ممنوع که جا یقرمز رنگ، اتاق واریو د در

س سرخ رخساره، نگاه سرخ از اشک رخساره، آن همه سرخ رخساره، لبا یلب ها

 داغ شده بود و خراب! یعدد مو زرد که حساب کیسرخ و 

 کند.  یم یدارد خرابکار دانستیبود که نم دهیخورده و نوش آنقدر



توجه رها کرد و او را در مشت بدن و در حصار خود،  یرخساره را ب یها التماس

  .دیشن یاما انگار نم دیشن یرا م شیداد ها ش،یناله ها ش،یکرد. صداها یزخم

دقش! شده سند  ی نهیکرد که کردنش تاوان داشت و آن تاوان شد آ یکار

 !شیها یبر سند نامرد ی! شد مهرشیها یخالفکار

. به ستیگر یتن از تن دخترک جدا کرد، او در خود مچاله شده بود و م یوقت

که  یکرد و با ملحفه ا یآرام م آنکه برنا آرامش کند، او داشت خودش را یجا

 کرد.  یم یخودش رجز خوان یحجاب تنش شده بود، برا

 منگ، پر از سوال نگاهش کرد و فقط گفت: ج،یگ یبا نگاه برنا

 خوردم؟ یمن چه گوه-

" 
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اش  ینیرا با پشت دست پاک کرد. ب شیبالش بلند کرد و چشم ها یاز رو سر

 لب زمزمه کرد: ریو ز دیرا باال کش

 . رزادیبرنا پ ذارمیتورو صاحب شه. نم یکس ذارمیمن نم-

 

*** 

 

 گذاشت.  یکرد و چشم بر رو کیقهوه اش را به دهان نزد فنجان

ساکت نگه داشت. نفس  ق،یعم یلرزانش را با گاز ییپا انداخت و لب ها یرو پا

 به باراد گفت: رهیو خ دیکش یقیعم

 . مدیکش یاز اون طرالن عوض برزیانتقام فر یبرا یدرست و درمون یشه هانق-

 گفت: ش،یرو یباال انداخت و با برداشتن فنجان قهوه از جلو ییابرو باراد

 خب!-

 دخترونه پسرونه باهاش دارم.  یکارها یسر هیباشه.  یشرکت خال دیامروز با-



 :دیحرفش پر انیزد و م یخند شین باراد

 !خوامیمنم م-

 نچ کرد: برنا

 انقدر رو مخ نباش داداش خوبم!-

 مخ باشم داداش تک خورم! یرو خوامیم-

 بد نگاهش کرد و گفت: برنا

ترم نکن. کم از دست  اهی. سزیحرف دهنت رو بفهم باراد. اعصابمم بهم نر-

 نیکه حاال بخوام جواب تورم بدم. بذار شر ا دمیرخساره و اون تخم حروم نکش

 کرده باشم.  نید یادا برزیم تا بتونم راحتتر به فرطرالن رو کم کن

 :دیباال انداخت و پووف کش یشانه ا باراد

خط و لک دار،  ایدست دوم،  ایبود.  دهیوا رس زیهمه چ دیبه ما که رس شهیهم-

 . قاچم به ما برسون هی یکن ی. نکن داداش من، پوستشونو منیفسرده و غمگ ای

 بر کالفگ تکان داد و گفت: یمبن یسر برنا



 اندام زن ها...  ی. به جایچه فکر یام و تو تو یچه فکر یمن تو-

 صدا دار.  یو پووف دیکش یحرفش آه انیم باراد

 ... رزادیکبابم برنا پ یکن ینگو... نگو که م-

 توجه به او ادامه داد: یب برنا

 ی. از همه میدار یدر پ شیسفر ک هیباش که  نیاندام زن ها به فکر ا یبه جا-

وقت  هی یروان نیرحسیام ارو،یباشم که اون  نیبه فکر ا دیها گذشته من با نیا

راهم رو ف نانیاطم تینها دیزن با نیا ی. برامیکنه که مکافات دار دایسوزان رو پ

 !میکن

 :دیرک پرس باراد

 چرا!-

 رک تر جواب داد: برنا

 !یآت یها یهمکار یزدن طرالن، هم برا نیزم یدارم. هم برا ازیچون بهش ن-

 . اوردیشده است و کم ن نیته نش گرید یحرف، حرف نیدانست ته ا باراد



 !ادیم رمونی! بهتر از اونم گستیعکاس کم ن-

 :دیکوباند و غر یضربه ا زیم یرو یعصب برنا

س نپر یمحو شو! سوال الک یباش نخواست یکار من دخالت نکن. خواست یتو-

 ام!  یبد قاط هیزکه چند رو

 چشمانش گذاشت: یعقب رفت و دست رو باراد

 پرسم! ینم یباش و سوال الک خوامیاول، قسمت الف! م ی نهیگز-

را صدا دار  قشی. نفس عمدیچانه اش کش ریزد و کالفه دست ز یزهر خند برنا

 داد: رونیب

 بعد از طرالن نوبت رخساره ست که کارها باهاش دارم!-

 ؟یکن کارشیچ یخوایم-

 :دشیبار کوب نیچند زیم یرا مشت کرد و بر رو دستش

 ... نابودش... کنم!می... از زندگخوامیم-

 نداشت...  یچرا... اون گناه-



 و ینیبیفقط. تو مو م یزن یو حرف مفت م یخبر یحرف مفت نزن باراد. ب-

 از سرش قضاوت نکن! یدیالمصبش رو. تا تهشو نفهم چشیمن پ

و به سمت پنجره  زانشیآو یجا بلند شد و با در آوردن کتش، به چوب لباس از

باران آورده بود را در  یکه سوزان برا ییپنجره اش، کاکتوس ها یرفت. از پهن

 .دیخواهرش د یپنجره  یجا نیتر یگوشه ا

 پوزخند زد: 

 !شهیزن بزرگ نم نیا-

 :دیپرس جیگ باراد

 ؟یچ-

و  دیاش را باال کش ینیبرگشتن به سمت باراد، باز کاکتوس ها گرفت و با  چشم

 جواب داد: 

 ! چیه-

 اش را خاراند و ادامه داد: ینیب ی گوشه



خوابم که ب رمیسوزان رو رسوندم برگشتم خونه! خواستم بگ نکهیبعد از ا شبید-

 زنگ خورد.  لمیموبا

 مشکوک نگاهش کرد.  باراد

 خب!-

 آدم هاش به گوشم رسوند.  قیبرام داشت که طر یامیپ نیرحسیام-

 کند.  دایجوابشان را پ توانستیکه نم ییبود و پر از سوال ها متفکر

 ازت خواست؟! یچ-

 اول من خواستم! -

پنجره را قرق کرد و  ییاز جا بلند شد و به سمتش رفت. قسمت روبه رو باراد

 بر چهارچوبش داد: هیتک

 ؟ با منقاش حرف از دهنت بکشم دی... بایخواست یچ-

به  یژست. گفت کار یاز عکاس یهر عضو ای یمزاحم طرالن بش خوامیگفتم نم-

گر هر ا یرم. حت یبار دادن برنا نم ری. گفتم زیندارم اگر امرمو اجرا کن یکار کس



 یبا آبروم باز یو بخوا یازم داشته باش ییو عکس از اون شب کذا لمیف یچ

 . یکن

 و ترس به سمتش خم شد: یپر از سوال، کنجکاو باراد

 !تیو در نها-

 !یبرگرد نگیکه به ر خوامینم یاز سهم مارک برنا را در صورت یگفت قسمت-

 کرد و تشر زد: یخال گرشیاز دستش را در دست د یمشت باراد

 کنه؟ یچرا ول نم خواد؟یم یچ اروی نیا-

 کرد: شیپلک ها ی مهیرا ضم شیرا بست و دست ها شیچشم ها برنا

درو کنه.  یو قهرمان ارهیباز از من پول در ب خوامیبشه. م میدوباره مرب خوادیم-

داره  لمیعکس و ف یباز اسم در کنه. و اگر به امرش پشت کنم، هر چ خوادیم

 ییوَ وَ وَ وَ هر جا یخصوص یشرکت ها یها ریمطبوعات، امور صنف، مد دهیم

 گفتن داشته باشه.  یبرا یکه بتونه حرف

 گفت: یعصب باراد



شدن  ی. بعد از اون همه بستریبرگرد یتونینم گهیزده به سرش؟ تو د اروی نیا-

 ... یتونیبرنا. نم یبرگرد خوامینم گهید دنیو رذالت کش

رد و ک دییحرفش را تا ش،یدست درون موها دنیرا باال برد و با کش شیصدا برنا

 ادامه داد:
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ا ب تونمینم یرم. ول یبارش نم ریبکنه. من ز خوامیم یکار . هرخوامیخودمم نم-

 کنم... یاعتبارمم باز

 چانه اش خم شد: ریز باراد

 ه؟ینقشت چ-

 . یآمادگ یچندماه وقت برا-

 . ستین یآمادگ یوقت گرفتن صد در صد برا نیا ؟یکن کاریچ یخوایو واقعا م-



تو  ا،یاموال رو به نام برد یچند ماه، همه  نیا یتو خوامی. مستیمعلومه که ن-

 و قبول کنم.  رهیسوال م ریبرنا ز نکهیا سکیر تونمیبابا کنم. نم ای

که  یخند، زهر خند و هر حرکت شیعقب عقب رفت و با خنده، پوزخند، ن باراد

 تپق زنان گفت: داد،یم رونیب

 داداش... نه...  یاری... تو کم نمیکن یکارو نم نینه... نه... تو ا-

 بار چندم در روز خاراند: یاش را برا ینیاش را از عرق پاک کرد و ب یشانیپ برنا

 . مهیتصم نیفعال ا یتا فکر بهتر بعد-

باز کرد ادامه بدهد که دو تقه به در خورد و به متعاقب از آن، سوزان وارد  دهان

 بود.  گرشیدر دست د یدر دست و جعبه ا یفیشد. ک

 سالم!-

را آهسته  شانیدست ها یسمتش برگشتند و مشت هاو باراد هر دو به  برنا

 آهسته باز کردند. 

 :سالم مامازل!باراد



 :دیلب نال ریانداخت و ز ریز یسر برنا

 تو...  ایسالم! ب-

 و ستادیبرنا ا یداخل گذاشت و در را پشت سرش بست. روبه رو یقدم سوزان

 :دیپرس

 بد موقع اومدم؟-

آن  ریکه احتماال ز یتتو یو باز هم اغوا دییرا پا شیسر باال کرد. از سر تا پا برنا

 کلفت پنهان شده بود، شد و چشم خمار کرد.  نیآست

 ... یبر یتونی. بحث ما تموم شده بود. باراد مستیمهم ن-

 گوشش گفت: یو تو دیشانه اش کش یرو یدست باراد

 تموم نشده داداش!-

 داد، گفت: لیکه به صورت سوزان تحو یبا لبخند و

 شما؟ یبو یمادمازل ک-



و او با خنده جوابش را داد و رد شد. در را بست و آن دو را تنها  دیخند سوزان

 گذاشت. 

کرد.  یکوتاه م یباز نیاز ا ایبرد یکرد و پا یاضاف م یبه فکر برنا، فکر دیبا

 . دید یرا به صالح برنا نم ایبرد ایاصال آوردن پدرش 

 اش را به پنجره داد: هیانداخت و تک شیاز سر تا پا ینگاه برنا

 دخترت چطوره؟-

دهانش بگذارند و با چشم  یباعث شد سوزان دست رو نیبلند گفت و ا بایتقر

 درشت شده، بخواهد: یها

 آروم تر! -

 هم سوار کرد: یشده اش را رو شیآرا یها چشم

 !یخونه مامان عط رهیو با پرستار م شهیخوبه. شکر. تا فردا عصر مرخص م-

 شون؟یهستن ا یک-

 مامان بزرگم!-



 باال انداخت: ییابرو برنا

 خوشبخت هستم از راه دور!-

 کالفه نگاهش کرد: سوزان

 !ه؟یامروزمون چ ی. برنامه نطوریاونم هم-

بهش  دی. بادمیمن براش برنامه تدارک د یعنیکردن طرالن. تولدشه و  زیسوپرا-

 یا برابرنامه ه نی. ایبراش باش یدوست خوب یتونیکه تو م میرو بد نانیاطم نیا

 الزمه. شیک

 چشم بست و دست جلو برد:  سوزان

 به کارتون ندارم.  یکار شیک یمن تو-

برداشتن از پنجره، آن را با کمک خودش  هیدستش را محکم گرفت و با تک برنا

 :دیبه قلب خود سوزان چسباند و کنار گوشش نال

 اد؟یدر ب نیا یصدا یترسیم-

 و به عقب هولش داد: دیدست کنار کش یعصب سوزان



 حدت رو بدون!-

 چنگ گرفت: یرا تو شیمحکم دست ها ییجلو آمد و با مشت ها برنا

 و اگر ندونم!-

 شد و رک گفت: رهیبرنا خ یچشم ها به

 !رونیب رمیم یباز نیاز ا-

 داد: هیباز هم به پنجره تک نهیو دست به س دیعقب کش برنا

 بود.  یخوب رهیبگ شیدست پ-

 یدر، مانع از ادامه  یکلفت بارش کند که باز هم صدا یجلو آمد حرف سوزان

 برنا و سوزان شد.  انیم نباریگفتگو ا

 بلند گفت: برنا

 تو! ایب-

رنگ و دلربا وارد اتاق شد و با در آوردن  یبا کت و شلوار مشک پیخوشت یمرد

 ش داد و گفت:برنا قرار یپوشش، از راه دور روبه رو کیاز کت ش یکارت



صحبت  رزادیبرنا پ یتهران! با آقا0 یمنطقه  یهستم از کالنتر یکارن محب-

 کنم؟ یم
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رفت که دستانش را دستبند زدند و به  ی. ذهنش به روزختیاز داخل فرو ر برنا

 ادی ! "نخا"اول روزنامه ها شد با اسم  تریافتاد که ت یروز ادیبند انداختنش. به 

کردند. متجاوز لقب قرار دادند...  یکه او را خائن صدا م ینکبت بار یروز ها

 :آمدبه حرکت در  شیچشمانش بسته شد اما لب ها

 ... دییبله خودمم. بفرما-

کارن  یبرا دنشیگذاشت و عقب رفت. کنار کش شیلب ها یدست رو سوزان

 تدانسیفکر کند، خوب م یسوال شد اما متبحر از آن بود که بخواهد حت یمحب



هم نوع با  یی. بودیآ یرسد. بو م یبه گوش نم یخوب یخبر ها نجایا

 امروزه! یها یختگیدرهمگس

 چند تا سوال داشتم!-

فتن گ یبرا یآن، حرف یکه ته ته ها یسیپل یبرنا آشنا بود. نگاه یبرا نگاهش

 همراه با مدرک و دهان پر کن! یداشت. حرف

 !شنومیم دییبفرما-

 یدر ورود یدرست جلو ستادنش،یا یبه جا یزد و اشاره ا یپوزخند یمحب کارن

 اتاق برنا کرد و گفت:

 ! ن؟یکن یو استقبال م ییرایپذ نطوریمهموناتونم هم هیاز بق-

 را شکار دندانش کرد: شیلب ها برنا

 کنم.  ینه خواهش م-

 دست و نگاهش قرار داد: ریجلو برد و مبل ها را مس دست

 .دینیبش دییبفرما-



 و با برگشتن به سمت سوزان، گفت: گفت

 . میکن یتو برو. بعدا با هم صحبت م-

 یارتباط با آن گرونگار یبه محل کار برنا ب سیدانست آمدن پل یم سوزان

بار باال و  نیآب دهان قورت داد و سرش را چند ست،ین نیرحسیخودش و ام

راقب م"مبل، فقط گفت  یبر رو یگرفتن کارن محب یکرد. همزمان با جا نییپا

 رفت.  رونیبلند و رسا از آنجا ب یا یو بعد از معذرت خواه "باش

کارن  یجلو ق،یعم ینفس دنیرفتن سوزان کرد و با کش رونیبه ب ینگاه برنا

 فرو کرد.  گرشینشست و دست در دست د یمحب

 کنم.  ی. گوش مدییبفرما-

 نیبر مبل خوشنش هیبرنا کرد و با تک زیم یبه تلفن رو یاشاره ا یمحب کارن

 اتاق برنا دادن، گفت:

 ...یسبز هستم آقا یچا ایترک  یقهوه  هیمنتظر سفارش -

 :دیاش کش یشانیبه پ یدست



 . درسته؟نیبود رزادیپ-

 باال انداخت و لب زد: ییابرو برنا

 بله!-

 جا بلند شد و به سمت تلفن رفت: از

 !ن؟یدار لیم یچ-

 مقابلش را گرفت و گفت: یشانه  یت، گرد روبا دس یمحب کارن

 قرمز گرم! یچا هیحبه قند و با  هی-

داد و تلفن را قطع  یدرخواستش را به آبدارچ یمتعجب از خواسته اش، فور برنا

 کرد. 

 باال رفته اش گفت: یبا ابروها یاولش برگشت و رو به کارن محب یجا به

 !ن؟یینجایبپرسم چرا ا تونمیم-

 را جلو آورد: شیبه جلو خم شد و لب ها یمحب کارن



 یخالشون آقا ایو پسر عمو  یکه خانوم سوزان فاراب یشما شب نیماش-

ها  نیشده. دورب دهیدر محل حادثه د یشدن، جلو دهیدزد یفاراب نیرحسیام

. نیشما اون شب اونجا حضور داشت میمتوجه شد قیتحق یثبت کردن و با کم

 چرا؟!

 بر مبل داد و گفت: هیتک برنا

 یمذاکرات یگرفت من برا شیآت یسوزان فاراب یکه خونه  یشب حادثه زمان-

. همزمان دمید یکه آتش سوز شونیرفته بودم منزل ا میکارمون دار یکه تو

رو داره که  دنشیکنه و قصد دزد یم نیمرد سوار ماش هیکه اون رو  دمید

 نید ساسو نسبت بهشون اح ختمشنایخانوم رو م نیبمونم. ا الیخینتونستم ب

 کردم.  یم

 ؟ینیچه د-

 ! یکار نید-

 سر تکان داد و برنا ادامه داد: یمحب کارن



تم شدن. نتونس یاشراف یخونه  هیکه وارد  دمید ن،یرفتم دنبال اون ماش یوقت-

 جواب شونیکه ا رمیتماس بگ یخانوم فاراب یوارد بشم. خواستم با پسرعمو

ندادن. از همونجا به برادرم اطالع دادم من فالن جا هستم و اگر تا چند ساعت 

 من موجوده! یها وتاهک امیپ ی. حتنیخبر بد سینشد، به پل یازم خبر گهید

 و... -

 ! شدم. نرفتم و برگشتم خونه مونی. پشادهیتعداد ز دمیو خواستم وارد بشم که د-

به  ییاال بردنش همزمان شد با آوردن چادست باال برد و دست ب یمحب کارن

 رفت.  رونیب یشد و آبدارچ دهیچ زیم ی! سفارش ها رویدست آبدارچ

 کرد.  کیحل کرد و استکان را به دهانش نزد ییحبه قندش را چا یمحب کارن

رتون چرا براد ای. یزنگ نزد سیدستامو باال بردم که بپرسم چرا خود شما به پل-

 نداره که! ریزد. خطر خطره، زود و د یهمون موقع زنگ م دینبا

را کرده بود،  شیداد و فکر همه جا یرا م سیکه از قبل احتمال ظهور پل برنا

 گفت:



. اون زمان هم برادرم نیشیمتوجه م نیریطرفه بود. استعالم بگ هیتلفن من -

 تماس گرفت و من گفتم. 

 قطع شد با گفتن: حرفش

 ... نیریتماس بگ نیرحسیبا ام نیکرد یسع نیاما شما گفت-

 جا خورد اما نشان نداد: برنا

 برادرم! قیاز طر-

 .نیمارو باخبر کن یاضطرار یبا شماره  نیتونستیشما م یول-

 !دیبه فکرم نرس-

 و گفت: دیکش ششیبه ر یدست یمحب کارن

مربع بسازه.  تونهیکنم طول و عرضش نم یزنم، چون حس م یم زیرو مم نجایا-

 و کم داره. خب... بعدش! ادیز یکم

 به چپ تکان داد: یسر برنا



فقط  فقط و لشیکه اگر گفتم چند ساعت دل شهیم نیا تونمیجواب سوال بعد-

 . کنمیدارن و من دارم اشتباه  م ییآقا آشنا نیبا ا یخانوم فاراب دیبود که شا نیا

 .دیرا تا انتها سر کش ییکج کرد و چا یلب یمحب کارن

 جیدوست بودن. گ دیشا نیکنیشدن و بعد ادعا م دهیکه دزد دمید نیگیاول م-

 شدم! 

 :دیکالفه لب به دندان گز برنا
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رفته تماس گ سیبا پل خواستمیگفتم که احتمال بود. اگر مطمئن بودم که نم-

داشتم، خودم درخواست تماس با اداره  یدزد نیبه ا یاگر من ربط یشه. در ثان

 کردم؟یرو م یآگاه

 :دیچشم باز کرد و نفس تند کش یمحب کارن



 یبالغ ی. ماها آدم هارازدیجناب پ ستین رسهیاونطور که به نظر م زیهمه چ-

شما زمان زد و  ایکه ا نهیکنم. اما موضوع سر ا یو ممکنه هر اشتباه میهست

 نیهر صورت ممنون که وقتتون رو اختصاص داد. در ریخ ای نیخورد اونجا بود

 . نیو موفق باش

 دراز کرد به سمت برنا و گفت: دست

 بود.  یخوب الیخ یلیخ-

 جاخورده گفت: برنا

 جان!؟-

 کج، جواب داد: یبا لبخند یمحب کارن

 ن؟یشیخوش گذراندم. خارج از شهر م یالیخ ،یبا چا یدم-

 .شیبله! ک-

 . نی. در دسترس باشمیکن دایپ ازیممکنه به اظهاراتتون ن-

 را نشانش داد: میو تقو دیکش رونیدست از دستش ب برنا



 ها! خیتار نیا یهستم در خودمتون تو-

بودنش در دل احسنت گفت اما شکش همچنان به آن مرد  قیبه دق یمحب کارن

 کرد، ول کن نبود. یمو بور بود و تا ثابت نم یچشم قهوه ا

 هگید ن،یو شما نباش ادیکنار اون خونه ب یها نیدوربجواب اثر انگشت ها و -

 . رزادیباهاتون ندارم. فعال خدانگهدارتون جناب پ یکار

 تکان داد و گفت: یسر برنا

 حتما. در خدمتم! خدا نگهدار شماهم باشه!-

از در، سوزان فورا وارد شد. ترسان نگاهش کرد  یرفتن کارن محب رونیاز ب بعد

 و گفت:

 ؟یاونجا بود دیفهم-

 بلند گفت: بایدست باال برد و تقر برنا

 نگو! چیفعال ه-

 دومش را در آورد و به باراد زنگ زد: تلفن



 اتاقم! ایب-

 کرد و دور خود چرخ خورد.  قطع

 گردم.  یبرنم گهیمن اون اصطبل د-

 :دینگاهش کرد و پرس جیگ سوزان

 شده ب... یچ-

 برنا و فقط گفت: دیبگو دینچرخ زبانش

من و دخترم؟ از  ی هیگفته؟ واست شر شده قض یشده؟ چ یچ یبگ شهیم-

 ... دیفهم یزیدخترم چ

 کوباند: گرشیدست د یرو دست

 آقا برنا...  رمیدخترم! من م-

 :دیداد کش بایتقر برنا



جا  چیه یدختره رو حل نکرد نیا ی هیسر جات تکون نخور. تا قض سایوا-

منم مرد  ی. اگر تو مادره نمونه انششی. دخترت حالش خوبه و همه پیرینم

 کنم.  شیعمل دیرو دادم، با یبه دوستم قول ی. وقتدونممیم

 دادک رونیکالفه ب یو نفس دیپرپشتش کش یموها یتو یدست

 . اه... گهید ایب-

. باراد وارد شد و با شوک به دندیو انگار که خدا و باراد هر دو با هم شن گفت

 :ستینگر ختهیکرک و پر ر یبرنا

 شده داداشم!؟ یچ-

 !نجایاومده بود ا سهیپل اروی نیا-

 سوزان در کنارشان! ستادنیحس شده بود از ا یب انگار

 لی. موبامیرو قراره چک کن ییکذا یاون خونه  یکنار یها نیگفت دورب یم-

 و دادیبا هوش نشون م یادی. زینزن یها تحت کنترله حواست باشه حرف الک

ماجرا  نیاز ا چکسیکس، ه چیه یذاریباراد... نم نیحس کردم واقعا هست. بب



 نشویخبر ی سوژهرو شد، تموم مجله ها  هیقض نیبا خبر بشه. اگر شد... اگر ا

 کنن من رو! یم

 سر تکان داد و فقط گفت: باراد

به نام مامان  دیجد یتا عصر خط لمی. موباکنمیهارو حل م نیآروم باش. دورب-

 . رمیگیم

 به سوزان کرد: یتکان داد و اشاره ا یسر برنا

 . نیکن ی. برنا رو خالمیمن و سوزان و طرالن کار دار-

 عوض شدن جو باز به لحن شوخش برگشت و روبه سوزان گفت: یبرا باراد

 ام مادمازل! یمن تنها اضاف-

چه  دیدختر نازش! با یبرنا و از طرف یطرف حرف ها کیمنگ بود. از  سوزان

 کرد؟! یکار م

 دخترم آقا باراد؟ شیپ نیبر شهیم-

 و باراد متعجب نگاهش کرد: دیپووف کش برنا



. رمیبارانم که گفت مرخص بشم از کارم، م ست؟یاونجا ن ارتیچرا برم؟ مگه دست-

 الزمه منم برم؟

 :دینگران لب گز سوزان

 . شمیباشن، من نم ششیتموم عالمم که پ-

 به باراد کرد و آمرانه گفت: یاشاره ا برنا

 که گفتم رو انجام بده. مادمازل با من! یکار رونیبرو و ب-

 رفت، گفت: یم رونیکه ب یو در حال دیخند باراد

 من رو ندزد برادر!  یلقب ها-

 تکان داد و کالفه فقط تشر زد: یسر برنا

 درم ببند باراد!-

 و به سمت سوزان برگشت: گفت

  ؟یهست ینگران چ-

 مستاصل نگاهش کرد: سوزان



 سوختنش رو تحمل کنم! گهید یجا تونمینم گهی! ددخترم-

 شد: کشیپوزخند زد و نزد برنا

و خراب شدن ژست رو به چشم  یبرنده بودن طرالن رو تماشا کن یتونیم یول-

 ؟یبش کیبه هدفت نزد یکامله چرا نخوا تیامن یاون تو یوقت ؟ینیبب

وزان س یشده  فیکث ی قهی. دست به سمت ستادیسوزان ا یرفت و روبه رو جلو

 :دیبرد که سوزان عقب کش

 !یکن یم کاریچ-

 به چشمان سوزان لب زد: رهیخ

 !یزکاریتم-

 ابرو باال انداخت: سوزان

 . رازدیجناب پ شهینم دهید یا یفیکث یممنون ول-

 . دستایآمد و پشتش ا رونیاز حصار او ب یچند درجه ا یو با چرخش دیکش عقب

 کنم.  یرو کنترل م رونیرو بشه، ب زتیو سوپرا ادیتا طرالن ب-



م را گرفت و او را چشم در چش شیبازو دهینکش هیاز ثان یبرگشت و به کسر برنا

 ینخواست یبرچسبش تتو دانستیکه م ییسخت به بازو یبا خود کرد. فشار

 دارد، کرد و آهسته گفت:

 خفش کنم! خوامیم-

 ت. غر زد:اخم کنان تالش کرد دستش را نجات دهد و نتوانس سوزان

 ... گیم ی... چیچ ؟یرو خفه کن یولم کن! ک-

 انزجاردار قطع کرد: یسوزان را با لحن حرف

 !شهیکنه برنده م یداره و فکر م دنیکه قصد پر یاون پرنده ا-
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 اش آورد و گفت: نهیبه س یفشار سوزان

 !گمیولم کن م-



کرده است. دستش را رها کرد اما  یتندرو یلیخ دیبه خودش آمد و فهم برنا

 یآنچنان دو طرف شانه اش را محکم گرفت که سوزان به همان بازو گرفتن راض

 رد:کرد و بو کشان امر ک کیبه گردنش نزد ینیکه برنا ب دیاز درد کش یشد. آخ

 . باشه!؟یزنیرو نم یعطر لعنت نیا گهید-
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 داد: رونیرا آهسته ب شیچشم بست و صدا سوزان

 انقدر به من زور نگو! -

 که به صورت برنا فوت کرد، ادامه داد: یو با پووف دیکش رونیرا ب دستانش

 میغنج بره. زن بزرگ تییزورگو یاداها خام بشم و دلم برا نیکه با ا ستمیبچه ن-

. میهمکار . من و تو فقطرسهیم گهیکردنش چند سال د یکه بچم وقت عاشق



 گهیهمد یخصوص یبه اخالق ها یو کار میریم شیپ ریبه  ریپروژه.  هی یتو

 ندارم. 

 را باال برد و کالفه گفت: دستش

که زن  یاخالقش! زودتر از اون هی نیهم یفقط برا ادیاز مرد جماعت خوشم نم-

 مالکشه! کنهیفکر م اد،یبه خودش ب

 را باز و و واضح تکرار کرد: شیها لب

 ما... لک!-

کرد که او از سمت راستش، شانه به شانه اش کوباند  یبا دهان باز نگاهش م برنا

 و رد شد. 

شان نبود و بلد نبودند خواهش  یکه احترام حال ییشده بود. از تمام مرد ها خسته

 یرفتند. با خود هم م یکردند و م یدادند، خراب م یکنند. همه اش دستور م

 یم یو قو میکه خوب میکه عاشق شد، مهم خودمان یرگفتند گور پدر آن دخت

 . رندیگ یرا م شتشانآن ها که پ یمرد ها و همجنس ها نی. لعنت به امیمان



قلبش گذاشت. ضربانش را با ماساژ آرام کرد و با  یرفت و دست رو رونیدر ب از

 :دیلب نال ریدست مشت کرد و ز ش،یباز و بسته کردن چشم ها

 ها! لعنت به جنستون. لعنت به قلب هاتون! لعنت...  یلعنت-

 

* 

 

و منتظر  بودند ستادهیبرنا ا نگیپارک یکیدر نزد شیها یو کنار دست نیرحسیام

دست  که به یا یکرده بودند. بعد از آن آرامش نسب نیآمدن برنا، کم رونیب یبرا

 یطرالن چه کساز  ریغ نکهیماجرا داشتند. ا کیاز نزد یآورده بودند، قصد بررس

 !؟ستیدخترک ک کیکند و شر یدر آنجا کار م

 سهیرا در ک شانیبه جواب ها دنیاو رس قیبرنا و از طر بیقصد تعق قتیحق در

 مغزشان نگه داشته بودند.  ی



 نیشدن باشه، فقط شماها هست دهیبشم بچه ها! اگر قرار به د دهید دیمن نبا-

 ریدرگ پس م،یدار ازیبهش ن ندهیآ یمبارزه ها ی. برانیایچشم ب یتو نیتونیکه م

م رو آد نی. من انیشدن نشه و اگر شد، راهتون رو کج کن بی. متوجه تعقنینش

. میاز برنا هست یما دنبال نقطه ضعف هبگم ک دی. و... و... و در ادامه باخوامیسالم م

جز رخساره و پسرش! پس حواستون باشه، ممکنه نقطه ضعف ما  ینقطه ضعف

نقطه ضعف برنا باشه چون  تونهیمرد باشه. اون طرالن موزمار نم هیزن نباشه و 

نکرد. حواسا جمع،  یکنه ول داشیکشت تا پ یپسر خودش رو م نیاگر بود ا

 دار! نگوشا باز و مغز ها خو

 اطاعت کردند و او ادامه داد: همه

 . نیدیکشم پشت و شماها به من آمار م یاز ممن در-

. نگیآمدن باراد از پارک رونیچشم گفتند و چشم گفتنشان همزمان شد با ب همه

از  یداد بچه ا یکه اگر لو م یداشت. باراد مارستانیکه قصد رفتن به ب یباراد

 ییماند و نه برنا یبرنا م یبرا یوسط حضور دارد، نه سوزان نیا یسوزان به نام

 سوزان! یبرا



 از افرادش به زبان آمد و آمار داد: یکی

 !م؟یمنتظر برنا بمون ای می. دنبالش کنرونیاومد ب رزادیآقا... باراد پ-

 خند زد: شین نیرحسیام

ه. فرست یرو م کهیخودش دست به کار بشه، داداش کوچ نکهیا یبه جا گهید-

 دنبالش! نیبرآووو خان! برآووو... بر

 افتاد.  انیبه دنبال باراد به جر نیماش نیرحسیفرمان ام با

کرد، نامش  ینم دایکرد که اگر پ یم دایاز برنا پ ینقطه ضعف دیبا امروز

 نبود! نیرحسیام

 

* 
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 زد: یتصنع یخندان طرالن را مقابل چشمانش گرفت و لبخند چشمان

 دارم.  زیبرات سوپرا-

 پا انداخت: یلب کج کرد و پا رو طرالن

 . میکار دار یژست کل میبر دی! با؟یزیچه سوپرا-

 لب، مهربان حرف راند: یطرالن غر زد اما بر رو تیمالک نهمهیدل به ا در

 ارزه.  یباهات دارم که به نرفتن ژست م ی. امروز کار خاصالیخیژست رو ب-

 :دیرا گرفت و کش دستش

 !گهید ایب-

و با دادن  دیحرفش پر انیل بپرسد که ماز جا بلند شد و خواست سوا طرالن

 مارک در دل خود داشت به دستش، گفت: یبزرگ گه لباس یپاکت

 بپوش! نویکنم، ا یپشتم رو بهت م-

 :دیمعترض نال طرالنه



کار برنا با من کل ننداز،  طیتو مح ؟یکنیم کاریچ ینکن! دار جمیسوزان گ-

 گرامش رو ندارم! سیرئ یداد ها یحوصله 

 لبخند زد و فقط گفت: شد،یم یماهر گریباز دیکه با سوزان

زد سر  یباشه. نگران نباش، هر داد یمشکل تونهیکه عشق توئه. پس نم یسیرئ-

 نداره.  یبا تو کار زنهیمن م

 زنان ادامه داد: غر

 ! اعصابم رو خراب نکن!گهیاه! بپوش د-

 :و در آخر گفت ستیگفت اما همچنان مشکوک به او نگر یلب باشه ا ریز طرالن

 امروز چه خبر شده...  دونمیپشتت رو کن تا عوض کنم! من نم-

بر  اش یکه بلند یپشت به او شد. لباس زرد رنگ  دیدر دل کش یپووف سوزان

 یورنگ ر یمشک فی. کدیباز داشت را پوش یا قهیشد و  یم دهیکش نیزم یرو

 . ستادیپاکت را در دست گرفت و صاف ا

 برگرد. -



 یکه به حق در آن لباس زرد رنگ م یرگشت و نگاهش را به طرالنپشت ب به

 کرد.  رهیخ د،یدرخش

 طرالن! یچه خوب شد-

 حس زد و گفت: یب یلبخند طرالن

 . کیشر یمرس-

 رنگ، کنار گوشش گفت: یمشک یدست جلو برد و با جلو بردن دستمال سوزان

 چشمت! یرو یببند نویا دیبا-

 .دیمشکوک خند طرالن

 !کیمنو شر ترسونیم یدار-

 آورد.  ادیو در دل دخترکش را به  دیخند سوزان

 !هشینم تیزی. من کنارتم و چستیکس شدن ن ینترس. وحشتناک تر از ب-

 باال انداخت: ییابرو طرالن

 !یزنیمرمورز حرف م-



 باال انداخت: یشانه ا سوزان

 . میطرالن زود باش. وقت ندار-

گفت اما در فکر فرو رفته بود که امروز چه خبر است!؟ و اصال  یباشه ا طرالن

 نبود تولدش است.  ادشی

 بست و گفت: شیچشم بند را برا سوزان

 سه قدم برو جلو!-

 آمد تولدش ادشیدر سرش دوانده باشند  یهو انگار زنگ کیاطاعت کرد و  طرالن

ت وزان برگشاش را باز کند، به سمت س یآنکه روچشم یو ب دیکش یغیاست. ج

 دهانش، گفت: یو با گذاشتن دست رو

 کنه؟! زمیسوپرا خوادیسوزان. برنا م یتولدمه امروز. وا یوا-

 با غم نگاهش کرد و گفت: سوزان

 شد...  رید می. برو بردونمینم-



برد که در  ییبه سمت در هول داد و دستش را کشان کشان به جا بایرا تقر او

 شدند.  یم تیهدا رون،یباز و به سمت ب

در فضا  یتیزرد در دل خود داشتند. آهنگ ال یچراغ ها قرمز و حاله ا یتمام

 انداز شده بود.  نیطن

 برنا کجاست؟-

 تشیو به سمت اتاق برنا هدا دیکش یپووف ش،یها دنیکالفه از سوال پرس سوزان

 کرد. 

 . میرس یزود م یلیخ یسکوت کن-

 خب حاال توهم!-

 داخل یتقه زدن به در، طرالن را راه یبرد و ب رهیدست به سمت دستگ سوزان

پشت  شیاتاق کرد. خودش ماند و خودش! پا جلو گذاشت داخل شود که پا

بر  گاه، نقش منیخود نداشت، با نش یرو یکرد و چون کنترل ریلباس طرالن گ

 شد.  نیزم



 تمام سالن را فرا گرفت.  غشیج یصدا

و به پشت برگشت. نور  دیکش رونیچشم هاش ب یچشم بند را از رو طرالن

ان از سوز یقطع شد و چهره ا شیپشت سرش با قرار گرفتن برنا در جوار شانه ها

 نبود.  دیدر د

 خش دار مردانه اش، قطع کرد: یناله مانند سوزان را برنا با صدا یصدا

 !هو؟یچت شد  ؟یخوب تا؟یوریسن-

 لویک دیبود و با دهیشکه از قبل ک ییتوجه به نقشه ها یرا کنار زد و ب طرالن

باد  یزد و در مقابل چشم ها مهیسوزان خ یکرد، بر رو یتوجه خرج او م لویک

 طرالن، گفت: یکرده 

 دستت رو بده من! -

گفت و دست دراز کرد تا کمک برنا را ضامن بلند شدنش کند.  یآخ سوزان

در  یسالن روشن شد و زن یدستش که در دست برنا قرار گرفت، چراغ ها

اش را از دست در  یاشراف یبرنا قرار گرفت. دستکش ها یچارچوب در ورود

 آورد و گفت:



 رزاد؟یمرد و دو زن؟ چه خبره جناب برنا پ هیبه به... -

به زن  یکرد، نگاه یشانه اش تحمل م یکه وزن سوزان را بر رو یدر حال برنا

 لب تکرار کرد: ریانداخت و ز

 ش... شما؟-
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 قرار داد: یورود زیم یاش را آهسته رو یدست فیجلو آمد و ک زن

 تیدگزن یام تو یا گهیخانوم د یگفت ینم ،یکرد یم ایبا طرالن برو و ب یوقت-

 هست!

 تکان داد: شیدر هوا برا یبرنده نگاهش کرد و دست طرالن

 سالم عمه!-



 او برگشت یبه حرکت طرالن زد و با حفظ ظهر، به سمت عمه  یخند شین برنا

 و گفت:

 !نیکن یبدون دعوت هم قبول حضور م دونستمیخانوم؟ نم یچطور-

 و چقدر نگاه آن زن را آشنا حس کرد! ستیطرلن نگر یمنگ به عمه  سوزان

 . دمیند ییشم... شما رو جا-

شده  و  ختهیر رونیه بکه فر کرد یا یمشک یطرالن جلو آمد. با موها ی عمه

جلو آورد و به سوزان  یسرش را به جا نگذاشته بود، دست یاز شال رو یاثر

 جواب داد:

... با باراد. خوش اشتها گهیمرد د هی. با برنا، با دمتونیبار از دور د نیبله! چند-

 بودنت رو دوست داشتم!

 سوزان دستش یباز نگاهش کرد که طرالن جلو آمد و به جا ییبا چشم ها سوزان

 را فشرد:

 !یکه اومد یعمه جونم؟ مرس یخوب-



بود که نگاه  یزیچ نیاش اول یبود که چهارشانگ یطرالن، سودابه نام ی عمه

 کرد.  یم ریرا تسخ نندهیب

 تنهات بذارم! شهیکنم دخترکم. مگه م یخواهش م-

 تادسیسوزان ا یحرکت کنار زد. روبه رو کیطرالن را رها کرد و او را با  دست

 . دیکش رونیحرکت دست او را از دست برنا ب کیو با 

 !ادیبه مال مردم، به تو نم یباشه دست دراز ادتی-

 حرفش را با گفتن: یسوزان قرض داد و ادامه  یبه گونه  یا بوسه

 !ینیدلنش یلیخ-

 اتمام رساند.  به

 باال انداخت و پوزخند زد: ییابرو برنا

 تولد دو نفرست! نیبگم که ا دیبا نجایا نیاومد یعمه خانوم با دعوت هر کس-

 به سوزان کرد: یاشاره ا سودابه

 خواد؟یم یچ نجایدختر ا نیپس ا-



 لب جمع کرد: برنا

 دو تا بدنن! یروح تو هیطرالن وسوزان -

 :دیبه طرالن انداخت و پرس ینگاه

 !؟گمیدرست نم-

 به سوزان انداخت: خی ینگاه طرالن

 !یلینه خ-

 خند زد: شین سوزان

 شم! یکردم. االنم مرخص م یمن فقط کار تدارکات رو م-

 نهیس یسر او را رو دنش،یدست به سمت طرالن دراز کرد و با به آغوش کش برنا

 سودابه، گفت: ینگاه برنده  یاش گذاشت و جلو

 تولد دونفره بود.  هیامشبه.  یطرالن ستاره -

 خرجش کرد: هانهیاندرسف ینگاه سودابه

 !نجاستیخانوم ا نیکه ا یتا زمان جامنیمن ا-



 چانه جمع کرد: برنا

 دم؟یتدارک جشن د نجایبهتون گفت امشب ا یک-

 به سمت جلو خم شد و آهسته گفت: یکم سودابه

 خود طرالن! -

 مسخره زد: یلبخند برنا

شه ب زیسوپرا هیاالن گفتم. قرار بود  نیمن هم دونست؟یو خود طرالن از کجا م-

 که به لطف شما نشد!

 قدم جلو آمد: کیدر خود جمع شد و  سودابه

دم ب ینیبیمردمو از باال م نکهیاما از ا ادیبلنده خوشم م یلیقدت خ نکهیاز ا-

 . یاحترام نگه دار دی. من بزرگترتم و باادیم

 یاشاره برا نیبه سوزان کرد دور شود و هم یکالفه شده بود. اشاره ا یکم برنا

که برنا از تعجب  دیبخش شیبه پاها یعمل را داد. آنچنان قدم یسوزان حکم آزاد

 چشم گشاد کرد. 



 کجا!؟-

 باال انداخت: یشانه ا سوزان

 خونه!کار دارم. -

... اگر دیاو برود. نبا گذاشتیم دی. نبادیبود و برنا خوب فهم مارستانیب منظورش

و با  ندیحنه او را ببدر ص شهیهم یعوض یرفت ممکن بود آن آدم ها یم

 را بفهمند.  زیهمه چ بش،یتعق

 و ارهیرو برامون ب لیکه وسا میدار یکیبه  ازی. منو طرالن نیریجا نم چیه-

 که! یمونی. منهیبچ

چه  دیو طرالن نفهم دیسوزان در مقابل چشمان برنا چرخ یمشت شده  دست

 کند. یخورد م شیپاها ریاز غرور سوزان را ز یادیحجم ز

 و فقط گفت: دیغرورش را بر دوش کش یآجر به آجر شکستگ سوزان

 !مونمیآ...آره م-

 آمد و به سمت سوزان رفت: رونیآغوش برنا ب انیاز م طرالن



 امشبه؟ نیفقط هم زمیعز-

آخر برنا خوشش  ی کهیکرد و از ت یکه با نگاه حرکاتشان را دنبال م سودابه

 آمده بود، گفت:

کنم و در آخر با طرالن  یاستراحت م یاتاق مهمان شرکتتون! کم رمیمن م-

شده و تا صبح  دهیخود دزد یخود ب یشب دخترم ب هی.اومدم چون گردمیبرم

 . ومدیخواب به چشمام ن

 اش گفت: ینیانگشت کنار ب دنیلب جمع کرد و با کش برنا

 یم ینیب شیخراب پ نکهیا یهاتون درسته رو دوست دارم ول ینیب شیپ نکهیا-

دادن به برادرزادتون رو  یبه من انگ ناامن نیتونیرو دوست ندارم. چطور م نیکن

 ن؟یبزن

 نگاهش کرد و گفت: رهیخ رهیخ سودابه

 خودش کش،یشر ی. جلویدوستش دار یو بگ یچشمام نگاه کن یتو خوامیم-

 و من!



سوزان قرار گرفته بود   یو دستش که مقابل دست ها دییدندان به هم سا برنا

 را مشت کرد:

 زدن ندارم.  ادیکنم. عادت به فر یدوست داشتنم رو ثابت م-

 . ستادیا نهیپوزخند زد و دست به س سوزان

 ؟یمن دار دنیکش ادیبه فر یازیطرالن تو ن-

 خودش را لوس کرد و باز تمام بدنش را درون آغوش گرم برنا فشرد: یکم طرالن

 ارزه.  یم یشمت به هر ثابت شدنکه داشته با نیهم-

 رونیخباثت بار از او که ب یبه سوزان انداخت و با لبخند زیحسادت برانگ ینگاه

 بحث سه نفره بود، گفت: نیاز ا

 سوزان؟ هیتو نظرت چ-

 را با زبان تر کرد و لب قلوه کرد: شیلب ها سوزان
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که  نهیدو عوض شه. نظرم ا نینقش ا دیکه مرد مرده و زن زن! نبا نهینظرم ا-

جسم اشتباه گرفته شه و اگر  یها ازیبا ن دیبه محبت داره نبا ازیزن ن هی یوقت

 ست،ین زیکه گفتنش جا یا گهید یها ازیبا ن دیبه محبت داره نبا ازیمرد ن هی

 اشتباه گرفته شه!

 نیو عاقبت ا ستیبه او نگر خی. برنا مستادیا شیکرد. سودابه در جا خی طرالن

 در و دروازه را خود سوزان نوشت: یمثلث ب

 آقا برنا! نیصدام کن نیداشت یکار-

اش  دهیگاه ضرب د منیدرد و نش یکه به پاها یعیسر یو با قدم ها گفت

ش خود نکیس یشرکت رفت و بر رو ی. به آشپزخانه ختیاز آنجا گر  د،یبخش

داشت اما با  هیگر دیهاش! شا یمادرانگ ش،یدردها ش،یکرد. عقده ها یرا خال

 را گرفت و فقط در دل گفت: یزیجلو هر چ شیلب ها دنیگز

 به نوبت! ابیآس-



 و با گفتن: ستیاش نگر یخال یبه جا زیآم نیتحس یبا نگاه برنا

 !امیطرالن برو اتاق تا ب-

قدرتمند مهم نبود  یبرنا یمزاحم نشود. برا یاو و عمه اش دستور داد کس به

نبال به د ستیبا یکند. او االن م یم یسودابه چه فکر ای زندیم یطرالن چه حرف

. حالش را! احوالش را! علت رفتارش دیپرس یم ی...کمیرفت و کم یسوزان م

 !دیپرس یرا م نینمک یحال و احوال آن تتو رآهنیپ یهم از رو یرا... و کم

هم پوزخند زدند اما  دیو طرالن به هم نگاه کردند. لب جمع کردند، شا سودابه

 کس جرات نطق زدن نداشت.  چیه

 بود که برنا وارد شد.  خچالیاز  کیآوردن ک رونیو ب یچا ختنیدر حال ر سوزان

 بود...  دیاز تو بع ؟یبود که زد یچه حرف نیا ؟یبود که کرد یچه رفتار نیا-

 یآهسته ا یو بغضش را قورت داد. با صدا دیدندان گزرا به  شیلب ها سوزان

 گفت:



بهت برخورد؟ به عشقت برخورد؟ به عمش برخورد؟ بر بخوره چون به  ه؟یچ-

 ی. من سوزانم، کسرزادیبرنا پ یآقا ستمی. نستمیمنم برخورد. من کلفتت ن

 بزنه.  نیمنو زم تونهینم

 به زانوانش زد: یا ضربه

 بزنتشون اال نینتونسته زم یاما بلند شدن. کس نیده ها بار خوردن زم نایا-

 . دمیاجازه رو به خودمم نم نیا گهیخودم! د

 اش گذاشت و ادامه داد: نهیس نیزم یرو دست

که  یدر کاره. کوفت بشه تولدش! لعنت به روز یفکر نکن گفتم باشه، باشه ا-

 اومد.  ایبه دن

 یانداخت و صدا نیزم یوبود را بر ر ختهیآن دو ر یکه برا یا ییچا وانیل

 شکستنش را به گوش برنا رساند. 

 لعنت به تو!-

 کرد.  نیبرداشت و آن را سهم زم گرید یوانیل



 او قرارداد مسخره ات...  یلعنت به خودم و امضا-

سودابه متوجه بشوند،  ایرود و ممکن است طرالن  یاو باال م یصدا دیکه د برنا

 جلو رفت و با گرفتن دو طرف شانه اش فقط گفت:

 . ستیجاش ن نجایا یخشمت قشنگه ول-

 . دیسرش کش یگونه اش را به شال رو یاشک رو سوزان

 . ستیجاش ن نجا،یا یاشکت قشنگه ول-

 شیکنار گوش ها نباریآمد و ا رونیب شیدست ها انیحرص خوران از م سوزان

 گفت: با کنترل صدا

 !؟یخوایم یاز جون من چ-

 شدن در نگاهش گفت: رهیخند زد و با خ شین برنا

 خودت، فکرت، عملت!-

 را باال برد: شیکالفه چشم بست و دست ها سوزان

 . ستیعملم ن ست،یفکرم ن ستم،یخودم ن-



بران ج گرید یقدم کیجلو رفت و عقب رفتن سوزان را با جلو رفتن  یقدم برنا

 . ستادیاش ا نهیبه س نهیکرد و س

 اد؟یتو خوشم م یاز چ یدونیم-

 شیلب ها ینگاهش کرد و خواست تشر بزند که برنا دست رو یعصب سوزان

 گذاشت و گفت:

. یندار یا یمثبتت مثبت. تو جو منف یمثبتن و فعل ها تیمنف یفعل ها نکهیا-

 کنه! یرو درست م یمثبت بودنت، منِ منف نیا

 نچ نچ کرد: سوزان

 !شهیم یدر مثبت، فقط منف یمنف-

 لنز دار سوزان گفت: یشدن در چشم ها رهیچشم خمار کرد و با خ برنا

. تالش نکن گمیم نویخودت!؟ منم دارم هم یچشم ها ای یبا لنز درس خوند-

 !یدر من یحل شونده  هیو تو  شمی. من در تو، فقط خودم میرها ش



ا بود ت یکاف نیم شد و همبرنا گر یلب باز کرد حرف بزند که دست ها سوزان

 . ردیخمار به خود بگ ینگاه برنا رنگ

و من  یملکه بش یتونی. بعدش تو میبهتره فعال به فکر خدمتکار بودن باش-

 نقشم عوض بشه. هان!؟

 و دست باال برد: دیکش عقب

 بهتره! یلیخ یعطرت رو دوست دارم. از قبل یبو-

 یبه مانتو یبود و در شرف رفتن بود، اشاره ا ستادهیکه در چارچوب در ا یحال در

 رنگش کرد و گفت: یمشک

 !ادیام بهت م یمشک-

 داد و ادامه داد: ینظام یاش گذاشت و سالم یشانیپ یرو دست

 بداخالق! یتایوریسن-

 ینادماندیبه  یرفت و نگاه مات سوزان را در ذهنش ثبت کرد تا شب رونیدر ب از

 بسازد. 



 مثل سودابه! یانگشت چرخاندن زن یبا سوزان و رو یاز طرالن! باز انتقام
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از  ن،یپارک کرد و با قفل کردن در ماش مارستانیب نگیرا در پارک نیماش باراد

 آنجا دور شد. 

ان پولش به آن مک یکه کمتر کس ییبزرگ در شمال شهر تهران، جا یمارستانیب

 گفت.  یبله م یخصوص

 تخت نشست.  یاتاق مورد نظر شد و رو وارد

 رهیبود که در اتاق باز و دو مرد وارد شدند. باراد خ لشیور رفتن با موبا مشغول

 نگاهشان کرد و لب زد:

 جانم!-

 ها مشکوک نگاهش کردند که باراد ادامه داد: مرد



 دیاب یکنم. ول یم نیرو تحس نیاز در شرکت مثل جوجه دنبالم افتاد نکهیا-

  کرده. ییبایدوستم که عمل ز ی. اومدم مالقاتستیدورو بر من ن یبگم خبر

 کنار گذاشتش زیم یرو لش،یچانه اش گذاشت و با قفل کردن موبا یرو یدست

 و گفت:

 خوره! ینم یدوستمم دختره متاسفانه! به درد کتک و کتک خور-

 :ستادیاش ا نهیبه س نهیاز مرد  ها جلو آمد و س یکی

 م؟یکرد یم بیبچه ننه رو تعق یگفته ما تو یک-

د مر ی نهیس ی. دست روستادیتخت بلند شد و چشم در چشمش ا یاز رو باراد

 به عقب راندش.  یادیمقابلش گذاشت و با فشار ز

به  نباشم ایبرام ارزش داره. بچه ننه باشم  ایدن ایننم باشم دن یبچه  نکهیا-

 کنه! فیکث دیربط داره و خون تورو نبا لمیخودن، فام

 پوزخند زد و گفت: مرد

 جوجه؟! ی! چطور؟یریجلوشو بگ یخوایتو م م؟یکردیاصال تعقبت م-



 :دیلب تر کرد و پرس باراد

 ؟یومدیدنبال من م یکن یپس اعتراف م-

 و گفت: دیکش یپووف کالفه ا مرد

 کنم. زرتو بزن! یبله! اعتراف م-

قطع ضبط را لمس کرد و  یدکمه  لش،یبا باال آوردن موبالب جمع کرد و  باراد

 زد و گفت: یمرد، چشمک یضبط شده برا یبا گذاشتن صدا

 مدرک! هی نیا-

کردن آن ها درست پشت سرش از  بیکه از تعق ییدئویرا قطع کرد و و صدا

 درآورد.  ریگرفته بود را به صدا و تصو نیماش یتو

 !گهید یکی نمیا-

 چشمان متعجب و گشاد مرد، فقط گفت: یزد و روبه رو ثیخب یلبخند

نه! اگر  ایدادن  ادیداده، به شما  ادمیسواد 667سه عدد  یمن به اندازه  یننه -

 !زنمیاگرم نه که خودم م س،یآره که خودت زنگ بزن پل



کرد و خواست فرار کند که باراد با دست آزادش، دستش  هانهیاندرسف ینگاه مرد

 شدن داشت، گفت: کیرا گرفت و به مرد دوم که از پشت قصد نزد

 سر جات! سای. وارونیب زهیمامور بر وارشیاز در و د زنمیداد م یبش کینزد-

 کج کرد: لب

 نیایکه آسه آسه پشتش م نیاورد ریگ ابوی نیصاحب. فکر کرد یب یاحمق ها-

 !ن؟ینش دهیواسه هم تا د نیکن یم سیه سیو ه

 دستمو ول کن نفله!-

 پوزخند زد: باراد

. ده تا ده تا اسم و رهیثبت احوال خرمون رو نگ گمیاول بچه ننه، بعد نفله. م-

 . هان؟دمیآدم نم هیصفت که به 

حس  شیپاها نیمرد را ب یحرکت پاها کیدست مرد را محکم فشرد و در  مچ

 او را منگنه کرد و کنار گوشش گفت: یپا ،یدست شیکرد که با پ



 شنهادیاحمقت به برادر من رشوه، پ سیاون رئ گهید کباریفقط  گه،ید کباریاگر -

کنم و  یهارو منتشر م لیفا نیرو بده، من ا یا گهیهر کوفت و زهره مار د ای

 بشه.  نیکنم که تخت و تاجش با هم نقش بر زم یم یکار

 :بست و ادامه داد چشم

مسابقات  نیبخاطر هم شیاون برادرم که طعمه شد و با خراب کردن زندگ-

مثل روز اول  ذارمیبرادرم رو داغون کنه. نم نیا ذارمینم یاحمقانه رفت خارج، ول

کنم به چه کنم چه کنم  یم یتفاله ش کنه و بندازش دور. به ناموسم قسم کار

 . فتهیب

 زد: پوزخند

 واسش! رونیب زیضبط کن تو سرت و بر نویا-

 یشانه به شانه اش کوباند و با نگاه ش،یمرد را رها کرد و با آزاد کردن پاها دست

 رفت.  رونیبه مرد دوم، از اتاق ب یزخم

 جواب دادن ماند: یبرنا را گرفت و منتظر برا یشماره  فورا



 باراد واسط تولدم!-

 زنگ زدم بگم حل شد.-

که قبل از رفتن به اتاق و برپا کردن جشن با طرالن، باراد را گوش به زنگ  برنا

 معنادار زد: یکرده بود، لبخند

 !دمیفهم-

. تا اونموقع ام آماده باش امیکار دارم بعدش م یسر هیشرکت.  امیمن فعال نم-

 مامان. شام درست کرده.  شیپ میکه بر

 باشه!-

 کن! فیک تیخورفعال داداش! برو با دو تا دوتا تک -

کشد و در دل فحش  یاالن برنا پووف م دانستیرا قطع کرد. م لیو موبا دیخند

 شناخت! یکند. برادرش را م یبارانش م

که بچه اش مرد و زنش  یبرادر بزرگتر ا؟یگفت برادر. چه خبر از برد یراست

 که سهمش شد نشدن و نشدن و نشدن! یطالق گرفت. برادر
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 قرمز داشت یها نیکه نگ یینگه داشت و گردنبند طال شیپاها یرا رو طرالن

 را سقف گردنش کرد. 

 مبارکت باشه!-

 . برداشت شانیکنار پا زیم یرا از رو یدنینوش وانیو ل دیمستانه خند طرالن

 قولوپ تو! هیقولوپ من  هی-

 چشم خمار کرد و لب زد: برنا

 کنم! یرانندگ دیمن با-



 یبه ساعتش کرد. دلش برا یو نگاه دنیکش یاز پشت سرشان، هووف سوزان

برود... البته که پدر  گذاشتینم زیهمه چ یب یگل نازش تنگ شده بود. برنا

 چه! یعنینشده بود تا بفهمد داغ شدن دست فرزند 

 پس فقط من بخورم؟-

 لب غنچه کرد و بوسه بر گونه اش نهاد: برنا

 که امشب تولدته! آره. بخور جانم. بخور-

ساخت اما او قصد داشت همانند  یم ییطال یشب شیحواس شدن طرالن برا یب

اش را دو برابر کند.  یبانگیغر ب،یغر یخود طرالن، طرالن را بچزاند. در شهر

 نامرد است. مهم بود؟ ندیاست. بگذار بگو رتیغ یب ندیبگذار بگو

 و گفت: دیشانه اش کش یرو یدست

 یم عمه ایبرسونمت  دی. باامیمن برم دست و صورتمو بشورم ب یخوریتا تو م-

 رسونتت؟!

 اش خم شد و اغوا گر گفت: نهیبه سمت س یکم طرالن



 . یتو مال من-

 نثارش کرد: یلبخند برنا

 موضوع شک نکن! نیبه ا-

به سوزان که  یرا دراز کش قرار داد. اشاره ا شیمبل رها کرد و پاها یرا رو او

 داد بلند شود و به دنبالش برود.  یاش بود، اشاره ا یمشغول گشتن در گوش

و  ستیاخم آلود از جا بلند شد و با تاسف اول به طرالن و بعد به او نگر سوزان

 یزیطرالن متوجه چ یباال برد تا عمه  یبه دنبالش رفت. برنا او را به طبقه 

 نشود. 

 دوم را قفل کرد. یطبقه  یورود در

 تو؟ یکنیدرو چرا قفل م-

 نکرد.  یاما توجه دهیسوزان ترس دید 

 سر جات حرفم نزن! سایوا-



کردن نبود. کامال به سمتش برگشت و چشم در چشمش شد.  یوقت باز فعال

 در کار بوده است.  یا هیلنز ها آبدار شده بودند، انگار گر

 ؟یکرد هیتورو. چرا گر نمیبب-

 نایشد که عکس آدر یبه صفحه ا رهیو خ ین سوزان را از دست قاپروش لیموبا

کرد که سرم دست  ینگاه م نیبه دورب یچشمانش را برق انداخت. در حالت

 بافته شده بود.  شیرا در بر داشت و موها شیها

 !؟یکن یم هیبخاطر دخترت گر-

 را از دستش گرفت وم کالفه گفت: لیموبا سوزان

 حدتو نگه دار! گم،ینکن. ده بار گفتم، بازم م یدست دراز لم،یبه من، وسا-

 :دیکش یخند زد و او را کنار شین برنا

 . یکن ینم نییحد من رو تو تع-

 کنه؟ یم نییتع یپس چ-

 به سرش کرد: یاشاره ا برنا



 ! مغزم! نجایا-

 پوزخند زد: سوزان

 و شکننیکه مغز دارن،قلب ندارن. فقط م یینایالبته! ا ؟یمگه تو مغزم دار-

 . اصال!کنمیرو درک نم یکنیبا طرالن م یکه دار ی. اصال کاررنیم

 یکه مخصوص طراح ها بود، نشست و دست یا یصندل ی. رودیعقب کش برنا

 فرو برد.  شیدرون موها

معتاد  یکه به خاطر اون دختر عوض یمرد هی ؟یکن یرو درک نم ایچ گهید-

اونو  ؟یآب خنک هم روش، چ هیشد و  دهیمان شد. پوالش باال کشخان یشد. ب

 یبا گرفتم بخش نیا یرو خواست ول یعوض نیکه مردونه ا ی. مردیکن یدرک م

 یچ نو. اوهیرو ازش گرفت تا ثابت کنه قو زیژست، همه چ یاز سهمش تو

 !؟یکنیدرک م ؟اونویگیم

 ژست یدونیاز کجا م ؟یشناسیرو از کجا م برزیفر ؟یگیم یدار یتو... تو چ-

 مال اون بوده و االن مال طرالن؟!

 :دیرا به هم مال شیپوزخند زد و دست ها برنا



 مدت هیبود. عکاس مارکم بود.  میبدن ساز یدوره مرب هیدوست منه.  برزیفر-

 خارج کشور. یبودم برا شیکامل مدل اختصاص

 :دیگشاد پرس ییبا چشم و لب ها سوزان

 منتشر شده...  یکاتالوگ و نه مجله ها یتورو... نه رو دمیند چوقتیمن ه-

 :ستادیا نهیاز جا بلند شد و دست به س برنا

بشم. فقط به شرط خارج رفتن عکس هام موافقت کردم و  دهینخواستم که د-

. دمشیم دهید دیکه االن هست نبود. نبا ینیداشتم. چون کارم ا لیاون موقع دل

حد بدون که با  نی! فقط تا االیخ یآوردن. ب یکردن و پدرم و در م یم دامیپ

 کرد و با باال تادشاونو عاشق خودش کرد. کم کم مع برز،یشدنه به فر کینزد

 تو شد طرالن! کیپول هاش، ژست روازش گرفت. بعد از اون شر دنیکش

م برا نایتورو نه! ا یشناختم، ول یدانشگاه م یاز دوره  میرو از قد برزیمن فر-

 !بهیعج



ارداد بهش! اگه بخاطر اون قر یمنه که بهتره سرک نکش هیمربوط به کار قبل نایا-

اره . اون با انتقام طرالن دوبیکن یمنو همراه برزیبه خاطر فر دینباشه، با نمونیب

 . ستهیخودش با یپا یرو تونهیم

 :دیرا گز شیلب ها سوزان

 باشه.  زیرقت انگ تونهیطرالن م یکار اونم به اندازه -

 و تشر زد: دیچانه اش کش ریخمار شد. به سمتش رفت. دست ز برنا

 . ریپوستت رو گاز نگ یقرمز رو یگوشت ها نیا گهید-

 بست و گفت: چشم

 . ستمیهم خوددار ن شهیهم-

 :دیکش شیدرون موها یو کالفه دست دیعقب کش دست

 نوشته شده و...  نمونیب یچ رهیم ادمی-

 :دیکش یقیعم نفس

 . نایآدر شیپ برمی. تورم مکنمیرالنو واسه بردن آماده مط ن،ییپا یایتا م-



 جسور گفت: د،یلغز یبود و نگاهش م دهیبا آنکه ترس سوزان

 .رمیخودم م-

 "به سمتش برگشت و محکم گفت: برنا

تن. گف یو بگو باشه! مرد و زن ارینقطه کاما اَ اِ اُ روش ن زنم،یم یحرف هی یوقت-

 !یوقت دار قهی. پنج دقیو سرتق باش یقو دیهم نبا شهیهم

 که سوزان دیرفت و نفهم رونیرفت. ب رونیو فورا ب گفت
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 حرفاست.  نیتر از ا لجوج



 رفتنِ برنا، مانتواش رونی. به محض بدیترس ینه از برنا، از بزرگتر از او هم نم او

رفت.  رونیاز آنجا ب اوردیدر ب ییآنکه صدا یرا به شانه زد. ب فشیو ک دیرا پوش

 برساند.  ابانیاو را تا سر خ توانستیهم م ادهیپ

. رشیو خشم فراگ برزی. با هراس فرناشیآدر ادیتند. با  ییو رفت. با قدم ها رفت

 !شیطرالن و تمام نشدن نامرد ها یحماقت ها ادیبا 

 یکند. آنچنان ترمز یکه برنا چابک تر از آن است که فکرش را م دیو نفهم رفت

 . دندیکش رونیرا از تن ب گرشیگرفت که انگار ج شیکنار پا

 اش دهیمهابا سهم تن کوچک و هراس یکه ب یشد و آغوش دهیکه کش یدست

 شد.

که احتماال آن تتو را هم  دیجد ییمو و تن و جسم سوزان مستش کرد. بو یبو

 بود. دهیعطر بخش

 چرا آنقدر آهسته تشر زد:  دینفهم

 نگه داشت؟ شهیم یسرتق رو با چ یتو-



را بست و لب جمع کرد. دست  شیبزند که سوزان چشم ها یلیباال برد س دست

 و دینمانده بود که سوزان عقب کش شیدر بازو یها مشت شد و مشت شد. زور

 :ستادیا شیروبه رو

 دخترم!  شیمنو ببر پ-

بدجنسش است. پس چه  یطرالن و عمه  یسرعت آمدن برنا، ب نیبا ا دانستیم

 شیها یاز برنا تقاضا کند. چه خوب که با تمام بد توانستیخوب که راحت م

 شد.  یاوقات خوب م یبعض

 دخترم. منو ببر وگرنه...  شیمنو ببر پ-

 شینشاند و کمربند را برا یصندل یاو را رو ش،یبازو دنیکرد و با کش یسیه برنا

 بست. 

 ! خدا نکنه... تایوریسن ادیخدا نکنه کفر من باال ب-

 را بست و به سمت در خودش رفت. سوار شد و ادامه داد: در

 . کنم یم یکردن طعمم هر کار دایپ یو برا شمیم یگرگ زخم هیاونوقته که -



ت به سم "نایطرالن یبرا امیو م رسونمیتورو م"و با گفتن:  دیرا کش یدست

 راند. مارستانیب

 

* 
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 یاش چه اتفاق یزندگ یایاز جغراف یتواند بفهمد در چه نقطه ا ینم چکسیه

کرد اما اگر بحث عشق و  دییتوان تا یم یدر شرف افتادن است. در حالت منطق

 ادعا نیآن قانون نقض شده و ا د،یآ یم انیاحساس، خواستن و توانستن به م

دهد  یم نفس دهد، یکه در راه معشوقش جان م یشود، چون عاشق یباطل م

 تواندیکند، م یخودش را سپر م یسالم ماندن او از هر بال و غرض یو برا



قلب  یو دست رو دنیکش قیحرکت! نفس عم کی. فقط با ابدیاو را ب یایجغراف

س شود و آه! نف یم دایقلب او پ یجا نیتر یشد، معشوق در وسط دایگذاشتن! پ

 شود.  یم یجار قشیعم

 رونیاش، نفسش را ب یمشک یو با دست بردن در موها ستادیپشت در ا باراد

 فرستاد و باالخره زنگ را فشرد. 

 یادع یقد کوتاه با ظاهر یشد. زن داریوقت برد تا در باز و زن پشت در پد یکم

 کرد.  یم ریرا تسخ یا ندهییجذاب که هر ب ییاما چشم ها

 شده؟! یچ-

 ادب؟! ندیگو یهم م نیسالم هم نکرد. به ا یحت

 . ستادیکالفه نگاهش کرد و دست به کمر ا باراد

 دلم براش تنگ شده. -

 . دیبخش یخاص یِ زیرا ر شیلب غنچه کرد و چشم ها زن

 امشب وقتش پره. -



 اما نشان نداد.  دیکش ریباراد بسته شد. قلبش ت یها چشم

 وقتش آزاده؟ یک یبرا-

 ردیمی. مرد مندیب یم یگریسهم خودش را در تکاپ با د یکشد وقت یزجر م مرد

 . ندیب یم کریدر و پ یبزرگ و ب یرا تاراج شده در شهر رتشیغ یوقت

 کنه! یزودتر ردت م یآشنا باش ؟یهست یبگم ک-

جادارش مشت  بیرا درون ج شیو دست ها دیرا به دندان گز شیلب ها باراد

 کرد. 

 . رزادیبگو باراد پ-

 دور چرخاند: کیباال انداخت و آدامس درون دهانش را  ییابرو زن

 ؟یدار ی. تلفن ملفن چدمیبهت خبر م-

 آب دهان قورت داد: باراد

 چک کن! لتیموبا ی. تویاز قبل دار-

 نگاهش کرد: قیدق زن



 اِشتِب زدم! دیگفتم شا ،یوقته نبود یلیخ-

 پوزخند زد: باراد

 . خود خودمم. وقتش که آزاد شد، خبرم کن!ینه درست زد-

 :دیرا رسا شن شیو پشت به زن شد که صدا گفت

 ؟یدیکنم چقدر م یامشبو برات خال-

 یوبر ر یهوا به سمت زن برگشت. لبخند یباراد برگشت. ب یبه چشم ها برق

 لب نشاند:

 دو برابر. -

 باال انداز گفت: ییکج کرد و با شانه ها یلب زن

 ؟یبلد ایحله! امشب با توئه. آدرس بدم -

وزن  نیتخم 677تا 97 نیاو را ماب یسر انگشت یو با حساب نگاهش کرد باراد

 کرد. 

 بلدم!-



 کرد. میزده باشد، خودش را پشت در قا دیکه باراد او را د انگار

 امون بده به بدنت، چشم بدزدون مرد. -

 :دیتکان داد و کالفه پرس یسر باراد

 اونجا باشم! دیبا گهیتا چقدر د-

به او انداخت و در دل به خودش ناسزا گفت که پنهان شد  دارانهیخر ینگاه زن

 باراد را گرفت.  یمردانه  یهورمون ها یجلو نطوریو ا

 ؟یخوا ینم ییما ییچا ؟یعجله دار-

 در هوا تکان داد: یخند زد و دست شیبه لحن مردانه اش ن باراد

. دهیجد هیبذار فکر کنه  رم،یوقتم شروع شده. بهش خبر نده دارم م یعنیپس -

 خدانگهدار!

 یکه چندماه یمرد ست؟یمرد ک نیلب کج کرد و در فکر فرو رفت که ا زن

شبانه اش با ساناز، آن دختر را بهم  دنیشود و هربار بعد از د یم شیدایپ کباری

 کند.  یم کونیو روز و شبش را کنف زدیر یم



 جواب داد: د،ید یم یا هیکه باراد را در حد سا یلب در حال ریز

 پولدار مرموز! یباش...ه... باشه آقا-

 

* 
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 خواند.  یم ییالال شیاش بود و برا نهیس یرو نایآدر سر

انسان  یخودش خبر داشت و بس! گاه یخودش بود که از دل سوخته  فقط

به  نیاندوهگ یکه نگاه نیبه صدا ندارد، هم ازیاش ن یابراز حال درون یبرا

و خودش را سبک حس  دهیاز آن را به او بخش یکند، نصف لیمخاطبش تحم

 کند.  یم



را  ! دستشدشییبو یو م دشیبوس یبود، فقط م دهیبه دخترکش رس یوقت از

 یکرد. در قلبش را باز کرده بود و برا یگرفت را آهسته نوازشش م یمحکم م

 د. بو دهیدل دخترکش، گندم پاش یکبوتر ها دنیبه آغوش کش

 مادر...  ینایآدر-

 داد که او گفت: لشیتحو یداریخواب و ب نیماب یهوم نایآدر

غمت  نمی... نبیکش یدرد م یکه دار یهر لحظه ا یبرا رمیدردت به جانم. بم-

 گل دلم.  یرو غنچه 

 . دینگفت و او آه کش چیه نایآدر

 ؟یخون یمامان شعر نم یبرا-

 نیانداخت و در ع مارستانیبدشگون ب طیبه مح یچشم باز کرد. نگاه نایآدر

 :دیبچه گانه گفتنش، صادقانه نال



وسش کنه د یم یباهام باز کنه،یخانوم پرستار نازم م نکهی. با اادیبدم م نجایاز ا-

تنگ شده.  میمامان عط یمن دلم برا یهمش کنارمه ول یندارم. خاله مهر

 اون! شیبرم پ خوامیم

مادر بزرگش را رد  یکرد. چقدر تلفن ها اریو سوزان را هوش یمامان عط گفت

 خبر دادن! کیاز  غیتماس داد و در

 :دیکش یپووف

 ؟یدوست ندار نویا شته،یدخترم مامان پ-

 دهانش گذاشت: یو دست رو دیکش یا ازهیخم نایآدر

 که من اوف شدم. دونهینم یمامان عط یدارم. دارم. مامانم رو دوست دارم. ول-

 سوزان سوخت.  دل

 .کنهیبدونه واسم سوپ درست م اگه-

 سوزان آتش گرفت.  دل

 .گهی. تا صبح واسم قصه مکنهینازم م-



 یداد. مرگ احساس یبخواهد داشت مادرش را به کشتن م ایآنکه بداند  یب نایآدر

 یندانستن داشت قاتل احساس مادرش م نیو در ع دانستیاز آن نم چیکه ه

 شد. 

  که منو تنها بذاره... دیخر رهینم-

 صدا! یداد. آهسته و ب رونیدهانش گذاشت و بغضش را ب یدست رو سوزان

. کنهیو بوسم م کنهیکنم نگاهم م یم هیگر یمن درد بکشم. وقت ذارهیاون نم-

 ی. چشاش آبدیعروسک خوشگل خر هیبهت نگفتم، اون روز واسم  نویمامان... ا

ود. ب اهیوقت ها. موهاشم مثل تو س یبعض شهیم یتو که رنگ یبود، مثل چشما

 کن! لبغ نویمامان تنگ شد ا یداد دستم و گفت هر وقت دلت برا

 هیتاج تخت را تک یبود تا سوزان به راحت دهیمادرش دراز کش یپاها نیماب نایآدر

سوزناک  یخود فاتحه ا یگفت و مادرش پشت او برا یگاه کمرش قرار دهد. او م

 !"نایآدر یمادر یبودن سوزان برا اقتیل یب" ی هیاعالمبا  یگرفته بود. فاتحه ا

 خواست به سمتش برگردد که سوزان با گفتنِ: د،یسوزان را که د سکوت

 جانِ مادر!-



 او را گرفت.  یجلو

 !؟یبله مامان-

راش ب یفکر کن اون عروسک تو بغلته و دار ؟یمامان بخون یشعر برا هی شهیم-

 ... یخونیم

 جابجا شد: یکم نایآدر

 کدومو بخونم؟-

ا ر گرشیدست گرفت و دست د کیرا با  شیگلو یبغض بزرگ شده  سوزان

 کرد: ریکنترل دخترکش اج یبرا

 مامان مهربونم... گهیکه م یهمون-

به  دارد با پتک یکیبا ذوق شروع به خواندن کرد و ندانست که پشت سر  نایآدر

مادرش  یایکه تمام دن دانستیچه م چارهیب یافتد. بچه  یجان قلب مادرش م

 . تواند بکند یدر کنار هم بودنشان نم یبرا یکار چیکه مادرش ه یاست در حال



با مادرش، از  یوقت گذران یبعد از خواندن شعر و کم نایبه خواب رفتن آدر با

در  نایاش زنگ زد و از ماندن خودش و آدر هیآمد و به مامان عط رونیاتاق ب

 را نگران کند.  چارهیب رزنیپ خواستیهمگان گفت. نم دیدور از د یخانه ا

شانه اش نشست. دست آشنا و سبک مهرآنا  یرو یرا که قطع کرد، دست لیموبا

 دست گرفت و به سمتش برگشت.  کیرا با 

 جان... یجانم مهر-

 تلخ زد: یلبخند مهرآنا

 . آره؟!یخور یحرص م یدار-

 پوزخند زد: سوزان

 یکیبچم داره به  ؟یعنی. دِ اخه من مادرم رمیمیلحظشه. دارم م هی یحرص برا-

 ... گهیم گهید یکیمامان؟ از ناز و نوازش  گهیم گهید

 ... یکرد سکیشب ر هی-

 انداخت: یهوا خودش را در آغوش مهر یسر تکان داد و ب سوزان



 . یمهر ترکهیدلم داره م-

ار ب نیچند یرا پشت کمر دوستش قرار داد و به نشان دوست شیدست ها مهرآنا

 ضربه زد:

 !؟یکن کاریچ یخوایم-

را با نک انگشت نابود کرد و از بغل او  ختیلباس مهرآنا ر یکه رو یاشک سوزان

 آمد. با پشت دست صورتش را پاک کرد و محکم گفت: رونیب

 نکهیبعد از ا خوامیبزرگ شه. م ینطوریا نامیآدر ذارمی. نمزنمینم نیمن زم-

 عکاس نیطرالن تموم شد و برنا به عنوان مدل تونست من رو برتر ی هیقض

 نیرحسیبرم و حضانت بچمم از ام یکوفت رانیا نیرو کنه، از ا شیپ یمسابقه 

 یوضع یرایاون حم گهیکرده. اگه برم د یدر حقم خوب یکل نجاشمی. تا همرمیبگ

 ه. از راه دور کنترل دستش باش تونهینکبتم نم رادی. اون هستین میزندگ ی هیسا

 فکر کرد و گفت: یاندک مهرآنا

 ؟یشیبا برنا موفق م-



 سر تکان داد: سوزان

 یش برا فهایبکنم. ذاتش بده اما ق تونمیم ییکارا هیحتما  سشیبشم. با ف  دیبا-

 !هیعال نمیدورب

وزان خبر داشت، برنا و س نیماب یکه از تک به تک کارها و قرارداد ها مهرآنا

 دست سوزان را محکم گرفت و گفت:

 

 [69:20 55,66,60, ]ژست

#656 

 

احمق  ی کهیکرد اما اون مرد تیاذ دیمراقب خودت باش. تورو نبا گمیفقط م-

با حرکاتش برات اسباب زحمت فراهم  ی. هکنهیم تیتورو اذ یو ه دونهینم

 . کنهیم

 :دییمشت کرد و دندان به هم سا دست



 ... گهیم طونهیش-

دوستش را محکم گرفت و با  یمشت شده  یبا دو دست، دست ها سوزان

 گفت: نانیاطم

زورش رو با چربش زنونه م  تونمیزور بگه، من زنم و م تونهیاگه اون مرده و م-

هر  .یبا من باش دیاومدن با من حاضر شو. با یخفه کنم. به من اعتماد کن و برا

 . یباش دیباشم تو با ایجا برم 

 به لفضش چسباند: یلحن ناچار مهرآنا

 مامانم... -

 میذاریام با هم! نم هیو مامان عط نامی. تو و مادرت. من آدرمیریم زامونیبا عز-

 ار باشه. در ک یکه نابود شناسهیمارو نم یاونجا کس گهیپشتمون رو بزنه. د یکس

 ؟یدیانجام م یحضانت رو ک یکار ها-

 آن روز زد: دنیبه رس یلبخند سوزان

 که برنا تونست من رو موفق کنه.  یوقت-



 شه؟یم یژست و مزون چ-

 خارج از کشور.  دمیهر دوش رو انتقال م-

 گشود: نیبه تحس یلب مهرآنا

 رکایاون رو چ ش؟ی. و مادر سورمیکن میتونیکه م هیفکر نیتر یعال نیو ا-

 ؟یکنیم

 . دیرا درون دهان کش شیلب ها  سوزان

 دارم.  تیست. خود رخساره گفت من رضااون حل شده -

 انیبه گوش سوزان رساند. در م نگونهیرا ا دشییسر تکان داد و تا مهرآنا

 شد.  کیآن ها نزد یزدند که برنا از پشت به هر دو یصحبتشان پرسه م

 !ریشب بخ-

 :دیبه سمتش برگشت و متعجب پرس سوزان

 تو... -

 خودش انداخت: یاز سر تا پا ینگاه برنا



 دارم؟ یمشکل-

 به خود آمد: سوزان

 ؟یکنیم کاریچ نجاینه! فقط ا-

 و با گفتن :  دیسوال سوزان پر انیم مهرآنا

 تا چکش کنم نایآدر شیپ رمی. من منیسالم. خوش اومد-

تبهکار بد ذات  کیآمد و در کل  یتا برنا را تحمل نکند. از او خوشش نم رفت

 پنداشتش! یم

 :دیپرس نهیو دست به س ستادیبرنا ا یرو رفتن مهرآنا سوزان روبه با

 !؟یاومد یچ یبرا-

 لنز او انداخت: یب یبه چشم ها ینگاه برنا

 پس لنزت کو... -

 نچ کرد: سوزان

 داره؟ یبه تو ربط-



 انداخت: نییسر پا برنا

 که! ستیکفش هاتم پات ن-

که پاپوشش شده بود،  یمارستانیب یها ییچشم گشاد کرد و به دمپا سوزان

 و گفت: ستینگر

 کارت کنکاش منه!؟-

 و پوزخند زد: دیکش یقینفس عم برنا

توئه! طرالن و عمش رو رسوندم  یشده  نییتع شیاز پ یرفتارها لیکارم تحل-

 تا بهت بگم...  نجایو اومدم ا

 به سمتش گرفت: یکرد که برنا شکالت یمنتظر نگاهش م سوزان

 !یشکالت دوست دار دمیشن-

 گفت: ش،یچشم بست و با پس زدن شکالت در دست ها سوزان

 !شنومیحرفت رو م یاطالعات غلط دادن. ادامه -

 کج زد: یلبخند برنا



ش نق دیدرست بعد از تموم شدن نقشه ام با ش،یسفر ک یاومدم که بگم برا-

 ...یکن یدوست دختر من رو باز

 هم سوزان رد کرد و با تشر نباریشکالت را به سمت سوزان گرفت که ا گرید بار

 گفت:

 ... یهست یک یتو فکر کرد-

ز ا ییکه از قبل در دهان خودش گذاشته بود را جلو آورد و  صدا یشکالت برنا

 :نیریش یبا آن خوشمزه  شیدهان در آورد به نشان لذت بردن از لمس لب ها

 نیرو با تو تضم یزیمنه. بعد از شروع هر چ یقدم تو برا نیقدم آخر نیا -

منم به عنوان مدل  یتو باشه برا یکه برا یزیشکست. هر چ ت،ی. موفقکنمیم

 !شهیم

 و ستادینگفت. دست به کمر ا چیکردن ماند و ه دیکردن و با نیماب سوزان

 هم فشرد: یدهانش را محکم بر رو

 بچم...  هی. من... من مادر یذاریمنگنه م یمنو ال-



 ت:دهانش گذاش یدست رو برنا

 !؟یقبال خودت نگفت نوی! ادونهینم ی! کسشیه-

 :دییدندان به هم سا سوزان

 !شهیقدم من م نیکه آخر یسیبنو دیبا نویا-

 چشم گذاشت: یسر تکان داد و دست رو برنا

 !تایوریچشم سن یبه رو-

 سوزان گرفت و گفت: یبار آخر جلو یرا برا شکالت

 مبارکه!-

 از دستش گرفت و در دل با خود تشر زد: ضیبا غ سوزان

 !یلعنت-

 

*** 
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ه دخترک تنها و آوار ییتهران تنها دارا نینش ریفق ابانیطبقه در خ کی یا خانه

 گرفت.  یقلب و ذهن باراد را در بر م یبود که تمام خط مش یا

 یقیدر آن، نگاه باراد را اشک عم یزوار رفته  یخانه و رنگ آب یآجر ینما

وار ه یحت ایکند، حرف بزند  هیحرفا بود که گال نیاما او خوددار تر از ا دیبخش

 بزند... 

 یانداخته بود و ه شیکه به جان دست ها یدست گذاشت و با تالش یرو دست

 کرد، زنگ را فشرد.  یمشت و بازش م

 :دیچیپ فونینازک دخترک در آ یگذشت تا صدا قهیدو دق دیشا

 !ه؟یک-



 یزندگ زییپا انیکرد. درست مثل روزگار ساناز که در م یهم خش خش م فونیآ

 لیخش و خش به برگ ها تحم یرفت و آوا ینامطمئن جلو م ییاش با قدم ها

 کرد. یم

 :دیوقت الزم بود تا جان بکند و بگو قهیدق کیبه  کیباراد هم نزد یبرا

 منم!-

پسر را مالقات  نیکه مخاطبش ماه ها بود ا ی. درست آن طرف خطدیلرز یدل

 نکرده بود. 

 ؟یخوایم یچ-

که پسر گذشت از او تا گذشته اش را  ییطرف دوم خط! جا نباری. ادیلرز یدل

 نکند! ریخودش پ یاش کند اما دختر قصه اش را به پا ندهیآ یفدا

 . دیبخش هیدهان قورت داد. قوت به قلبش قرض داد و حرف به زبانش هد آب

 امشب!  یمن نوبت گرفتم برا-

 بود! نبود؟  نیکارش هم دختر



 ایباشد  رزادیباراد پ خواستیراه بود. حاال م نیکرد. درآمدش از هم یباز م دیبا

 !یگریهر کس د

به در آوردند و تمام تنش وارد  یفشار شیدر زده و باراد وارد شد. دست ها کیت

 نیتر یوسط یو هندوانه ا حوضش پر آب شهیبود، مثل هم زیشد. تم اطیح

 آن! یجا

 یاز بس که شسته شده بودند و برا دندیدرخش یم فیو رد زیتم شیها کیموزائ

 بند به بندش کمر راست و خم شده بود. 

از هوا  یقیشلوارش فرو برد. نفس عم یها بیو دست در ج ستادیا اطیح وسط

 . دیاش را باال کش ینیقرض گرفت و ب

 پاشند.  یانسان و دردش نمک م ی شهیبه ر شهیکه ت یبه خاطرات آخ

 ؟یدار کاریچ نجای. ایکن یوقت تتو نم چیتو که ه-

 یپاها0 یو بر رو ستینگر د،یرس یم0که شمارشان به  ییبه سمت پله ها باراد

بودند، ماند. جرات باال  شیخدا برا یتراشه  نیباتریز یکه روز یالک خورده ا

 دادن نگاهش را نداشت. 



 نجا؟یا یاومد یچ یبرا-

 یبود. ب ادیکرد، ز یکه زخمش درد م یباراد یباال برا یلیخشم با دوز خ نهمهیا

 زیبه سمت نگاهش خ کبارهیصورت دخترک کند به  ای کلیخرج ه یلیآنکه تحل

 ند. برداشت دنیلرز یبنا شیبرداشت و تمام شد. دلش تپش از سر گرفت و پاها

 تو بزن!منم ت یهات. برا یاز مشتر یکیمنم -

هش را نگا نیچاقش، بدتر یکم کلیبا صورت بورش، با نگاه سبزش، با ه ساناز

 خرج باراد کرد و با گفتن:

ن کشت ایخاطره زنده کردن  یب دن،یهوف و پوف کش یب ،یهست یاگه مشتر-

 تو! ایتتو زدن  ب یخودت، فقط برا

 در ختنیر یبرا یکرد، پول یبود و اگر نم نیرا به داخل دعوت کرد. کارش ا او

 شکم خود و برادرش نداشت. 

جنوب تهران بود که به علت دختر بودنش در  یتتو زن ها نیاز بهتر یکی ساناز

ت توانس یخوردند، نم یاز او م یکه سود کالن ییها شگاهیبه جز آرا یمکان چیه

 کند.  تیفعال



را  شیکه کارها یا یاز معروف شدنش در سطح جنون شهر، به کمک ساق بعد

 آورد و یخواستند را به خانه م یکه تتو م ییکرد، هر شب پسر ها یم تیریمد

 پسرها باشد و یمرد که هواسش به مزه پران کیزد. البته با  یتتو م شانیبرا

به سمت او بود. آن مرد، برادرش بود که امشب انگار  یدست دراز یبرا یسپر

 ود.رفته ب رونیاز آنجا ب یکار یدر خانه نبود و برا
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 "قسمت ششم"

 

 

 ندارد. یکسانی ریتعب یخستگ



 را ذِلِه! یبارش، ابر یکند و گاه یرا خسته م یسال ،یخشکسال یگاه

ال ها س ی. خسته بود، به اندازه دیاش کش یشانیپ یتخت افتاد و دست رو یرو

 "حال دلت چطوره؟ " دینپرس یکه تلف شد و کس یزندگ

 ازهیخم یخواب یسال ها ب یماند و دهانش به اندازه  رهیبه سقف خ نگاهش

 گرشیاش را با دست د نهیس یهم سوار و پهنا یرا رو شیداد. چشم ها رونیب

 پر کرد. 

 داداش!-

 جواب داد. یباران را با هوم یدخترانه  یصدا

 ارم؟یبرات ب یالزم ندار یزیکردم. چ زیخونه هارو تم-

 ، گفت:آنکه چشم باز کند یب

 اتاقم! یکمد اتاق مهمانه. بذارش تو یو لباس سوزان تو یروسر-

 شیگشاد نگاهش کرد و خواست سوالش را بپرسد که برنا پ یبا چشم ها باران

 کرد: یدست



 یاونکه از کس یو ب یفعال شینداره، هرچند که تو پ یمسائل به تو ربط نیا-

 و...  یشیما م یعاشق پادو یبپرس یزیچ

 یرود و تمام خونش را آلود م یفرو م یرتیغ یبرادر یدر رگ ها یخستگ یگاه

 که انگار خواب را تجربه نکرده است.  یو جسم ماندیکند. او م

 خسته اش را باز نگه داشت. یو چشم ها دیپهلو چرخ به

 . ذارمشیزنده نم نمیبب ارویتورو با اون  گهیبار د هیباران! اگر -

راه دور خواهرش اشاره  ی نهیبه سمت س نهیس یاشاره اش را از رو انشگت

 برداشت:

ه ک یزندون یها لهیکه عاقبتش بشه زنده شدنه خان گذشته و م ینکن کار-

 دوباره دلشون برام تنگ شده!

 :دیانداخت و لب به دندان گز نییسر پا باران

 یاگه بخوام اون روز ها اهیتکرار نشه. روم س گهید دمیشرمنده داداش. قول م-

 بره.  ادمیمامان و اشک هاشو عمرا  یرو برگردونم. من که بچه بودم ول اهیس



 کج کرد: یتکان داد و لب یسر برنا

 . به مامانیبر یتونیم یسوزان رو که آورد لیانتظارو داشتم. وسا نیخوبه! هم-

 بسپار امشب مهمان داره. 

 کرد: یزمان شیبرنا را خلعِ  پ یدست شیپ نباریا باران

 داداش! ادیب خوادیم یک-

 لب نشاند: یمرموز رو یلبخند برنا

با هم آشنا  خوامیرفتن م شیدختر کوچولو! قبل از ک هیسوزان و مادربزرگ و -

 بشن!

 لبخند زد: باراد

 داداش. پس من رفتم.  گمیسوزان معرکه ست. حتما م یوا-

 زد: شیخش دار صدا یصدا با

 باران!-

 جونم داداش!-



 نره! ادتی یلباس و روسر-

 برادرش محو شد.  یچشم ها یگفت و از جلو یچشم باران

را  شیبرنا به حالت اولش برگشت و باز هم دست ها د،یدر که بهم چسب یلوال

 اش کرد.  یشانیپ ی مهیضم

با سوزان را از او گرفت، برگشت و لبخند  یدوست یکه بله  شیچند روز پ به

 زد.  یخباثت بار

 ! ارمیبه دستت م شیک ی... توزی! لیماه یتایوریسن-

ه نزد دیرا د یکس دارانهیشود که روز هاست خر یجا م یدر نگاه یگاه یخستگ

 به دلش بزند.  یباالخره صابون خواهدیاست و م

 هیعط یبود، گذشته و او را به خانه  یبستر نایکه آدر یسه شب از شب درست

وزان س یها نانیبا آنکه زهره ترک شده بود، اما با اطم چارهیب رزنیبرده بودند. پ

چند روز را مهمان  نیو ا دهیاش او را آرامش بخش قهیبه دق قهیدق یها یو دلدار

 او بوده است. 



 جهینت نیفکر کرده و به ا یکه سوزان در آن خانه مانده بود، برنا کم یروز چند

که روز ها ذهنش را  یفبه هدفش برسد. هد تواندیم شیبود که در ک دهیرس

 کرده بود.  داریو جسمش را ب ریدرگ

اص در خ یافتیباراد را از آماده کردن ض ،یامکیرا برداشت و با نوشتن پ لشیموبا

 بزرگ با خبر کرد. رزادیپ یخانه 

 میآماده کن دی. سوزان و دخترش، مادربزرگش رو بامیباراد! امشب مهمون دار-

 . ییآشنا یبرا

 

* 
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 ".گرید یشود تولد یتولد م کی یحادثه "

 کرد.  ینوه و مادر را با هم بزرگ م دیکه با یمادربزرگ

 بچه دن،یدست خواب هی یرو ینطوریسوزان مادر... پاشو برو سر جات بخواب. ا-

 شه! یپات خسته ت م یم رو

 ".گرید یشود خواستن یخواستن م کیاتفاقِ "

 نیتر یخواستن نیماند و ا یمادربزرگش م یچند روز در خانه  یبرا سوزان

 قلبش نفس یکیجهانش بود. مادربزرگش در جوارش و دخترش در نزد یِخواستن

اش را داشتند.  یزندگ دنیکه قصد در یی. گور پدر مرد و مرد هادندیکش یم

 چیکند که او ه یاش را دستخوش حوادث یزندگ خواستیلعنت به هر کس که م

 دیایدر ب یخواست از لباس سوزان فاراب ینداشت. او فعال م شانیبرا یا یادگآم

 و به قالب مادر بودنش برگردد. 

 واریداد، به در و د لیاش تحو یکه به مامان عط یو با لبخند دیکش یقیعم نفس

 و گفت: ستیاز رنگشان نگر یساده و عار

 !دارمی! تو برو بخواب، من بنیبخوابه. ولش کن شمیپ خوامیم-



 "یگریتازه به د یدادنِ احساس هیشود هد یاحساس م کیداشتنِ "

 . دیسرش را بوس یزد و باال یلبخند هیعط

 . نیباش گهیمراقب همد-

داشت و با رفتنِ او، سر  یارزان هیاز راه دورش به عط یِبا لب ها یبوسه ا سوزان

 تیپر از امن یاو قصر یکرد و با آغوش محکمش برا میسر دخترکش تنظ یبر رو

 و آرامش ساخت. 

 "را گرید یقتیکند حق یآشکار م قت،یحق کیدانستن ِ "

شدن به دخترکش با به خطر  کینزد نیاز ا شتریب دانستیخوب م خودش

 اش! یاو و مامان عط یاست برا یکیانداختنش 

اش را با او به انجام برساند.وقت  یخداحافظ نیآخر دیبا دانستیخوب م خودش

الم بودنش س یبه لباس سوزان فاراب دیو او با دیرس یزود م یلیخرفتن  شیک

 شد.  یسختش وارد م یگفت و در پوسته  یم

  .دیینم دارش را بو یو مو دیاش را بوس دهیدخترک در خواب غلت یموها آهسته



 گهید .نهیبب بیآس تییتار مو ذارمیخدا به من. نم ی هیهد نیدخترک من! بهتر-

 . میکنه زندگ دتیتهد یخطر ذارمینم رممیاگه شده بم یحت

 چسباند و چشمانش رابست: واریرا به د سرش

 !چکسی. هرتتیاز من بگ تونهینم چکسیکه ه یتو تنها سهم من-

 قفل شده بودند را مشت کرد: نایشکم آدر یکه بر رو شیها دست

. میتهس یبرسونه. من و تو با هم قو بیکه بخواد به تو آس یکنم کس یداغون م-

 مگه نه؟

 ییشود به آرزو یم لیآرزو، تبد کیکنند که  یم یتوجه یکاش ها، آنقدر ب"

  "گرید

بفهمد. کاش انقدر قد و  شیحرف ها توانستیدخترکش بزرگ بود و م کاش

کرد. کاش  یو بر تن جفتشان م دیخر یهم اندازه م یقواره داشت که پارچه ها

 شد...  ینم تیبر تنش ف ییپالتو چیآنقدر کت و کلفت بود که ه

 دخترکش کرد و آهسته گفت: یبرآمده  یبه گونه ها یاجمال ینگاه



 اون گونه ت رو تماشا کنم.  نمویگونه ت بش نیا یرو امیمن دوست دارم ب-

 :دیاز خواستن، ملتمس پرس پر

 !؟شهیم-

 یگریاز هر جواب د نیمنظمش به او مثبت تر یو نفس ها نایصدا بودن آدر یب

ادامه  یبرا زهیانگ کیبود. لبخند زد و از ته دل، خدا را شکر کرد که حداقل 

 اش دارد.  یدادن زندگ

 رونیمادرانه اش ب شیها یو زنگ خوردن نابهنگامش، او را از دل مشغول لیموبا

 . دیو پووف کش ستیاسم صفحه نگر یبه اسم رو یچشم ری. زدیکش

 کش رفت و جواب داد: نیزم یرا از رو لیموبا

 !یجانم مهر-

 !سیسالم رئ-

 . دیخند

 ؟یشده که زنگ زد یزیچ ؟ی. خوبزمیسالم عز-



 . یشام دعوت ینه قربونت برم. فقط امشب برا-

 داد: شیبر پهنا هیوتک دیعقب کش واریبه سمت د یکم متعجب

 دعوت؟ کجا؟!-

طرالن!  یاالن باران اومد ژست و دعوتت کرد. البته به دور از چشم ها نیوا... هم-

 . یگفت که بهت بگم با مادربزرگ و دختر کوچولو دعوت

 بدونن همه! نارویمونده بود آدر نمیهم-

 ینکیآقا کار م نیکه با ا یروز نیاوضاع تا آخر نیا یکه شده. همه  هیزیخب چ-

 نه؟! ای یریکنم. بگم م کاریآب. چ نوریآقا ا نیو ا یادامه داره، بعدش تو اونور آب

 قیکوچک دختر و مادربزرگش دق یها یگردن راست کرد و به جاکفش سوزان

 شد. 

 و خارج از شهرم! ننی. بگو که تدارک نبرمینه! نم-

 بلند کرد: یخنده ا مهرآنا



رو . بزمی. باشه عزیخودم باش سیکردم رئ یشک م یگفت یآخ که اگه بله م-

فشارش بده که  نی. اون وروجک منو ببوس و همچی. خوش باششمیمزاحمت نم

 لهِ له بشه!

 نمارستایب یتو یسرشو خورد یکه کل نی. همادی. دخترم دردش مجایب جایب-

 . زنهی. مامانم دست به من نمی. سالم برسون خاله مهرشهیبخوابه کاف یو نذاشت

 هم برسون.  یبه خاله عط بچه نداره اال تو! سالم یخب بابا. انگار کس-

 مستانه کرد: یخنده ا سوزان

 خدا نگهدارت.  ت،ینامرد. چشم، بزرگ یا-

 یدبرنا پوزخن شنهادیکرد. با خود به پ شیاولش رها یرا قطع کرد و در جا لیموبا

 :دیلب نال ریز داد،یدخترکش ادامه م یکه به نوازش دادن موها یزد و در حال

 دیاونقدر با ،ییکُنددو یادیمارک دار. ز یآقا ستیسوزان از اون سوزان ها ن نیا-

 که پاهات تاول بزنه. یبدو
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 برنا بود.  یلیو وقت تعط یکاریساعت، ساعت ب 

کرده بودند. برنا  یدو برادر در شرکت مانده بودند و کارمند ها مکان را خال فقط

 یبود، اما بارد در آبدارخانه برا شیک یها طیکردن بل ایشغول محدر اتاقش م

 اش را التهاب ببخشد.  یدرون یاز سرما یبود تا با خوردنش کم ختهیر یخود چا

ز که هرگ یآن شب لعنت ادیاش را در دست فشرد و به  یچا کیکمربار استکان

ود. ش نیریداد تا دهانش ش یم لیتحو یشد، قند به قند بعد یاز ذهنش پاک نم

 شود.  یخال ادشیذهنش آزاد و 



از ذهنش در دست، به آنشب رفت. رفت  یگرفتن افسار ایکنترل  یب ناخودآگاه،

 اش! یکنون تیو فرار کرد از موقع

 

" 

 بعد از ساناز وارد خانه شد و در را پشت سر جفتشان بست.  

 ینیرا به ب شیعدس پلو یشناآ ی. بو زدیبرق م شهیساناز، مثل هم زیتم ی خانه

 لب گفت: ریو ز دیکش

 . یکنیم وونمیهنوزم د-

ردن ک یو عاشق یعاشق یحوصله  گریزد. د دنیاما خودش را به نشن دیشن ساناز

 ثبات را نداشت.  یب یبا مرد

 یکوچک بود. سالنش بزرگ یساناز و برادرش، دو خوابه با آشپزخانه ا ی خانه

اکتفا  دنیشده بود که مخاطب فقط به د نیتزئ قهینداشت اما انقدر با سل یچندان

 جا! یتنگ یِ کرد و نه گله کردن برا یم



ر رود و فقط با د یاالن ساناز به آشپزخانه م دانستیسالن نشست، چون م وسط

 . اوردیدلش را از عزا در ب یبزند و کم دیتواند او را د یوسط نشستن م

 یاچ یآنکه بپرسد برا یذهنش، ساناز به آشپزخانه رفت و ب ی هیفرض طبق

 !یزعفران یِ. چاختیر

 شان،یاه میمثل قد شیزد و برا یگذاشت و به سالن آمد. باراد لبخند ینیس درون

 بشکن زنان خواند:

 تو رعنارو بنازم. تو گل باغ تمنا رو بنازم.  یقد و باال-

 گذاشت و به طعنه گفت: نیزم یاو، رو یرا جلو ینیپوزخند زنان س ساناز

 . یو بخور ینیبش دیبا نیزم یمبل ندارم! رو دیببخش-

و به  ستیاش نگر یمیقد اری یزمرد یبه چشم ها اوردیآنکه کم ب یب باراد

 خواندنش ادامه داد:

  ؟یرقصیچرا نم یکنیم دایمنو ش ،یبریاز همه دل م یتو که با عشوه گر-

 بور ساناز شد: یبه موها رهیخ



 ؟یرقصی, چرا نمیکنیبال، هقه برپا م یطال، قدو باال یتو که با مو-

 یهانو با د دینگفت. باراد دست از خواندن کش چینگاهش کرد و ه الیخ یب ساناز

 بودش! دهیکه ماه ها ند یبه صورتش شد. صورت رهیبسته، خ

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 دلم برات تنگ شده!-

 :دیابرو باال انداخت و پرس ساناز

 جمله رو برات تتو کنم؟! نیا یخوایم-

 نگاهش کرد که او ادامه داد: جیگ باراد

بدون حضور داداشم  ییکنم. چون آشنا یساعت فقط تتو قبول م نیمن ا-

 ینطوریعاشق نخواستم که ا ای. خواننده یداخل تا انجام بد یایخواستم ب

 . یکن یم ینیریخودش

 پوزخند زد: باراد

 نازتم قشنگه!-



 کرد: رهینگاه متعجبش را به او خ نازسا

  ؟یداشت شرفتیحد پ نیتا ا-

قصد  نکهیو نه ا خوامی. نه تتو میمن بذار یوقتت رو برا خوامیمن امشب م-

. بعد ینگ یچیروبه روم، من نگات کنم و تو ه ینیبش خوامیدارم. م یکار نیریش

 . ادیکه واست م یا گهید ی. مثل هر مشتررمیم نجایاز تموم شدن ساعت تتو، از ا

 دست گذاشت: یباال انداخت و دست رو ییابرو ساناز

و جسمش تت یکه دارم رو هیو نگاهش به نگاه اون کس نهیشیم شهیبرادرم هم-

 یکن یو نگاه کردن تورو تماشا کنه؟ فکر نم نهیامشب بش یخوایکنم. م یکار م

 !؟ادیبه نظر م رتیخوش غ یادیز

 زد و نچ کرد: یخند شین باراد

و از  ادیب شیبراش پ یکردم کار ی. قبل از اومدنم کاریمنو نشناخت گهینه د-

ار تو ک کنهیخونه! فکر م یتو ادینم رونیدر نزنم ب نی. تا از ارونیخونه بزنه ب

 !هیو وقتت خال هیامشب نشدن



 از خشم قرمز شد. دستانش مشت و غبغبش باد انداخت.  ساناز

 دانستی. خوب مردیگ یاش نشئت م یاز ساق یهماهنگ نیا یکه همه  دیفهم

هل برادر ساناز که س دنیکش رونیکند، ب یهمه کار م شتر،یپول ب الیدو ر یبرا

 بود!

 کنه!؟ یم کاریداره با من چ شیروانپر هیاون ساق-

باراد،  شیرا برداشت که زنگ بزند و فحش بارانش کرد اما دست ها لشیموبا

 شود و رهیحرکت فقط توانست به باراد خشد و او خلع  شیدست ها ی مهیضم

 :دیبگو

 بکش عقب!-

" 

 

 باراد... باراد... پسر... -

آمد و چشم باز کرد. استکان در دستش  رونیب ششیپ قهیچند دق یایاز دن باراد

 بود.  دهیقلپ هم ننوش کی یبود و او حت یپر از چا



 ج...جانم داداش... -

 به حالش داد: یپوزخند زد و اشاره ا برنا

 !یزنیم جیچته؟ چرا گ-

اف قرمز رنگ ابدار خانه گذاشت و  یام د یها نتیکاب یاستکان را بر رو باراد

 کامال به سمت برادرش برگشت:

 کم کم! رسنیمهمونام م گهیخونه؟! د می. برگمی! بعدا بهت میچی... هیه-

 د:کر یلب نچ ری. سر باال برد و زدیاش کش ینیب یبه گوشه  یدست برنا

خودمون.  یخونه  میریم میداریمادربزرگ سوزان! برشون م یخونه  میرینچ! م-

 !ادیکردن خوشش م یخانوم از باز تایوریسن نیا

 :دیپرس یجلو آمد و اخم کنان، جد باراد

 شده؟ یچ ؟یگیم یچ-

 برود و در همان حال جوابش را داد: رونیاشاره داد ب د،یعقب کش برنا



که بهش بگم دعوت  رمی. منم مادیپرده به باران بگه نمش س ربرنامهیبه مد-

 نکردم،دستور دادم!

 برادرش را گرفت و به سمت خود برش گرداند: یاز پشت شانه  باراد

 یکن یچرا زورش م ادیب خوادیبرنا؟ نم یکن یم کاریچ-
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 :دیو از داخل دهانش را جو ستادیا شیدر جا برنا

 . ایکار نداشته باش و دخالت نکن. فقط دنبالم بتو -

 :دیپووف کش باراد

 مادربزرگشه.   ی! خونه ستیخودش ن ی!؟ خونه یخونه ش رو بلد-



 ثیخب یسوزان رفته بود، برگشت و لبخند شیبه پ مارستانیکه در ب یبه شب برنا

 زد:

 هی رو داد و گفت یآدرس خونه ا کیپ هیکه به  دمیشن مارستانیب یاونشب تو-

 برسون دستش! دارویفالن غذا و فالن خر کنه،یدرو باز م رزنیپ

 باال انداخت و گفت: ییابرو باراد

 !دیترس دیاز تو با-

مارک بود، غر زنان  یکه مشغول قفل کردن در ها یخند زد و در حال شین برنا

 گفت:

 تمومه؟! یک شی. مرخصنجایا یهمه کاره  میشیماها م ستیکه ن یآبدار چ-

 رفت و جواب داد: رونیزودتر از او ب باراد

 . گردهیرفتن ما برم شیقبل از ک-



 یآمد. کرکره  رونیکرد و باالخره از در ب دییبا سر تکان دادن حرفش را تا برنا

رفت و  نگیبه سمت پارک نش،یماش چیو با در آوردن سوئ دیکش نییرا پا یبرق

 گفت:

 !یداریرو بذار بمونه فردا برش م نتی! ماشایباراد با من ب-

گفت و به دنبالش رفت. با برنا لج کردن فقط خودش را خسته  یا "باشه" باراد

 نداشت.  یگریدستاورد د چیکرد و ه یم

 شان بود...  یو زندگ یچه در انتظار سوزان و دخترش، مامان عط دانستیم خدا

 

* 
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که خواستن تو را  یبده یدل به راه ستیندارد. کاف یمشخص ریمس خواستن،

 یمثبت دست خواه یا جهیدهد. آنگاهست که به نت یم تیماه رییبه داشتن تغ

ا، برن ی. برایکن یم دایمشترک پ یو خواستن و داشتنت را در نقطه ا افتی

کت و  یشد و آن نقطه بازو ینقطه جمع م کیدر  قایخواستن و داشتن دق

کرد طرفش را متقاعد کند اگر  یم ینه اش بود. اول با حرف سعکلفت و مردا

 کند. یم داریرا ب شینداشت، زور بازو ییلغات مخاطبش جا ی رهیحرف در دا

. رفت یبا سوزان و مادربزرگ و فندقش به خانه شان م دیشده بود اما با رشید

 خواست.  یداد، در مقابل اطاعت شدن م یم یاگر برنا امر

کشدار به جانش انداخته بود  یاش آنقدر نفس ها ییزورگو ینبود ول یعصبان

 کرد...  یبودن م یعصبان یآرزو دیکه سوزان با

راغب کرد. باراد دست به  دن،یچرخ یا رهیرا به دا نیو ماش دیرا کش یدست

 داد: رونیکالفه ب یبند کرد و نفس نیماش ییباال ی رهیدستگ

 چته برادر... آرام باش... -

 دندان به هم چسباند: ابرن



بهش  یدرس هی دی. باادیکنم بدم م یرو رانندگ یزن مسافت هیبه خاطر  نکهیاز ا-

 نداره...  یکردن عاقبت خوش یبدم تا بفهمه با من باز

شود اما باراد مچ دستش را محکم گرفت  ادهیدراز کرد که در را باز کند و پ دست

 و چشم در چشمش شد. 

شده که  یشده؟ چ ی. چیکن ینم یقاط ینطوریا یشناسم. الک یمن تورو م-

 کرده؟! یکار ؟یکن یجلز و ولز م ینطوریا یدار

 . دیکش رونیحرکت دستش را از حصار باراد ب کیزد و با  شخندین برنا

نه ببر گرس یاالن به اندازه  ینداشتم ول ی. بهش حس بدیفهم یبه موقعش م-

د رو! قص تشیثیقورتش بدم. با دندونام بجوم جسمشو، آبروشو، ح خوامیم یا

 !ستمیخراب کردنم رو داشته و تا خرابش نکنم ول کن ن

 ارنبیرا ا شیبوق گذاشت و فشرد. باراد به سمتش خم شد و دست ها یرو دست

 محکم تر گرفت:

م ر ییهویکرده؟ بگو خودم برم خرشو بجوم. چرا  کاریپسر... چ یکن یم کاریچ-

 برنا...  یکن یم



 کرد: دایدرز پ رونیبه ب نشیماش یبرنا از مرز آهن ها یصدا

فهمن. نذار دهن  یگم. وقتش که شد همه م ینده! االن نم ریاالن نه! ولم کن گ-

وق ب شناسهیرو! م شیپالک لعنت دونمیگندم باز شه باراد. دهنت رو ببند. نم

اگر بخواد  شمیم یو بدونه چه نفهم رونیب ادیتا ب زنمیالمصبم رو! انقدر م

 کنه! یچیسرپ

روز  نیا یخودش چسباند. کالفه بود و برنا یشانیدستش را رها کرد و به پ باراد

 قایرنا دقب نیمنطق! ا یب ی. برنانیخشمگ ی. برنایعصبان ی. برنادیفهم یها را نم

 کرد.  یو زبر م ریرا ز ایبود که دن یرید یخان آن روز ها

 کرد و فقط گفت: یخال شیرا برا دانینگفت. باز هم م چیو ه دیکش یپووف

 ارم!ند یا ینگران گهینگران رو شدن اون روت بودم که خداروشکر محقق شد و د-

مرد  نیبوق گذاشت و آنقدر فشرد که چند یتوجه به طعنه اش دست رو یب برنا

حرف  نیتر از ا الیخیآمدند. او اما ب رونیمادربزرگ سوزان ب گانیو زن از همسا

 استاپ مغزش یفشردن دکمه  یبرا یرا کنترل گرانیها بود که بخواهد نگاه د

 بداند. 



مانند سوزان گشت  یتحت کنترلش دنبال زن ی نهیادامه داد و در سه آ آنقدر

 . دید لشیموبا یسوزان را بر رو یکه باالخره شماره 

 ماس را لمس کرد. ت یبوق، دکمه  یزد و با دست برداشتن از رو یپوزخند

 !؟ینییپا گهیچقدره د-

خودش بود و خوب  یتایوریشناخت! سن یم یسوزان را به خوب یکالفه  لحن

 کند و چه خوشحالش! یکند، چه آشفته اش م یدانست چه ناراحتش م یم

 !امیمن نم-

 کرد.  اخم

 کار نور زدن!؟ ینبودند. برم رو یانگار بوق ها کاف-

 دایپ یچطور نجارویآرامش داشته باشم. آدرس ا خوامیبرو. من م نجایاز ا-

 !؟یکرد

خواستم، نه ن ایازت بله  ،یگفتم دعوت یشام امشب! وقت یبحث پا یبزار برا نارویا-

 ازت فقط آماده شدن خواستم!



 برو! نجامی! از اامیمن نم-

 یکه خود برناهم تلخ دیچیسوزان پ یخند برنا آنچنان صدا دار در گوش شین

 اش را حس کرد. 

 !گه؟ید یاینم-

 سوزان جواب برنا شد.  نچ

 رو ندارم! خدانگهدار...  عتشیموق ینه! ممنون ول-

ه دارد! درست ب ینیسنگ یقطع کردن چه بها نیا دیرا قطع کرد و نفهم لیموبا

 !تیامن یسبک و ب یبام یبرف بر رو ینیسنگ

 !یخودت خواست-

وهِ عدد ک کیلج کردن با  دانستینگفت. م چیپوزخند دار نگاهش کرد و ه باراد

برنا  یهدف بعد دانستینشست چون م شیندارد. در جا یا دهیفا چیلج، ه

 را زدن! چارهیب رزنیپ ی! درِ خانه ستیچ



 یشد و در را محکم بهم زد. هنوز هم تک و توک ادهیپ دیبگو یزیآنکه چ یب برنا

 :دیخاله زنک پرس یاز آن زن ها یکی. از دندییپا یپنجره باز و او را م

 کجاست خانوم؟! یفاراب یخونه -

 یو با رو گرفتن دست به سمت راست برنا اشاره داد. برنا لبخند دیبرچ یلب زن

 یدر مورد بوق زدن ها یخوب یفکر ها دانستیکه م یرو گرفتن از زن یزد و ب

با در کوچک اما چشم  یمورد نظر رفت. خانه ا یاو در سر ندارد، به سمت خانه 

 !ریگ
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بار سوم هم زنگ را به  یبرا ده،یسوم نکش ی هیدر را فشرد. دو بار! به ثان زنگ

ضامن کرد و دستش را به سمت زنگ برد تا  گرشید یصدا در آورد. پا به پا



د، فه بوکه کال ینواختنش را تجربه کند اما دستش در هوا ماند. سوزان نیچهارم

اخم  ییرا تار مو شیها بروا نیماب یو ناراحت دیبار یاز چهره اش م تیعصبان

 قرار گرفت.  شیبود، جلو دهیبخش

 . چشم بست و دهان باز کرد:دیبه مشامش رس یخوش قرمه سبز یبو

 میخوایخاموش کن چون م رشویرو دوست دارم اما ز تونیخوش قرمه سبز یبو-

 !میبر

 گفت: یعصبان یرا با زبان تر کرد و کم شیلب ها سوزان

 ؟یبشون یتا حرفت رو به کرس رونیب یچند نفرو کشوند-

 گفت: یسرانگشت یبا حساب برنا

 شش نفر! بایتقر-

 داد و ابرو باال انداخت: هیبه در تک سوزان

 گم! یدو برابر هم بشن من به درخواست امشب تو مثبت نم-

 ه دستش داد:ب یو اشاره ا ستادیمثل خودش ا برنا



 لرزه؟ یچرا دستت م-

 . ستادیا نهیکرد و دست به س میاش قا نهیس ریرا ز شیدست ها سوزان

 . ستین یزیچ-

 نگاهش کرد: قیدق برنا

 ... ای ش،یسوزوند ای-

 چشم بست: سوزان

 سوخته!-

 را در دهان جمع کرد و گفت: شیلب ها برنا

 نم!ک ینفر که تمام نقطه ضعف توئه حلش م هیندارم. با  یازیبه دوازده نفر ن-

 سرش را به داخل فرو کرد: یبلند کرد و اندک صدا

 !؟یحاج خانوم... خانوم فاراب-

 سپر کرد.  نهیو س ستادیا شیرو یجلو سوزان

 تو؟! یایکجا م-



 آمد و نگاه برنا را در بر گرفت. برنا کنارش زد و با گفتن: رونیب شیها دست

 !تایوریسن یبرو کنار اووف شد-

چادر به سر در وسط  یگفت تا مامان عط یا االللهیتن داخل رفت و  یها مهین تا

 شود.  قیدارد، دق ییرایکه نگاه گ یشود و به مرد شیدایهال پ

 افتاده؟! یشده سوزان؟ بله جوون؟ اتفاق یچ-

 یو چشم بست. کنار رفت تا هدف برنا محقق شود و کم دیپووف کش سوزان

 فتاده اش را داخل ببرد. ا رونیبدن ب

 در کنار زتونیعز ینوه  انیجر یکه تو یهستم. همون رزادیسالم حاج خانوم! پ-

 !میبودم. همکار هست یخانوم فاراب

گذاشت و  نهیس یو دست رو یزد یاش لبخند یلیفام دمیبا شن یعط مامان

 جلو آمد:

 ییها رخواهی. خدا که خیبده که نوه م رو نجات داد رتیسالم جوون! خدا خ-

 مثل تو نسلشون قطع نشه!



در قرار گرفت و با اشاره دادن به  رونیو عقب آمد. باز ب دیخجالت کش یکم برنا

 نشنود، گفت: یکه مامان عط یسوزان آهسته طور یدست ها

 دست هات رو بپوشون! -

 یمتعجب نگاهش کرد وخواست همانطور جوابش را بدهد که مامان عط سوزان

 او تعارف داد:شد و به  کینزد

 داخل جوون! ایب-

 دست باال برد و در قالب مرد جواب و خوش قلب فرو رفت.  برنا

 یلیمادر خ نا،یآدر ی هیقض نی. به مناسبت ادییکنم شما بفرما ینه خواهش م-

دعوت رو  نیکردم ا یواسطه من سع نیکنن. به هم ارتیاصرار داشتن شمارو ز

سر و چشم  یکنم، قدم رو یجلو بندازم. خواهش م یکار یاردو هیتا نرفتن به 

 !نیاریب فیو تشر نیمن بذار

 و پس قطع کرد: شیپ یکه برنا حرفش را ب اوردیدهان باز کرد بهانه ب هیعط

 منتظره! نی. ماشدیارینه ن کنمیخواهش م-



 حالت داد: رییمتعجب تغ ینگاه متعجبش را به لحن سوزان

 !رزادیپ یآقا نیو باز هم منو شگفت زده کرد-

 بر لب دواند: ثیخب یلبخند برنا

 در خدمتم جناب همکار!-

مخالف  یبه سوزان مخالف انداخت اما نگاه مشتاق برنا که اجازه  ینگاه هیعط

 کرد: یلب جار یبرنا را بر رو میمتناسب با تصم یداد، حرف ینم

 داخل! دییبفرما م،یشیباشه پس! تا ما آماده م-
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 شیبود که برنا با اخم ها یا ینقاش نیسوزان زشت تر یبرنا برا یبرنده  نگاهِ

 !شیلب ها یروز ها نیا اریو امان از سکوت، که شده بود  دیکش



 

* 

 

 یگزند یتو ینکن سرک بکش ی! اصال سعرادیمن دخالت نکن ه یکار ها یتو-

وام خ ینم گهیغرق هستم، د میزندگ یاضاف یغلط ها یتو یکاف یمن! به اندازه 

 تو هم قوز باال قوزم بشه.  یحرف و کار ها

 یداشت، دست رو یمرتب یها شیکه صورت توپر و ر یمرد چهارشانه ا راد،یه

 و آهسته جلو آمد.  دیگونه اش کش

اون تهران خراب شده. دارن با  یچه خبره تو یدونی! تو که نمیدِ آخه لعنت-

 کنن! یم یکنن! دارن برات نقش باز یم یخون و پول تو باز

 یمبرنا ن یاش به پا ییبایداشت اما ز یقلوه ا یکه لب ها ی. مرددیلب جو ایبرد

 و یبه تمام ابعاد جسم یداشت اما آنقدر زندگ یمشک یی. چشم و ابرودیرس

 یرا زده و کم کلشیصورت و ه یدر خانه  یریاش فشار آورده بود که پ یروح

 داد.  ینشان م مسن تر از سن خودش



 لیستاا ایشد، برد یظاهر م پیو خوشت دیرس یبه خود م یبرنا که حساب برعکس

 داشت.  یساده ا

 یا و مشاوره لیوک هی. تو فقط رونیمن و داداشام بکش ب ی! پاتو از زندگرادیه-

 پسندم، نامرد بودن رو قبول ندارم.  ی! سربار بودن رو نمشتریو نه ب

 تشر زد: نانیباال برد و با اطم دست

 !شهینم دتیاز من عا یری! خرونیپس از من بکش ب-

 باال انداخت و گفت: ییابرو رادیه

و جانمازت برس که صبح تا شبت  حی. برو به همون تسبیخوایبه درک که نم-

کنن و  یکوتاه اومدن هات سوار م یباال یدارن چه غلط یدونیرو گرفته و نم

 توهم... 

 د:کر نچ

 انگار نه انگار!-



 ماند، عمرا با یشهر درندشت تنها نم نیپر از تاسف نگاهش کرد. اگر در ا رادیه

 یمردک از جانش چه م نینداشت، ا یزیچ گریشد. او که د یاو همخانه م

 !دیفهم یخواست را نم

 از اتاقش، امر کرد: رونیو با اشاره به ب دیکش یکالفه ا پووف

 تنها باشم! خوامی! مرونیبرو ب-

رخ چ یا یصندل یپشت آن بر رو ایکه برد یزیبه م شیبا کوباندن پاها رادیه

 رفت.  رونیزد و از اتاق ب یدار لم داده بود، پوزخند

 را بست.  شیو چشم ها ستیاو نگر یخال یبه جا رادیه

 بود.  کِسل

پر  یشب ها یتهران آلوده اش را کرده بود. هوا یهوا یادیشب ها دلش ز نیا

 خوب بود.  یو روز ها نیریاو پر از خاطرات ش یکه برا یرفت و آمد

 به تنش داد.  یو کش و قوس متناسب دیکش یقیعم نفس

 شکر! یاله-



جا بلند و بعد از وضو گرفتن، نمازش را خواند. رو به قبله انگشت به انگشت  از

روز  آن یآرامشش، برا یب یروز ها نیا یوصل کرد و ذکر گفت. برا گرشید

 ... شیتمام نشدن روز ها یآرامشش، برا یب یها

 . دیرا به داخل دهان کش شیبست و لب ها چشم

 !شهیاوووف! چرا امشب تموم نم-

گذشت  یذکر م یبا چند شیخواند. شب ها یگرفت، نماز م یگاه دلش م هر

 ت. رف یم گرید یایخواب را در آغوش گرفته و به دن شیچشم ها یک ندیتا بب

 خودت پناهم شو! ایقبلم فکر کنم، خدا یلعنت یبه روز ها خوامینم-

کوچکش را وجب  یابعاد خانه  یچشم ریبه سمت آسمان دراز کرد و ز دست

 کرد. 

 یکوچک گوشه  یداشت. آشپزخانه ا یکیکه هال و سالنش  یمتر97 یا خانه

به آن نقشه  دهیچسب یخانه قرار گرفته بود که اتاق خواب جمع و جور یشمال

 یخانه قرار گرفته بود تا خانه  یسمت شرق یبهداشت سیشده بود. سرو یکش

 شود.  فیتجمالت تعر یآنچنان ساده و ب ایبرد



 :دیلب نال ریسر گذاشت و ز یرو دست

 دخترم! دختر نازم. -

شد. کم  گریو سهم آسمان شد. همسرش رفت و سهم مرد د دیپر کش دخترش

 یبود که خدا برا یسهم نیکمتر نیدانست ا یوب مبود؟ نبود و خودش هم خ

 او در نظر گرفته بود.... یعذاب دادنش برا

 یرا، خانواده را، خوش رانیاش! ا یکس یب یکوچکش شده بود همدم روز ها اتاق

 گذرد.  یم رید شیچقدر برا دانستینداشت و فقط خدا م کجایرا، همه را 

ترش را بر  مهین یسجده اش خم شد. چشم ها یو بر رو دیکش یکالفه ا نفس

 هم سوار کرد و تکرار کرد: یرو

 توبه... توبه... توبه.... ایخدا-

* 



 یبیغر یاش به تپش افتاد. با جاها نهیکرد و قلب سوزان در س ستیا نیماش

توانست حرف بزند... اخ که  یانداخت قهر بود اما نم یکه قلبش را به تپش م

 کند!  ریگ دیکه نبا یسنگ ریز دستت ستیچقدر حس بد

شد و دست آزاد از پانسمانش را به مادر بزرگ مادرش  ادهیپ یبا مامان عط نایآدر

شد و خواست در را ببند که برنا را نشسته  ادهی. باراد هم پدیسپرد و به او چسب

 کرد.  دایعقب پ یشده در صندل خیبر جا و سوزان را م

 گفت: هیعط دیخود آورده نگاهشان کرد و آهسته از د به

 جوون ها! نیزنیشده؟ چرا مشکوک م یچ-

که  ییلب رو به برنا ریخرج باراد کرد. ز یمثال یبه خود آمد و فقط نگاه ب سوزان

 در بر چشمانش غرقش کرده بود، گفت: نهیاز آ خیم یبا نگاه

 !زهسویدلم برات نم فتهیام ب ی. اون روز هر اتفاقیکش یحالمو م نیا یروز هی-

شد  ادهیپ نیبرنا را توجه باران کند از ماش زیآم ریتحق یآنکه نگاه ها یو ب گفت

بسته شد و شانه  نایآدر ی. آنقدر شدت در که چشم هادیو در را محکم بهم کوب

 . دیباال پر هیعط یها



 مادر؟ یکوبونیچرا درو محکم به هم م-
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اش  یبودنش را بر سر تنها دلخوش یانداخت تا حرص و عصبان ریسر به ز سوزان

ر شد و ب یا رهیگ هیعط یو دست ها ختندیصورتش ر یرو شینکند. موها یخال

 اش، چفتش کرد.  یبند روسر

 !م؟یاومد میچته مادر؟ بد کرد-

رار ق نایگفت و با در کنار آدر "نچ" یلب  ناراض رینگفت و فقط ز چیه سوزان

 . دیگرفت، خم شد به سمتش و گونه اش را بوس

 !م؟ی. بریخوبم مامان عط-

 داد و گفت: یبه آن دو داشتند اشاره ا یعاد یکه نگاه یبه برنا و باراد هیعط



 . زشته بار اول دخترم.میبا هم بر-

 شیشده بود و لباس ها ادهیکه پ ییگفت. به برنا یپوزخند زد و باشه ا سوزان

 و سر برگرداند.  ستیکرد، نگر یرا چک م

 جلو افتاد و گرم گفت: د،ید شهیتر از هم میکه جنگ نگاه آن دو را وخ باراد

و حاج ت دییکردن برنا بودم. بفرما ادهیو پ نیماش یمن شرمنده ام که حواسم پ-

 ... دییخانوم تورو خدا! بفرما

 به سوزان انداخت و دست جلو انداخت: ینگاه

 خانوم!بفرما سوزان -

 ناراحت نگاهش کرد که باراد عمق نگاهش را شکار کرد و بچه گانه گفت: نایآدر

 تورو خدا! دییشمام بفرما داخل! بفرما ،ییناز عمو-

با چشم به سوزان داد و او را راغب  یزد و با جلو افتادن، اشاره ا یلبخند هیعط

باالخره به در  مثبت جواب داد و یکرد. سوزان لبخندش را با لبخند یبه همراه

 بزرگ، نقل قدم کردند.  رزادیپ یخانه 



به مهمان  نینچنیکه باراد زنگ را فشرد و خانواده اش را ا دیطول نکش یلیخ

در، سوزان پشت سر آن ها، برنا  یبامزه اش، جلو یو نوه  هیفراخواند. عط یریپذ

قرار گرفت. و باراد عقب تر از همه بودند که در باز و مادر برنا در چارچوب در 

 یمهمان نواز یو منتظر برا ندبود ستادهیدرست پشت سر او، شوهر و دخترش ا

 !شانیبرنا یاز مهمان ها

اوج گرفت. سوزان در آغوش زن ها فرو رفت و مودبانه سالم  یاحوال پرس سالم

 کرد. 

 ؟یایکنار م دیجد یدخترم؟ با همکار ها ی: خوبمهوش

 دلش جواب داد: یبر خالف ندا سوزان

 بله! باعث افتخاره!-

 و در دل گفت: دیشن برنا

 "!تایوریباشه سن دمیبا-"



هم نرم س یتا سوزان را به سمت خود بکشد و بوسه ا دیمادرش را کنار کش باران

 خورده اش کند.  شیآرا یگونه ها

 سوزان جون؟! یچطور-

 ربا مهوش گرم گرفتند و به پد هیسوزان و باران، عط یشدن ها کینزد انیم در

شد کش  یکه باراد را م یشدند. مرد شوخ طبع یبزرگ معرف رزادیخانواده، پ

و مرتب پشت لب  زیکات شده اش تم یها لیاز او در نظر گرفت. سب یرفته ا

 رایبا دوز بس تم نیداشت و ا یقهوه ا یتم شیقرار گرفته بودند. موها شیها

 بور شده بود.  یسهم برنا ییباال

مبل جا گرفتند. دخترش را  یکه سوزان و خانواده اش بر رو دیطول نکش یلیخ

ساعت  کیکردند. بماند که  یبشناسد معرف دیکس نبا چیکه ه یبا عنوان معمول

امان م یکنند که در آن باز دیبا یا یکنند باز یحال نایتمام وقت برد تا به آدر

 . ستیسوزان، مادرت ن

 پا انداخت و شروع به صحبت کردن، کرد: یبزرگ، پا رو رزادیپ



تاسر م یلیاومد، خ شیکه براتون پ یتلخ ی هیقض نی. سر انیخوش امد یلیخ-

 شدم... 

 خند زد و در دل گفت: شین باراد

 "هیگر ریاالنه بزنه ز نیاریب یام نه، تو! دستمال کاغذ یچکیه-"

 را کش یاریود، خقرار گرفته ب زیم یکه رو ییها وهیو از م دیافکارش خند به

 رفته و گاز زد. 

 پدر برنا لبخندش را پررنگ تر کرد و ادامه داد: خسرو،

و خالصه مارو  نینداشته باش یبیتا حس غر ادیدعوت به عمل ب نیخواستم ا-

 !نیحادثه خودتون بدون نیا کیشر

 یا وهیاز جا م یسرخ بیس هیهر دو تشکر کردند و به اصرار بق هیو عط سوزان

ودنش ب نهیجا دادند. البته نگاه برنا و دست به س شانیبرداشته و در بشقاب ها

و  دید یرا شفاف نم ینور چیانداخته بود که ه هیذهن سوزان سا یآنقدر رو

 انگاشت.  یرا کدر م بیچوست س



 برنا؟ یبا همکار ی: دخترم راحتخسرو

 را درسته قورت داد: بیس یتکان داد و تکه  یسر سوزان

 بله! خداروشکر. برامون اومد داشته، انشاا... که دو طرفه بشه!-

 فرو کرد و گفت: ارشیدر خ گرید یگاز یبه شوخ باراد

 . میبهشت یگل از گل ها هیبا مانساخت.  شهیمگه م-

 کرد: ست،ینگر یسوزان را م رهیکه خ ییبه برنا اشاره

. نمکیم متیتقد یدست برج زهره مادر توجه نکن، مهم منم که برنارو دو نیبه ا-

 !یدار تیمنش انسان رای. چرا؟ زیدار یچرا؟ چون اخالق کار

هنوز به جو عادت نکرده  هی. البته عطدندیو جمع به طبع حرفش خند سوزان

 زد.  یم نیآن را خانه را با اندک سوادش تخم یتجمالت واریبود و مدام در و د

 یبیاحساس غر رزنیداد تا پ ریمس رییتغ هیبحث را به سمت عط نباریا خسرو

 نکند. 

 چرخه؟یخب حاج خانوم. حالتون خوبه؟ روزگارتون م-



 لبخند زد و دهان باز کرد: هیعط

 . به لطف شما روزگار مام بکامه!هیعال زیخداروشکر همه چ-

ها  ییرایاز پذ یآوردن پاره ا یکنمِ خسرو با بلند شدن مهوش برا یم خواهش

 شد.  یکیبه سالن، 

 . گردمیبرماالن -

د و تر ش کیمثبت داد. خسرو نزد یبه او و رفتنش، را نطوریلبخند زد و ا هیعط

 با او به اختالت کردن پرداخت.  ه،یبودن سنش به عط کیبا توجه به نزد

 :دیدست دخترکش را گرفت و آهسته پرس سوزان

 دستت درد نداره؟!-

 آهسته گفت: یسر رفته بود، طبق باز یکه حوصله اش حساب نایآدر

 ماما.... میبر نجایاز ا خوادیدلم م-
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کرد، حرف دخترکش را قطع کرد و با  یخود حس م کیکه باران را نزد سوزان

 :دیبه سمت باران برگشت و پرس کهویبلند کردنش از جا، 

 حلش کنم! دیداره با یمشکل هی نای. آدرنیاتاق به من نشون بد هی شهیم-

 از جا بلند شد و لبخند زد.  باران

 ... ایب نجایاز ا زمیآره عز-

 فقط آدرس بده! رم،ی. خودم مزمینه عز-

نظرش  ریبفهمد برنا ز توانستینگاه کردن هم م ینظر گرفتش و باراد ب ریز برنا

 دارد. 

گفت و آدرس اتاق خودش که طبقه باال بود را به سوزان داد.  یباشه ا باران

پا و دست  دانستیسوزان دخترکش را آهسته بغل زد و از پله ها باال رفت. م

درد داشتند. فورا وارد اتاق شد و  یهنوز درد دارند، هر چند کم ول شیها

 را بغل زد.  شینایآدر



موجود! همراه  یعصاره ها نیرقشنگ! با خوشبو ت ی! مادرانه! پر از حس هامحکم

 ندیگو ینشسته بود، مگر نم ختنشانیر یکه خداهم به تماشا ییبا اشک ها

را بفروشد فقط  شیپا ریمادران است؟ او حاضر بود بهشت ز یپا ریبهشت ز

 !رشدور و ب یدردسر و نداشتن ها چیه یدخترکش را داشته باشد. ب

درد آور در آمده بود. چقدر سخت او که  یها یکینزد نیاز ا نایآدر یصدا

 سوزان به ارمغان آورده است! یبرا ییها یمادر بودن چه سخت دانستینم

اش گذاشت و  نهیس یکرد، رو شیکه خرج دست و پا یاطیبا احت نایآدر سر

 چشم بست:

 .ینگو آدر یچیبذار آروم شم ارومم. ه-

وش ممکن بود، گ یملود نیباتریقلب مادرش که ز ینگفت و به صدا چیه نایآدر

 تمام شدند.  شیکه دردها دیرس جهینت نیسپرد و به ا

شد که برنا با دو تقه به در زدن وارد شد و  یآن دو ادامه دار م یو دختر مادر

 صورتش گرفت.  یعروسک در دستش را جلو

 نه؟! ایکنه  یخوشگل منو قبول م ینایآدر-



 غیو ج ستیا پوشانده بود، نگرکه صورت برنا ر یرنگ یبه خرس صورت نایآدر

 . دیکش یفیخف

 عمو...  یچه قشنگه! مرس یواا-

روز  نیساکت ا یناینظر گرفت و بالفاصله به سمت آدر ریبرنا را ز یعصب سوزان

 لحظه اش برگشت.  نیها و خوشحال ا

 نکن! تیخرم. عمورو اذ یمامان خودم برات بهترشو م-

 و انگشت در دهان فرو برد.  دیبه مادرش چسب نایآدر

 قشنگه.  یول-

 کنار گوش سوزان گفت: نا،یجلو آمد و با گرفتنش به سمت آدر برنا

تش از دس دیکه با یمن اون ر،یبگ سوزونهیکه داره تموم جونت رو م یزیچ یجلو-

 . ستمین یباش یعصبان

 یخوش تمام حال داغانش را نایآدر یبزند که خوشحال یدهان باز کرد حرف سوزان

را پاک کرد که برنا با مشغول  شی. دهان بست و پشت به برنا اشک هادیبخش



 اش نهیبه س نهیو س دیسوزان کش یحرکت خود را جلو کیبا  نا،یآدر دنید

 د،یسر یسر م یکس ر! اگواریبه د دهیو برنا چسب واری. سوزان به سمت دستادیا

 کرد.  یم ریافکار را در ذهنش سراز نیبدتر

 گفت: لکس،یو دهان باز کرد. گستاخ و ر رهیچشم خ برنا

 دمیبهت الهام نکردم از من نترس! موقعش که بشه خودم بهت اطالع م یتا وقت-

 !دنتهیموقع ترس

 . دیسوزان برد که سوزان سرش را عقب کش یبه سمت چشم ها دست

 خواستم دستمال چشمت بشه دستام. نکش عقب!-

به باال، جوابش را داد. دستش را  شیاختن ابروپوزخند زد و برنا با اند سوزان

 کرد: کیسوزان نزد ینیمشت کرد و شاهرگش را به ب

 بوش چطوره؟!-
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 بود، مست شد. درست بود، خراب شد.  اریهوش سوزان

را چطور در  شیها یمیعطر ماندگار از قد کیمرد قصد کشتنش را داشت؟  نیا

 کرده بود؟  یعطرافشان شیلباس ها

 کرد مثل عقاب! زی! چشم بست، محکم! نگاه تقیعم دیکش بو

 بو؟ نی... انیا-

 رفت و بغلش زد: نای. به سمت آدردیخند زد و عقب کش شین برنا

 عمو؟ زهیعز یبهتر شد-

 بود را در آغوش فشرد.  دهیخر شیکه برنا برا یتکان داد و عروسک یسر نایآدر

 که اونم ماما... کنهیپاها و دستم درد م یخوبم. کم-

به سوزانِ همچنان متعجب  یآمد و نقش هارا عوض کرد. اشاره ا ادشی یباز

 کرد و گفت:



 ...مالهیاون خانوم... پماد واسم م-

کاست و حواسش را به دخترکش  یاز شدت مبهوت بودنش تا اندازه ا سوزان

 داد. 

 شوق نگاهش کرد و لبخند زد.  با

 رو...  تیدرموندگ نمیمن قربونت برم. نب یاله-

 سمت برنا رفت و دخترش را از او پس گرفت.  به

 وروجک من! نمیبب ایب-

داد و صورتش را به او  یبا ذوق عروسک خودش را در آغوش سوزان جا نایآدر

 :دیمال

 خوشگله...  یلیمامان خ-

 کرد و با لب نجوا کرد: دییبا سر تا سوزان

 . ینیباتریکه! تو ز ستیخودت ن یبه خوشگل-

 :دیدخترکش کش یقرمز شده  یبه لپ ها یدست



 قرمزت. یلپ ها نیبا ا-

 شد: شیبر موها ینوازش

 !تیشالق یموها نیبا ا-

لو سوزان را ج یو قدم عقب رفته  ستیسوزان با دخترکش نگر یبه رفتارها برنا

 رفتنش جبران کرد:

 ؟یدیلحظه قرضش نم هی-

 یگریبه د یکیکرده بود و هر لحظه از آغوش  ریادرش گبرنا و م نیماب نایآدر

 داد.  یم طیمح رییتغ

 ! دمینه نم-

 آب دهان قورت داد و ابرو باال انداخت: برنا

 !ارمیرو بخوام به دستش م یزیچ هیخوامش! و هر وقت  یمن م یول-

 اش رساند: ینیعطر را به ب یبو ،یشینما یباال برد و با حرکت دست

 ندارتش! یا گهینادر، کسه د یمغازه  هیکه جز  یمیعطر قد هی دنیمثل خر-



از دستش  نایبزند که آدر یباز نگاهش کرد و خواست حرف یبا چشم ها سوزان

 یاهکه نگ ییاز دخترش بود. او ماند و برنا یکه خال یشد. او ماند و دست دهیقاپ

 بَرنده داشت. 

 دخترم... -

 زد: یساختگ یلبخند برنا

م که پسرعمو ایپسرخاله  نیرحسیشد. دختر ام یمعرف یا گهیکه جوره د نییپا-

 میبا خودمون آورد نارویسن باال دعوت شده بودن و ما آدر یمهمون هیامشب 

 !نجایا

همه  نیا شدیشد. مگر م یرماهیاعصاب شد. اصال خودِ خودِ زنِ ت یشد. ب داغ

ن از آ شتریتوانست ب یکه او نم دانستیتحمل کند؟ خودِ خدا م کجایحرف را 

 اخالق را تحمل کند! یآن مرد ب یطعنه ها

ود کنار گوش خ ،یمحکم بایتقر یحرکت پس گرفت و با صدا کیرا با  دخترش

 برنا گفت:



رو  یمهر مادر یتونیم ،یداد صیو اصل رو تشخ کیعطر ف نیهر وقت فرق ب-

 !رزادیجناب پ یبد صیرنگ و وارنگت تشخ یاز دوست دختر ها

برنا مشت و نگاهش  یاالن دست ها دانستیزد و قصد رفتن کرد. خوب م دپوزخن

 کرده است.  یرا زخم

 کرد. یتوجه یاما ب دیدوشش را پرت شده د یرو فیرفت که ک یعصب آنقدر

لحظه توجه اش از دخترِ سوخته اش پرت شد و پله ها را با شتاب  کی یبرا

. نه دیکش ریو قلبش ت دیاول شن یسر پله  قایرا دق نایآدر یرفت. آخ ها نییپا

لش رها شد. د نیآسمان و زم نیمعلق شد. ب وانگانیو نه راه افتاد. مانند د ستادیا

خود  ی نهیس نیماب قایدق نه،یس یاز قفسه  رونیو در ب دیکوب یم نهینه در س

 آمد.  یداشت از جا در م نایآدر ی نهیو س

 دخترم... -

 شده بود.  ختهیکلمه چه حرف ها ر نیدر هم و

با خسرو و  شیبرد. گفتگو یپ شیبودن جا یتازه به خال دنش،یبا د هیعط

. سوزان را به راه دیتمام گذاشت و به سمت نوه و دخترش دو مهیهمسرش را ن



داد و دخترش را از دست او گرفت. لباس ها را از تنش فاصله داد تا باد  هیپله تک

 کند.  اش را از تن دور یبه بدنش بخورد و سوختگ

 :دیسمت سوزان برگشت و پرس به

 ... یرفت ییهویشد سوزان؟ چرا  یچ-

 کی ی. دخترکش را فدادیاش کش یشانیپ یچشم بست و دست رو سوزان

مورد از آن جوان بور کرده بود؟ خدا لعنتش کند... خدا نابودش  یب تیعصبان

 کند... 

 . پله هارو تند تند اومدم دردش اومده... یمامان عط یچیه-

 دیسر ییتوانست آرامش کند. کار به جا یکس نم چیو ه  دیکش یم غیج ایآدرن

 ستادیسر سوزان ا ی. باراد باالدیکه مهوش از جا بلند شد و خسرو به سمتشان دو

از افراد شد و  ی. سالن خالدیدو هیاول یکمک ها یو باران به سمت جعبه ها

آنقدر در شوک  سوزان. دندیجا بود دو نیسمت آشپزخانه که خنک ترهمه به 

 :دیلب نال ریو دست به نرده ها قفل کرد. ز ستادیبرد که همانجا ا یبه سر م

 کردم؟  کاریمن چ-



کرد. به سمتش آمد و  یبود و نگاهش م ستادهیپله ها ا یسرش، رو یباال برنا

 :دیو پرس ستادیدر آرام کردن سوزان داشت ا یباراد که سع یگیدرست در همسا

 شده؟ یچ ه؟یچ یخودتو؟ داد و هوار برا یزنیچرا م-

 صورتش خم شد و آهسته گفت: ریز باراد

 نینکینشده که! اهلل اکبر که شما زن ها فقط بزرگ م یزیسوزان... اروم باش چ-

 بحث رو! هی

 شده بود.  یساز هیتعو شیسر باال آورد. هنوز هم شوک در رفتارها سوزان

 کردم؟ کاریمن چ-

 کردند. دست باال یحالت خود را تجربه م نیگشادتر نباریخمارش ا شهیهم نگاه

 تعارف به گوش خودش کوباند: یبرد و ب

 کردم؟! کاریمنِ احمق چ-
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 شیکه برنا پ ردیخودش زد و خواست دستش را بگ یشانیبه پ یضربه ا باراد

کرد و دستش را محکم گرفت. شانه به شانه اش چسباند و چشم در  یدست

 چشمش شد:

 !ادیخنک شه حالش جا م یچرا؟ خوبه دخترت... کم یچته تو؟ رم کرد-

رمان ف گریو مغزش د دینتپ گریکم آورد. اصال قلبش د یحرص خورد. انرژ سوزان

 نداد!

رنا جدا کرد و با آن ب یو کجا و چگونه دست از دست ها یچطور و ک دینفهم

در گوش باراد، برنا و خودش انعکاس  شیبه صورتش کوباند که صدا یچنان شدت

 برداشت. 

 و شیحرف نزن که اعصاب من شده االکلنگ حرفا و ن یکیتو حرف نزن! تو -

 هات! هیکنا



 یبه باراد متعجب و برنا یشالش، نگاه دنیو با جلو کش دیسرش کش یرو دست

ه خانه ب فشیمات و مبهوت شده انداخت و به سمت اتاق برگشت تا با برداشتن ک

 امشب! دیبرگردند. بس بود هر چه کش

کردن  روشن یبرگشت و دستش برا ییها را تند و تند باال رفت. به اتاق کذا پله

به  هنیبرق قرار گرفت. س دیکل یدستش، رو یالمپ رفت که دست برنا بر رو

 اتاق چسباندش! واریه داش شد و ب نهیس

را باز  دنشیدهان سوزان جدا کردند و او تازه راه نطق کش یاز رو یچسب انگار

 :دیشده د

! یا گهیبا تو دارم و نه کاره د ینه قرارداد گهیبرم. د خوامیولم کن! ولم کن م-

ساز! برو ب دهیم لتیفقط بله تحو یو بند دیق چیه یکه ب یتو برو با همون طرالن

 نشه! داتیدور و بر من پ گهیو د

برنا  ی نهیس یرا در آغوش خود و برنا پنهان کرده بود. قفسه  یکیبود. تار اهیس

خواست دم به تله  یکرد اما نم یرا حس م دیکوب یامان م یکه ب یو فشار قلب

 آن مرد بور بدهد.  ی



 !زنمیم غیبرو عقب وگرنه ج-

 غیم بشو نبود! نبود! المصب انگار جزن آرا نیگفت تا ارام شود اما ا ینم چیه برنا

 کرده بودند.  قیرا در زبانش تزر ایدن یها

 ... نامیبه جان آدر زنمیم غیولم کن... ج-

ه بکشد ک غیرا! دهان باز کرد ج دشیکرد تهد یخورد و عمل یبرنا تکان نم دید

 ی هویاش، لب به لبش چسباند و به ش یهوا از کارش و با هوا از مردانگ یبرنا ب

 خود، آرامش کرد!
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 یتسر انگش یکرد؟ با حساب یرا تجربه م یا ییکهوی یاز چند سال بوسه ا بعد

 سال است!4توانست بفهمد کمِ کم  یهم م



 چیکه تازه به خود آمده بود، گرفت و ه یینفس زد. نگاه ماتش را از برنا نفس

رفت. به رفتن گ میتصم یکیدر همان تار برداشت و نیزم یرا از رو فشینگفت. ک

 پرت شد و حالش نیزم یکرد. رو ریباران گ لیبه وسا شیرفت و پا تیذهن یب

. دید ستادهیسرش ا یاالاش بهم خورد. چراغ روشن شد و برنا را ب یاز ناتوان

که قصد کمک داشت را با پشت دست کنار زد و  ییاو یدراز شده  یدست ها

 اتاق بود، از جا بلند شد.  یکه در قسمت شرق یزیبه کمک م

 ممنون از دعوت!-

 دیرساند. رفت و نفهم نییخود را به پا ،یدست انداز چیه یب نباریرا بست و ا در

 شد: دهیکش شیلب ها یبرنا بر رو یکه دست ها

 عسل! ینیریبه ش-

 اش مالش داده شد: ینیدستش به ب مچ

 مشترک تو و رخساره! یبو یِنیریبه ش-

* 



 

 آورد.  شیجا آمدن حال سوزان، برا یرا با چند تکه نبات برا یچا ینیس هیعط

آخه؟! بعد از اون چرا  یشد ینطوریبد بود. چرا ا یلیدخترم عکس العملت خ-

مون اومدن یبا تاکس ؟یخونه کرد یمارو راه زیتند و ت م؟یبر یگفت یاومد یفور

 گذاشته بود.  رونیرو به خاطر ما ب نیه خدا ماشزشت بود. اون بند یلیهم خ

را نوازش  شیسر، موها یتخت خوابانده بود و باال یرا کنار خود رو دخترکش

 کرد.  یم

 شیدخترم رو ندارم. پ دنیلحظه درد کش کیطاقت  گهیمن د یمامان عط-

دردش هم خودمو مجازات  نهمهیکه حاال بخوام با ا هیخودم نداشتنتش کم درد

 ... یکرد یقبول م دیبه زور برد. تو نبا بایکنم؟ اون آقا منو تقر

 حرفش را قطع کرد: هیعط

 دختر به تو و دخترت کمک کرده بود... -



همه  نیا یکردم. قرار بود در ازا یخودم داشتم جبران م ی وهیمن به ش-

 نم!ک افتیدر یکار مشترکمون باهم، حقوق کمتر یمحبتش تو

 و مشغول حل کردن شد: ختیر ینبات ها را در چا هیعط

 که! ادیبه نظر نم یجوون بد یمادر. در ثان دونستمیخب من چه م-

. خود با برنا فرو رفت یبه فکر بوسه  هیحرف از جانب عط نیا دنیبا شن سوزان

 هیعط یرا از دست دراز شده  وانیدخترکش را رها و ل یو موها دیکش یآه

 گرفت:

 !یمرس-

 مشکوک نگاهش کرد: هیعط

 !ستین یتو و اون پسر که خبر نیب-

 برگشت خورد.  شیهول شده، قند در گلو سوزان

رو  یکارتون تام و جر یبخوا نکهیاون و من؟ مگه ا ؟یمامان عط یگ یم یچ-

 !یبرسون تیبه واقع



 متفکر شد: هیعط

  شه؟ینم یگیم یعنی-

 سر باال برد: سوزان

 ! میخسته ا یلی! خمیبخواب دیپاشو جاتو بنداز که با... شهینه! نم-

 گذاشت: شیزانو ها یو دست رو دیکش یپووف هیعط

مادر! تو بخواب  امیرو خاموش کنم، م اطیح یرو برادرم و چراغ ها ینیس نیتا ا-

 گه؟یدخترت. درد نداره د شیپ

 نازدانه اش کرد: یباد کرده  یبه لپ ها یلبخند سوزان

 نه خداروشکر. خوب شد. حاال دست خودم شروع به سوزش کرده. -

 . ارمیفدات شم االن برات روغن م-

 !ای. برو و بیباشه مامان عط-

 ش،یمطلق پشت پلک ها یکیسوزان بسته شد. تار یچشم ها ه،یرفتن عط با

 ذهنش را به خود اختصاص داد.  یصفحه  نیروشن تر ییکذا یبوسه 



 و چشم باز کرد.  دیچپ چرخ به

 دل گفت: در

 اورده بود؟!  ریعطر من و رخساره رو از کجا گ-

 لب گفت: ریسرش گذاشت و ز ریز دست

 کن!  ریزبون نفهم به خ نیخودت عاقبتم رو با ا ایخدا-

 

* 
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ر ها راصرفا د ییبایو تمام ز ردیگ ینم یاش در نظر جا ییبایماه با تمام ز یگاه

 !ینیب ینفر م کی

 اش لم داد.  یراحت یصندل یرو بر



 ثیبخ یکرده بود، لبخند داریاش را ب یکه مردانگ یفکر کردن به آن صحنه ا با

 زد.

 ! آخ!تایوریآخ سن-

ن روش مهیکه سالن بزرگش را ن یآتش زد و رو به نور ماه یگاریاز ماه ها س بعد

 زد.  قیعم یکرده بود، پک

 ! یفاراب سیسیم-

 خند زد: شین

 !نیریش یبا اون لب ها-

 پا انداخت: یرو پا

 چموش تر، خوشمزه تر! یهر چ-

 به کام گرفت: گرید یپک

 !سازهیمن م یبرا یعال یترادژ هیو تو،  شیک-

 آنکه امشب برنا را تنها نگذارد، همراه او به خانه اش آمده بود.  یبرا باراد



و  گرفت نهیس یبود را رو دهیکه باران کش یرحآمد و ط رونیاتاق کار برنا ب از

 از راه دور گفت:

نده خوان یبرا میتونیها! م هیطرحش عال ؟یدوست دار نیبب نویمن! ا یبرنا! بر-

 !؟یگیم ی. چمیکنن، بفرست یکه با واسطه کار م ییها

که خاص  یگرفت و سر به سمت برنا برگرداند. به طرح گاریاز س گرید یپوک برنا

 انداخت: یشد، نگاه یمتفاوت گنجانده م یدو طرفه  ی قهیبودنش در 

 خوبه، حرفاشو بزن!-

 :دیداد کش بایشد و تقر رهیخ دنشیکش گاریبه س باراد

 که قرار بود به من نرسن، االن شدن مثلث ذوزنقه؟!  یدو خط مواز گار؟یبرنا؟ س-

را از دست برنا بقاپد. برادر بزرگتر دست عقب  گاریکرد س یشد و سع کینزد

 :دیکش

 یتو بدم. تو هنوز هیهد نیکوتیبه بدنم ن خوامینداره باراد! امشب م یبه تو ربط-

  ؟یزن یلق م یاضیر



 گردو شده اش را بست و دوباره باز کرد: یچشم ها باراد

نخ  نیا یول شهیحل م یمن با چهارتا شکل شناس یاضیپسر تو زده به سرتا! ر-

با  گهید نوی. نکن جون جدت! اشهیتو با صدتا سرنخ هم حل نم یبه نخ دادن ها

 !زنمیلق م اتمیادب ینکن که تو کتهیمن مغز من د

 را به دست باراد داد: گارشیبلند شد و ته س یصندل یاز رو برنا

 بستکبال!  میبر اینوش کن و بعدش ب گارویته س-

 نگاهش کرد: جیگ باراد

 یزنیم جیگ یجز تنباکو نبوده؟ داداشم دار یزیچ گارهیس یتو یمطمئن-

 !یخوایمش مش رو م یورزش! حتما بعدشم دمنوش ها گار،یها!س

 در هوا تکان داد: یپوزخند زد و دست برنا

به بدنم  یا گهیو هر زهر مار د گاریدارم که ورزش و س یحال خوش هیامشب -

 خرابش کنه. المصب گوشت زدم بر بدن!  تونهیبرسونم، نم



ا برنا بستکبال، ب یلباس ها دنیبا او بحث نکند و با پوش گریداد د حیترج باراد

 شود.  کیشبانه شر یورزش

 

*** 
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 اش!  یبود. مرد زندگ شیبرنا دلتنگ

طعنه زدن به  یرارا ب نهیو آ دیرا خواباند و به حمام رفت. به خود رس پسرکش

 اش انتخاب کرد.  ییبایز

 شیوبدن نما که تت یلباس دنیبنفش کرده اش زد و با پوش یبه لب ها یلبخند

 هال نشست.  یگذاشت، تو یم شیرا به نما



ق ح شهینشد. هم دینگرفت اما ناام یرا در آورد و به برنا زنگ زد. جواب لشیموبا

 یوجب از حق ها میبرنا، فقط ن یبرا ایدن یداد. اصال تمام حق ها یرا به او م

 پسرش! یآن هم فقط برا خواستیرا م ایدن

 فرستاد: شیبرا یام اس اس

تنگ  دلم برات یلیخ نمت،یتا بب ایب شی. قبل از کمیداریسالم! من و حسام ب"-

 "!یایخوابم تا ب ینه نگو! نم کنمیشده! خواهش م

ذهنش را بست و سفر  لیچرخاند و چشم بست. بار و بند شیپاها یرا رو لیموبا

 کرد به روز ها قبل!

 

" 

گرفته بودند.  ریچرخ تمام تنش را ز68 یلیکرد. انگار با تر یبدنش درد م تمام

 . دیکش یم ریت قایدل و کمرش عم ریز

 یآماده کرده بود را خورد اما باز هم نتوانست انرژ شیکه سوزان برا یرموزیش

 الزم را به دست آورد. 



 از درد! رمیمیسوزان دارم م-

 شد و دستش را پشت کمرش گذاشت تا راحت بلند شود.  کینزد سوزان

 ببرمت دکتر؟ یخوایم-

 سوزان انداخت: یشانه  یخود را بر رو وزن

 و...  تهیمثال؟ ماه دخترونگ گهیم ینه دختر. برم چ-

 کرد.  شیمبل رها یو رو دیپووف کش سوزان

 کنم.  یدرست م شنیآو کمیپس من برات -

 یطیشرا چیمبل دراز کرد. تحت ه یجلو زیم یرا رو شیداد و پاها سرتکان

 یزیبر سرش آورد، چ شبیکه د یا ینامرد ایحاضر نبود به سوزان از وجود برنا 

 یم نیرحسیام د،یفهم یکرد... اگر سوزان م یم یراز را مخف نیا دی. بادیبگو

 و...  دیفهم

 :دیکش یداد م بایکه از آشپزخانه تقر دیسوزان را شن یصدا

 ! ت؟یعروس یها دیخر یبرا میبر یدختر ک-



 جواب داد: گنگ

 !؟یعروس-

 قر دادن! یبرا میبا باباش حرف زده. آماده ا نیرحسی! امگهیآره د-

 به بدنش داد: یو چرخ ستادیا شیرا به رخساره رساند. روبه رو خود

 بپوشم؟ یرخساره من چ یتت با پسرخاله و عموت! وادوس یچه شود! عروس-

 خند زد: شیسوزان ن یبه دل خجسته  رخساره

گزار بر یخوب یعروس شهیم خی نیرحسیدلت خوشه ها! با شوهر بداخالق تو و ام-

 کرد آخه؟!

 کرد و لبخند زنان گفت: یدست رخساره را در حصار خود زندان سوزان

ور . گمیو بدرخش میبه خودمون برس دینکن جونم! من و تو با یبه مرد ها توجه-

 پدر مرد و مردونه رفتار کردن هاشون!

 گفت؟ یچه م دیدل رخساره فقط خودش خبر داشت. با از

 خودش!؟ ی! از کرده ؟یاز ک د؟ینال یم دیبا



 . دیکش یقیعم نفس

شده.  خودت تنگ یدلم برا شم،یپ نیبش ای! بیسوزان. حاال کو تا عروس الیخیب-

. یکن حالمو خوب یتونیم نقدریا دونستمینم ،یایامروز که حالم بد شد و گفتم ب

 هم عطر من! ایمن! ب یهم خال و تتو ایهمزاد من! ب ایب

را  دوستش یکه شب گذشته زندگ ییخبر از بالها یو ب دیمستانه خند سوزان

 کرده بود، او را در آغوش گرفت.  رییدچار تغ

 

" 

 

نبود. در خانه  یبر خاطرات کند اما انگار زمان، زمان مناسب یمرور خواستیم

، برنا پشت در است نکهیاز جا بلند شد. با فکر ا یاش به صدا در آمد و او مجبور

 به گردنش داد و به سمت در رفت.  یناز

آن  خواهد؟یخانه چه م نیدر را باز کرد و مات شد. سوزان؟ دم در ا یال آهسته

 موقع شب چه شده بود!؟ 



 سوزان؟!-

 و خود را در آغوش دوستش انداخت. ستیگر سوزان

 !یدارم رخ اجیبهت احت-

 دنیو با ند ستیدستش را گرفت و به داخل آوردش! پشت  سرش را نگر رخساره

 .دیکش یبرنا، نفس راحت

 را پشت سر خود بست.  در

 شده قربونت برم؟! یچ-

دارم. امشب... امشب  یرو خوابوندم و اومدم. حال بد ی. مامان عطیحالم بده رخ-

فت ر ادمیرفت اگه  یم ادمیمادر بودنم رو  دیکار اشتباه کردم. امشب نبا هیمن 

 که من رو...  یگوش کس یتو زدمیاومد و م یم ادمی یفور دیبا

 دوستش را قاب گرفت: انیصورت گر رخساره

 روز انداخته؟!  نیتورو به ا یشده؟! ک یچ-

 تعارف گفت: یب سوزان



روز انداخت. به من دست زد. به  نیکه تورو به ا ینامرد مثل اون نامرد هی-

 کرد رخساره.  یصورتم دست دراز

 . ستیگر و

 نیهمچ یخودم ساختم و به اون اجازه  یکه برا یتیوضع نیاز ا ارمیدارم باال م-

 رو دادم... یغلط کار

 . دیو در آغوشش کش دیکش یآه رخساره

 . ارمیب یبرات چا نیبش ایدلت. ب یبرا رمیبم-

مبل نشست و سرش را در  یآمد. رو رونیتکان داد و از آغوشش ب یسر سوزان

بار هزارم برنا را لعنت کرد. عذاب وجدان مثل  یو برا دیکش یآغوش گرفت. پووف

 خورد.  یخره، جسم و روحش را م

 کنم؟  کاریچ اروی نیرخساره من با ا-

سوزان آورد و به دستش  یآمدن برنا آماده کرده بود را برا یکه برا یچا رخساره

 داد:



 ه؟یکرده. اصال ک کاریشده! چ یچ نمیمن قشنگ بگو بب زهیجون دلِ من! عز-

 !هیاسم و رسمش چ

حسام از اتاق حرفش را قطع کرد.  غیج یلب باز کرد حرف بزند که صدا سوزان

برنا وارد شد. سوزان مات، برنا گنگ و رخساره  د،یدرون در چرخ دیهمزمان کل

 دادند.  لیحاضر را تشک یمحو صحنه 

 گفت: د،یبخش یکه به چهره ا یلب با بهت ریز سوزان

 ب...برنا؟!-
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شد که  یم دهید میشد. اوضاع آنقدر وخ داریوارد شد و پس از او باراد پد برنا

 . ستندینگر یرا م گریهمه با دهان باز همد



 اول از همه به حرف آمد: باراد

 شد! بیعج کمی! نجا؟یو ما ا نجایسالم! سوزان خانوم تو ا-

 به داخل هول داد و در را بست. بایرا تقر برنا

 ها! شهیجلوتر متراژ خونه کم نم یبر کمیبرنا جان -

 لب کاشت و جلو رفت.  یرو یلبخند رخساره

 ! دونستمینم ن؟یشناسیرو م گهیداخل! همد نیای. بنیسالم. خوش اومد-

 حرف رخساره را داد: یکرد که باراد ادامه  یهمچنان با تعجب نگاه م سوزان

ما  کار هیعکاس حرفه ا شونی! امیشد کیکار شر هی یآره. ما باسوزان خانوم تو-

 می. بچه کجاست؟ خوابه؟ اومدکنهیم یمارو همراه شمیسفر ک یتو یشده! حت

 ... ضهیمر یداد امی. آخه پمارستانیب مشیببر

به رخساره داد که حواسش باشد خراب نکند. رخساره  یصورت باراد درس حالت

 کرد و جواب داد: دییتا یرا گرفت و با لبخند امشیپ

 ... یآره. شرمنده تورو خدا. نخواستم مزاحم بشم ول-



 کرد، گفت: یقطع نم یاش با سوزان را لحظه ا یکه تماس چشم یدر حال برنا

 دکتر! میببر اریبچه رو ب-

گفت. به اتاق سمت اتاق حسام رفت و از  یآب دهان قورت داد و چشم رخساره

 . ختیمهلکه گر

 مشکوک به باراد و برنا انداخت و لب زد: ینگاه سوزان

 ن؟یشناسیشما از کجا رخساره رو م-

 مزه پراند: باراد

 !شیشناسیاز همونجا که تو م-

 جواب گذاشت: یب نیاول یرا برا اش یشوخ سوزان

 سوالم جواب داشت!-

 قبل را در رفتارش  داشته باشد، گفت: یآنکه هول شدگ یب برنا

 !میبا خودمون داشت نیهم یبرا دویرو نداشت. کل ی! جز ما کسمیصاحب خونش-

 پشت سر هم، سرتکان داد: باراد



 آ...آره! نگفته بود بهت؟!-

 سر باال فرستاد: سوزان

 باشه! خانوم درست هی یخونه  یانداختن تو دیکنم کل ینگفته بود. فکر نمنه! -

 کرد: یزبان دراز برنا

از  یمشغول نگه دار میکردیبود و فکر م ضیآمادست. بچه ش مر میفکر کرد-

 هم هست.  امشیاونه! پ

 کرد: رهینگاه زخم دار از اول شبش را به او خ سوزان

 یرخساره هم عاد ی. فکر کنم برایبش میاجازه وارد حر یب یشما عادت دار-

 شده!

 ابرو انداخت و انگشت شصتش را باال آورد: باراد

 براوو! هِ بده داداش!-

 نثار باراد کرد و سر به سمت سوزان برگرداند: یاخم برنا

 کنم.  یکه به روم بازه رو رد نم ییها میمن حر-



 را باال برد: شیصدا

 رخساره خانوم بچتون آماده نشد!؟-

 رونیب یو آماده برا دهیدر آغوشش خواب دهیکه لباس پوش یبا حسام رخساره

 برنا قرار گرفت.  یرفتن بود، جلو

 با سوزان ببرمش! تونمیمزاحم شما شدم. خودم م دیببخش-

 اول با طعنه به برنا گفت: سوزان

 . زنمیورود ممنوع م هیداخل،  دهیاجازه راه م یکه شما رو ب یمیدمِ اون حر-

 با رو کردن به رخساره ادامه داد: و

 مرخص کن.  ونوی. آقازمیبرمت عز یخودم م-

 . دیرا درون دهان کش شیلب ها باراد

 !می! ما رفتشینیف-

 را در دست گرفت.  شیبازو برنا



 . سوزانمیکن یو به رخساره خانوم کمک م میمونیداداش!م میومدیما سر خود ن-

 فکر کنن! مشونیبرن به بستن حر توننیخانوم م

 در چشم سوزان دوخت: چشم

 قبوله؟!-

 نیشد اگر جواب ا یپوزخند زد و از جا بلند شد. حال خرابش خراب تر م سوزان

 داد.  یانسان نفهم را نم

 !مونمیمن کنار دوستم م-

 رخساره قفل کرد.  یرا در بازو شیها دست

 رخساره؟! میبر-

چکار کند. به چشم  دیبا دانستیکرده بود و نم ریگ یدر وضع اسفبار رخساره

 جوان، دهانش را بست.  یبزند که اخم ها یبرنا نگاه کرد و خواست حرف یها

 دوستم؟ یبگ یزیچ یخوایرخساره جان نم-

 سرباال آورد و فقط گفت: رخساره



 ! مشیمزاحم دوستم کم تر شرمنده م یول نیکه اومد ی. مرسرمیمن با سوزان م-

 معنادار باال انداخت و گفت: ییابرو برنا

حساس رو دوست دارم. شب  یها تیموقع یحساس تو یباشه! انتخاب ها-

 !ریبخ

وان نگذاشت ج یهول داد و حت رونینگه داشتن، باراد را به سمت ب یبه جا نباریا

 دهد.  لیبه آن دو زن تحو یریشب بخ چارهیب

کرد؟!  ی. چه مردیاش نگ هیهم فشرد تا گر یرا محکم رو شیلب ها رخساره

 کرده بود! ریگ

 برمش!  یشد م میوخ یلی. اگر حالش خخوابونمیول کن! حسام رو م-

 متعجب نگاهش کرد: سوزان

 تو چت شده رخساره؟ -

 آورد.  رونیرا از دست سوزان ب شیبازو



سردرد گرفتم. اونطور وارد شدنت منو ترسوند. بذار حسامو بذارم سر جات -

 . گردمیبرم

ه او االن ب دانستیکرد. م یبرنا پرواز م یحسام، فکرش در حوال یاما به جا گفت

 خورد.  یاست که خون خونش را م یعصبان یاندازه ا

را هدف قرار داد  نیرا مشت کرده بود، فرمان ماش شیکه دست ها یدر حال برنا

 به آن زد.  یو ضربه ا

 به حرف آمد: که تا آن لحظه زبان به کم گرفته بود، باالخره باراد

بگم اون بچه  یالک دی! چرا من باه؟یرخساره و سوزان با هم چ یبرنا؟ رابطه -

 دکتر؟! مشیکه ببر میو اومد ضهیمر

 چشم بست و دست مشت کرد.  برنا

 رخسارو...  نیمن دهن ا-

 شود که باراد دستش را گرفت.  ادهیپ خواست

 بره!چه خ نجایکن ا فینکن! به من بگو... برام تعر یحرکت چیفعال نه! فعال ه-



 را کند. شیافتاد و پوست لب ها شیبا دندان به جان لب ها برنا
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دستش با اون  یرو یبود. تتو یکیبه سوزان شک کردم. عطرش با رخساره -

 اشه... ب تونهیشباهت ها م نیا ی. گفتیبود. بارها بهت گفتم و تو رد کرد یکی

 سر تکان.  باراد

 خب... خب بعدش!-

 قایدق یدونیشد. م لیتبد نیقیزده بود، شکم به  دیکامال سف پیروز که ت هی-

بودم. رفتم  دهید یکشت رفتمیکه م یتن رخساره، او زمان یرو تو پیت نیا

. شوکه شد شتری. دونه به دونه از سوزان بهش گفتم و اون بدمیسراغش، پرس

 کنه.  یم یسوزان با من داره همکار دونستیاصال نم



داره که همه جوره کنارشه. فقط اسمش رو  یدوست یدونستیتو م یول-

 !یدونستینم

 را باال برد.  شیصدا برنا

نخواستم اسمش رو بدونم و نخواستم  یول دونستمی. مدونستمیآره... آره... م-

تاد که اف یو کدر اهیبعد از اون اتفاقات سبه گوش اون ادم برسه.  چوقتیاسمم ه

 ازش بدونم.  یچیازم بدونن و ه یچینخواستم ه گهید

 شد: قیدر صورتش تزر بهت

 بود که من باهاش ینیرحسیام یلعنت یرخساره  نیا یمن که نامزد قبل یوا یا-

 ...تونمیدست دادم. برادرانه دستمو فشار داد. باراد بفهم! من چطور م

 اش زد: یشانیبه پ یا ضربه

 ... یدختره  نیهمش به خاطر ا-

 دوخت: شیو با رها کردن دستش، چشم در چشم ها دیحرفش پر انیم باراد



ن زن شو! او داریکه داغونت کرد. روشن شو! ب ییروز ها الیخیگذشته. ب الیخیب-

 ... کنهیتورو داره بزرگ م یچون بچه  یاداره کن دیرو با

 :دیغر یعصب برنا

مثل سگ  ی... من مطمئنم! باراد به اندازه ستی. نستیمن ن یاون بچه -

 . بجان مش مش  مطمئنم!ستیکه ن دونمیبودنم از گذشته م مونیپش

گفت. اما... اما او که  یرا م قتیخورد حق یخورد قسم به نام مادر و اگر م ینم

 نداشت! یدر آن زمان خاص، حال درست و حساب

 آرامش کرد.  باراد

 و ازش یبر شیشه! باشه داداشم. فعال بساز باهاش تا بعد از برگشت از کبا-

و  بعدش خودم پشتتم ،یرو نداشت تشیکه تا حاال موقع یی. تویریبگ شیآزما

 . کنمیرو درست م تشیموقع

 برادر باشد.  یبرا یکوه تواندیکه برادر، م قتایبرنا آرام گرفت. حق دل

 !ی! کِرهیو م ادیم یک شیک نیا-



 !یزد به درِ شوخ باراد

 !یلوند هیبکنم من! هر لحظه با  ی! اووف چه تجارتیبه زود-

 را چرخاند.  چیزد و سوئ یپوزخند برنا

 . خورهیخونش بهم م یکه حالم داره از محوطه  میبر-

 کمربندش را بست.  باراد

 نگه!؟ یزیبه سوزان چ یکرد شیراض یکن چطور فیتعر یول میبر-

 کردن، کرد: فیرا به راه انداخت و شروع به تعر نیتکان داد. ماش یسر برنا

دن، ز یدست هیو با  یبه نام سوزان دار یاومدم خونه ش و بهش گفتم که دوست-

کردم. سوزانو براش منع کردم. حداقل  فیبا سوزان رو براش تعر میشروع همکار

ده و ش میوارد زندگکردم سوزان دانسته  یکه با من در ارتباطه! فکر م یتا زمان

ه کامال ک دونستمی... نمکه دونستمیکنم! نم خشیتوب گهیطور د هی خواستمیم

شب امشب... ام یخبر از اون اتفاق افتاده! ول یاتفاقات ب نیبوده و تمام ا یتصادف

! اگر ایب هگیبه اونم م کنهیو دلتنگم و شر و ور غلط م ایب دهیم امیبه من پ یوقت



ان اومدم که سوز ی! به حرف مکردم؟یم کاریچ دیبا ،یایبا من ب یتو مجبور نبود

 !ش؟یسال ها پ میبود ختهیهم ر یدوستت رو باجون من 

 . دیکش پووف

باهاش کج تا کنم. بازم  دیدارم و نبا ازیبه هر حال من فعال اون زن رو ن-

 !یخداروشکر تو بود

 به غبغب قرض داد: یباد باراد

 !یدونی. قدر نمرونیب کشمیمواقع حساس توپ رو از دروازت م یتو شهیمن هم-

 کج کرد: یخنده ا برنا

 من؟ یخونه  یایم ای قتیرف شیبرسونمت پ-

ش شد. ول رینرفتم و د گهیرخساره برم که د یقرار بود بعد از رسوندنت خونه -

 بر بدن! میخواب بزن هی میکن، بر

کرد و به سمت خانه راند! راند  دییکه به پدال گاز داد، حرفش را تا یبا فشار برنا

 قرار رفتار بد اوست.  یکوچکش، ب یدر چارچوب خانه  یکه زن دیو نفهم



 ؟یشناس یرخساره؟! اون ادم رو چقدر م-

 گذاشت.  زیم یرا رو یچا ینیو س دیکش یقینفس عم رخساره

رو بهم  رونیب یخونه و کمک ها یفن یاز کار ها یلی! و خگهیصاحب خونمه د-

 . چطور؟!کنهیم

 خبر از دل او گفت: یبه دل دوسش کند، ب یآنکه مالحظه ا یب سوزان

 .دیاون برنائه امشب منو بوس-
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خبر گفت اما آنچنان تلخ به دل رخساره نشست که به سرفه افتاد. دست  یب

 پشت کمرش یشد. سوزان محکم ضربه ا اش گذاشت و سرخ نهیس یقفسه  یرو

 صورتش کشاند: یزد و خود را جلو

 چت شد؟! ؟یخوب-



رار ق یرا بست. ب شینفس نفس زنان از کنار سوزان بلند شد و چشم ها رخساره

 یرا تحمل م ینی. قلبش فشار سنگدیجوش یو سرکه در خود م ریبود! مثل س

گفت چشم  یم دیساخت؟ باز هم با یسوخت و م یم دیکرد. باز هم؟ باز هم با

 کند...  یبست؟ چرا سوزان؟ چرا با دوستش، او را امتحان م یو دهان م

چند روز تحمل  نیکه ا ییندارم. بخاطر بچم و فشار ها یسوزان من حال خوش-

 دارم به اونشب یول دیتو بدم. ببخش یگوش به حرف ها تونمیکردم، اصال نم

 ... گردمیخودم برم یلعنت

 :ختیکرد و اشک ر لیتبد هیپشت دست بغضش را به گر با

 یدار یو سع یگیم ینطوریا ی... وقتیباز باختن رو تحمل کنم. وقت تونمینم-

 یخودم بهم م یحالم... حالم از حماقت ها ،یراز خودت بدون کیمن رو شر

 خوره. 

 . دینگاهش کرد. از جا بلند شد و او را در آغوش کش یبا دلسوز سوزان



بدت بشم، فقط  یروز ها ادآوریقربونت برم من! نکن با خودت. من غلط بکنم -

خونه ت رو عوض کن! نذار  دی. کلیرو ند یادیآدم ز نیو به ا یخواستم بدون

 کنه! یرو دستکار متیحر

 شیدر آغوش سوزان بودن، رخساره را به خود آورد. اشک ها قهیچند دق همان

 سوزان بلند کرد.  یشانه  یرورا با پشت دست پاک کرد و سر از 

ه ب یحال من خوب و بدش بستگ نی! اگهید ستی. خوبم. مهم نزمیعز یمرس-

 داره! ینفر لعنت هی

 صورت دوستش را قاب گرفت: سوزان

چرا  ه؟یک دونمیچند سالتم نم قیکه رف یو من یکه اسمش شده لعنت یهمون-

 ... یکن یکنم؟ چرا به من اعتماد نم کسانیتا دودمانشو با خاک  یگ ینم

 ممنوعِ برنا، دوستان رخساره بودند و هستند.  ورود

 هگیبحث د هی شهیخوام بهش فکر کنم. م ی... ول کن سوزان! اصال نمشهینم-

 م؟یبکن



 را کج کرد و به سمت مبل رفت.  شیلب ها سوزان

 برم! دی. من بازمینه عز-

 برداشت و به سمت رخساره برگشت.  زیم یرا از رو فشیک

 کردم.  تتیاذ دیهوا اومدم و ببخش یب دیببخش-

 صورتش، گفت: دنیشد و با بوس کیرخساره نزد به

 ... نهینب ری! انشاا... خیاشک هاتو آج نمینب-

 گفت و با لبخند جواب داد: یا "خدا نکنه"در دل  رخساره

 ... یموندی. مزمیعز یمرس-

 نبود.  زیماندن جا شتریبه فکر دختر و مادربزرگش بود، ب سوزان

ه نکن ییبو نبرده. مراقب خودت باش، پسرت خدا ی. برم تا مامان عطزمینه عز-

 !امیکرد، زنگ بزن خودم م یتاب یب

راه خود  شیکرد. در که بسته شد، اشک ها یگفت و او راه ی"چشم" رخساره

 کردند.  دایرا پ



پشت در در  چارگانیو لب به دهان فرو برد. مانند ب ختیبه قطره اشک ر قطره

 سر کرد.  نیزم یو رو ختیخود فرور

 داد: امیآورد و به برنا پ رونیلباسش ب بیرا از ج لشیموبا

 "نامرد! یشیمدال آور م ینامرد یتو ؟یکن نکارویبا من ا یچطور تونست"

 لشینکند. موبا داریاش، حسام را ب هیگر یرا در دهان فرو برد تا صدا شیها دست

 رها کرد و مثل مار در خود چمبره شد.  نیزم یرا رو

کرده بود،  یکه با برنا سپر ییخاطره ها یرا بست و به ادامه  شیها چشم

 برگشت:
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 گذشت.  یکه با برنا گذرانده بود، م یروز از شب چند



 برنا به خانه اش آمده بود تا با او صحبت کند.  یمرب

 و به سالن آمد.  ختیر یچا

 !ن؟یرحسیشده آقا ام یچ-

 مبل قرار داد: یبسته شده اش را رو یپا رو پا انداخت و موها ن،یرحسیام

 که با تو داشتم رو کامل کنم. یاومدم تا معامله ا-

 متعجب نگاهش کرد: رخساره

 معامله؟!-

 ند زد:پوزخ نیرحسیام

 دادم.  شنهادیبا برنا بودن رو من پ-

 من دوسش داشتم...  یول-

 . ستین یبد زیکه چ نی. ایخوای! هنوزم میهنوزم دار-

 پا انداخت: یمبل نشست و مانند مهمانش، پا رو یرو رخساره

 !شنومیم-



. یدکر یکه برنا کامال مست بود رو با خودت همراه یمن، شب ییتو طبق راهنما-

 که اون فکر کنه با تو به طور کامل رابطه داشته! یطور

 سرخ شد.  رخساره

 ... یگیم یچ-

 :دیکش شیلب ها یانگشت اشاره اش را رو نیرحسیام

. اون شب تی. از شوهر عقدیماه که باردار6 بای! بذار تمومش کنم. تو تقرشیه-

ت اما اون ادم اونقدر مس فتادهیبرات ن یاتفاق چیکه ه یرفت شیپ یبا برنا تا حد

 اون شبشه...  ی جهیکنه بچه نت یو فکر م ستیبوده که متوجه ن

 را باال برد: شیرا به هوا برد و صدا شیاز جا بلند شد. دست ها رخساره

ام از خودم حرف  وانهیمن خانواده دارم. مگه د ؟یگ یم یچ یفهم یم کهیمرد-

 !ارم؟یدر ب

 سر تکان داد: الیخ یب نیرحسیام

 نداره.  یمن رنگ شیانکار کن، حنات پ یخوایتو هر چقدر م-



 باال برد: دست

 یخوام برنا از تو یتوام. چون نم شی. من کنار و پمیمن و تو همراه ار،یجوش ن-

 !ادیب رونیمن ب یمشت ها

 شی. در جاامدین نییعنوان از موضعه اش پا چیآرام شد اما به ه یکم رخساره

 نشست:

 !نیبدون ییمن رو هر جا نیحق ندار گهید-

 خند زد: شین نیرحسیام

اشتن بچه مال توئه برنا! با د نیا یبگ دی. از امروز تو باایخاله زنک باز نیا الیخیب-

 ی. هم تو و هم من! کارمیمشت داشته باش یبرنارو تو میتونینقطه ضعف، م هی

 خان! رانیگ یمشترک از گروه کشت

 چشم بست و دست مشت کرد: رخساره

 !رونیمن برو ب یاز خونه -

 برداشت: ینیس یاش را از رو یدست دراز کرد و استکان چا نیرحسیام



 ! یبدون عشق به ازدواجت برس دیوگرنه با یکن یبا من همکار یمجبور-

 :دیاش را نوش یاز چا یا جرعه

 !رسهیشراکتم با تو نم یداره اما به خوش طعم یطعم خوب-

 

" 

 

نا بر دنیو از جا بلند شد. د دیدرون در، خود را عقب کش دیچرخش کل یصدا با

 شد.  یکی شیاشک ها یشدن دوباره  یبا جار

بود  یتنها حرکت د،یبرنا را کاو یکه به سخت یکه به شدت بسته شد و نگاه یدر

 که در آن لحظه اتفاق افتاد. 

 نگفتم؟ ایگفتم؟ گفتم با سوزان نرو. گفتم  یمن به تو چ-

 یدر شهر باز یقدم عقب رفتن رخساره، االکلنگ ایمدن برنا با قدم جلو آ کی

 ذهن رخساره شده بود.  یها



با  هگید کبارهیبه تو امر کردم، اگر  نمایس یمن به تو هشدار دادم، اون شب تو-

 نگفتم؟! ای. گفتم یشنویازم نم یخبر گهید نمت،یاون دختر بب

 بزند که دست برنا باال رفت: یو خواست حرف دیلب به دندان گز رخساره

 لیموبا نیا یو شمارت رو رو یزنیمن رو م دیق گهی. دیفکر نکن دروغ بساز-

 تیدودآنچنان مس نمی. به شرفم قسم، به مرگ مش مشم اگر ببنمیب ینم یلعنت

رو باهات  مفیتکل گردم،یو برم شیک رمی. میکن دامیپ ینتون چجورهیکه ه کنمیم

 ... سیکنم. فعال ه یروشن م

 :ختیو اشک ر دیرا درون دهانش کش شیلب ها رخساره

 !؟یدیتو... تو چرا ا... اونو... بوس-

قب ع یبرا ییبود و جا دهیرس واریرخساره به د گریپوزخند زد و جلو رفت. د برنا

و با دو دستش، دو طرف او را حصار  ستادیاش ا نهیبه س نهیرفتن نداشت. برنا س

 . دیکش

از اون  نرویباشه که ب یا رهیه خودم مربوطه. تو حواست به دانبوسم ب ایببوسم -

هت ب ،ینیبیمن م یزندگ یتو ادیدختر رو ز نی. رخساره من به تو گفتم اینر



. دختر کارها دارم نیگفتم من با ا ،یهارو ازش بشنو زیچ نیگفتم ممکنه بدتر

 یرینرو من رژه م یاونقدر رو جودو نینگفتم؟ تورو آماده کردم و تو با ا ایگفتم 

 نینکردنه. با ا یتو خفه شدن و کار خاص ی فهیشم از کارم. وظ مونیکه پش

که من بهت اجازه ندادم، حق جواب سالم دادنشم  یدختر قطع ارتباط کن، تا زمان

 . یندار

 من...-

 . دیرخساره کش یلب ها یرو انگشت

. یه گفتن شدهمه مدت مجبور به بل نیو ا یشب بله گفت هیشب... فقط  هی-

 . ینش دهی. اونقدر عقب که دیکشیو عقب م یگ یامشبم بله م

 پشت سر هم، سر تکان داد: رخساره

 ... ختی... تو که قصد با اون ریریبا... باشه! تو... تو که نم-

 رخساره را قطع کرد: حرف



 یبرا یتونستیو اگر بود تو نم ستی. نیبزن یحرف یتونستیو اگر بود تو نم ستین-

با تو  . منیو اگر بود باز تو مجبور به خفه شدن بود ستی. نیکن ییمن فرمانروا

. از اون حسام نیکرد انتیبه من خ نیرحسیبفهم! تو با ام نویرخساره. ا چمیه

تو  یهمکار یطیمشتتون باشم. من تو شرا یتا تو نیمادر مرده سو استفاده کرد

 یراکنم ب یپدر خواستمیعقدت کنم. م خواستمیکه م دمیرو فهم نیرحسیبا ام

 ی. سال ها... به اندازه یتاوان بد دیو با ینکرد ی... خوب کاریاون بچه! نکرد

 من باشم.  یکه خودت بخوا یی. تا جاتیریپ

 داد: رونیدر سرش، ب دنیکالفه اش را با دست کش نفس
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هم پشت سر نیرحسیبا ام ی. وقترونیبشوت کردم  میتورو همونموقع از زندگ-

 . یکردیروز هارو م نیفکر ا دیبا ن،یدیچیرو م میآجر بدبخت

 لباسش را با سر انگشت گرفت: یرخساره زد و گرد رو یبه شانه  یا ضربه



 یزنگ زدن رو شیممنوع! رابطه با اون دختر ممنوع! تا برگشتن ک یقلدر-

 ممنوع! لمیموبا

 :دیدست دراز کرد به سمتش که عقب کش رخساره

 ممنوع! یدست دراز-

 عقب رفت: عقب

 !ریشب بخ-

رفت و پشت در  رونیاز در ب ش،یها هیتوجه به گر یبه رخساره کرد و ب پشت

 :دیکوب شیمشت کرده اش را به زانو یداد. دست ها رونینفس راحتش را ب

وتا . دو تا دیبود گهید یکیعقد  یدوستت دارم ول یکه گفت یبود یتو همون-

 . یدیپر

 شد: دهیفرمان هم کوب یرا باز کرد و سوار شد. مشتش رو نیماش در

 یمن رو روانه  نیرحسیبا ام یول یکرد یعاشق یکه ادعا یبود یتو همون-

 . نیزندان کرد



 شد: نیماش یمشتش، دست ریمس نباریرا روشن کرد و ا نیماش

 و من فقط سکوت یبست خمیرو به ب گهید یکی یکه بچه  یبود یتو همون-

 ... یکه تورو بخوام! کور خوند یکردم! کور خوند

 

*** 
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 "قسمت هفتم"

 آماده را پشت در گذاشت.  چمدان

سمت دختر و مادربزرگش برگشت و با در آغوش گرفتن هر دو آن ها، اول  به

 . دیاش را بوس یو سپس سر مامان عط نایسر آدر



 !نیمراقب خودتون باش گردمیتا برم-

 . دیو آه کش ستیرا نگر نیزم یآب رو یکاسه  هیعط

 !م؟یاریرو طاقت ب تیدور یدو هفته؟ چطور-

 را از خود فاصله داد: هیاش گذاشت و عط نهیس یرا رو نایسر آدر یلبخند با

 تونمیقول ها دادم که فقط با اونجا رفتن م یسر هی یخودمم سخته ول یبرا-

 به همکارم نه بگم!  تونمیکارمه و نم یبهشون عمل کنم. از طرف

 کرد: زانیلب آو نایآدر

 ؟یمامان یستین شمونیپ گهید-

 داد المصب! یم یتوت فرنگ یزد. مزه  نایآدر یبه گونه ها یا بوسه

 یو با عروسک ها رمی. مادیم یزود یقربون تو دختر ناز خودم برم من! مامان-

 !شتیپ گردمیبزرگ برم

 :دیسر بلند کرد و پرس نایآدر

 از مال عموهم بزرگتر؟!-



 برآشفته شد اما خودش را کنترل کرد: سوزان

 . یمراقبت کن یاره. از مال اونم بزرگتر. تو فقط قول بده از مامان عط-

 داد: یخود را در آغوش مادرش جا گریسر تکان و بار د نایآدر

 . چشم. یباشه مامان-

اش قرض  یشانیاز پ یمحکم یو بوسه  دیاش خند یزبان نیریبه ش سوزان

 گرفت. 

که آوردم خونه ت رو تحمل کن. به  یلیوسا ام،یو م رمیتا من م یمامان عط-

 تو ی. من همش برابرمیرو م لیکنم و وسا یم دایجارو پ هیمحض برگشتنم 

 دردسر دادم. 

 اخم کرد: هیعط

 وگرنه...  میدار نجارویبا پول تو ابردار برو تا نزدمت دختر. خجالت بکش. ما -

 را به سکوت وادار کرد: هیعط نطوریباال برد و ا دست



. دم در باشم زودتر شهیم داشونیکم کم پ گه،ی! من برم داریاسمشم ن یحت-

 ؟یمامان عط یندار یندارن. کار یو معطل میریم

 . مراقب خودت باش.  زمینه عز-

آهسته در آغوش گرفت و باز هم  گفت و با خم شدن، دخترکش را در یچشم

 !دشیبوس

 . گهیبرم د دیبا یدل کندن ازت سخته عسلم ول-

 ندایم نیبخاطر او بود و بس، در ا شیکه تمام کوه کندن ها یکند از دختر دل

 یبود که مادرش برا یفقط دختر نجایقصه ها نبود. ا نیریش ایاز فرهاد  یخبر

 کرد.  یم فیجمله رد ش،یها یمادرنگ ینقطه به نقطه 

ف کند، تل یآنکه وقت یکرد. ب دایبا باز کردن در، برنا و باراد را پشت در پ همزمان

 رونیکردند، او چمدان را ب یم یسالم واحوال پرس هیکه باراد و برنا با عط یزمان

 راه برنا راهش را سد کرد.  انیبرد و خواست به صندوق عقب بسپارد که م

 بده من!-



تنه  آورد. ادیرا به  شیها یاحترام یب ایار نه چندان باوقارش آنشب، رفت ی بوسه

 زد و با زور خود چمدان را در به صندوق عقب گذاشت.  یا

 !نمیبیشونه هام نم یگیهمسا یبه جنس مرد تو یازین-

 . ستادیا شیباال انداخت و در جا ییابرو برنا

 عجب!-

 یم لیتحو نایو آدر هیکه لبخند به عط یبه شانه اش زد و در حال یضربه ا باراد

 داد، گفت:

 بارها بهت گفتم با مادمازل کل ننداز داداشم. -

کرد و  نایو آدر هیبا عط یا یخداحافظ ن،یزد و با دور زدن ماش یپوزخند برنا

 شد.  نیسوار برماش

بودند که سوار شده و باالخره از آنجا رفتند.  ینفرات نیبعد از او و باراد آخر سوزان

حس کرد که از ته دل دلتنگ آن  یرا فقط سوزان ختیکه پشت سرشان ر یآب

 بودند.  فتادهیاالن که هنوز راه ن نیهم یشد. حت یدو م



 به پرواز باراد؟ میرسیم-

 مردمک ها شد! یطالق یبرنا انداخته شد و همان نگاه، نقطه  ی نهیبه آ نگاهش

 . برون!یستیشدن ن بینگران تعق گهیگاز بده، االن که د کمیداداش.  میرسیم-

ود کنارش ب ایبه پشت سر  شهیآنکه حواسش به جوانب امر باشد، هم یبرا برنا

 نشود! دهیسوزان آفر یبرا ینکند و خطر بشانیتعق یکه کس

 گاز را محکم فشرد: پدال

 ! رونمیدل تو هم که شده، تند م یباشه، برا-

 

*** 
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 شد.  یبدون خستگ یزود هنگام و جسم دنیرس رشان،یپرواز بدون تاخ ی جهینت

در آنجا رزرو کرده و به  شانیاقامت چند هفته ا یلوکس و بزرگ را برا یهتل

 اتاق ها بودند.  یبند میمشغول تقس دن،یمحض رس

و  گرید یتاق، باراد و برنا در اتاقا کیپنج نفر بودند. سوزان و مهرآنا در  جمعا

 انتخاب کردند.  شانیها یتک نفر را طبق رزرو یطرالن اتاق

 یو برنا جلو افتادند تا دخترها به دنبالشان بروند. بماند که باراد مدام از هوا باراد

  گفت. یشهر را دو چندان کرده بود، م ییبایکه ز یا یخوب آنجا و آسمان باران

رنگارنگ  ینخل و گل ها یهتل، پر از درختان هرس شده  ییجلو ی محوطه

کشاند.  یگذاشت را به سمت خود م یکه پا به آنجا م یبود. چشم هر مخاطب

لب به مهرآنا  ریخاص، ز یانجا انداخت و با لبخند ییبایبه ز یسوزان لبخند

 گفت:

 . یریگیاز خودت عکس م قهیتو خوبه که دم و دق یبرا-

 کرد، لبخند زد: یفکر ها پرواز م که در همان مهرآنا



ت وق دی. باشهیمرد ها نم نیکردم. البته با ا ینگو که داشتم بهش م یچیه-

 !رمیو بگ امیب نایشکم ا

خود را به مردها رساند تا  کرد،ینم دایبا آن دو پ یمشترک ینقطه  چیکه ه طرال

 و با هم گفتند: دندیبا آنها داخل شود. مهرآنا و سوزان به حرکتش خند

 سفر! نیبشه ا یچه سفر-

مسافران پهن  یکه برا یگرفتند. فرش قرمز لیها را تحو دیرا داده و کل مدارک

باال رفتند. اتاق مردها سمت راست  یکرده و با آسانسور به طبقه  یشده بود را ط

 سوم بود.   یو اتاق دخترها سمت چپ سالن طبقه 

طرالن زنگ خورد، از آنجا که مجبور  لیور، موباآمدن از آسانس رونیبا ب همزمان

ه ب"به مهرآنا کرد که  یبه جواب دادن بود، فاصله گرفت و رفت. سوزان اشاره ا

 گفت و به دنبالش رفت.  یمهرآنا باشه ا "دنبالش برو

از آسانسور آورد و با  رونیکه دست برنا و خودش بود را ب ییچمدان ها باراد

 "دخترهارو ببر یتو هم چمدون ها برم،یدمون رو ممن چمدون ها خو "گفتنِ

 به سمت اتاق خودشان رفت. 



ه با ک یبه سمت سوزان ثیخب یگفت و با لبخند یاز خدا خواسته باشه ا برنا

 کشاند، گفت: یزور چمدانش را به سمت اتاق خودش و مهرآنا م

 جورت رو بکشم ها!  تونمیم-

 اش کرد و به راهش ادامه داد که برنا گفت: یمحل یب سوزان

 ! ببر!ایورتی. ببر سنیتونیتو م-

خواست ادامه بدهد که برنا پا  یکمر صاف کرد و با دوباره گرفتن انرژ سوزان

 شیانداخت. چمدان ها شان،یچمدان ها یکرد و او را تا کمر بر رو شیپشت پاها

 ش گفت:گذاشت. کنار سوزان خم شد و دم گوش نیزم یرا رو

نبود، با خود چمدون  یلعنت یها نیدورب نیخارج از کشور بود و ا نجایاگه ا-

 اتاق! بردمتیو م دادمیام، جات م نهیگوشت به نام س کهیت هی یرو

 و انگشت اشاره اش را دییو از جا بلند شد. دندان به هم سا دیکش یپووف سوزان

 باال آورد: دیبا تهد

 شم! مونیکه از اومدنم پش ینکن کار-



 داد: لشیتحو یکج خنده ا برنا

 . یکن یم یو باز هم زبون دراز یمشترک قطور با من دار یپرونده  هی-

 متعجب نگاهش کرد: سوزان

 مشترک؟! یپرونده -

 و لب زد: دییرا در دهان جمع کرد. دور و برش را پا شیلب ها برنا

 یکامل یده امروز، دوست دختر فردا! پرون یتایوریسن روز،ید یهمبوسه -

 !ست؟ین

 برد: شیلب ها کیدست باال برد و نزد یعصبان سوزان

 !؟یکن یم کاری... تو چسیه-

 به چپ تکان داد: یسر برنا

 !یادآوریفقط -

لو ج ن،یزم یاز رو شیو با برداشتن چمدان ها دیانگشتش عقب کش یکینزد از

 افتاد و گفت:



 ...ای! بیتونیتو م-
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 جا داده بودند.  یرا مرتب کرده و چمدان هارا باز نکرده گوشه ا اتاقشان

 یدلنواز به چشم القا م ییداشت و نما ابانیروبه خ یدو تخته که پنجره ا یاتاق

 رنگ را کنار زد. دیسف یکرد. لبخند زد و پرده 

 ...یمهر-

سوزان  یبود که با صدا لشیموبا یفا یوا یمشغول زدن رمز در شبکه  مهرآنا

 به خود آمد:

 ... سیجانم رئ-

 . رهیدلم آروم بگ ذارهیفکر رخساره نم یدخترم تنگ شده. ول یدلم برا-



ه ک یگوناگون یها الیبود، فکر و خ دهیرا از سوزان شن هیکه تمام قض مهرآنا

 ذهنش را پر کرده بود را به زبان آورد. 

ه ک یبا گذشته ا یلو شناسمیراستش سوزان... من اصال رخساره رو درست نم-

 دیبهش ندارم. نبا یشدم، اصال حس خوب تشیو متوجه شخص یکرد فیازش تعر

که  یزیها گذشته، چ نیا یاز همه  یکرد. ول یرو داغون م نیرحسیاونطور ام

. اگر و . اگر..بودرخساره  یدستپاچگ ایبودن برنا  دیمن جالبه، دست به کل یبرا

و تا د نیدم که ا یقول رو بهت م نیصد در صد ا ومدیاونجا م ییاگر برنا به تنها

بگم  ونمتیکه قضاوت کنم. فقط م ستمین یطیاالن، در شرا یبا هم در ارتباطن ول

د. ز نیبار به تو دروغ گفت و اونطور پسرعموت رو زم هیدختر  نیراحت نگذر، ا

 رو داره! فتندوباره دروغ گ لیپتانس

 لب کج کرد و به فکر فرو رفت: سوزان

ربط بشنوم. قبال هم از صاحب  ی. تا حاال نشده از رخساره حرف بیمهر دونمینم-

 زورگو و یهمسان با برنا بهم گفته بود. مثل اون تخس، بداخالق، حت یخونه ا

 !زیه یکم



 :دیخند مهرآنا

 ورنیا اروی نیبا ا یمنو تو چطور یلیگفتنت خوشم اومد. سوزان خدا وک زیاز ه-

 .. .وقتی م؟یو اونور بر

 اش را! ییهوی یآورد بوسه  ادیبه  سوزان

 . ترسمیمن هم از خودش، هم از برادر ماموزش م-

 پشت در هتل را! یبه خاطر آورد حادثه  سوزان

مثل طرالن از رو  یکی میبا هم باش ی. وقتزمیپررو شن عز میذارین...نه...! نم-

 !مونهیمن و تو باز م یبرا دونیو م رهیم

 باال انداخت: یشانه ا مهرآنا

 خدا کنه خواهر!-

 جا بلند شد و به سمت سوزان آمد: از

 یشه نق خوادیم یک نهیمنظور ا ن؟یبزن نیزم نیخوایم یطرالنو ک نی... اگمیم-

 نحسش رو اجرا کنه!



 لشیدهد که موبا حیبه نشان ندانستن لب کج کرد و خواست به او توض سوزان

 زنگ خورد. 

 اش را داد.  یجواب گوش ،یبه مهر "ر کنصب"باال برد و با گفتن دست

 بله؟!-

 شد.  دهییبرنا زا یپشت خط، صدا یناآشنا یشماره  از

 !تایوریسن-

از درد ذق  شیدر دست، آنقدر بزند که دست ها یشد او باشد و پتک یم کاش

 ذق کنند. 

 !دییبله؟! بفرما-

 و بردنش به لهی. باالخره بار و بندیاتاقمون رو داشته باش یزنگ زدم شماره -

 ... ستیبردن چمدون ن یراحت

 دست مشت کرد.  سوزان

  ؟یندار یا گهیکار د-



وز ! رهیکه رفتنشون حتم میدار ییجلسه ها یسر هیچرا دارم! فردا و پس فردا -

 و...  میطرالن رو طبق نقشه ناکوت کن دیسوم با

 :دیکش یهووف

 بتونم بکشم! یقیباالخره نفس عم-

مد ک ییکه قسمت جلو یقد ی نهیو به خودش در آ ستادیدست به کمر ا سوزان

 :ستیرا پر کرده بود، نگر یوارید  یها

 باشه! -

 !دمیشن یبله ا هیما از تو بدون چرا و چونه  ،یچه عجب-

 کالفه چشم بست: سوزان

 !ست؟ین یا گهیکاره د-

 و مشغول دینپرس یزیدهد، چ یاو را زجر نم یجز برنا کس دانستیکه م مهرآنا

 گشتن در چمدانش شد. 

 برات دارم... یسوغات هیم دارم!  گهیکار د هیچرا -



 لب زد: سوزان

 ؟یچ یکجا... برا ؟یسوغات-

قطع شده  لیگوش سوزان به خارش انداخت. متعجب به موبا یبوق ممتد یصدا

رنگ  ییو طال دیسف شیآرا زیکالفه، آن را به م یپووف دنیو با کش ستینگر

 سپرد. 

 باز حرصت داد؟-

 زد: دیرا د یمهر نهیآ از

 نیو با دخترم از ا شمیکنم چون باالخره از دستش راحت م یآره! تحملش م-

لباسام رو  امیقربون دستت در چمدون منم باز کن تا ب ی. مهرمیریجهنم دره م

 جمع کنم!

سوزان گذاشته بود،  یکه برنا برا یا یخبر از سوغات یو ب دیبلند خند مهرآنا

 چمدان را باز کرد. 

 نبود.  یشباهت به نعلبک یمهرآنا ب یباز شده  چشمان



 ؟یدیشده، جن د ی... چیمهر-

 . دیرا عقب کش شیگلو صاف کرد و دست ها مهرآنا

 سوزان؟!  هیچ نی... ایا-

 یکه خال یسرش، به چمدان یکرد و متعجب به سمتش رفت. باال یسوزان اخم-

 د،یدرخش یدر آن م تایوریساخته شده با نام سن  یبود و فقط مجسمه ا لیاز وسا

 روبه رو شد. 

 لباسام... -

زنگ اتاق، ذهنش را فورا از آنجا دور کرد. آب دهان قورت داد و با شتاب  یصدا

 روبه رو شدن، همانا! گرید یبه سمت در رفت. باز کردن در همانا و با چمدان

 هتل، چمدان را به سمتش گرفت: کارمند

 !؟یخانوم سوزان فاراب-

 سر تکان داد: سوزان

 بله. -



 مال شماست؟! کد اتاق شما و اسمتون روش نوشته! نیا-

 به چمدان انداخت و فقط گفت: یمنگ نگاه سوزان

 کنم مال من باشه...  یف... فکر م-

جا خلع ماندن کرد. چمدان به داخل اتاق، کارمند هتل را از آن دنیو با کش گفت

که در  یا یرا در آنجا با همان صف بند شیدر چمدان را باز کرد و لباس ها

دست خورده شده  شیچمدان خود قرار داده بود، روبه رو شد. لباس... لباس ها

 بودند؟!
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به او فرمان دادن  ثانهیکه خب ییشد. همان صدا یکیبرنا  یبا صدا افکارش

 نه،یچمدونت سنگ"برنا که گفت  یداد... مغز قفل شده  اش با طعنه  یسوغات

 باز شد.  "بزار کمکت کنم



که در  ییدهانش گذاشت و متعجب به آن همه اتفاق و جابجا یرو دست

 که منتظر آمدن مهرآنا بود، فکر کرد.  یا قهینبودنش، آن هم در چند دق

 !رسمیحسابت رو م-

 شیکرد، صدا یسرش آمده بود و نگاهش م یکه به باال ییتوجه به مهرآنا یب

اق برنا ات یرا برداشت و به شماره  لشیموبا یعصبان د،یپرس یم یسوال ایزد  یم

 :دیچیپ لیبرنا در موبا ثیخب یصدا ده،یزنگ زد. به بوق دوم نرس

 قشیاز لقب کامال ال سیتند هیبا  دیچمدون جد هیدوست دخترم  یخواستم برا-

 خوشت اومده...  نکهی. مثل ارمیبگ

 :دییدندان به هم سا سوزان

 ... یخوایاز جونم م ی! چهیهدفت چ-

 سکوت کرد و سوزان ادامه داد: برنا

 به مرد یدار یادیز یکن یخوره. فکر نم یدادن ها اصال به سنت نم یباز نیا-

 . یکن یم دایزن پرست شباهت پ یها



 :دیبرنا را شن پوزخند یصدا

 یپرستش ای شیحس ستا چینسبت به تو ه یشباهت نه، خود خودشونم! ول-

 ندارم. 

 دستش را باال برد و بلند گفت: نتشیب یانگار که برنا م سوزان

گاز بزن! به من  هیدور و ورت  یپس آقا ولم کن. ولم کن و به رنگارنگ ها-

 !؟یدار کاریچ

 .یکن ییبا من کارها خوامیندارم! از تو م یبا تو کار -

 فرود آمد: شیران پا یسوزان در هوا مشت شد و بر رو دست

 . ستین یکیپس بزن کنار. جادت با من -

 یم. اصال ندیلرز یعرق کرده بود. م یرا قطع کرد. از شدت عصبان لیو موبا گفت

 دانست چه مرگش است... 

 کرد را در آغوش گرفت و گفت: یفقط نگاهش م یحرف چیه یکه ب ییمهرآنا

 . آرومم کن... یآرومم کن مهر-



 سرش گذاشت: یو سر بر رو دیسرش کش یدست رو مهرآنا

که  یکردن توئه. نه تو، هر زن تیقربونت برم نکن با خودت. اون هدفش اذ-

 تشیاذ یتونیم تیالیخینشون بده. تو با ب یخود خوادیکنه... م یباهاش کار م

 نزنم و دهنش یحرف یکه قسمم داد فیور جلز و ولز کردنت. حط نینه با ا یکن

 و زنده اش کرده بودم! امواترو اسفالت نکنم وگرنه تا حاال ده بار اون رومو نثار 

اده که فرست تایوریآخه... برداشته مجسمه سن هیکارا چ نیکنه. ا یم یمنو عصب-

 ثابت کنه؟! ویچ

 :دیحرف پر انیو م دیکش ینفس کالفه ا مهرآنا

مدون چ یکه مال توئه هم تو یمیعطر قد هیشابلون تتو و  هیحرفت شکر،  ونیم-

 ه!باش یکنم با معن یفکر م یکنه ول یم یادآوریبهت  ویداره چ دونمیبود. نم

آمد و در   رونیکرد. از آغوش مهرآنا ب یافکارش سکوتش را جاگذار انیم سوزان

ه تاز یزندگ یِ که تازه جا ییجا یِ جاکرد جا به  یاتاق رفت و آمد. متراژ م یپهنا

 اش شده بود. 

 ورد. آ ادیرا به  "ادیبهت م دیسف"شرکت برنا گفت  یکه تو یکرد و شب فکر



 اش و گفت: یشانیبه پ زد

 زده به سرش.  اروی نیا ی... وایوا-

دستش زده بود را به  یکه برنا عطر مشترک او و رخساره را رو ی. به شبستادیا

 آورد.  ادی

نو او کنهیم یحال ییجورا هی. داره به من شناسهیرخساره رو م گهیداره به من م-

 . دونمیم

 را باال برد: شیو صدا دیکش یکالفه ا نفس

 اقی. دقرهیگیشوهر خونه م یخب بدون... اصال تو دانا! به من چه که رخساره ب-

 ییآشنا هیبا توهم  یبا من دوست از آب دراد و از طرف دیبه من چه که رخساره با

 داشته باشه...

 بلند به زبان آورد: یرا با دو دست گرفت و فکرش را صدا سرش

داره  نی... من مطئنم ایشدم. مهر شیفکر کرده من با برنامه وارد زندگ نیا-

 ... ذارمی. من... من نمکنهیم یفکر نیهمچ



رفته، مچ  در فکر فرو یبرود که مهرآنا رونیخواست از اتاق ب یحرف چیه یب

 دستش را گرفت و آهسته کنار گوشش گفت:

 نگو!  یچی. هنمیبیپشت در م هیسا هیمن -

ت . دسدیرنگ پشت در، مستند د یمشک یو کفش هیسا دنیمهرآنا را با د حرف

در را درون  ی رهیبه پشت در رفت. دستگ اطیمهرآنا را رها کرد و با احت یها

 بازش کرد.  کبارهیچالند و به  یدست ها

است . به رافتین چیو ه ستیشد. به چپ نگر بشینص چیپشت در، ه ی هیسا از

را جمع کرد و خواست در را  شیتر دستش را پر کرد. لب ها چیشد و ه قیدق

اهش کرد. مشکوک نگ دایراهرو پ یدر انتها یببندد که برنا را مشغول تماس تلفن

 کرد و پوزخند زد. 

 به او دیبا یکند ول شیپررو خواستیمنگاهش کرد. ن رهیو خ ستادیا همانجا

 یفکر و اگر دهینکش شیبرا یا یقبل ینقشه  چیکه با رخساره ه دادیم حیتوض

 کرده، فقط سوء تفاهم بوده است. 



رد، ک یباز نگاهش م ییکه حاال با چشم ها ییدر هوا تکان داد و به برنا یدست

که مشخص بود به پشت  یتکان داد و در حال یاشاره داد کارش دارد. برنا سر

 دهد، به سمتش آمد.  یفرمان قطع کردن م یخط

 کج زد: یو لبخند ستادیا شیرو روبه

 !؟یدیپسند-

راحت زبانش را به اصل ماجرا  یلیخمارش را به او دوخت و خ یچشم ها سوزان

 چرخاند:

 یا یقبل ینقشه  چیه یول نشم،یکتریمن دوست رخساره م، خواهرشم، نزد-

باه بهت بگم که اشت دیبا یرو به من بفهمون یزیچ یدار ینداشتم! اگر... اگر سع

 !یکن یم

 :دیبخش جیرا پ شیچشم ها برنا

 . خوامیم شتریب حیتوض-

 را باال انداخت: شیابرو سوزان
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کنم و  یم فیشام برات تعر زیبگم. سر م نیاز ا شتریب تونمینم نجایا یباشه ول-

 !یتا دچار سوء تفاهم نش دمیم حیواضح توض

 نچ کرد: برنان

 !نجایاالن، ا-

 کارش را تکرار: سوزان

 شام! زیبعدا! سر م-

 در هم فرو برد: ییابرو برنا

ها  یکه از اون چمدون باز دهینشون رو م نیکارت داره به من ا نی! ا؟یمطمئن-

 !یبریلذت م

 ر رفت. و از کنار در کنا دیکش یپووف سوزان



 . دمیم حیداخل برات توض ایداخل! ب ایب-

 را در دهان جمع کرد: شیلب ها برنا

م، کن یو من گفتم باز م یکن یباز نم یکه گفت یمیمرد رو به حر هی یدار-

 !؟یکن یدعوت م

 کرد.  یاش م یعصب نیو ا گذاشتیباشد امابرنا نم لکسیکرد ر یم یسع سوزان

 طعنه هات طعمه بشم! یبرا خوامیاالن نم-

 تکان داد: یسر برنا

 . یرو برام باز کن متیتا حر دمیآوانس رو بهت م نیو من ا-

شد که مهرآنا مشغول جمع کردن  یوارد اتاق ر،یو با انداختن سرش به ز گفت

 بود تا برگردد اما سوزان یکاف شیو پنجره اش باز بود. همان دو صحنه برا لیوسا

 متقاعدش کرد:

. مهرآنا هم مثل خواهرمه ینترس ییصدات به جا دنیتا از رس بندمیرو مپنجره -

 . ینیبش یتونی. مستین یو مشکل



 از جا بلند شد: مهرآنا

 . اگر مزاحمم... رونیب رمیمن م-

 :دیحرفش پر انیم برنا

بودنتون  چون شنوندم یول نیرفتیم دیبا دیبودم شا ندهی. اگر گوستین یمشکل-

 . رسونهیبه من نم یضرر

 بارش کند که سوزان دستش را باال برد: کهیدهان باز کرد ت مهرآنا

 ... لطفا!یمهر-

 تخت، گفت: یو با برداشتن مانتواش از رو دیکش یپووف مهرآنا

 حالم بهتره! رونیب-

 رفت.  رونیب زیتند و طعنه آم یو از اتاق با حرکت گفت

 زد: یپوست ریز یلبخند برنا

 باشه و بره! دهیخودش فهم خواستمیم قایدق-
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توجه به  یکرد با آرامش و بدون حدال،  ب یتخت نشست و سع یرو سوزان

 دهد: حیطعنه اش توض

 دادم که در قبال اون شنهادیپ هیمن و تو، از من شروع شد. بهت  ییآشنا نیبب-

که  میدونست گهیاز همد ییکه قبول کردم. راز ها یخواست یزیاز من چ شنهادیپ

 ناخواسته رابطه رو تنگ تر کرد.  ایخواسته 

 حیتوض شتریب یسوزان آماده   یبرنا منتظر ادامه دادن بود و لب ها یها چشم

 دادن:

 یکه رو ییتتو یحت ایهممون  نیع یعطر مشترک منو رخساره، لباس ها-

 بشاش گذاشت و از عمق قل نهیس یمنه، تورو به غلط انداخته! دست رو یبازو

 گفت:

نشدم. تا اونموقع که وارد  تیمن واقعا با هدف وارد زندگ گمیاز عمق قلبم م-

 .یشناسیاونو م دونستمینم یحت ،یرخساره شد یخونه 



 !دمیفهم-

 . ندازهیرو به اشتباه م گرانیفقط د ،یکنیم یکه دار ییکارها نیا -

 مشکل از از ذهن منحرف خودشونه!-

 دادم؟! یم یبه مهر دیبا یحیمن امروز چه توض-

 ستیتوئه، مفتشت ن یساده برا یو منش اریدست هی! اون فقط چیو فقط ه چیه-

 کنه! زیاتفاقات تورو انال زیبه ر زیکه ر

 نیکرد. ا یبرنا شعله را افروخته تر م خت،یر یآتش م یچه سوزان آب رو هر

 کرد! یپسر، اصال بزرگ رفتار نم

حرف هاست. اون مثل خواهره  نیتر از ا قیعم یلیخ یمنو مهر نیب یرابطه -

وجود فقط به  نیرو بدونه، با ا میزندگ یهمه  هیعی. طبمونهیمن م ینداشته 

 نزدم. فقط...  یحرف ،یقرارداد داشت نیبودن ا یسر یکه رو یدیخاطر تاک

 انداخت: گرشیپا د یپا رو برنا

 !شنومیم-



 ... شیوقت پ یلی. از خهیمیمن و رخساره رابطمون قد-

 یروبه رو ستادنیدور خود زد و با ا یپوزخند زد و از جا بلند شد. چرخ برنا

 کرد: هیسوزان، نگاه در نگاهش بخ

 یرسیم جهینت نیکه اگر بخوام بهت بگم به ا دونمیاز رخساره م ییها زیمن... چ-

 وقت تورو آدم حساب نکرده...  چیوقت دوستت نبوده! ه چیکه اون دختر ه

ب و ل ستادیاش ا نهیبه س نهینگاهش کرد و از جا بلند شد. سمتعجب  سوزان

 زد:

 !؟یدونیم یتو از رخساره چ ؟یگیم یدار ی... چیچ-

شد. دست   کینزد ش،یکج خرجش کرد و با خمار کردن چشم ها یلبخند برنا

 زد.  نیتخم ش،یسوزان قرار داد و تپش قلبش را با بستن چشم ها ی نهیس یرو

 ! هیثان67 ده تپش در کمتر از-

 باز و بسته کرد: یرا از شدت کالفگ شیو چشم ها دیعقب کش سوزان

 نشو! کیبه من نزد-



 خود گذاشت و اطاعت کرد: ی نهیس یدست رو برنا

. مثل روز برام روشنه زنمیچشم! من بدون مدرک حرف نم نمی! اتایوریچشم سن-

 ! دونمیرخساره رو م زیهمه چ یدونیکه م

شد که برنا  یم دهییبهت در صورت سوزان کاشته شده بود و جوانه اش رو بذر

 اش کرد: یاریآب شتر،یب یبارور یبرا ش،یبا حرف ها

 کرد. عرق خشک یما کار م پیاک یرو داشتم، رخساره تو میکه شغل قبل یزمان-

 رسوند به دستمون.  یم یدنیو نوش ییغذا یها سیسرو یسر هیکن ما بود. 

 ادامه داد: ش،یلب ها یه اش را باال برد و با گذاشتن بر رواشار انگشت

 نیتر کیاز نزد یکینگم! عاشق  تونمی... نمیول تونهیجز اسرار خانوادگ دونمیم-

تو بود، با اون هم بود.  ینامزد و عقد پسرخاله  نکهیمن شد. با وجود ا یها

 کرد...  یهمزمان دو نفرو اداره م

تخت رها شد.  یرمق به حالت نشسته رو یعقب و عقب تر رفت تا ب سوزان

 برنا بود: شیدر حال شنود حرف ها شیو گوش ها نیزم رهیخ شیچشم ها



شده بود، به من رجوع کرد و من بهش اون خونه رو  شهیپناه تر از هم یب یوقت-

 کنه! اما...  یدادم تا اونجا زندگ

 کرد، یکه در خود، دو دوتا چهارتا م ینبه صورت سوزا کیجلو رفت و نزد یقدم

 کرد: یرا طبقه بند شیحرف ها

و ت ی. پسرخاله ستین شیب یدختر دو پر هیکه اون  دونستمیم شهیاما هم-

اون دروغ گوئه! طرالن که تموم شد، با کمال  ریدوست هنوز گ یراحت شد ول

 نیبه خودتم ثابت کنم ا نکهیا ی. اما... براشمیو مدلت م کنمیبهت کمک م لیم

رخاله که با پس یانزم کنمیثابت م گفته،یرو به تو دروغ م شیدختر، تمام زندگ

 ... دونمیکرده رو نم یت بوده، با دوست منم بوده. اون بچه چه گناه

 :دیلب نال ریز سوزان

 حسام!-

 چانه اش را منقبض کرد: برنا

 نداره! یسرنوشت قشنگ یداره. ول یآره قبول دارم، اسم قشنگ-



به  و خط ستادهیسرش ا یکه باال ییآهسته سرش را بلند کرد و به برنا سوزان

 :ستیکرد، نگر یم فیرد حیخط توض

ه انقدر ب دی. چرا بایکن یمن اضافه م یزندگ یتو... تو چرا انقدر گره به گره -

  ؟یرخساره رو بشناس دیچرا با ؟یمن وصل باش

 شد و گفت: یزانو زد. جد شیو جلو دیکش یقینفس عم برنا

 تمتونسیرخساره رو ندارم، فقط دارم روشنت کنم. م ایمن قصد خراب کردن تو -

 حیرخساره و تو رو روشن کنم، اما ترج نیب یصورتت، رابطه  یرک تو یلیخ

 یکار متوصل به باراد و کمک ها نیا یو برا یبرس قتیحق نیدادم خودت به ا

 اون شدم!

 زد: ثیخب یلبخند

 نگران نباش، دست به لباسات نزدم! -

کدام از  چیآنقدر غرق در رخساره و همزمان بودنش با دونفر بود که ه سوزان

 شد.  یبرنا را متوجه نم یطعنه ها



 خوام سوزان! یم یزیچ هیاز تو -

 رمق نگاهش کرد. یب سوزان

بهش  یحرف ناتیکنم، به جان آدر یم اهیکه تا اون زمان که روشو س خوامیم-

 . یبارم که شده، تو برنده باش هی. بذار ینزن

 را بهم فشرد: شیلب ها سوزان
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 ... رونی. نه اون مهمه و نه تو! برو بیکنیکار م ینداره چ یبه من ربط-

 کرد: یزندان شیدست ها انیرا م سرش

 تنها باشم! خوامیم-

 باال برد: میرا به نشان تسل شیدست ها برنا

 !نمتیبیشام م یباشه! برا-



 کالفه گفت: سوزان

 ! نوش جونتون!خورمیمن نم-

 گفت: زیآم طنتییش برنا

 !تایوریسن شهیبدون تو نوش نم-

 یسرش را بلند کرد. چشم در چشم شدن با جوان یحرفش فو دنیبا شن سوزان

ود که ب یاتفاق ممکن نیدارد، بدتر شیلب ها یکج گوشه  یکه لبخند طانیش

 . فتدیسوزان ب یبرا توانستیم

 . به اون شب بوسه و... ستیدست خودم ن-

 تمام ماند.  مهین حرفش

 !رونیبرو ب-

 !تایوریشم سن یدلتنگت م کنمیفکر م-

قصد جلو رفتن داشت که  شیاز جا بلند شد و با مشت کردن دست ها سوزان

 برنا خندان گفت:



 !نمتیبیشام م زیکردم! سر م یفقط شوخ-

 لب گفت: ریشد و به محض محو شدنش، ز رهیبه رفتنش خ سوزان

 باش!  الیخ نیبه هم-

 دیکرد... با یفکر م دیتخت رها کرد. با یو خود را رو دیکش یکالفه ا نفس

 رساند.  یاستفاده م یبه مرحله  یریخاک گ یمغزش را از مرحله  یچرتکه 

را بست تا  شی، چشم ها "رفتش ا،یب"دادن به مهرآنا با مضنون:  امیاز پ بعد

 دهد.  هیبه ذهنش هد ینسب یآرامش

 

* 

 

 بود.  دهیحسام غذا کش یبرا

 گذاشت.  یکرد و به دهان پسرکش م یقاشق پر م مادرانه

 بخور مامان قربونت بره!-



 کند؟ یاالن برنا چکار م یعنیکرد.  یسفر م شیآنجا و فکرش در ک جسمش

 شود؟!  یاست؟ آن بوسه دوباره تکرار م کیسوزان به او نزد

 اش گذاشت و چشم بست.  نهیس یرو دست

 هگیکردم و نکردم، غلط کردم. فقط برنا سهم کس د یغلط کردم. هر چ ایخدا-

 نشه! یا

به دهان بچه اش گذاشت  گرید یرا باز کرد. قاشق شیحسام، چشم ها یها ناله

 کند... یتلخ برنا، روزش را طکرد با خاطرات هر چند  یسع ق،یعم یو با نفس

 

" 

ه شد، با خبر شده و ب یاش م شیخصوص یکه مرب نیرحسیاز مالقاتش با ام برنا

 آنجا آمده بود. 

 یبه من یتو چطور تونست نمت؟یبب ایب یگیم یزنیبه من زنگ م ییتو با چه رو-

  ؟یتو آدم ؟یکردم نارو بزن یازت خواستگار شیکه چند شب پ

 را از نو شروع کرد: شیچشم ها یریآبغوره گ رخساره



 برنا... برنا بخدا مجبورم کرد... برنا به من نگاه کن... -

 زد: ادیکه دست و صورتش را محاصره کرده بود، دور کرد و فر یدست برنا

 یحالل مش مش تو ری. چون ششمینباشه، سرپناهت م ایاون بچه از من باشه -

 قایآبم روش! ازت متنفرم رخساره. عم هیو  نیزم یرو کردمیرگامه، وگرنه تفت م

 !یگم ش میاز زندگ خوادیازت متنفرم. انقدر که دلم م

را  شیشدن داشت که او با دور کردن، تمام تالش ها کیدر نزد یسع رخساره

 جواب گذاشت.  یب

 امیم یکنم. از اون ورزش کوفت یآروم بودن وجدانم، ساپورت م یتورو فقط برا-

 خوردنش رو متوجه بشه! نیزم نیرحسیتا ام رونیب

 رخساره کرد و ادامه داد: یکرده  شیبه سر و صورت آرا یا اشاره

. با یریم گمیعشق د هیبار  ری. زیکنیعقدم م ،یکه منو دار یتو با وجود-

 یعو س یشیدست م هیحروم کرد،  یکشت یرو پا میکه تمام زندگ ینیرحسیام

 یکی چطور به شناسمیاصال خودمو نم. شناسمی. تورو نمیبزن نیمنو زم یکن یم



 تیزندگ یتو که یکاشونه بدم. حروم باشه، حروم باشه هر چ خواستمیمثل تو م

 . ختمیو احساست ر

 :دیکش ادیباال برد و فر دست

حروم  نیرحسی. هم به سمت تو، هم به سمت اون امامیتر م ی. قورمیمن م-

  اونم تمام شد! یام شدگم. تو تم یبله نم یلعنت یبه اون کشت گهیلقمه! د

رخساره را مچاله کرد و عقب  ی قهیتوجه رها کرد و  ینفس زدنش را ب نفس

 کوباندش: واریگرد کنان به د

 هیشناسنامته که توص یکه اسمش تو یبا شوهر یبر نکهیا ای! یدو راه دار-

 چوقتیکه ه یبچه ا نیو با ا یبمون نکهیا گهیراه د هیانتخاب کن. و  نویا کنمیم

 !یایداشتن من کنار ب مهیکنم، به نصف و ن یبه عنوان بچه م قبولش نم

 رونیرخساره، پشت به او کرد و از در ب ریسراز یتوجه به اشک ها یو ب گفت

 رفت. 

 که تمام شدن در کارشان نبود... ییماند و اشک ها رخساره



 

" 

و باال  دیکش یمزه مزه کردن لب و دهان حسام، رخساره را به خود آورد. آه 

 داد. یدوباره ا یبردن قاشق، به پسرکش انرژ

 بخور مادر! بخور... -

 و گفت: دیرا به دندان گز شیها لب

رنا رو ب یرو چوقتیه گهید ،یسوزان یپسر خاله  ن،یرحسیاگر بدونن تو پسر ام-

کمک  دوباره و یرابطه  یکه از طرف برنا برا یکنم؟ من کاریچ دی. من بانمیبینم

 منع شدم؟!  شیربگرفتن از م

 اش جهت ندهد.  یداد فعال به افکار منف حیو ترج دیکش یقیعم نفس

 

* 

 :دیبلند پرس بایتقر ییو با صدا ستیباز به برنا نگر یدهان با



حرف  نی... هدفت از گفتن ایهست یچ ؟یسالم ؟یتو خل ؟یکرد کاریبرنا؟ تو چ-

 !؟یکن یخودتو رسوا م یبوده!؟ چرا دار یها به سوزان چ

که جرعه  یخورد، پوزخند زد و در حال یحرص م لویک لویکه ک یبه باراد برنا

 داد، گفت: یاز آب پرتقالش را قورت م یا

ن کرد یکیقصدم تنها کردن رخساره ست! قصدم روشن کردن سوزانه! قصدم -

 چموشه! یتایوریخودم و سوزانه! قصدم به دست آوردن اون سن
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برادرش، بهت دار  یخودش را به او رساند و با فشار دادن شانه ها یفور باراد

 :دیپرس



 و شهی. نمستین یاون سوگل ؟یکار دار یتو به اون زن چ ؟یگ یم یبرنا جد-

 سوزان، نچ!  یمال توئه ول یبذار یهر ک ینخواهد شد. انگشت رو

 :کرده بود، گذاشت نیسنگ یدست برادرش که شانه اش را اندک یدست رو برنا

شده. کنه ن یاگر شده فکر م ایاون ساخته نشده  یکه برا هیآدم دنبال اون کس-

داشتن اونه که االن  یباهاش همکار شدم، برا تایوریبه دست آوردن سن یمن برا

منو اون دوست  نیکنم، اونوقت ب یو کنارمه! رخساره رو براش روشن م شهیک

 کنه! که مطئعنا...  یرو انتخاب م یکیابله ش 

 یکو با چشم ستادیا شیآنکه دست باراد را رها کند، روبه رو یجا بلند شد و ب از

 اضافه کرد:

 کنه... یاون منو انتخاب م-

خودش و سوزان رد و بدل شده بود را  نیکه ب ییآمده بود، حرف ها یوقت از

 ودش را کامالو خ دانستیبود. البته م دهیبرادرش باز کرده و غزولند شن یبرا

 کرد.  یذق ذق م شیآماده کرده بود اما باز هم گوش ها



 نه،یبه س نهیو جلو رفت. چانه به چانه، س دیکش رونیمحکم دستش را ب باراد

 :ستادیچشم در چشمش ا

 !ت؟یمردونگ یاون هوا ایسوزان  ؟یک ؟یبه دست آوردن چ یبرا-

 پوزخند زد: برنا

 ی. انگشت بچرخونم، تن مادهیبه قول خودت آدم ز میمردونگ یهوا یبرا-

 به خودم مربوطه! شمی. بقارمیبه دستش ب دیو با خوامیچرخونه. من اون زن رو م

 :دیبرنا کش یشانه  یرو یدست

 شده! زونیشونه هات آو یشام که از فشار گرسنگ میبر-

ان ر امد یبرا یبه نشان تاسف تکان داد و با برداشتن چتر و ژاکت یسر باراد

 لب غر زد: ریگرفت و ز شیرا پ رونیراه ب ش،یک یماندن از باران زمستان

 ما!  یچیما! سه تا اون، ه یکیدوتا اون، -



 یامیرفت، پ یم رونیکه از اتاق ب یرا برداشت و در حال شیضرور لیوسا برنا

شام حاضره، رستوران هتل  "به طرالن، مهرآنا و سوزان با مضنون یهمگان

 فرستاد.  "نیباش

 

* 

 

 یدل یبرا تیهزاران مصرع و ب رندهیکلمه باشد اما در برگ کی دیشا "غربت"

 . استیدن ینقطه  نیتنها در دورتر

رد ک یاش را در آغوش گرفته بود، حس م یکه زندگ یبا تمام وجود غربت ایبرد

نداشت، خوب  یاش تمام یزندگ یا آن آغوش متنفر بود. نشدن ها قایو عم

ها کالفه اش کرده بود.  نینداشت و هم ییلغت اخالقش جا ی رهیاشدن در د

ته ابان غبار گرفیکند. در کنار خ یرو ادهیپ خواستیدلش از خانه گرفته بود و م

 دیاچه ب ینگرفت. اصال برا ادشی چوقتیکه ه یزبان نامفهوم اریدر ش ایاز درد، 

 خواست!  یخواست! او هم دل م یگرفت؟ او که هم زبان نم یم ادی



که هر شب و روز سرش در حساب و  یرادیتوجه به ه یو ب دیرا پوش شیپالتو

 ایدرفتن بر رونیرفت. همزمان با ب رونینداشت، از خانه ب یرمانیکتاب بود و س

 . را گرفت نیرحسیام یفوت وقت شماره  یاز خانه، تلفن را در دست گرفت و ب

 سالم آقا!-

 به غبغبش داد: یباد

  ؟یکنیم یرو دار یگورِ ک یدیمنو نم یها امیتو؟ جواب پ ییسالم! کجا-

 آق...آقا!-

تا رو  که ییکردن ها یخرابکار یعنی نیافتاده بود و ا نیرحسیبه جان ام لکنت

 دو کلمه پرسش فاصله ست! ش،یشدن ها

 بنال و بگو!-

ه هم و مزون یعکاس نیپول توشه. ا یسفره که کل هی! شیبرنائه رفته ک نیا-

 شیک یتو ی! فقط آقا... من آدمکشیبود؟ آهان طرالن و شر یه. دختره کباهاش

 نداره؟! یرادیا یعنی...  یعنینکردم.  دایپ



رو داشته  شیافتیدر زانیکه خرج کرده و م ی. فقط بودجه استینه! مهم ن-

ا، برگشتن به اونج یبرا خوامیکه من م یکنم. حداکثر وقت ادداشتی دیباش، با

 نگ؟یر یرو ادیب یبهش وقت داد یفقط سه ماهه! تا ک

 بشه! شتریفکر کنم ب یدو ماه! ول ای کیگفته -

 :دیکش ششیبه ر یدست رادیه

 ... ی. راستارهیدر ب یچموش باز خوامی... نمادیبهش! ز اریفشار ب-

 جانم!-

 جمعش کنم! تونمیکنارمه نم ایموقع زنگ نزن، برد یب-

د. نگاهش شو یم شتریو ب شتریتا چه حد ب ایکه درد برد دانستیو نم ایبرد گفت

 . تمام وجودش را گرفته است یریبه مثال گذشته نداشت و احساس پ یرنگ گرید

 که سهم هر شب مرد جوان، آه است و آه! دیو نفهم ایبرد گفت



 ی، نوشته است وارد شد. نما openخدا،  ی شهیآن هم یکه رو یشاپ یکاف به

 شیها یداست. نوستالژ یکه در فضا پخش بود را دوست م یعود یو بو یچوب

 . دید یدر کنارش، زنده شده م یتلخ و شکالت یرا با قهوه ها

 داد. یکردن بود، اشاره ا زیشاپ مشغول تم یکاف یکه در انتها یگارسون به

را  یشگیزد و سفارش هم یاو را شناخت. لبخند دنشیگارسون به محض د

 آورد.  شیبرا

 یخانوادگ یعکس ها دنیرا در آورد و به د لشیبرسد، موبا زشیسفارش به م تا

 . دیاش رس

 دونفره با برنا... باراد... خواهر باران... مش مش و پدرش! عکس

 لب گفت: ریو ز دیکش یآه

  ن؟یکنیدلتنگتونم. برگردم؟ اگر برگردم قبولم م-

 بست و باز کرد: چشم

 ن؟یکن یجنازه م رو قبول م رم،یبم نجایبرنگردم؟! اگه برنگردم و ا-



 :دیصورت برنا کش یرو یدست

 !؟یبخشیرو م تیحروم شدن جوون یباعث و بان ؟یبخش یمنو م-

 را با تو دادنِ دهانش، فروخورد: بغضش

 !یبخش یکه نم دونمی! میبخش ینم-

 "mr sad your order is ready"به او گفت  یسیگارسون که به انگل یصدا

 !"ناراحت یسفارشتون آماده ست آقا"

 زد و با گرفتن سفارشش یلبخند
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 که قصد غروب کردن  یگارسون، به افق از

 . ستینگر داشت،



کنه!  ی! آدم گوشتش رو از استخون جدا نمنیاگر منو نخوا یحت گردمیبرم-

ه بچش . بدهیدم در خونش پتو م ریآدم به فق ن،یکن رونمیاگه ب یحت گردمیبرم

 !ده؟ینم

 

* 

 

 ینیو خوشنش زیتم یها یشده بود. از صندل نهیدرون هتل نهاد  یمجلل رستوران

و  دهیبخش طیکه به مح یکرد تا رنگ و لعاب یرا راغب به نشستن م یکه مشتر

 رسانده بود.  تیرا به سر حد نها یچشم نواز

بزرگ  یها ونیکه پاپ یدیسف یها یصندل یو باراد، طرالن و مهرآنا رو برنا

 کرده بودند، نشسته و مشغول خوردن بودند.  نشانیقرمز، تزئ

بشقابش گذاشت و دهانش را با دستمال پاک  نیزم یچنگال و قاشقش را رو برنا

 کرد. 



 !ان؟یمهرآنا خانوم! سوزان خانوم نم-

کند، جوابش  یکه دستش را به سمت نوشابه دراز م یکرد در حال یسع مهرآنا

 و باراد کمک حالش شد: دیرا بدهد که دستش نرس

 !دمیمن م-

 باالخره جواب برنا داد: هیثان نیکرد و بعد از گذشت چند یتشکر مهرآنا

 . ومدیانگار گرسنه ش نبود ن یبهش گفتم ول-

را  یصندل یبرنا نشاند. کم یلب ها یرو یحرف زدنِ مهرآنا، پوزخند ظیغ با

بردن سفارش داد که  یبرا ییغذا ن،ینگاه متجب حاضر انیو در م دیعقب کش

 طرالن گفت:

 !زمیبراش عز برهیم یتو چرا؟ مهر-

 لب فقط گفت: ریبه سمتش رفت و ز یدر دل دهان کج مهرآنا

 کالم از مادر عروس! هی-

 :گفت یو به شوخ دیکه کنار او نشسته بود، شن باراد



 دارن! یندارن، فقط تفاوت اخالق یعروس و مادر عروس با هم تفاوت سن-

 ندهد به باراد گفت: رییآنکه جو را به سود طرالن تغ یبرا مهرآنا

 !خدمتت دمیبعد شناسنامه م م،یخارج کن رهیاز دا شونویا میکن یفعال سع-

 باال انداخت: ییابرو باراد

 که جور شد! خواستمیم زهیانگ-

 گفت: یسمت طرالن خم شد و با چشمک به

آورد  برات! امتحان کن، برو  یم یاومد ی. تو هم نمدرمونهیچون ل برهیبرنا م-

 اتاقت!

 یمنتظر برا یبه سمت برنا یسر یجواب باراد را داد و فور یبا لبخند طرالن

 غذا برگرداند:

 برنا جان! یجوابمو نداد-

جمله  کیرا جمع کرد و با  شیکرده اش، لب ها شیآرا یدر چشم ها رهیبرنا خ 

 به سمت قلبش حواله کرد: یبد کیشل



 دیکه کجا با یو بدون یبزرگ شد یکه احساس کرد یوقت یجوابش بماند برا-

 !ینپرس یخصوص یجمع سوال ها یو تو یبزن یخصوص یحرف ها

 از دستان طرالن افتاد: قاشق

 ... یفهمی...تو میچ-

لب  یرو یکردند که برنا لبخند یباز نگاهشان م یمتعجب و باراد با دهان مهرآنا

 :دیحرفش پر انینشاند و م

زده بشه. من  دیجمع نبا یهست که تو یتر یخصوص یمن و تو حرف ها نیب-

 تیبه خورد و خوراکتون، جا و مکانتون اهم دیپس با شمیمسئول اوردن شما به ک

 االن!؟ یبدم. متوجه شد

طرالن، غذا به دست برنا و سوزان به  یبرنا برا یبا هضم حرف ها همزمان

 . دیرستوران رس

 شد.  رید دیسالم. ببخش-



و ا یعاد یلیسوزان شد. باراد و مهرآنا خ یکرده  شیبرنا مات به صورت آرا نگاه

 نشستن، راغب کردند اما طرالن زخم خورده نگاهش کرد و فقط گفت: یرا برا

 اتاقم!؟ یایتمومم. برنا با من م سالم! نوش جان! من-

ه ب یخند شیدر صورت او بود، کرد و ن خیکه م ییبه برنا ینگاه مین سوزان

 داد.  لیطرالن منتظر تحو

 برنا جان!-

 دستش یکرد. غذا دایطرالن، خود را پ ی لهیبا بار دوم صدا شدنش به وس برنا

شد،  یسوزان م یاولش که روبه رو یجا یگذاشت و خودش رو زیم یرا رو

 نشست. 

 !شتیپ امیبعدا ب دینه! برو من شا-

 گفت: خت،یکه در چهره اش ر یا یچشم چرخاند و با ناراحت طرالن

 باشه! منتظرتم!-



 دیفردا صبح، رفت. با67ساعت  یبه جمع گفت و با اعالم جلسه  ی"ریشب بخ"

نه زنا یکرد با اغواها یکه فکر م داندیم یباطل سال را به طرالن الیخ ی زهیجا

 تواند برنا را ازآن خودش کند. یگاه م یگاه و ب یها یو هم آغوش

دستش،  یو خم خط چشم سوزان غرق بود که با دست و پا زدن ها جیدر پ برنا

و  یکنترل چ یمهرآنا یتوجه به نگاه ها یغذا را به سمت سوزان کش داد و ب

 شد و گفت: رهیوزان، خمانند س یانار یباراد تاسف خور، به لب ها

 !ارمیتو ب یبرا خواستمیم-

تا در خود جمع کرده بود،  دیکه ساعت ها طول کش یبا اعتماد به نفس سوزان

 چشم در چشمش دوخت و گفت:

 و اگر من نخوام مرغ بخورم؟!-

سوزان را با دو  یجلو آمده  یپا ز،یم ریرا با دست پس فرستاد که برنا از ز غذا

 زمزمه کرد: ره،یهمانطور خکرد و  ریاس شیپا

 !تایوریسن ارنیرو برات م یبخور یخوایکه م یزیاون چ-
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او، سر به سمت گارسون  یاز حصار پاها شیپوزخند زد و با در آوردن پاها سوزان

 چرخاند:

 !نیلطفا! ساالد و ماستم کنارش بذار دهیکوب-

 زد: یپوست ریز یلبخند برنا

 جان باشه! نوش-

تکان داد و  یسر ز،یم یرو شیباال انداخت و با دراز کردن دست ها ییابرو باراد

 کرد: یلب خوان

 !یریطرالن رو بگ یاز رو بسته، بهتره بر رویبرنا شمش-

 



* 

 

 نرفت.  شیخواست برنا، باران به ک به

و تنها ماندن پدر و مادرش را بهانه کرد تا باران را با خودشان نبرد.  دانشگاه

نبودن  ایبزند. بودن  دیمارک را مامور کرد تا شب و روز، دخترک را د یراننده 

 با آن پسرک نامرد را به خود ثابت کند. 

را به اتمام رسانده بود، دلش هوس  انیوقت بود رابطه اش با ک یلیکه خ باران

 شلوغ تهران کرد.  یها ابانیخ گشتن در

 ادهیو بعد از کسب اجازه از پدر و مادرش، به پ دیرنگش را پوش یصورت یپالتو

 رفت.  ییتنها یا یرو

 . با خود گفت:ختیداشت اما نر اشک

با پادوئشون  یریم ی. مرد دوم بعده بابامه. حق داره خب. تو احمقگهیداداشمه د-

 . پوووف!رهیگیحالتو م نطوریا اونم ،یبریو آبروشو م یشیدوست م



 یداد. هنوز به جدول ها ریمس رییتغ ابانیو به آنطرف خ دیکش یقیعم نفس

 :دیرا شن انیک یآشنا یصدا ده،ینرس ابانیکنار خ

 بارون!-

 خواست؟! یچه م نجای. او استادیا قلبش

 وزق شده به سمت صدا برگشت.  ییترس آب دهان قورت داد و با چشم ها از

 بارونم!سالم -

 یاش را جلو م نهیاش که س یشگیبود. با همان نگاه نترس! با جسارت هم انیک

 داد.  یمردتر نشانش م یعنیانداخت و 

 !؟یخوا یم یچ نجایتو... تو ا-

 زد: یپوست ریز یلبخند انیک

 !رونیب یایم یک نمیبب دمیم کیخلوت؟ من چند روزه کش یجا هی میبر-

 یا "باشه "را دست به سر کند،  انیآنکه ک یشدنش، برا دهیخبر از د یب باران

 قرار داد رفتند.  ابانیکه کنار خ یسبز یگفت و به او به فضا



 !"دلتنگت بودم"کرد  یو در دل اعتراف کوچک ستادیشانه به شانه اش ا انیک

 !؟یما خوش یب ؟یچه خبر بارون-

 یدلش هم حرف ینداشت. حت ینگفت. حرف چیانداخت و ه ریسر به ز باران

 !ردیگ یم ادیدلت هم منع شدن را  ،یمنع شو ینداشت. وقت

 !؟یکرد دای!؟/ نکنه از ما بهترون پیزن یچرا حرف نم-

 پوزخند زد.  باران

 . کنهیمن دییرابطه رو تا نی. برادرم اصال امیبا هم باش میتونینم گهیمن و تو د-

پارک نشاند. روبه  یزده  خی یها یصندل یدستش را گرفت و او را رو انیک

 :ختیو نگاه در نگاهش ر ستادیا شیرو

ه به من ک ییکتک ها یدی! نکنه ترس؟یدینه گفتن برنا، پا پس کش هیتو با -

 زد، به توهم بزنه!

 یبود و آن پسر در فکر کتک یدر فکر دوباره برگشتن برادرش به کشت باران

 !زیناچ



بهت بگم. موندن من و تو، جز شر درست کردن  تونمیم نویبرو! فقط هم انیک-

 خودت و من نداره! یبرا یزیچ

 با استفهام نگاهش کرد: انیک

 بارون!؟ هینطوری! اه؟ینطوریا-

مال خودش  شیباالخره دست ها ش،یو از جا بلندش شد. آخ دیکش یآه باران

 چپاند.  شیپالتو بیشد. آنها را در ج

 ... ی. خوش باشهینطوریآره. هم-

کرد و شانه اش  ریاس شیدست ها انیباران ِ از دست رفته اش را محکم م ان،یک

 را تکان داد:

 ... یبر ذارمینم-

اش را به کار انداخت تا از دست آن پسر  یشگیمورد هم یب یتالش ها باران

شرکت بود و از قدرت کم  کلیخوش ه یپادو انیک یمنته د،یایب رونیزورمند ب

 آورد.  ینم



کردم، اشکت رو در  تتیتالش نکن... باشه باشه... من اذ ،یبر ذارمیگفتم نم-

 نه گفتن برنا عقب نکش...  هی. با زهیخاطرت عز یدونیخودتم م یآوردم ول

 یخوش نه گفتن الیخانواده اش بود و پسر به خ یبه فکر دوباره فرو پاش باران

 پرداخت! یساده از برنا م

 !دیجه رونیب انیک یدست ها انیم از

 ولم کن! تمام شد،بفهم، تمام شد!-

حرکت، راننده  نیاو را در آغوشش محکم گرفت و هم نباریول کن نبود. ا انیک

کرد. از برنا هشدار گرفته بود و حاال زمان عکس  ادهیپ نیمارک را از ماش ی

 العمل بود! 

ود، پسر ب دهید یگاردیباد یکه از قبل برا یرزم یکیسمتشان رفت و با تکن به

 :ستادیباران ا یانداخت و  جلو نیزم یرا رو

 لطفا! نیماش یتو نیباران خانوم بر-



 ندیفهم دانستی. مدیو ترس دیو ترس دیاش، ترس یباران یبا چشم ها باران

و به سمت  دیرا در دهان کش شیندارد... لب ها یفرق شیبرادرش با مردن برا

 . دیباران دو

 کنه!خدا منو لعنت کنه! لعنت -

* 
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 جانم عمه؟-

 در کف دستش فرو کرد: ناخن

 رونیکنم عمه! چنان ژست رو از دستش بکشم ب یسوزان رو نابود م نیمن ا-

 رفت...  یکه خودشم نفهمه ک



توجه به حرکاتشون باش تا برنارو به روش  یشده؟ مگه بهت نگفتم ب یچ-

 !م؟یکن ریخودمون اس

 کوباند: یروبه رو شیآرا زیمشت کرده اش را به م یدست ها طرالن

چرا باهام مونده. نه  دونمینم ینداره، ول ی. معلومه حسکنهیم تیعمه منو اذ-

چشمش به سوزانه!  یبرو. باهام هست ول گهیداره، نه م یا یجسم یخواسته 

 هاشونو تحمل کنم.  یسوسول باز نیقراره ا یتا ک ارم،یدارم کم م

. هدف من و تو، تور کردن یعاشقش بش ستیقرارم ن ،یستیکه عاشقش نتو -

 ه!کن نیتام مونویکه بتونه زندگ یا هیبه سرما دنیرس یادم هاست، برا نیا

 . دیکش ینفس کالفه ا طرالن

مثل برنا  یمال من باشه. شوهر خوادی. دلم مادی. ازش خوشم مدونمیچه م-

 تنگفیگرفتن و بردن ناکجا آباد، مدام مکه منو  ی. روزهیهر دختر یداشتن، آرزو

ار انگ ذاشتنیبهم احترام م نی! اصال عمه همچنایان و ا یکیدختر  نیبرنا با ا

سقف  هی ریپسر اگر با من ز نیا گمیبودن منو! گفتم بهت چندبار، بازم م دهیندزد



و . فکرششهیهم پولدار! تمام ژست، تمام برنا مال من م شمیبره، هم خوشبخت م

 بکن!

 و هدف دار! یکرد اما سودابه منطق یبچه گانه فکر م طرالن

رو دور  یو نه آخر! تو کم آدم مینه اول میریم میکه دار یبچه نشو طرالن! راه-

 ی. من حواسم بوده، دو چشمیدور بخور اروی نیاز ا یکه حاال بخوا ینزد

 با هم. حس رنیو سوزان صد در صد با همن، نباشنم م نیکردم، ا یکنترلشون م

 !میخوایم، مال میخوا یگه! حواست باشه که ما مرد نم یششم من دروغ نم

 مبل درون اتاق انداخت: یخود را بر رو د،یکش یکه پووف م یدر حال طرالن

ارم د یکه گفت ییها زیکنترل دارم. حداقل به چ یتو نجارویعمه! من ا الیخیب-

 کنم.  یبه زورم شده عمل م

داد که مو  یبه برادرزاده اش م یا یآنچنان انرژ ثشیسودابه و لحن خب یصدا

 رفت.  یچندساله شان نم یدرز نقشه  یال



ر که سهمشون شد سنگ قب رتتیغ ی. به مادر و پدر بیبتون دی. بایتونیتو م-

فتن گر ینره که آرزو ادتی. یهارو بذار نیبچه ت بهتر یکن برا یفکر کن و سع

 . یبچه ت به ارث بذار یبرا دیآرزورو نبا نیو ا یدستت داشت یعروسک تو

مادرش  یها دنیپدرش را! هرز پر یآمد... معتاد ادشینفس نفس زد.  طرالن

 خودش را!  ختنیقطره ر کیاز  غیرا! مردن جفتشان و در

 :ستادیا ندهیآ یمطمئن جلو یجا بلند شد و با نگاه از

 عمه! تونمیمن م-

کرد.  یبا او خداحافظ الیو با فراغ خ دیکش یفس راحتآنطرف خط ن سودابه

 تازه به ارمغان آورد.  یطرالن خبر یدر و حضور برنا برا یهمزمان صدا

 باز کن طرالن!-

برنا با نگاه  یچک و در را باز کرد. نگاه خسته  نهیسر و وضعش را در آ طرالن

 خورد.  یبراق او، تالق

 تو؟! یایسالم. نم-



 در دستش را به سمت او گرفت: فیسر به باال فرستاد و ک برنا

 نیا یردو هی دی. باستیرفته بود، اوردم واست، وقت نشستن ن ادتی فتینه! ک-

 جنوب رو دوست دارم! یاطراف بخورم و بعدش بخوابم! بارون ها

 داد: هیرا گرفت و به در تک فشیک طرالن

 باهات؟! امیب-

 که تعارف نداشت، داشت؟ برنا

 تنها باشم.  خوامینه! م-

 نداشت. داشت؟ ایکه ح طرالن

 بشم! دهیبا تو د خوامیاما من م-

 بلد نبود، بود؟ یجواب یکه ب برنا

 گشتن با هم وقت یبرا ی! نگران نباش! از طرفدنید نن،یبب دیکه با ییاونا-

 . ادهیز



عمه اش  یاصرار دوباره جلو آمد که صدا یرا جمع کرد و برا شیلب ها طرالن

 داد: رییحرفش را تغ ریو مس ستادیا شیدر جا د،یچیدر گوشش پ

 !ریباشه! خوش بگذره... شبت بخ-

صورت برنا را در بر گرفته بود، خود را نباخت و با  کیمیآنکه تعجب م با

هتل رفت.  یساده، طرالن را ترک کرد و به سمت الب یریو شب بخ یخداحافظ

 یبرا یطیرا مح یزد و اگر هم نه، الب یم طایدر ح یاگر هوا مساعد بود گشت

 کرد.  یآرامش گرفتن انتخاب م

له پ ای یحرفه ا یها یبرنا را برق انداخت. گچ بر یهتل، چشم ها رینظ یب یالب

ر بود را از نظ دهیباز بخش یبه فضا یدو چندان تیکه جذاب یچیدر پ چیپ یها

نشست  یزیجا رفت. پشت م نیشمرده به سمت دنج تر یگذراند و با قدم ها

که به  یخوش عطر یکند و هم بو رهیباران را در نگاهش ذخ زشیکه هم ر

که متعلق به سوزان بود  یاش ببخشد. عطر هیاش کرده بود را به ر هیته یتازگ

و  دهیبود پرس ویکه متخصص عطر و افتر ش یاما از ورژن مردانه اش! از باراد

 باراد کجا بود!؟ یاش کرده بود. راست یداریخر



 شانه اش حس یبه او زنگ بزند که فشار دست گرم برادرانه اش را بر رو خواست

 کرد:

 احوال آق داداش!-

 او را کنار خود نشاند: ش،یدست ها دنیو با کش دیخند برنا

 خواستم بهت زنگ بزنم.  ؟یکجا بود-

 رنگ نشست: دیمبل نرم و سف یرو باراد

رو کشف  رنیم ادیکه زن و دختر ها ز ییزدم. جاها دیرفتم دور و اطراف رو د-

وردم تا رو در ا کننیو برنز م رنیکه بانوان م یسانس یحت افتم،یکردم. ساحلشو 

 برم کمک!

 کرد. یگشاد شده نگاهش م یبا چشم ها برنا
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 خوان،یم نایکنه. راننده و ا یفرق م شونیاما در ورود هیکیبا مرد ها  مشیتا-

شرکت کنم. اوووف تصور کن برنا، اون بدن  رخواهانهیامر خ نیبرم تو ا خوامیم

مند، ک ی. قد بلند، موهاگهیهم هست، پس بابا نه نم سانسهیبرنزه، صد در صد ل

 مامانه!  یارهایمع نامیقشنگ... ا یپاها

 خند زد: شین برنا

 نه؟! ،یشیآدم نم-

 را باال انداخت: شیابرو طانیش

بدم.من اومدم آب شور  بیکسل کننده ترت یبا تو جلسه ها ومدمیه نه! من نن-

استفاده برم. براشون پماد  نجایا یجسم ها نیجنوب رو بزنم بر بدن و از برنزتر

 بزنم. اصال اونقدر نرم بزنم که خوابشون ببره!

 :دیبلند خند برنا

 !یپدر صلوات-

 شد، جواب داد: یکه از جا بلند م یخورد را در حال یکه زنگ م لشیموبا باراد



 ؟یسالم مش مش! خوب-

 و در دل گفت: ستیرفتنش نگر ریبه مس برنا

 !گهینم یچیدلت پره اما زبونت ه-

کرد، نگاهش را در برگرفت. چشم بست و از  یم یآسمان دلبر یکه برا یماه

 بسته درخواست آرامش کرد.  یتک به تک اعضا و جوارحش، با لب ها

از سمت چپ سالن به  یریبلند درگ یشد که صدا ینش محقق مگرفت آرامش

 است! "سوزان"از تو به او هشدار داد  ی. ندانست چرا اما کسدیگوشش رس

رنگ مردانه اش به سمت  یاز جا بلند شد و با صاف کردن لباس آب اریاخت یب

کوبد و  یم یتاس یمو یبر سر مرد ب فشیکه با ک دی. سوزان را ددیصدا دو

 دهد.  یفحشش م

 دم...  ی. تورو به حراست گزارش مزیه ی کهیمرت-

برنا، فعال فقط او بود که با خبر شده  یکیمتوجه نشده بود و به علت نزد یکس

 بود. 



 کلفتش خبر دار کرد: یخوانده شده بود را با صدا زیکه از نگاه سوزان ه یمرد

 !کهیمرت یکنیم کاریچ-

 یمرد انداخت. سوزان گوشه ا یچنگال به شانه  ش،یو با فشار دستها گفت

مرد  ی غهیکه برنا خرج صورت شش ت ییها یلیو نفس نفس زنان به س ستادیا

 . ستیکرد، نگر یم

 بود...  رد،یگ ینظر م ریکه زنان را ز یزیبود! حق مردک ه حقش

کرد.  نشیرا به او زد و سهم زم شیبا پا یکشت یو ضربه فن یلیس نیآخر برنا

 :دینگران به سمت سوزان آمد و پرس

 نشده که! تیزیچ ؟یتو خوب-

 :ستادیرا به شانه زد و صاف ا فشیک سوزان

زد و بهشون  دیبشه، چند تا زن و دخترو د کینه! به من که جرات نداره نزد-

 !دمیشد که حسابشو رس کینزد



 تایوریخندان سن یی. اما برنا با لب هادیکش یبلند شده بود  و شاخ و شانه م مرد

 . ستینگر یرا م

 !؟یدیاالن تو به حسابش رس-

جلو  یگذشته اش، جلو یتجرب یها ینیب شیو با پ دیلبش کش یگوشه  یدست

 شد.  شیحرکت روبه رو کیآمدن مرد را گرفت و با 

 مردک؟ یتو هنوز جون دار-

 یهوش یبود. ب یهوش کردن مرد کاف یب یمشت کرد و همان مشت برا یدست

دادن اظهارات!  یمسئوالن هتل و بردن برنا برا دنیکه همزمان شد با سررس یا

 شیکرد برا یبار، سوزان پشت او را گرفت و سع نیاول یکه برا ییبردن برنا

آن خط به  هکه دختران و زنان هم ب ییبدهد. شهادت ها نیراست یشهادت ها

رد را به حراست هتل خط حرف اضافه کردند و باالخره برنا را نجات دادند و آن م

 سپردند!

 بودند. سوزان نگاهش کرد و گفت: ستادهیآسانسور ا یتو

 ممنون! ،یکرد یمردونگ ینبود، ول یازیبه کمکت ن نکهیبا ا-



 پوزخند زد: برنا

 !یکه امشب زر و زرنگ، جسور شد نمیبیم-

 شده به نگاهش، گفت: رهیخ یتوجه به برنا یبه در آسانسور و ب رهیخ سوزان

 .شمیم یشدم، حاال بعد از خوب شدنش باز قو فید از سوختن دخترم ضعبع-

 ببره! نیمن رو از ب یقدرت دوباره  نیا تونهینم یشخص چیه

حاضر شد. دو  شیحرکت جلو کیاستپ آسانسور را فشرد و با  یدکمه  برنا

 بسته، نفس به نفس او شد: یدستش را دو طرف سوزان گذاشت و با چشم ها

 !رونیب ایکه دورت ساختم، ب یاز حصار ،یهست یاگر قو-

 شیتند نبض زدن برداشت و نفس ها یاش بنا قهیسوزان تپش گرفت. شق قلب

. وقت دیترس یکه خوب خام کردن بلد بود، م ییبرنا یها یکیکشدار شد. از نزد

 گرفت! یم دنیخرام شیبلد پاها زیمرد همه چ نیا یها یکینزد

 نکن که...  یبرو عقب، کار-

 پوزخند زد: برنا



 ... ادامه بده!یکه چ-

. دکمه دیاو را عقب کش ش،یرا باال آورد و با کوباندن به مچ پا شیپا یفور سوزان

را  شیکه با دست پا یپشت به مرد نهیادامه آسانسور را فشرد. دست به س ی

 گرفته بود، گفت:

پا  نیا هنکیم ا گهید یکینشدنت به من،  کینزد یکیدو نشون زدم،  زیت هیبا -

 !کنهیم ریاس یگاه ست،یشدن بلد ن ریفقط اس
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 به سمتش برگشت و لب زد: برنا

 !؟یحد پر ادعا شد نیتا ا-

شاره ا رونیکه به ب یو در حال ستیکه باز شده بود، نگر یبه درآسانسور سوزان

 کرد، گفت: یم



 !ریخواستن توانستن است. شب بخ-

 یاش، ژست ینیب یبه گوشه  دنیشد و با دست کش قیبه رفتنش دق برنا

 دخترپسند به خود گرفت و با خود گفت:

 بتاز! تا،یوریسن میبتاز تا بتاز-

 

* 

 

 د. ش رهیبه او خ نهیرا کنار زد و از آ نیکرد. راننده ماش یم هیگر زیر زیر باران

 باران خانوم...-

 سر بلند کرد و مظلوم نگاهش کرد. باران

لتون ... انگار حایزیچ یا وهیآبم ای یآب معدن رم؟یبگ یزیچ هیبراتون  نیخوایم -

 !ستیخوب ن



کردن او استخدام شده بود را از نظر گذارند.  بیتعق یکه برا یپسر جوان دخترک

که مردانه بودن  کیبار یینه چندان درشت با لب ها ینیب ،یعسل یچشم ها

 آمد. یخاصبت چهره اش به حساب م نیاول

 خوام.  ینم یچینه... ه-

 گفت.  یسالم م یبه اشک و اشکش به اشک بعد بغضش

نکردم، اون... اون آدم خودش  ی. بخدا من کارنینگ یزیفقط تورو خدا به برنا چ-

ر دادن خودشو به زج چ،یراهم سبز شد. اگه... اگه برنا بفهمه منو که ه یجلو

 ...ندازهیم

 آهسته گفت: یلیجوان کمربندش را باز کرد و خ مرد

 که گزارش بدم، اگر بتونم که...  نهی. کارم اادیب شیپ یمشکل خوامیمن نم-

دوباره  کرد که باعث یبه آن فکر م یوقت دیکش یم ریملتمس شد. قلبش ت باران

 شود.  یبرگشتن برنا به برزخ گذشته اش م



. نهکیم دنیو قضاوت قبل از شن شهیبرنا اگر بفهمه داغون م .نیتورو خدا نگ-

 یخواست یکه بشنوه. اصال... اصال اگر من باز خطا کردم شما هر چ خوادیاصال نم

 که دونستن برنا اول به ضرر خودشه بعدش من! دمیم نانیبهش بگو. بهتون اطم

اش از  یبرکه دل یفیبه دختر ضع کینزد یو از فاصله ا دیکش یجوان پووف مرد

 . ستیاول به دل او نوش شده بود، نگر یلحظه 

 ؟یشما االن خوب-

 را پاک کرد: شیبا پشت دست اشک ها باران

 . شمیبهترم م نیاگه نگ-

 :دیکش آه

 . نمیشدن برادرم رو بب تیاذ خوامینم-

 کرد: یجوان تبسم مرد



قرارم بود تا آخر  م،یآشنا نشد یخوب طیشرا ی. توشهینم یزیانشاا... که چ-

وده، ب یگاردیانگار قسمت نشد. من ستارم. قبال کارم باد ینامحسوس بمونم ول

 مارک شدم! یو هم راننده  گاردیاالن به درخواست آقا برنا هم باد

 کرد، گفت: یستار، خودش را آرام حس م یکه با آرامش حرف ها باران

 شبختم!خودتون. بارانم، طراح مارک. خو نیشناسیمنم که م-

ستار قرار داد و همان شد  دگانیخوش فرمش را در د یکه زد، گونه ها یلبخند

 تینیرا ع "عشق در نگاه اول  "که انگار مثل  یدر دل مرد دیجد ییشروع ماجرا

 . دیبخش یم

 

* 

 . دیبار یتند م باران

 ادیداد اما  یبه جسمش م یصورت زنانه اش، حال خوب یقطراتش رو نوازش

که انگار  ییخواست به خاطر دروغ ها یبود. م ختهیرخساره، اعصابش را بهم ر



 یبد دارد به او انتقال دهد تا حال یهر چه انرژ د،ینداشت، به او ناسزا بگو یتمام

 ... دنیاش کند چقدر سخت است نشدن، نفهم

ه بود ردپناه ب اطیاتاقش رفته بود، با مهرآنا حرف زده بود اما آرام نشده و به ح به

 .  دیرا بشو شیتا باران، غم ها

 نگاه کرد و گفت: شیکه رخساره رک در چشم ها یآمد روز ادشی

عالقمند  یا گهی! من به کس دخوامیمن تموم شده! اونو نم یبرا نیرحسیام-"

 "شدم.

 . دیرا بست و آه کش شیها چشم

 را به زبان آورد. شیبلند فکر ها یصدا با

 آخ رخساره، اخ! چقدر دروغ، چقدر نشدن، چقدر سوختن و سوزوندن. چقدر... -

درون آن کاشته شده بود، دامن  ینینخل تزئ یکه درختچه  ییسکو کنار

 داشت.  یدرختان را دوست م یعیطب بانیرا جمع کرد و نشست. سا شیمانتو



تو  یول تا خود صبح زار زد. خدارو صدا زد نیرحسیکه ام یروز رهینم ادمی-

 !یگذروند یچندش خوش م ی کهیبا اون مرد یداشت

 را با دست مالش داد: شیو چشم ها دیکش یپووف

 هم اعتماد ندارم.  اروی! البته... من به اون قیهر چه ال قیبدرک. خال-

 یبرسد که بلند بلند با خود حرف بزند و چقدر بدتر انسان ییبد انسان به جا چقدر

 را ثبت و ضبط کند! شیحرف ها یکی یکیو  دیاز پشت او را بپا گرید

 !ک؟یشر ییارویبه چه -

 دارد؟! زیتنفرآم یبود از ته دل به طرالن حس گفته

 نگفت.  چیبه پشت و ه برنگشت

 ! چند بار صدات زدم!؟یزبون شد یب شیک یاومد-

 یکند حالش به هم م یساله م50 یکه دختر ییها یکار نیریبود از ش گفته

 خورد؟!

 تکان داد: یبرگشت و سر نباریا



 فکر بودم! یتو-

 :دیلب به دندان گز طرالن

 بلند بلند! یفکر ها-

 در چشمانش گفت: رهیپوزخند زد و خ سوزان

ارن. و سازگ اتمیبا روح شناسنیکه منو م ییکسا یهمه  دونم؟ینم یکنیفکر م-

کنم. دوست دارم، حال  یبلند فکر م یهمشون متوجه هستن که من با صدا

 با خودم! ینطوریا مکنیم

 باال برد: میرا به نشان تسل شیگردو شده، دست ها ییبا چشم ها طرالن

 !؟یزنیباشه... باشه چرا م-

 :ستیکج به او نگر یاز جا بلند شد و با گردن سوزان

 ی. براینیبب یتونیخوبم رو نم یامشب رو یو قصد زدن ندارم. ول زنمینزدم، نم-

باشم الزمه االن خودمو به تخت خواب برسونم.  یجلسه با انرژ یفردا تو نکهیا

 !؟یندار یکار



داد  یدرختچه خودش را جا بانیسا ریسوزان رساند و ز یخود را به جا طرالن

 و لبخند زد.
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 !نمشیبب ادی. منتظر برنام بیکه داد یخوب یاز جا یمرس-

 شی. برنا؟ طرالن؟ ملع عام!؟ لب هادیسوزان متعجب شد و شانه اش باال پر نگاه

 کیهتل نزد یاز آنجا دور شد. به در ورود دیبگو یزیآنکه چ یرا جمع کرد و ب

که انگار  یرنگ یبور با چشم ها یداخل برود که پسرک خواستیشده بود و م

 را گرفت.  اهشر یکرده بود، جلو نهیبرنا را در آن نهاد یها یکودک

 !تایوریخاله... خاله سن-

 قد او، خود را خم کرد.  یگشاد نگاهش کرد و به اندازه  یبا چشم ها وزانس

 به تو گفته؟! من اسمم...  نویا ی!؟ کتایوریسن-



 دخترکش انداخت.  ادیاو را به  ،یوجب میپسر ن یزبان نیریش

 !گهید کننیصداتون م تامیوریاسمتون سوزانه. اما خب... خب سن دونمیم-

 را بست: گرشیچشمش را باز و چشم د کی سوزان

 . گهیو من دوسش ندارم بهم م کنهیم تمیاذ یلیخ یلیکه خ یکی! ینگ یبگ-

 پسرک را گرفت: یها دست

 ؟یدار کارمیجانم! بگو چ-

 هتل، اشاره کرد و گفت: نگیبه چند قدم آنطرف تر، کنار پارک پسر

 اونجا! دیآقائه قد بلند بود که گفت بهتون بگم بر هیاون جا... -

 شیبرنا در آن جا برا دنیشد. د قیدق زیر ییکه گفت، با چشم ها ییبه جا سوزان

بودن  یآمد. اول با خود گفت چرا به خودم زنگ نزده است که با خال بیعج

 یجاگذاشتنش در اتاق هتل، پووف یآور ادیو با  لشیو دستش از موبا بیج

 صورت پسرک کاشت، گفت: یکه رو یو با بوسه ا دیکش

 !یبر یتونی. تو مزمیباشه عز-



و  رفتن برنا بود، انداخت یکه منتظر برا یبه طرالن یشدن پسرک، نگاه یراه با

 با خود گفت:

 "من؟! ای ذارهیبا طرالن قرار م"-

بود رفت و خدا را  ستادهیکه برنا دور از نگاه طرالن ا یو محتاط به سمت آرام

 و سیرنگ اما رنگ پاک کن شکر کرد. صورتش که خ یباران ب دنیبار یبرا

 بکشد.  غیخواست از ته دل ج یخوب، م یجانش لبالب از حس ها

 وارید دو انیشد و به م دهیکش شیفاصله داشت که دست ها نگیقدم با پارک دو

 نداشت، تعلق گرفت.  شتریدو آدم ب یکه جا یهم یروبه رو

 دش،یبار بوس کیشد که  یشم در چشم مردچ نه،یبه س نهیبه نفس، س نفس

دن شد. نفس نفس ز دهیشد و بار ها دستش به دست او کش کشیبار نزد نیچند

 یطوس یرنگ نباریکه ا یبرنا به نفس نفس زدن انداختش لباس عوض شده ا یها

 بار در دل گفت: نیاول یداشت، نظرش را جلب کرد  و برا

 "!ادیصورت زردکت چقدر م نیبه ا یرنگ طوس"-

 اون دختر منتظر توئه! ؟یمگه با طرالن قرار نداشت نجا؟یا یچ...چرا منو کشوند-



را باالخره رها کرد.  شیو دست ها ستیخمار و لنز دار سوزان را نگر شهیهم نگاه

 و در دل اعتراف کرد: ستیدخترکش را نگر یقلوه ا یلب ها

 "!سهیخوش ف"-

حکومت چشم هات  ،یزنیرف مخودت ح ی! بذار نگاهت حرف بزنه، وقتسیه-

 !شهیتموم م

 اد. د رونیرا کنترل شده ب شیکه جا داشت عقب رفت و نفس ها ییتا جا سوزان

 !؟یدار کاریبا من چ-

شدن به سوزان داشتند  کیکه ذره ذره قصد نزد یا یمردانگ یاز حس ها برنا

د ش قیبراق، پر حرف و قدرتمند، به سوزان دق یرا پشت سرش انداخت و با نگاه

 و گفت:

 !دهید یرو تصادف برزیطرالن فکر کنه فر میکن یکار دیبا-
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 دورشان کرد یمحصور شده  واریآمدن از د نییصاف کرد و قصد پا یگلو سوزان

 کرد: ریگ انشانیکه دستش در تالطم م

و نه تورو!  نهیبینه من رو م یول اد،یم برزیکجا؟! هنوز حرفم تموم نشده! فر-

ه آرومش کنم و بگم ک دیهتل، من با یالب یتو ادیم یطرالن کالفه و عصب یوقت

 !شتمیپ شهیهم

 کرد: یدهن کج سوزان

 !ومدیخوشم ن-

 زد: یخند شین برنا

 منظورته؟ یوسط نباش نیآرامش اون باشم و تو ا نکهیاز ا-

 کرد: زیچشم ر سوزان

 نی. از ایکنیخودتم م فیک یدار نشویرکیز ریکه ز ییها ی! از رو بازرینه خ-

 !ادیصنف مرد ها خوشم نم



 چانه اش را منقبض کرد: برنا

باالخره راهمون از هم  ،یبهم وابسته بش ادیز خواستمیخداروشکر! منم نم-

 جداست و... 

کالفه اش را در صورت او فوت  یو نفس ها دیکش رونیدست از دستش ب سوزان

 کرد:

جا بشه رومن موندم!  تونهیموجود چطور م هی یخوشمزه بودن تو ادیحجم ز نیا-

ن از م یچون اسم ن،یکن کاریچ نیخوا ینداره که م یربط چیوسط به من ه نیا

 ... یعنی نیو ا ینبرد

 :دیحرفش پر انیم برنا

 وقت!  ی! وقت و بخوامیتورو کنار خودم م-

 صورتش کرد: نیمز یگردو شده نگاهش کرد که پوزخند ییبا چشم ها سوزان

 دیاز مغزت دور نکن. با نویا چوقتیه ،یشیچون تو دوست دختر من حساب م-

 ! یجلوه ش یو عاد یطرالن رسوخ کن یبه چشم ها



 . دیکش یقیچشم بست و نفس عم سوزان

 ... یمن... من... نم-

برد و خواستت مماسشان کند که سوزان عقب  شیلب ها کیدست نزد برنا

 پشت سرش کوبانده شد.  وارید یه محکم سرش به آجر هاکه چ دیو نفهم دیکش

 گفت: بلند

 آخ!-

عکس  نیرفت، دوم یکه به سمت سرش م ییبست و دست ها یها چشم

 اش محکم نگه نهیس یکه برنا سرش را گرفت و بر رو شدیالعملش محسوب م

 داشت. 

 کرد و آهسته لب زد: کیبه گوش سوزان نزد دهان

 ! سر طرالن به سمت صدات برگشت!ادیبمون و صدات در ن نجایهم-

را  شیعطر او مستش کرد. چشم ها یبه بو شیبو بیتن برنا و شباهت عج عطر

قط او را ف یمردانه  ی نهیداد. س هیبست و تپش قلبش را رهاوارانه به تن برنا هد



 نیگرم او را پر حس تر یو لب ها دید ایدن یجا نیلحظه، محکم تر کی یبرا

 کرد.  یآلت انتقال حس تلق

فکر کرد که چه آهسته و نرمک نرمک دردش  نیدهان قورت داد و به ا آب

رفت.  ونریکرد و نفسش کالفه ب ینیسرش سنگ یرفت. سر برنا بر رو لیتحل

به  دیچقدر زحمت با دیضربه خورده حس کرد و نفهم یدست او را مماس با جا

 ز کند... بدهد تا آن ها را از هم با شیپلک ها

 پر شود از یکه آغوش نیشناسد، هم ینوروز نم ای لدایبهار ندارد،  ایزمستان "

 یم رونیخود ب ریتابستان سر از لباس خنک و حر ،یگرم و خواستن یحس ها

 "آورد.

 . دندیبرنا که زنگ خورد، تن ها از هم جدا شده و نگاه ها به هم چسب لیموبا 

و  دهیدرونش جوش یزیچ دانستیبرنا صاف شد چون خودش هم خوب م یگلو

 مردانه ست...  یفراتر از هوا یزیآن چ

 ... برزیجانم فر-



فتن گ "جانم"داد.  هیتک واریبه د اطیبا احت نباریفاصله گرفت و ا یکم سوزان

 چقدر قشنگ دیخودش تکرار کرد و د یبه سبک خودش برا یبرنا را با لبخوان

 نشده بود؟! وانهید انای. احندینش یبه لب م

 من اونجام! یباشه داداش! تا ده شماره بشمار-

پرمالت به سوزان قرض داد و  یسپرد. نگاه بشیرا قطع کرد و به ج لیموبا

 کرد: شیلبخند معنادارش را برچسب لب ها

و  طرالن ،یدینشون م یتصادف یلیو اومدنت رو خ یشیم یبعد از من وارد الب-

 آروم کردنش هم با من!

 رک گفت: یلیخ سوزان

 حد و مرز...  یو ب ی! مصنوعگهیمثل االن من د-

 چانه اش را در دست گرفت و چشم به چشمش دوخت: برنا

 خوبه؟! تیاضیر-

 دلبرانه گفت: یخند شینگاهش کرد که با ن جیگ سوزان



بعد،  . از حاال بهشهیبه من، ضربان قلبت سه برابر م کیو نزد یمن شیپ یوقت-

 نه! ای شهیحساب کن مال من هم سه برابر م

 زد و ادامه داد: یچشمک

 حس هی ای رسونهیرو م تیواقع نیمن، حواسم به تو و قلبت بود. به نظرت ا-

 شده؟! یدستکار

 برنا آزاد کرد.  یو چانه اش را از زندان دست ها دیعقب کش سوزان

ساب بودن مشخصه به ح میکه آنتا ییتو یبرا نیو ا یستی! بدقول نیبهتره بر-

اما...  یکه بر یاز اون زمان دار شتریاالن ب یده شماره ول یضعفه! گفت اد،یم

 تیو کورنومترت رو با من سوزوندن، فقط خط قرمز دور شخص نجایا ستادنتیا

 !کشهیم تیاصل

 انگشت. دیرا در دهان کش نشییکرد و لب پا سیرا با زبان خ شیلب ها برنا

 اشاره اش باال برد و گفت:

 زبون باز! یتایوریسن-



ول هتل رفت تا به ق یسابقه به سمت الب یب یبه سوزان کرد و با سرعت پشت

 بودنش را همچنان رکورد دار نگه دارد.  میسوزان آنتا

و داشت از ا یکه سع یبا طرالن ریرا درگ برزیشد که فر یم کیدر هتل نزد به

اش، خود را به  یشگیزد و با اعتماد بنفس هم یپوزخند کرد. دایدور شود، پ

 رساند! یالب

 ساخت! یم برزیاو، سوزان، طرالن و فر یبرا یبی... شب عجامشب
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 برد.  یرا خوابانده بود اما خودش خوابش نم حسام



 یبا لجاجت خاص شیکرد اما چشم ها یم یعمق استخوان احساس خستگ تا

 نداشتند.  دنیقصد خواب

ا که برنا ر یاز آن خودش را در خانه ا شتریتوانست ب یطاقت شده بود و نم یب

 کرد، بماند.  یم یادآوری شیبرا

داد، چطور آن مرد  یبرنا جانش را م یبود. اصال مال خودش بود. او برا دلتنگ

 دید! باخواستش، با تمام وجو یرا قبول کند... م نیخواست ا یمغرور خشک نم

 کرد؟! یچکار م

که از خودش و سوزان داشت،  یمشترک یو با در آوردن آلبوم ها دیکش پووف

 اش شد.  یمیقد یزدن عکس ها دیمشغول د

از عقدش با  یداد که عکس یدوم م یخود را به ورقه  یاول آلبوم جا ورق

 نگاهش را تر کرد.  ن،یرحسیام

 یشد. عکس یکیتلخ گذشته  یدهان قورت دادنش با سفر کردنش به روز ها آب

 آمد. یبه حساب م نیرحسیمشترکش با ام یخاطره  نیکه آخر

 



" 

را  نیرحسیام یبود. بچه  نیرحسیام یبرنا بود اما اسمش در شناسنامه  عاشق

گر کرد؟ م یباز م یک یبرا دیها را با نیزد. ا یبرنا پر م یباردار بود اما دلش برا

و به ا یهستند، چرا کس نیزم یموجودات رو نیعاشق ها، مظلوم تر ندیگو ینم

خواست که  یکه شوهرش نبود اما م یدهد؟! عاشق بود، عاشق مرد یحق نم

 شوهرش شود. 

که من عقد تو بودم با اون آدم آشنا شدم. اگر قبل از تو  ی! زماننیرحسیام-

زدواج ا هیگفتم؟! من روز اولم گفتم که فقط  یبه تو بله م دیچرا با دمشیدیم

 ینطوریا خواستمیو بدون حس از طرف خودم با تو دارم. بخدا منم نم یمنطق

 بشه! به جان... 

 گرفت: یجا کشیبار یلب ها یرو نیرحسیام دست

. یونتینم یگفتم. بارها گفت یبه تو زور م دی... من نبای! تو حق دارزیاشک نر-

 . کردمیاصرار م دیمن بودم که نبا نینشه ا دیشا یبارها گفت

 را با دست پاک کرد: شیها اشک



 خوشبختت کنم! تونستمیو من نم یدار یخوشبخت اقتی! تو لزیاشک نر-

 :دیانداخت و لب به دندان گز نییسر پا رخساره

 منو... منو ببخش... بخدا... -

 چانه اش قرار داد و سرش را باال آورد: ریدست ز نیرحسیام

. یاز من بخوا نویکه ا ی. تو حق دارگمیبهت زور نگفتم االنم نم چوقتیمن ه-

 !گهیگذاشتن د نیهم یرو برا یاصال عقد و نامزد

مظلوم  یبه چشم ها توانستیپررو هم نبود. چطور م یکم رو نبود ول رخساره

 ؟!شدیکند؟ اصال مگر م یقرار یب گرید یمرد ینگاه کند و برا نیرحسیام

 ... نیرحسیام-

 دو طرف شانه اش را گرفت و با سخاوت تمام گفت: نیرحسیام

 ینگو اون مرد ک چوقتی. هبخشمیبخشم، تورو به خودت م ینم یتورو به کس-

 گهیاسمت رو بشنوم، د خوامینم گهیبود. د یپرسم اون مرد ک ینم چوقتیبود، ه

 رخساره! ی. خوشبخت شیاز من بپرس خوامینم



" 

نبود که آن ها را پاک کنه  ینیرحسیه شد اما امچشمانش از سر گرفت اشک

 مرحم شود.  شانیوبرا

 یرا رد نم نیرحسیگفت کاش ام ینم چوقتیشد؟ چرا ه ینم شمانیپ چرا

لرزاند... آن جوان مو  یدل م شیوار برا وانهیبرنا چه داشت که او د نیکردم؟ ا

 داد؟! یکفاف دلش را نم نیرحسیخرج کرده بود که نگاه ام یچه نگاه شیبور برا

 

* 
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حبت در ص یکه سع یبرزیشده طرالن از دست فر دهیکش شیاز پ ینقشه  طبق

به اتاق رفتنش،  دانستیپناه برده بود. م یکردن داشت را فرار کرده و به الب

! افکار را برنا خوانده بود نیکند و تمام ا یدنبال کردن مصرتر م یرا برا برزیفر

 دان! زیمرموز و همه چ یبرنا

 شیشده بود، برا رهیخ اطیبودن ح یبه باران یکه از الب یبرنا در حال دنید

صورت  یرا بر رو شیاو رها کند. اشک ها یکیساخت تا خود را در نزد یفرصت

 باز کند: هیگال یرا برا شیصف دهد و لب ها

 ... هیکه قبال بهت گفتم ک یبرزی... فربرزیب... برنا... فر-

 یدر هم نگاهش کرد. به برنا گفته بود او دوست ییاز جا بلند شد و با اخم ها برنا

 به او دارد.  یکه قصد دست دراز ستیمیقد

 خب... اون کجاست؟!-

 و ناخن در انگشتش فرو برد: دیلب جو دهیترس طرالن

 ... دیمنو د یبود. تصادف رونی... بیب-



 اتفاق افتاده با آمدن سوزان ی. صحنه ستیبرنا گذاشت و گر یشانه  یبر رو سر

 نیتر یبرنا عاد یسوزان سوختن قلب را به همراه داشت اما برا یشد. برا یکی

 اش عادت داشت...  نهیس یمختلف بر رو یافتاد! او به سر ها یبود که م یاتفاق

 ... یبرنا... برنا تورو خدا بگو که هوامو دار-

 یاز کجا به او حکم م دانستیحسادت زنانه که نم یو کم تیاز عصبان سوزان

 صاف کرد.  ییکند، آب دهان قورت داد و گلو

 طرالن!-

 از حس به سوزان یخال یبرنا بلند کرد و نگاه ی نهیس یهراسان سر از رو طرالن

 کرد:

 شده!؟ یچ-

با  و ستیکرد، نگر ینگاهش م یکه آشنا و خواستن ییبا اخم به برنا سوزان

 گفت: ق،یعم ینفس دنیکش



خواست با تو مالقات کنه! درست  یم یکیشدم که  یداشتم وارد هتل م-

 کنم تلفن اتاقت در حال زنگ خوردن باشه! یفکر م یبود، ول یک دمینفهم

 الوگید نیرا تجربه نکرده بودند و تمام ا ینوع روبه رو شدن چیه برزیبا فر سوزان

د بع برزی. از فردیخود شد. ترس یه بود. طرالن از خود بها از طرف برنا آماده شد

 کرده بود. قیو ترسش را به جان تزر دیلرز یم دیاز غصب اموالش مثل ب

 ... ایکنم ن ی... خواهش مای... تو نامیب... برنا من م-

 اصرار کرد: یکم برنا

 اون مردک رو...  امیبذار ب-

 . گردمیکنم. خودم برم ی! خواهش ماینه... ن-

 تر کند.  دواریفرصت نداد برنا او را به خود ام یو حت گفت

شانه  یرو فیشد و راه سوزان به اتاقش که ک میهتل مستق رشیطرالن به پذ راه

 نگه داشتنش به دست برنا شد.  یبرا یا لهیاش، وس

 !تایوریتو کجا سن-



پر حرف به سمتش برگشت. تمام کرده بود تمام  یخراب و دهان یبا اعصاب سوزان

 در نگه داشتنش داشت.  یکه سع یتیظرف

رو  تیشگیولم کن! منو ول کن! دست از سرم بردار. برو اون بغل مزخرف هم-

 خواد! یخدمه هام باز کن، دلشون آرامش م یبرا

 را باال برد: شیو صدا ختیر نیزم یدهان رو آب

 یاختگس یپک ها کسیس نیا یرو تو یفقط مردونگلعنت به تو و امثال تو که -

 ادداشتیکه اسم تورو به عنوان مرد  ی. در اون سردرننیبیجذاب م یو اخم ها

 گل گرفت! دیکنه رو با یم

! مهیه ننصف یها یمردونگ نیلعنت به ا"برنا زد و با گفتن  ی نهیبه س یا ضربه

 از آنجا رفت. "لعنت!
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ه سمت ب میکه مستق یزدند و سر یکه پلک نم ییباز! چشم ها یماند و دهان برنا

 خورد.  یتکان نم یلونیسوزان بود و اپس

 !یعصبان یتایوریسن-

 شیرا به شانه چسباند و راه اتاقش را پ فشیآنکه جوابش را دهد، ک یب سوزان

ا خود را امرا فرا گرفته است  کلشینگاه برنا تمام ه ینیسنگ دانستیگرفت. م

 داد.  یم تیاهم دینبا مهینباخت. به آن مرد نصفه و ن

اش  صهیدرمان خص یبرا یتواند راه یباشد، چشم بند هم نم زیکه ه چشم

 باشد. 

 

* 

 . دیکوب نیرا به زم فشیک یطرالن عصب 

 شد! ازت متنفرم!  داتی! تو از کجا پیلعنت-



مه اش ع یرا در دست گرفته و شماره  لیمتشنج موبا یو با اعصاب دیکش یپووف

 را لمس کرد. 

 بله طرالن... -

 دور خود زد. یچرخ

کنم؟ درست همونموقع که  کاریموجود نحس چ نی! من با انجاستیا برزیفر-

رار و سرق دیشد. بازم خداروشکر برنا نرس داشیپ کردم،یداشتم با برنا خلوت م

کردم  یچطور دهن اون آدم رو کنترل م دیمن با دیرسیاگه سر م ،یرفت الب

 نده؟ رونیب یزیچ

 . دیچیپ یآرام سودابه در گوش یصدا

اگر  .یریدست بگ یاگر افسارش رو تو کنهینم یعرضه کار یآروم باش. اون ب-

 . چطور سر از اونجا در آورده؟یمثل آدم کنترلش کن یبتون

 :دیشک یقیاش گذاشت و نفس عم یشانیپ یلرزانش را رو یها دست



سابقه م یزبانیگفت م یشد. خودش که م داشیاز کجا پ دونمی! اصال نمدونمینم-

! گهیتهرانه د میعهده دار شده. اونم جزو ت شیپرورش اندام چندتا شهرو ک ی

 دارانهیها خر میهنوزم مثل قد یآدمو ندارم. وا نیعمه من واقعا کشش رد کردن ا

 کرد. خیکرد. نگاهش مو به تنم س ینگام م

شونش . بکفتیو اصال باهاش در ن یکن آرومش کن یو بکن! سع گمیکه م یکار-

 !دمیم نجایرو من ا بشیتهران، ترت

کنج لب  یبود تا طرالن احساس آرامش کند و لبخند یچند جمله کاف نیهم

 جا خوش  کند.  شیها

 یامکیرفتن و ملحق شدن به برنا را کرد که پ رونیرا قطع کرد. قصد ب لشیموبا

 کرد: دشیطرف مرد جوان، نااماز 

 ".ری! شب بخمیکن یجلسه صحبت م یصبح تو خوابم،یطرالن من خسته ام! م"-

 

* 



 داد یم حیکرد، ترج یبهمن ماه جنوب تا مغز استخوان نفوذ م یآنکه سرما با

تاره س یبهار خواب دراز بکشد و به تماشا یدر بالکن اتاق مشترکش با برنا رو

 . ندیآمده بودند، بنش رونیچادر شب و ابر ب ریکه باالخره از ز ییها

 زد: شیاست. صدا داریبرنا ب دانستیم

 برنا!-

خواست. مرد  یشدن م یو خال ختنیر رونیخواست. ب یدلش دردو دل م امشب

 . ستیآورند، آن ها که جنس دلشان از سنگ ن یها هم کم م

 بله!-

ند بل یرنگ بالکن را پشت مبل کنار در چفت کرد و با صدا دیسف یها پرده

 گفت:

 !دمیرفتم ساناز رو د-

 یزینتوانست چ یخواب برنا باز شدند. از شدت شوک حت یآماده  یها چشم

 . دیبگو



 !ارمیدلم براش تنگ شد. نتونستم طاقت ب-

شد و چراغ خواب را روشن کرد. به سمتش خم شد و  زیخ مین شیجا یرو برنا

 :دیبهوت پرسم

 یدوباره اون دخترو به دغدغه  یتونیچطور م ؟یشد وونهیتو؟ د یگیم یچ...چ-

 ! اخ باراد... آخ!یخودت بنداز

 :دیآه کش باراد

که! همش دورو برت  ی... عاشق نشدستین تی... اصال حالیفهمیتو نم-

 !شهیمن اون نم یبرا یچکیپروانه شدن چه سخته! ه یب یفهمینم دن،یچرخ

 پسر! شهینم

کرد.  یبودن م یگذرانده بود. احساس اضاف یو کالفگ تیامشبش را با عصبان برنا

 !دیو شن دیشنیم دیکلمه از باراد با کیانگار تا باال آوردن و عق زدن، فقط 

 هنوز عاشقشم!-



مردانه اش کرد.  یاو را سهم دست ها ی قهیبرداشت به سمت برادرش و  زیخ

 کوباندش! واریاز جا بلندش کرد و به د

 یتو چطور مرد ؟یش کن کهیت کهیت یخوایم ؟یدختره رو نابود کن یخوایم-

 ... یهست

 . ستیبه برادرش نگر دهیداد و خم کهیپشت سر ت واریبه د یحرف چیه یب باراد

 از ناموسم بگذرم.  تونمینم یول ستمیناموس ن ی! بیفهمینم-

 نه؟! ایمعنا کند  یرا ناموس نشانیبه آن فکر کرد که سوزان و اتفاقات ب برنا

 کنم آخه!؟  تیمن چطور حال یفهم ینم یوقت-

ه ک یفکر  کرد که ضربان قلب سوزان را با اندک جسارت یجوان به لحظه ا مرد

م او تواند اس یم ایکه آ دیشیموضوع اند نیمانده بود، شمرد و به ا شیدر تن برا

 نه؟! ایخوش بنامد  یرا حال

 حرف تو امضا بزنم؟ یکه من االن رو یدیبوس ویتو از ته دل ک-



شل  یعنیتلنگر!  یعنی نیسپرده شد و ا شیدر دهان برنا به قورتگاه گلو آب

! تمام کن دبدبه کبکبه سیلباس برادر از دست برادر بزرگتر و ه ی قهیشدن 

 !یکن ییسرا حهیمد گریکلمه د کیاگر  یستیات را! برنا ن

باراد را در کنار  یکنار برچسب شد. صدا واریبه باراد شد و دستش به د پشت

 :دیبه گوشش شن دهیشانه اش، چسب

خواست. خدارو  دیقبول کرد... شا دیفرصت بدم. شا هیبه خودمون  خوامیمن م-

 ... دیشا یدیچه د

 با برگشتن برنا و چشم در چشم شدنش با او، نصفه ماند: حرفش

 یوز. رکنهیقبول نم  گهیزنه د یبچه له له م یکه برا ی. اون سانازیمیتو عق-

ن عادت کرد یحاال که به بدون تو زندگ ،یکه بهت گفتم برو و بهش بگو نگفت

 !؟یبر یخوا یکرده م

 ریز کرد. نینش نیزم یکه رو ییدر سر باراد تکرار و تکرار شد تا جا میعق  واژه

 لب گفت:
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 یربه من انداخت. کنا ینگاه یتتو کرد نه حتاونشب تا صبح نگاهش کردم. نه -

نشست و نشست تا خوابش برد. هنوزم بهم اعتماد داشت. هنوزم از تنها با من 

م که سال هاست دار ی. معصوم بود. ناز بود. خود ساناز بود. هموندیترسیبودن  نم

بهشم گفتم. بقول تو  اصال. برنا من... من چطور بهش بگم، نمیبیخوابشو م

 !شمیمطمئن باشم رد نم یچطور

 . دیکش آه

 که اون بخواد؟! خوادیم یک مویمنِ عق-

 یدر الک خود فرو کرده، با نشستنش رو یتند رفته و او را حساب دیکه د برنا

سر مرد هم  گاهیاش حداقل جا نهیاش قرار داد تا س نهیس یسر او را رو ن،یزم

از جنس نشدن ها  یهم آرامشگاه مرد کباریشود!  یشود. همه اش زن که نم

 به نام برادر! یباشد... مرد



 

*** 

 یه جلس نیمحل اول ش،یبزرگ از شهر ک ابانیدر خ یبه شکل کشت یساختمان

بنام از  ییبود! مارک ها اهیو س چیمارک برنا با سه مارک بود. مارک کتون، مر

 !رانیو ا ایاسترال ه،یترک

 یشده بود را به باراد سپرده بودند تا رانندگ هیمارک برنا کرا یکه برا ینیماش

 . ردیلذت بخش است را او برعهده بگ شیکه برا

اند و رس نیخود را به ماش دیو سف یاز مشک یقیتلف یپیاول از همه با ت طرالن

و با  دیاو را د ن،یشدن به ماش کیسوار شد. بعد از او باراد بود که در حال نزد

 باز کرد و گفت: شیرا برا نیزد، در ماش شیکه برا یسوت

 جون؟! یطر یچه کرده طرالن خانوم! چطور-

 لب نشاند: یرو یساختگ یلبخند طرالن

 ! برن... ن؟یخوبم آقا باراد، شما خوب-



 :دیحرفش پر انیم باراد

گردن.  یزردک م نیدنبال ا رشیمن ازش خبر ندارم. از مستخدم هتل تا مد-

 ها!  شهیبد نم نیچشمم توجه کن هیمو، س هیبابا به س

 نشست.  نیادامه دهد، در ماش ایآنکه جواب  یزد و ب یخند شین طرالن

اول  یِگرد نترنتیا یفرو برد. کم لشیو سر در موبا ستادیا نیکنار ماش باراد

 داد! یم حیسرد با طرالن ترج یصبح را به صحبت ها

ه ب نیطرالن سنگ یبرا نیبرنا، سوزان و مهرآنا با هم به همراه بود و ا دنِیرس

 حساب آمد. 

 هنیدهد؟ دست به س حیعشق خودش را به همکارش ترج تواندیآدم م کی چطور

 . دیو پووف کش ستیو اخم آلود به او نگر

 ! چطور!؟یحس یچطور باور کنم به سوزان ب-

سوزان باز کند. برنا از فرصت استفاده کرد و با   یجلو افتاد تا در را برا مهرآنا

 کردن دهانش به گوش سوزان، لب زد: کینزد



سال 8کنم  یادآوری!فقط خواستم بهت ؟یصبحم رو دوست داشت زیسوپرا-

 !یتباه کرد یمصرف یچه آدم ب یرو به پا تیزندگ

مرد جوان را با پرواز کردن  یشدن جا یکالفه به سمتش برگشت که خال سوزان

 ... دیفکرش به صبح، همزمان د

 

" 

 محل! امان...  یخوابد. امان از خروس بگذاشت ب یدر نم یصدا

 گوش یصدا نیا دیتا شا دیسرش کش یجابجا شد و پتو را رو شیدر جا یکم

شود و  یصدا ساکت نم دید یشد. وقت یخراش تمام شد. کاش مهرآنا بلند م

نا شد. مهرآ زیخ مین شیو در جا دیمجبور به بلند شدن است، پتو را کنار کش

 رفته باشد.  رونیخوردن صبحانه ب یداد برا ینبود و احتمال م

حوصله در را باز کرد. روبه  یسرش انداخت و ب یرو یلباس و شال یرو ییمانتو

دوم  ریهر کدام تصو یآچار چسبانده بودند که رو یورقه 8 وارید یدر، رو یرو

داد  انشیو تپ کلینبود اما ه دایمختلف چاپ شده بود. سرشان پ یها پیزن با ت



سوزان  یکه حاال برا یرید یروز ها یها پید سوزان و رخساره هستند! تز یم

اش نسبت  یاعتماد یداشتند و هم نقش روشن شدن آتش ب یادآوریهم نقش 

 به رخساره!

وارد  یرا کند و فور وارید یرو یپنس خورده  یاعصاب ورقه ها یرفت و ب جلو

پارشان کرد و به سطل آشغال سپردشان! سرش را با دو دست  کهیاتاق شد. ت

عنت کار را بکند... ل نیتوانست ا ینم یاز برنا کس ریگرفت و محکم فشرد. به غ

را  یدیجد یها سح دایکه هم اعصابش را غصب کرده بود و هم جد یبه مرد

 به قلبش حالل کرده بود. 

 نامرد! ی... لعنتیلعنت-

بارش کند  دیآ یبه او زنگ بزند و هر چه از دهانش در م را برداشت تا لشیموبا

 در بود که دستش را از زنگ زدن کوتاه کرد.  یصدا نیاما باز هم ا

 یکرد، به سمت در رفت و عصبان شیلب ها ی مهیکه ضم یپووف کالفه ا با

 یبود و در پوش اریس یزیم یکه رو یهتل با صبحانه ا یبازش کرد. خدمه 

 قرار گرفت.  شیرو یداشت، جلو لیاست



 صبحانتون خانوم!-

گرفتن، از او تشکر کرد و در را بست.  زیر ی"ممنون"سر تکان داد و با  سوزان

را  مرد نیا دینخواست زنگ بزند. نبا گریوارد اتاق که شد، آرام تر شده بود و د

 داد. یکار او را حرص م نیکرد و فقط ا یرفتار م یعاد دیکرد. با یپررو تر م

که با  یبه شکم گرسنه اش بدهد اما دو نان ییظرف را برداشت تا صفا لیاست در

 را باز کرد.  شیبود، چشم ها دهیکش شانیمربا شکل رو

 بود!  S یکیو آن B یسیحرف اول انگل شانیکی یکه رو ینان دو

 دکیغر یبلند یظرف زد و با صدا ریز یعصب

 ازت متنفرم زردک! -

از چشم  نیسوزان او را ترسانده بود و ا یدر را باز کرده و وارد  شد. صدا مهرآنا

 . دیشد فهم یباز شده و آب دهان قورت دادنش کامال م یها

 را در آغوش گرفت.  دیلرز یم دیکه مثل ب یآمد و سوزان کینزد

 ؟یشده قربونت برم؟ خوب یچ-



 و اشکش را رها کرد: دیاش را باال کش ینیب سوزان

 ... کنهیاون... اون زردک داره ذره ذره غصبم م-

 

" 
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 شهیاز ش د،ییپا یکه مدام او و برنا را م یتوجه به طرالن یشد و ب نیبر ماش سوار

 نظر گرفت. ریرا ز نیاز ماش رونیب ینما

 

*** 

 "قسمت هشتم"

 



 

 . دیپسند یخانه بودنِ مطلق را نم زن

از عوام  یلیجواب خ شیها ییشود و با توانا دهیبدرخشد، دخواست  یم دلش

 دانند، بدهد.  یم تیکه مرد را تنها جنس بشر ییها بیفر

 یندلص یاو برا د،یپسند یسرد جلسات را نم یوقت فضا چیکه ه یباراد برعکس

 داد.  یبخشند، جان م یم یکه تن گرمش را خنک یسرد یها

 بودند، گذشته و دهینما بخش ینتیز یکه دو طرفش را کاج ها یبزرگ یراهرو از

شده اش نشان از اتاق جلسه بودنش  یکه در بازش و سردر طالکوب یلیبه اتاق طو

 داد، وارد شد.  یرا نشان م

به  یشیرنگش را با آرا یمشک پیمجلس بود! ت کیفرد ش نیاز برنا، او دوم بعد

 محکم بسازد.  یکرده بود تا از خود سوزان قیرنگ زرد تلف

ش توانست گول یم یکند و نه رخساره ا ششیتوانست ک یجلسات، نه برنا م در

 شد! یبکر و تکان دهنده م ییها دهیبا ا یجسور، قو یبزند. او در جلسات زن



 یاکه برنا بر ییها یاز صندل یکیشده با نام ژست،  نیمز یبا سالنامه  مهرآنا

بود را انتخاب کرد و نشست. به خواست برنا، طرالن وسط  دهیکش رونیب خانوم ها

 و سوزان کنار او نشست. 

 شد: کینزد شیبرنا به گوش ها یها لب

 !ییبه طرالن نده، تو دوست دختر  برنا دونیم ،یبدون دیبا گهیخودتو د یجا-

 خرجش کرد و تنها گفت: ینگاه مین سوزان

 کنه! یتر م یداشتن، خواهش الزمه، دستور دادن فقط نداشتن رو حتم یبرا-

 کج زد.  یباال انداخت و لبخند ییابرو برنا

 نیو هم ترشیو ب شتریکنند، ب دایدر جلسه حضور پ دیکه با یکم تعداد افراد کم

که  ییشد برنا و باراد، بلند شده و با آن ها سالم کنند. گل ها یامر باعث م

شان تشکر  یقبول کرده و از مهمان نواز لیآوردند را با کمال م یم شانیبرا

 کنند. 



 ان،زبیشرکت م ی ندهیافراد حضور در جلسه نشسته و گو یهمه  یوقت باالخره

 کرد. یشروع به سخن ران

که قبول زحمت کردن  یزیعز یبه شرکت ها نیبا عرض سالم و خسته نباش-

 یآوردن. به همگ فیتشر هیو ترک ایاسترال یتهران، و کشور ها یو از شهر ها

مد  و صنعت میرو با هم تا انتها داشته باش یانشاا... کار پربار م،یگیخوش آمد م

جلسه متشکل از  نیا. میکن داریکشورمون رو ب ی دهیخواب ی هیو پوشاک ناح

هست که بخش مهم کار بر دوش اونهاست  ییپروژه و عکاس ها رانیطراح ها، مد

تشکر  یگنجونن! از همگ یرخ گرفتن م نیچند یرو اون ها توو تمام زحمت ها

 پارم!س یم یرانیج یکار، آقا زبانیرو به م بونیشروع جلسه، تر یکنم و برا یم

 دایشروع کار، فرصت پ یبرا نتیپاورپو لیفا یجلسه و اجرا یاهیس انیبرنا در م 

ار او که کن یدفتر یرو یادداشتیبا نوشتن  نباریکرد به سوزان توجه کند و ا

 گذاشته بود، کارش را انجام داد. 

! یشیم ییمخ رو یخانوم رو یدار ؟یتو از عمد انقدر خودت رو خوشگل کرد"-

 "باش! انیدوست دخترم بچرخه، در جر یچشمش رو یکس خوادیمن دلم نم



قرار گرفته بود را نامحسوس از  شیکه خوش خط و خوانا جلو یادداشتی سوزان

 ادداشتیدور  یقرمزش، خط یو پوزخند زد. با خودکار تسینگاه طرالن نگر

 و کنارش نوشت: دیکش

 "باش انیدر جر ،یخط قرمز من"-

اش  یاش او را جوان تر از سن واقع یجوگندم یمسن که موها یمرد ،یرانیج

 اش را ادامه داد: ندهیگو یتمام شده  یداد، حرف ها ینشان م

 یها دهیگم، از جوون ها و ا یحاضر در جلسه! رک م زانیعز یسالم به همه -

جوون ها هستن تا ما مسن هارو  گهیم شهی. خانومم همبرمیقشنگشون لذت م

ا ت میدیبراتون تدارک د نجاروی! ادونیم نیو ا یگو نیجوون تر نشون بدن. ا

 . اصالمیکن اردقطب کار و نیرو به ا ییادیز یدر کنار هم سر و صدا میبتون

بزرگ در تهران  ی! من از برنادیسبک جد هی! دهیا هیقطب!  هی میبش خودمون

دارم، از کتون فوق العاده در استانبول  یعال یتوقع کت و شلوار لوکس با عکاس

 رو دارم!   یگرم و زمستون یبه لباس ها یعال یتوقع رنگ ده ایو آنتال



 شیلب هابه جلو خم شد،  یگردن خم شده اش را راست نگه داشت و کم برنا

 هیجلسه گال ی. خواست در دل از سرددیکش یو نفس کالفه ا دیرا در دهان کش

 یهر مارک رو م یها دهیا "با گفتن  یرانیکند که چراغ ها روشن شد و ج

 را ترک کرد.  بونیتر "میکن یرو انتخاب م دهیا نیو بهتر میشنو

خود را  ی طهیداده و ح قهیخود را در حد پنج دق ی دهیکدام از مارک ها ا هر

 شلوار چسبان ی دهیمارک کتون بود که با ا نشان،یمشخص کردند. پررنگ تر

مدل خانوم  نیکار هم از چند ینمونه  یرا ارائه داد. برا رهیت یبا کت ها یرنگ

تا آن لحظه  یهمگ وزد  یبرق م نیحاضر یگرفته بود. چشم ها دهیو آقا ا

 انتخابشان کتون بود.
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اش  یعال ی! سخنورلیمارک برنا انتخاب شده بود بنا به دو دل یسخنگو سوزان،

داد. بماند که بار ها از انتخابش  یخود طرالن هم قبول داشت و به او را یرا حت

 یداد را نم ینشان م یمنطق دیعمه اش که با یها هیشده بود اما توص مانیپش

ائه ار یبرا یدوم آن بود که باراد حال خوب لیدل .اندازدیتوانست پشت گوش ب

 توانست سخنگوهم باشد.  یبودنش نم رینداشت و برناهم به خاطر مد

 از جا بلند شد. بون،یو فراخوانده شدنش به سمت تر نیحاضر قیتشو با
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 یروبود پس اول به دخترکش فکر کرد و ذهنش با گذاشتن قدمش بر  مادر

 نیدر گوش حاضر یخواستن ییکفشش، اکو یپاشنه  یشد. صدا یکی نیزم

 شد. 

ر موتو تا هی یتورو ناراحت کنن، حت ذارمی. نمگردمیمن، با دست پر برم ینایآدر"

 "کم کنن



 گاهیبود پس به مادربزرگش فکر کرد و ذهنش با قرار گرفتن در جا فرزند

 دو نیاصال ا ؟یو مردانه نشان ده یشود زن باش یشد. مگر م یکی یسخنران

 رند؟یگ یم یپرانتز جا کیپارادکس چطور در 

عمرت رو  یتا باق دمیجهنم دره نجات م نینازم، من تورو از ا یمامان عط"

 "یکن دایپ نانیکنم به مادر بودنم اطم یم ی. کاریبخند

 رد. ک رهیخ یرانیگذاشت و چشمان نافذش را به ج بونیدستش را دو طرف تر دو

 دوارمیمنه! ام یقلب یخواسته  نیتر یقیسالم. خوب بودن حال شما عم-

 هریجهش در دا نیبهتر نم،یبیکه دارم م یتالشگر یبرنا با مجموعه  یهمکار

هم  بودن ریو چشم گ تیکه جذاب بایز کلیچرخه و س هیکنه،  جادیرو ا یکار ی

 کنه.  لیاون رو تکم یعال صیخصا

 ییبرنده شدن برنا و عمل کردن به قول ها یپس برا خوش قول بود، یهمکار

 رساند.  یاجرا م یبه مرحله  دیکرده بود را با دواریرا ام شیکه مرد جوان روبه رو

که برنده  مهیخودم و دخترم، مهرآنا و مامان عط یزردک، فقط برا یتو ینه برا"

 "کنم. یت م



 . ختیجمع شده اش را در زبانش ر یمشت کرد و انرژ دست

بهش  یکه همگ ینو در راه یخواد. قدم یمارک برنا تکرار مکررات قبل رو نم-

 کیش یمنِ زن، برا نکهی. ادارهیقدم برم نانی. با اطمدارهیرو برم میبست لیدخ

 کهنیکت و شلوار رو انتخاب کنم، اصل پوششمونه اما ا نیبودن همسرم، بهتر

 ینیهمسرم، سنگ ای نم یدوش خانواده  یتونه رو یکت چقدر م نیا ی نهیهز

 زیوسوسه برانگ یشنهادیکار، پ یاز بحث ظاهر ریرو، غ نیکنه هم مالکه! از ا

 . میدار یگذاران کار هیسرما یبرا

که سوزان با زبان  یگرفته بود از حجم اطالعات شیآب خواست. گلو یرانیج

 ی کهیت کی یزن به راست نیبرد. ا یپاشاند و دل م یجمع م یخوشش بر رو

 بود.  تیص از پازل موفقخا

نس ج یعنیباشه.  یکیکار هست،  یکنه هر چه در پوسته  یم شنهادیبرنا پ-

خاص  یدر کت ها یکه گاه ییرهایحر یحت اینخ  شم،یکت و شلوار، ابر ییرو

کار باشه! بطن کار باشه  یباشه و تفاوت ها در گوشته  یکیهمه  ره،یبه کار م

 کار فرق کنه.  یشیگرما زانیکه فرق کنه. م



که  از برنا یآمد و عکس رونیب بونیاز پشت تر نت،یپاورپو یجلو زدن ورقه  با

. گذاشت شیهم رنگ بر تن داشت را به نما ی قهیبا جل ینفت یکت و شلوار

 داد: حیو توض دیکش وارید یبر رو یپرده نصب شده  یدست رو

 شمی! ابرهیو بطن کار هم عال هیخارق العاده است، چون جنس کار عال بپیت نیا-

ترک  ینخ ها یحت ن،ینیبب نیتونیکار شده در کت رو با زوم کردن عکس م یها

با  عکس نی. اما فرق انیمشاهده کن یبه راحت نیتونیم نیآست ی هیرو در حاش

 !ه؟یدر چ دمیکه نشونتون م یعکس بعد

  !پیهم با همان ت نباریداد. باز هم برنا، ا شیبعد را نما عکس

ه حدسم بزن یحت تونهیکس نم چیکاره! اما ه یدو در بطن و گوشته  نیفرق ا-

 گران باشه و کدوم ارزان!  تونهیکدوم م

 خم شد. یاش گذاشت و کم نهیس یدستش را رو دو

م مه میتونیاز احترام گذاشتن. هر دو صنف رو م میبترس ستیالزم ن گهید-

و متمول! احترام  یاشراف یمتوسط، هم طبقه  ای فیضع ی. هم طبقه میبشمار

 !میکن یحرکت من، تشکر م یو به سادگ میذاریم



 ییرناخورد. ب ینگاهش به برنا تالق میکرد اما ن یرا حس م نیحاضر نیسنگ نگاه

 زد.  یخمار سوزان دو دو م یدر چشم ها شیچشم ها جان،یکه از فرط ه

 کرد؟ یقصه چطور رفتار م یتایوریسن نیبا ا دیبا

زنانه اغوا کن و مردانه پسند.  دمیم یشنهادیانتخاب رنگ پ یو در انتها، برا-

با کراوات رنگ گرم! شلوار  میسرد بپوش ی. رنگ هامینوع نپوش کی یرنگ ها

. قرمز میبش دهیتا بلندتر د میکفش بلندتر کن یرو یسانت کیراسته را تا  یها

 میوش. زرد نپدهیوفق م شبنگاه رو با حالت روز و  سیچون رنگش مغناط میبپوش

 .دهیو قد رو کوتاه تر نشون م زنهیچون چشم رو م

 سرش قرار داد: یو دستش را باال  ستادیا صاف

 نیمرد من ا دیخوام! شا یم یقو یبلند قد با شانه ها یباالخره منِ زن، مرد-

 یها شنهادیو پ رو نداشته باشه، اما با داشتن مارک برنا یظاهر تیخصوص

 کنم! لیشکل تبد نیاونو به ا تونمیم یبه راحت زش،یوسوسه انگ

شد، فضا  یسوزان زده م یمعرکه  انیمارک برنا و ب یکه برا ییدست ها یصدا

 را پر کرد. 



او به  ی. قلب ها از سخنراندیبار یم شی. از نگاه ها ستادیدرخش یها م چشم

 در آمده بودند. یرگیبه خ شیبایز شیخاص و آرا پیت یتپش  و نگاه ها برا

به  یناخن ها نطوریقرار داد و ا نهیس یخم شد و تشکر کرد. دست رو سوزان

 قرار داد.  نیحاضر دگانیالک خورده اش را در د ییبایز

 متشکرم!-
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 :دیبرنا را کنار گوشش شن یاش، صدا یصندل یبا نشستن بر رو همزمان

 داشته هام حساسم! یکمترش کن، من رو تویو دلبر ایدلبر! ب یتایوریسن-

ز ا یو لبخند ستیکردند، نگر یم قیکه هنوز او را تشو ینیبه حاضر سوزان

کند و  یم یبردار ادداشتیمهرآنا  دانستیکه م ی. در حالدیجنس احترام پاش

 لب جواب برنا را دارد: ریاست،  ز لشیدادن با موبا امیطرالن مشغول پ



 ادیتنها به اون دل بستن رو  ی وهیش دیداشتنش با یزنه! برا هیمال  یدلبر-

 !یریبگ

از جا بلند شد و ختم جلسه را با  یرانیدهان باز کرد جوابش را بدهد که ج برنا

 اعالم کرد: شیحرف ها

هم به اتمام  یریگ یمارک برنا، را یکردن صحبت ها دایپ انیهمزمان با پا-

 ژست یبرنا و عکاس یها ی دهیاز ا یقیکه تلف یخانوم فاراب ی. حرف هادیرس

 کار از مارک برنا خواهد بود.  ی دهیبود، همه رو به وجد آورد و صد در صد ا

! دست زیانگ جانیقبلش ه ی قهیچند دق یبود و برنا به اندازه  اهیهنوز س سالن

ست گرفت و سوزان را در د یپا گذاشته  یرو یدست ها زیم ریجلو برد و از ز

 کنار گوشش گفت: ش،یبا بستن چشم ها

 یدارم مارکمو تو جانیمن آورمت کردم، حاال تو منو آروم کن! از ه شبید-

 !نمیبیم سیپار
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از کف داده و  اریکه قصد شکفتن دارد، اخت دهیرس یزن ها مانند گل رز یگاه

 . ردیباز شدنشان را بگ یتواند جلو ینم ییروین چیه

ا بکشد اما برنا ب رونیرا ب شیکرد دست ها یو سع دیکش یقینفس عم سوزان

 زور مردانه اش محکم تر آن را گرفت. 

 کنار گوشش گفت: آهسته

 نکن!-

ه جلسه استفاد یکیتار یها هیثان نیداد و از آخر لیبه جمع تحو یلبخند برنا

 را فشرد: شیبرد و محکم تر دست ها

بعدش  ،یعاشقِ عاشق شدن باش یدختر بچه  هی دیبا گهید ی هیاالن تا ده ثان از-

 ....6,5,0,4,2,1بداخالق شو!  یتایوریدوباره همون سن



. نه راه پس داشت، نه راه دیکش یرا بست و پووف کالفه ا شیچشم ها سوزان

 آن یمحصور کرده بود که دل پشت آن و زور جلو یزندان انی! برنا او را مشیپ

 بود. 

شد. از جا بلند  یکیآن دو  یدست ها یشدن چراغ ها با باز شدن گره  روشن

 . دیرس انیشد که شمارش برنا به پا یم

-67! 

 :کرد، به طعنه گفت یکه با غضب نگاهش م یو به طرالن دیلب خند ریز سوزان

 مبارک هممون باشه! یروزیپ نیگذشت! ا دیشماهم نبا یاز تالش ها-

که اطراف  یخودش را به سوزان رساند و با زدن بشکن، بخاطر همهمه ا باراد

 برادرش به وجود آمده بود، دهان کنار گوش او برد و گفت:

 یم یرانیج اروی یجلو دیبا نی! ببسیرئ یچه کرد یدختره! ا یچه کرد-

 اسکوله...  ارویگفتم، هه جمجه ! شده قمقمه!  یم ستادمیا

 :دهانش گذاشت و گفت ی. دست جلوردیرا بگ دنشیخند ینتوانست جلو سوزان



 آقا باراد... -

 اش گذاشت: نهیس یدست رو باراد

خدمتت.  دمیباکس م هیجون باراد! تو االن جون و تن و روح و با هم بخواه. تو -

 کیتظاهر به کوچ یدار یالک یدونیباال که! نم یمارو برد یچطور یدونینم

 ... یکنیم ینفس

 نداخت:ا نییسر پا سوزان

 انجام دادم! فمویمن فقط وظ-

شمش اگه چ زنمیسرشو م نیوتیبا گ ابونیب یتو برمیاون مرد قد بلند رو من م-

 دنبال مادمازل ما باشه!

 را صاف کرد و از پشت سر سوزان گفت: شیگلو مهرآنا

ود خ شهیخارج م دونیکه از م ینفر نیباشه اول نطوریاولش منم و اگر ا لیوک-

 !ییشما

 زد: شیران پا یرو یضربه ا یبه شوخ باراد



آخ من برم که صاحابش اومد. آقا من االن خوشحالم، مارکم ترکوند امروز، نه با -

 دارم...  یشما مشکل

 نامحسوس به طرالن کرد: یدرهم، اشاره ا یابرو ها با

 !ییمو حنا ینه با اون طر-

احت به سمت باراد با تمام شدن حرف باراد، طرالن از جا بلند شد و نار همزمان

 برگشت:

 برنا کجا رفت؟!-

 هراسان نگاهش کرد: باراد

 ! دمیترس-

پشت چشم نازک  ش،یپالتو بیو با بردن دست در دو ج دیکش یپووف طرالن

 کرد:

 کنم! داشیپ دی. خودم بایخوشمزه شد دمیفهم-



و مهرآنا هر دو با پوزخند ردش کردند تا باراد شوخ طبع هم بفهمد که  سوزان

 !انیاز خود اوست و نه اطراف گران،یطرالن با د یمشکل دار بودن رابطه 

 یسخن ران زاتیجمع کردن تجه یکوتاه از باراد کردن،  برا ی"تشکر"با  سوزان

ا دادن شارژر ج ریلب تاپ را باز کرده و درگ فیرفت. ک بونیاش، به سمت تر

 خم شده است نیزم یکنارش رو یبود که احساس کرد کس فیدستگاه درون ک

و  دیرا کنار کش دنگاه کرد به آن سمت، خو ینشستن دارد. ب یبه جا برا ازیو ن

 . دیرا کش فیک پیز

حس کرد.  شیپا ی چهیماه یرو یجلو گذاشت و قصد رفتن کرد که دست قدم

وانست ت یبود که نم یتا حد یاز ترس باز شد. شلوغ شینفسش گرفت و چشم ها

 خم شد. آب دهان قورت یحت ایکنار بکشد، جان نداشت حرف بزند  ایبزند  ادیفر

ه از دستش ربود فیلب تاپ، به آن سمت برگشت که ک فیداد و با رها کردن ک

 . دیرا رها شده د شیو پا یدستش را خال ده،ینکش هیشده و به ثان

 یاز پشت رو یرد مرد از پشت الغر اندام را صدا بزند که برنا دستدهان باز ک 

 و کنار گوشش گفت: دیکمرش کش



 !دنیرو دزد دهیا-

 و با سرعت به دیکش یحرفش، اه دنی. سوزان با شندیو به سمت مرد دو گفت

باراد کنجکاو را بدهد. فعال  اینگران  یجواب مهرآنا ستادی. نادیهمان سمت دو

 داد.  یکه هرشبشان را به صبح رسانده بود، نجات م یا دهیا دیبا

مرد را گرفته و بازخواستش  ی قهی. برنا ستیاز سالن، سمت چپ را نگر رونیب

اش داد و خود را به آن دو رساند. قبل  یزنانه اما قو یبه پاها یکرد. سرعت یم

 د،یکشکه  یبرداشت و با نفس راحت نیزم یاز داد و قال کردن، لب تاپ را از رو

 گفت: ریهمچنان درگ یبه برنا

 کنه! یکار تونهینم گهیبرنا آروم باش! د-

 :دیتوجه به او غر یب برنا

لوس و ننرم که فقط کراوات بزنم و بخندم به  یمن بچه ننه  یتو فکر کرد-

 و اون؟! نیا شیر
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 زد: شیبه طرف چپ صورت مرد روبه رو یا یلیس

زانو زدن  یکنم تا بفهم یکنم و خلع کار م یم یموسسه معرف نیبه اتورو -

 !یچ یعنیبکر  ی دهیا یجلو

 فشرد. واریاش را به د نهیدست، تخت س کیپسر را رها کرد و با  ی قهی

صورت او گرفتن، عکسش را گرفت و  یدر آورد و با جلو بشیرا از ج لشیموبا

 حرف آخرش را در صورت او فووت کرد:

شده  شیبودم االن با سر و صورت آرا زبانینزدمت چون مهمونم! م شتریب-

 خونه ت! یرفتیم

اش را رها  قهیو خم راهرو گم شود.  جیاش را رها کرد تا مرد بدود و از پ قهی

 :دیکرد تا سوزان به سمتش برگرد و آهسته بگو

 !نجاستیا دهیا-



 :دیگواش با موسسه ب یآت یو کارها دهیتوجه به طرح و ا یاو ب و

 من گمیبار گفتم، بازم م هی ؟یچرا داد نزد شیول کن! وقت دست دراز نارویا-

 یحرکت دست هاشو، نگاه منحرفشو، اگه نم دمیدیرو داشته هام حساسم.اگه نم

ه ن یداشت یشده ش رو، االن نه تو حال خوب نییتع شیاز پ ینقشه  دمیفهم

 خودِ حساسم!
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 آب دهان قورت داد: سوزان

دم به خو یشد و ک اتفاق افتاد. وقت یچ دمیشوکه شدم. اصال نفهم یلیمن خ-

 بودن برنا؟ یک نایو... ا دمیاون مرد د یدست ها یاومدم، لب تاپ رو تو

 توجه به سوال او لبخند زد و گفت: یب برنا

 بگو! گهیبار د هی-



 پرسشگر نگاهش کرد: سوزان

 رو؟ یچ-

 ا باال انداخت:ر شیابرو برنا

 برنا رو!-

 نچ کرد: سوزان

 ؟یباش یجد تیموقع نیا یتو شهیم-

 شلوارش فرو کرد: بیو دست در ج ستادیصاف ا برنا

 بار اسمم رو دوست داشتم. نیاول یاصال برا ،یام! قشنگ صدام زد یجد-

بلند برنا به هوا  یچشم باز کرد و متعجب نگاهش کرد که خنده  سوزان

 برخواست:

. یکن ینوجوون بودنت رو فراموش نم ،یکه هست یهر سن یتو ادیم خوشم-

 !رمیکنم گاز بگ یتعجب نگاه تورو هر دم هوس م نیاصال من ا

 :ستادیپا ا یپاشنه  یو رو دیکش یپووف سوزان



 ؟یکن کاریچ یخوایم یبگ شهیم-

 زد و بانگاه کردن به پشت سر گفت: یچرخ

 !ستیبد ن یداشته باش یحیتوض هی ان،یدارن م یطرالن و باراد و مهر-

ن به سوزان نداد و با ربود یبه سمتش خم شد، فرصت یتکان داد و فور یسر برنا

 لب تاپ از دستش، کنار گوشش گفت:

 که ترس از لو رفتن نقشه نزاشت گمیکنم و م یم فیصحنه رو براشون تعر نیا-

 .میجفتمون اون تو بمون

 لب غر زد: ریو ز دیکش عقب

 !رسهیم یک انمیب یطرالن برام سخت شده! وقت آزاد تحمل کردن-

 یآن ها احساس کنون یجلو خواستیانداخت، نم ریو سر به ز دیاز تو خند سوزان

 اش را لو بدهد.

 بدهد، گفت: یآنکه فرصت به کس یب دنش،یهمزمان با رس باراد

 !نجایامشب، هم نیخوام. هم یبرنا من جشن م-



 به لب تاپ درون دستش کرد: یاشاره ا برنا

 !دنشیدزد ینبود. داشتن م یبودم از جشن خبر دهیرس ریاگر د-

دخترها جلو زد تا به  یگردو شده اش را به او دوخت و از همه  یچشم ها باراد

 فاصله تا برنا برسد: نیتر کینزد

 شه؟ی... مگه میگیم یچ-

 !می! شانس آوردنشیدزد یآخر داشتن از سوزان م قهی! پسر دقشهیبله که م-

 چشم لوچ کرد: باراد

 داداش! میشد یصفر م یعنی-

 خند زد: شیبه حرکتش ن برنا

 آره!-

 به خود آمد: یفور باراد

 یستادیکه انقدر خونسرد ا یازش دار یزیچ هیحاال که نرفته. مطمئنم تو هم -

 جشن؟ میمن. بر تیبه وضع یخند یو م



 به نشان تاسف تکان داد: یسر برنا

 متاسف بود. دیفقط با یرشیکه تو مد یشرکت و مارک یبرا-

 بودند، کرد و گفت: ستادهیبه دخترها که منتظر ا یا اشاره

 !ستیباراد ول کنمون ن نیکه ا میبر-

ت افتادند که طرالن با گرفتن دس یگفتند و به دنبالشان به راه م یسه باشه ا هر

 راست سوزان، او را نگه داشت و کنار گوشش گفت:

 اتاقت کارت دارم! یبعد از شام، تو-

  

*** 

 .دیو آب به پوستش پاش ستینگر نهیصورت خودش در آ به

 ! از بودن سوزان در کنارش نترس!ایبه خودت ب-

 .ختیر اشکش



 یتدس یدست ستیباش. قرار ن یقو کمی ؟یختیانقدر اشک ر یخسته نشد-

 !یبد لیتحو یبرنارو به کس

 خود و یبرنا را روبه رو الشیرا بست، در خ شیو چشم ها دیکش یقیعم نفس

 او حس کرد: یمردانه  ی نهیس یانگشتش را رو

 برنا... ی! تو مال مندمینم یمن تورو به کس-

که حاال کنار هم بودند،  ییبا فکر کردن به سوزان و برنا شیها الیخ یهمه  اما

 شد. یخراب م

 زد و گفت: پلک

 ...یواستکردم. چرا نخ یداشتنت هر کار یبرا-

آمد. با حوله صورتش را خشک کرد و به هال آمد.  رونیآب را بست و ب ریش

 یدانست مادرش چه درد بزرگ یاش بود. نم یبا موتور برق یپسرکش مشغول باز

 کند. یاش است، تحمل م یدلخوش یکه همه  بهیغر یداشتن مرد یرا برا



 دستش به رنده و دست کیتازه را آماده کرد.  یآشپزخانه رفت و بساط کتلت به

 بند بود. شیبه پاک کردن اشک چشم ها گرشید

آمد و او از برنا درخواست شناسنامه کرده  ایافتاد که حسام به دن یبه روز ادشی

واست کمک خ ایرفت از برادر بزرگش برد ینم ییخطا نیبار همچ ریبود. برنا که ز

خواسته را  نیخواست ا یقصد رفتن به خارج از کشور کرده بود و نم ایاما برد

ول را قبول کرد تا با قب شنهادیپ نیاقوز خود کند. پس باراد بود که  یباال یقوز

قانع کند، هم به  ییجدا یدو نشان بزند. هم ساناز را برا ریت کیکردنش با 

آمدن حسام، باراد او را طالق داد و  ایبرادرش کمک کند. هر چند بعد از به دن

 کرد. یم تشینبود اما اسمش هم اذ شیایاز او در دن یاثر گرید

 خواست. فقط برنا! یتنها برنا را م او

 یفوت وقت شماره اش را گرفت. بوق ها یرا در آورد و ب لشیطاقت شد. موبا یب

خواست قطع کند که  یبرنا نبود. م یاز صدا یشدند اما خبر یممتد زده م

 :دیچیپ لیسوزان در موبا یصدا

 الو...-
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 گرم سوزان، تن رخساره را آتش زد. یصدا

اشک  یقطع، قرار داد و با بستن چشم ها یدکمه  یلرزانش را رو یها انگشت

شت که پ ییخبر بود از برنا یآلودش، خودش را به بخاطر زنگ زدن لعنت کرد. ب

 لب دارد. یبر رو ثیخب یخط در کنار سوزان نشسته و لبخند

 گفت سوزان؟ یچ-

 به نشان ندانستن کج کرد: یرخساره را نداشت، سر یشماره  نیکه ا سوزان

 زن! ایمرد بود  یحت دونمیجواب بده، من نم یتو گفت-

 لبخندزنان نگاهش کرد و گفت: برنا

 چاق بشم؟! یدوست دار-



 پرسشگر نگاهش کرد که ادامه داد: سوزان

بگزم،  یکنم، وقت یم دنیتورو قصد گزنگاه متعجب  نیبهت گفته بودم هر دو ا-

 !شمیچاق م جهیو در نت شهیخوردم م

نده قسمت جسمش، قلب تپ نیتر یو چشم از او گرفت. لعنت دیکش یپووف سوزان

 گرفت. یکرد؟ انگار بچه شده بود، آرام نم یاش را چه م

 بچه ها کجا رفتن؟-

 :آمده ست، پوزخند زد و گفت شیبحث پ ریدنبال در رفتن از ز دانستیکه م برنا

باراد مشغول حرف زدن با مش مشه، طرالن  ج،یدنبال آب هو یمهرآنارو فرستاد-

 قرار بده و نگاهمون کنه. بیبهونه دور شد تا من و تورو تحت تعق هیهم به 

 ادامه داد: یعاد یلیسر کج کرد و خ 

 م!بهت بگطرز نگاه کردنش رو  یحت ستادنیا ی هیزاو تونمیقشنگ م یلیخ-

 متعجب لب زد: سوزان

 ؟یپشت سرتم چشم دار-



 کنم؟ حس یحس م دن،ید یاز دو تا! بهت گفتم بودم به جا شتریب یدارم! حت-

 دارم. یا یششم قو

 :دیبه صحبتش بخش یباز کرد و لحن بچه گانه ا چشم

 از زن ها! شتریب یحت-

 :دیرا به دندان گز شیها لب

رو انقدر بزنم که قدرت تکلمش رو  یعوض یاون طرالن دو رو خوادیاالن دلم م-

 از دست بده!

 کرد: میصاف کرد و از جا بلند شد. کتش را طبق سرشانه اش تنظ ییگلو

 !شهیم کیراحت بگم که داره نزد الیبا خ تونمیو االن م-

ا قورت و ب ستیشد، نگر یم کیکه آهسته آهسته به آن دو نزد یبه طرالن سوزان

تواند خطرناک  یمرد تا چه حد م نیفکر کرد که ا نیآب دهان فقط به ادادن 

 کند... لیزن را تحل کی توانستیکه کامل م یا مهیباشد. مرد نصف و ن

 آ...آره!-



 نیا طرالن شد و ی نهیبه س نهیبه پشت برگشت. س یخند زد و فور شین برنا

 انداخت. یم یبود که طرالن را به دستپاچگ یتنها حرکت

 بر...برنا!-

 شد: نهیو دست به س دیخند برنا

 !؟یدییپا یاز دور من و سوزان رو م-

 !یاز هول زدگ یگریاز شدت تعجب و د یکیهر دو زن را گردو کرد.  چشم

 !زدمیم... من؟ ن... نه فقط داشتم با تلفن حرف م-

 :دیاش کش ینیب یبه گوشه  یتکان داد و دست یسر برنا

رو  کتیکه شر یدر خراب کردن روابط؟ همون کیدرجه  یبا عمت؟ مشاوره -

 نه؟! ایداشته باشه  یبا من رابطه ا تونهیم نهیتا بب دییپا یصبح تا صبح م

 تر کرد: یکارش سالح برنا را قو نیآب دهان قورت داد و هم طرالن

ترسم. کاش رابطه  یم شیطانیاز افکار ش یندارم طرالن ول یمن از عمت ترس-

 ...یزد یرو با عمت بهم نم من و خودت ی



 ...یگیم یچ-

 نیندچ شبی. تمام شد! دمیندار یرابطه ا گهیکنم؟ من و تو د تیحال تونمینم-

 ی! اونم تویبرنارو دار یکن شیحال یکرد یو هر بار سع یبار باهاش حرف زد

که اعتماد و خواستن از رفتارش، کارش و  امیو م رمیم یمشتات! من با کس

شک  یحت ؟یکردتوجه ن تمیگوش یچکه کنه! تو به عالمت شنود باال شیزندگ

 توجه شده؟ یبه من ب یادیروز ها ز نیمرد مشکوک، ا نیچرا ا ینکرد

 ترساند! یانسان را م یمرد به راست نیبه سکسکه افتاد. ا سوزان

 یملتمس طرالن، سوزان را از جا بلند و پشت به آن دو کرد. طاقت م لحن

 همه کوچک شدن زن! نیا دنیخواست د

بد بودن  ادیحجم ز نیکنم. ا یکنم. درک نم یچند روزه تماس هات رو چک م-

رابطه امکان  یتو یتر از خودم، خودمم ول فیمن کث ن،یکنم. بب یرو درک نم

. ستین یبدم. اگه بدم، بدم! اگه خوبم باشه از خودم بهتر کس یرو باز ینداره کس

از تموم شدن کارا باهامون  عدو ب یبمون ای ،یب دارطرالن! بد! دو انتخا یبد کرد

 ن!ک امکی! جوابت رو بهم پیو برگرد رمیبگ طیبرات بل نکهیا ای. یبرگرد



برنا در سالن گم و سوزان متوجه  یعصب ینفس ها یوقت برد تا صدا یکم

 یکاف نشخواینزار به پ یا افهیبه پشت برگشت، طرالن با ق یرفتنش شد. وقت

 .دیکش یداده بود و پشت سر هم نفس م هیشاپ تک

خوب کردنشان از  یبرا یسوخت اما کار یم ییزن ها نینچنیا یبرا دلش

اصل حرفشان  دیفهم یکرد. چون نم یآمد. چون درکشان نم یدستش برنم

چه بود،  گریرفتن در رابطه شان د شیپ نیچن نیا گرید خواستندی. اگر مستیچ

 چه بود؟ خواستند، سودشان در یاگر هم نم

 که برنا نوشته است: دیآمد. بازش کرد و د لشیموبا یرو یامکیپ

 !"مونهیم"-

 :دیآهسته طرالن را شن یبرنا را درک نکرده بود که صدا امکیپ هنوز

 !مونمی! ممونمی. مرمیمن نم-

کرد.  یصرف نم یا یانرژ چیدادنش ه یدلدار یحرف زدن با طرالن و حت یبرا

 رزبیکه فر یبود که قصد غصب کردن ژستش را داشت. همان یهمان دختر نیا



 یرا به دنبالش فرستاد و بدبختش کرد! راست سیغربت کرد. پل یو راه چارهیرا ب

 برگشته بود؟! یچطور برزیفر

ا با که مهرآن دیسرعت بخش شیرفتن به قدم ها رونیجا بلند شد و به قصد ب از

 شاپ داخل آمد. یاز در کاف جیپر آب هو وانیدو ل

 ها را به دست سوزان وانیل
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 و گفت: داد

! رونیب هیخیچه بهشتِ  نیو بب ایکردن. ب یدرست م رونیهاشون رو ب جیآب هو-

رده هوا س نکهیاووف زنده شدم! با ا سازن،یو برفک م خی یباکس ها یسر هی یتو

 چسبه! بخور نوش جونت.. یم یول
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 تخت نشست. یبه بدنش داد و رو یو تاب جیپ رادیه

 !م؟یحرکت کن یخوایم یک-

 را با زبان تر کرد: یلب ها ایبرد

 ماه بعد!-

 برنا به دست آوردم! هیکه عل یکنم؟ مدارک کاریکه آماده کرده م رو چ یاسناد-

 :دیقهوه اش را هورت کش ایبرد

 .خوامیرو نم چکدومیبزن! ه شیهمه رو آت-

 . نصف برنا مال توئه!یریحقت رو بگ دیاچرا؟ تو ب-

 باال رفت: ایبرد یصدا



 یول زنمیبه مال برادرم ندارم. خودم اونجا شرکت م یازی! ول کن! من نستین-

 ینه ذات من که امر و نه یمن لینفهم فقط وک ی. توشمیبرادرم نم وارید یباال

 و گفتم بله و تهش خودم ضرر کردم! دمیازت شن یهر چ هی. کافیکن یام م

 پوزخند زد: رادیه

من به خاطر تو زنمو طالق دادم اومدم خارج از  کهیمن به تو ضرر زدم؟ مرت-

زان خودمو سو میقراره پسرفت کن دونستمی. اگر ممیکن شرفتیکشور فقط که پ

 رایحم دیشدن. من بچه م رو به ام دهی. چه حاجت به دنبال تو کشدمیچسب یم

 نیحاال با ا رمیبگ پسا کردم و اومدم تو غربت تا با دست پر برگردم و بچمو ره

تر کجا برم دنبالش؟ اصال سوزان به من نقطه ضعف  یو ذهن خال یدست خال

 کرد داشیکه بشه پ دهینم

ت اش گذاش نهیس یرساند. دست رو ایجا بلند شد و با چند قدم خود را به برد از

 و گفت:

 یبر دیتهران گرفت. با یبرادرت تو نگیکار مدل ینگرفت ول نجایکار بکس تو ا-

. زنم ارمیسوزان رو به دست ب خوامیچون م رمیمن م ینر یو مالش رو کش بر



خوامش. هم خودش و هم  یکردم ولش کردم االن م تیروز خر هیخوام.  یرو م

 واریکن به د کهمون دور بمون سک س میخوا ینم ایب یخوایبچمون رو! تو م

 اون نوشته نشده! یتو رو یبرا یا یادگاری چیکه ه ییها

 و دور شد: دیبه شانه اش ساب شانه

 شده دعوا! رمونیصبح بخ-

 یرا م رادیشدن ه یبهداشت سیکه وارد سرو یدست مشت کرد و در حال ایبرد

 لب گفت: ریز ست،ینگر

 بازه! یبازه، نم یبرنا نم-
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 و صورت به صورتش شد: دیسوزان را کش دست

 بخشم! یبرنارو به تو نم-

 :دیدستش را محکم کش سوزان



 خودت! یارزون-

 :دیلرز یطرالن از فرط خشم م یها لب

 نخوره... سانتیاخالق چسان ف نیگرونه! اونقدر گرون که به تو و ا-

 پوزخند زد: سوزان

 عشق دزد به عشقت وصل هیدو!  ر،ی! از من فاصله بگکیدستت رو بکش عقب، -

ون زود خودتو بهش یلیخ یبزنه و تو بتون ریشد آژ کیکن تا هر کس بهش نزد

 کنم، چهار! یسرت رو م یها جیهو ی. سه! تهمت نزن که دونه به دونه یبرسون

او را به عنوان  چوقتی. هدیترس یاز سوزان نم دیترس یاز هر کس م طرالن

 اش بود! یاه زندگتنها اشتب نیدانسته و هم ینم دیتهد

رستوران چسباند و دهان به  یزنانه  یبهداشت سیسرو واریرا با دو دست به د او

 کرد: کیدهانش نزد

شب اون ؟یکن یم یدونم چه غلط ینم ی! فکر کردیمن زبون نکش لعنت یبرا-

. همه دمیرو شن یزد یحرف م یرخساره به نام هیو از  یزد یبلند بلند حرف م



شدت شروع ن یرابطه  یبرا یتونیم یچه غلط نمیذارم تا بب یرو کف دست برنا م

 ...یباهاش بکن

 یداد و سع رونیاش به طرالن ب یکینزد انیاش را از م یعصب ینفس ها سوزان

 که توپر بود، کم آورده بود. یدر مقابل طرالن کلشیاما ه دیایب رونیکرد ب

گوشت  . پشتیکنم عوض یم رونیبرنا ب ی. تو رو از زندگیایب رونینکن ب یسع-

 ...ینیبیخودت م یبرنارم برا ،یدیرو د

آخ سوزان باال  یسوزان زد. صدا یتند به ران پا یرا باال آورد و لگد شیپاها

 رفت.

 !وونهیولم کن د-

طرالن آورد. طرالن از درد ناله  یبه مچ پا یو ضربه ا دیبخش شیبه پا ییروین

 خم شد که سوزان با مشت به کمرش ضربه زد. شیپا یکرد و بر رو

 !بشه طرالن یعال میحساب گر یترم نکن که دست بزنمم به اندازه  ووونهید-



به صورت سوزان  یا یلیرا به فراموش سپرد و بلند شد. س شیدرد ها طرالن

 گشاد شده اش را به او دوخت: یکوباند و چشم ها

 ...یکن یمن حساب کتاب م یکه برا یباش یخانواده ک یب ییهرجا یتو-

خانواده و خط بطالن بر  یو خط قرمز سوزان را رد کرد. گفت ب ییهر جا گفت

مانند اسب! به  دیکش ههی! شریمثل ش دی. غردیسوزان کش یاحترام ها یرو

کند که  شیدر چنگال ناخن ها یسمت طرالت حمله کرد و خواست گوشت

 کرد. شانیاوضاع جدا دنید میمهرآنا وارد شد و با وخ

 یشد. وقت وانهینفس نفس زنان به او گفت حرف آخر طرالن را! مهرآنا د سوزان

 زد. یشد، به سرش م یم شیحرف سوزان و حرمت ها

 .دیطرالن را گرفت و با دو دست کش یآمده  رونیب یموها

 !ییتو ییهر جا-

 به شکمش زد: یمشت



نکبت  نیاریل در مکه با مرد ها پو یاحمقت یخانواده خودت و اون عمه  یب-

 ها!

 زد: شانیرفت که برنا صدا یم یلیبه س دستش

 خانوم ها... چه خبره اون تو...-

ت. رف رونیسپرد، ب یکه طرالن را به مهرآنا م یدست به کمر شد و درحال سوزان

شنود، در حال حاضر  یرا م شیصدا ای ندشانیب یم یمهم نبود چه کس شیبرا

 خواست. یشدن دلش را م یفقط برنا وخال

 آمد حرف از دهانش! رونیو ب دیرس رونیب

 . دردیدیبه تو اعتماد کردم چون خانوادم رو د-
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. خط قرمزم یشد مونی. ناجی. درکمون کردیدی. دردامون رو دیدیرو د اشون

و تا خط قرمزم ر یبا طرالن کرد ینکبت یباش. منو وارد باز یرو گفتم و گفت

 یهارو؟ من ب یحرمت یوم؟ تا تموم کنم حرمت هام رو؟ تا شروع کنم ببشن

 شعورم؟

 را باال برد: شیصدا

 شعورم برنا؟! یمن ب-

به دور و اطراف انداخت، رستوران به علت اول وقت بودن خلوت بود.  ینگاه برنا

 چیه یرا بکند. دستش را گرفت و آهسته و ب سکیر نیا خواستیبود و م سکیر

ا و ب ستادیا شیمردان کشاند. روبه رو یبهداشت سیاو را به سمت سرو ،یحرف

 چشم در چشمش شد و گفت: ش،یمحکم گرفتن دست ها

ن او یبرا رمیمیشدن حرفات باشم. من م یکن خودتو! بذار من منبع خال یخال-

دروغ بگم که لحظه  تونمینم ی. ولرسهیزمان که نوبت آروم کردن به خودم م

 !رسهینوبت به آروم شدن خودم م یاون زمان ها یراکنم ب یم یشمار
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 قدم عقب رفت. کیو  دیکش رونیاز دست برنا ب دست

طراز با خود  یب یاش، مرد یزمان زندگ نیتر بانهیکه در غر یکردن خانوم درک

حرف ها بود، او را  نیکه باهوش تر از ا ییکرده است، سخت بود اما برنا دایرا پ

 کرد. یدرک م

 یباز نیرو از ا ینده. اون طرالن عوض لیدختر پسند تحو یبرنا به من حرف ها-

عادت ندارم. من  یهر صفت از هر آدم دنی. من به شنشمیم تیپاک کن! دارم اذ

حرف اضافه به  هیحرف، فقط  هیسوزنونم اگر  یسوزانم، به جان بچم قسم م

 شرفمم بزنن.

قدم جلو آمدن جبران کرد. براق شد و  کیسوزان را با  یبرنا قدم عقب رفته  

 گفت:



 ؟یشد یشیگفته که تو انقدر آت یگفت؟ چ یچ-

 ناراحت نگاهش کرد و لب زد: ییبا چشم ها سوزان

از اون  رشتیبرام دردناکه. با شعور بودم که ب دنشیشن یتکرار حرفش به اندازه -

 سوال ببرم. ریواستم دختر بودنش رو زنزدمش و مادر بودم که نخ

 برنا قرار داد: ی نهیس یباال برد و روبه رو دست

 ینه ژست برام مهم باشه نه شرط و شروط ها گهیکه د ارهیخدا اون روز رو ن-

 شهیمثل طرالن م یکی یبرا دنمینفس کش یخودمو خودت، که اون روز حت نیب

 آرزو!

بسته اش، باال رفته بود را از  یدم اسب یموها یشال سوزان که بخاطر بلند برنا

 نظر گذراند و رک گفت:

واضح تر تصور  یدم اسب یمن تورو با اون موها یبزن شترحرصیهر چقدر تو ب-

 !دنهیکش ههیاسب ش تینباشه، خصوص یکنم. هر چ یم



 یپر و بال دادن به برنا و قلبش، شانه به شانه  یآب دهان قورت داد و ب سوزان

 زد. رونیب یبهداشت یها سیمرد جوان کوباند و از در سرو

 لب گفت: ریکاشت و ز شیلب ها یمعنادار گوشه  یلبخند برنا

 من! یخوشم اومد اسب وحش-
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دست  ریبه ز یطراح سیشروع تدر یرا جمع کرده بود تا برا لشیوسا باران

 یچکاریه یخسته بود که ذهنش برا یبه مارک برود. آنقدر از لحاظ روح شیها

 دشیآنکه ناام ایخواست بهانه به دست برادرش بدهد  یکرد اما نم یاش نم یاری

 کند.



 دنشی. هنوز به هر روز ددیستار را د یآشنا نیزد، ماش رونیکه ب اطیدر ح از

فقط به فکر  انیآمد. مثل ک یبه نظر خوب و انسان م یعادت نکرده بود ول

 کرد. یو را درک مخودش نبود و ا

 ادهیپ نیفشرد که ستار از ماش یبود و جزواتش را در دست م ستادهیا شیجا در

 باز کرد: شیشد و در را برا

 برسونمتون! نییهستن. بفرما انیسالم خانوم! با خانواده حرف زدم، در جر-

 جنتلمن! چه

 زد: لبخند

 .شمیسالم! ممنون، خودم سوار م-

د. جمع ش شیدر جا نیو شرمگ ریمقابل اصرار نگاه ستار سوار شد و سر به ز در

 ی شهیانداخت. هنرپ یراک م ادیپهنش او را به  شیقد بلند ستار و شانه ها

 مورد عالقه اش!

 ست؟یسردتون ن-



 نیبرسونمتون! هنوز هم از ا دییبفرما ست؟یبشر! سردت ن نیخوب بود ا چقدر

 مردها وجود دارند؟!

 خوبه، ممنون! نه!-

 نیغش کرد. کاش ا شیو در دل برا ستیبلندش نگر یبا لبخند به ابروها ستار

 یقرار م یب شیرا برا ایکه دن دید یکرد، انگاه م یم یقرار یاو ب یدختر برا

 کرد.

 !گه؟یببرمتون مارک د-

 شد: رهیخ شیسر بلند کرد  به جلو باران

 بله!-

 دختر جوان کرد: یبه کمربندِ نبسته  یکمربندش را بست و اشاره ا ستار

 !مینش مهیجر نکهیو هم ا تونیهم سالمت ن؟یببند شهیم-

 گفت و کمربند را بست. ی "آهان" باران



بودند را از  ختهیر رونیشالش ب یکه از گوشه  یفر یعصر باران و موها یبو

 را به راه انداخت. نیلب، ماش ریز یا "بسم اهلل"نظر گذراند و با 

ود و ب کیتراف دیبود، اصال شا یساعت بودن در راه هم راض مین ایربع  نیبه ا او

 گذراند. هان؟ یخبر از دلش م یب اریساعت را با  کیاو 

 

  

* 

 

 نسبتا آرام شده بود. جو

زدند، طرالن مدام  یلب با هم حرف م ریخوردن غذا ز نیو مهرآنا ح سوزان

 خوردند. یر سکوت شامشان را مبرنا و باراد هم د د،یجو یپوست لبش را م

 مقدمه گفت: یاز جا بلند شد و ب یفور طرالن

 ! ممنون بخاطر غذا!ییدستشو رمیمن م-



 خرجش کرد: ینگاه مین برنا

 !یجنگ شاد میبر میخوایم ایب گهیساعت د میتا ن ینوش جان! باشه ول-

جواب برنا سر تکان داد و رفت. باراد به محض رفتنش، به حرف آمد و روبه  در

 :دیسوزان پرس

 !ن؟یکرد یم یسوزان خانوم چه خبر بود اون تو؟ زندان زنان رو باز-

 انداخت اما مهرآنا زبانش شد و گفت: رینگفت و سر به ز چیه سوزان

. شهیم نیتهش ا میکنتحمل  دیسفر با هی یخونه رو تو یکه با ما نم یکی یوقت-

طعنه  ایدونستم چون  یخانوم با خودمون درست نم نیبه شخصه با اومدن ا

 اون! ای میومدیم دیما با ایرفتارش پر از طعنه ست.  ای زنهیم

 به خود گرفت: دهیترس یا افهیباال انداخت و ق ییابرو باراد

 ن؟یکن یمحل کار م هیشما چطور با هم تو -

 رک گفت: مهرآنا



کاش سرکار  میگیهر بار م یمسافرت دور از کارمون کرد ول نی! ایسختبه -

 نحسش رو! ی افهیق دمیدیاونجا کم م م،یبود

 چشم گشاد کرد: برنا

 ناکوت!-

 :دیخند باراد

 !قایدق-

نوشابه اش را سر  وانی. سوزان لدیداد و پووف کش هیاش تک یبه صندل مهرآنا

 گازش بست: یزیرا از ت شیو چشم ها دیکش

 و تمام! ممنون آقا برنا.-

 زد: ثیخب یلبخند برنا

 نوش جان!-

 ایت کش یمرد او را م نیا ایچسباند و سر برگرداند.  یخند شیلبخند برنا ن به

 قلبش! از برنا توقعش ن
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 شد اما قلبش چه؟ یم

 صاف کرد و ییکرد، گلو یشلوارش را صاف م کهیاز جا بلند شد و در حال برنا

 گفت:

 .میکه بر امیمن دستامو بشورم و ب-

 پوزخند ش،یهدف اولش طرالن  است و نه شستن دست ها دانستیکه م سوزان

 زد و کنار گوش مهرآنا زمزمه کرد:

 بود! یدروغ مصلحت هی-

 اش کرد و آهسته گفت: ییاعتنا یبه ب یچشم اشاره ا یبا گوشه  مهرآنا

 برو دنبالشون!-



 باال انداخت: یاشانه  سوزان

خودشه!  یخودشه، برد و باختش برا یکنه برا یم ی. هر کارستیبرام مهم ن-

! خودم و خودت و خوانواده هامونو شتریمن چهره ش و کمکش برام مهمه و نه ب

 !نمیبیم رانیاز ا رونیب گهیسال د

 :دیخجالت بکشد، او را در آغوش کش انیآنکه از نگاه اطراف یلبخند زد و ب مهرآنا

 خواهره چشم خمارِ ناز خودم!-

 

 

*** 

 

اگر  یعنیبه دست برنا شدم.  میامروز متوجه شنود گوش نیاحمق من هم نیبب-

. حاال شدیتوهم با خبر م یکار احمقانه  نیشده بود از ا رید گهید قهیدو دق



. یکرد عیخودت رو ضا ی افهیکو طرح؟ فقط ق ؟یکن یپولم م یو احاده  یاومد

 !ستینکنه ول کنت ن داتیمطمئنم تا پ

 خرج طرالن کرد: یا هانهیاندرسف یجوان نگاه مرد

م و نصف اول برادر تونستمی. مدمیمن پول کاملو بهت م اریطرح رو ب یتو گفت-

کردم اونقدر حروم خور و  یفکر نم یول ینصف آخر اما بهت رحم کردم. نداد

 .یپولو بد یکه نخوا ینامرد باش

 طرالن شد: ی نهیبه س نهیجلو آمد و س یقدم

به صاحب مارک و  ای یدیپولمو کامل م ایترم خوشگل خانوم.  فیمن از تو حر-

که از قبل از تهران سودابه  ییها ی. تمام هماهنگگمیرو م زیهمه چ رهیمد ئتیه

اوامرت  یرو، همه  شیاز ک برزیفرستادن فر یو حت نجایخانوم با من کرده تا ا

 کنم! یو خودتم نابود م برمیسوال م ریرو ز

 دست باال برد: طرالن

 ،یمن شر درست کرد یمفت خور ببند دهنت رو، برا یدهنت رو ببند! پسره -

 .ینکرد



 یزنیار نیعمه اش بود و با چند یکه گماشته  یو با مرد ستادهیا نگیپارک یتو

 یم یخواست و طرالن سع یزد. او پول م یبه جلسه فرستاده شده بود، حرف م

داشت طرح  فهیکه وظ یطور خودش را از دادن پول نجات بدهد. مرد کید کر

 دهد. یفرار دادنشو لو  سیپل ی لهیبه وس ش،یرا از ک برزیها را بدزدد و فر

بار حرف مفت و زور تو و سودابه خانوم  ریپول! ز ایپول  ایپول  ایبندم.  ینم-

 !رمینم

د که آمده بو نگیبه پارک یو رفتن به جنگ شاد نیبردن ماش رونیب یبرا برنا

 دیشن را شیکرد. حرف ها دایطرالن را پ یزیو بدون برنامه ر یشانس یلیخ نباریا

مرد تطابق داد و  یرا با چهره  لشیموبا یمشت شد. عکس تو شیو دست ها

 ای شود یرذل م اصالتواند رذل باشد!؟  یزن تا چه حد م کی. دیکش ریقلبش ت

 ذاتا رذل است؟!

رفت. سوار شد و به محض روشن کردنش،  نشیو به سمت ماش دیکش پووف

حرکت  کیخورد و با  یدور خود چرخ نی. ماشدیاش را کش یداد و دست یگاز

 طرالن و مرد جوان قرار گرفت. یپاها یجلو



بردن دستش، دست طرالن را  رونیو با ب دیکش نییسمت خود را پا ی شهیش

 گفت: نیگرفت و خشمگ

 سوار شو تا جد و آبادت رو به فنا ندادم!-

 گفت: الیخیکرد، انداخت و ب ینگاهش م دهیبه مرد جوان که هراس ینگاه

 شهیم تیوگرنه محل زندگ یعوض کن یرو فقط تا فردا وقت دار تیمحل زندگ-

 !دتیجد یننه  شهیزندان و زندان بانم م
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د. آور یخود نم یاما به رو دیلرز یشد که از تو م نیسوار بر ماش یدر حال طرالن

 داشت با انکار خودش را از دست برنا برهاند. دیانگار هنوز هم ام

 :اما آهسته گفت یعصبان یرا بست، گاز را فشرد و با لحن نیکه در ماش طرالن



ر ااز جاسوس بودنت خبر د چکسیه خوامی. نمیزنینم یحرف چیتا آخر امشب ه-

 بشه!

  

 

*** 

 

 . هر چه خورده بود را باال آورده و افت فشار گرفته بود.دیکش یم ریاش ت معده

 دایپ انیجر شیچسباند تا خون در رگ ها واریرا به د شیو پاها دهیکش دراز

داد که درد معده اش همچنان  رونیاش ب نهیاز س یرا در حال قشیکند. نفس عم

 آزردش! یم

هات رو جمع کن! مسواک بزن تا قصه  یاسباب باز ایب حسام... حسام مامان؟-

 !یت رو بگم و بعدشم بخواب



زبر  یموکت ها یبود، رو دهیخر شیکه برنا برا یبا اسکوتر گوشانهیباز حسام

 و خود را به مادرش رساند: دیچرخ

 ؟یدیخواب ینطوریمامان تو چرا ا-

تا حالم خوب شه مامان جانم. جمع کن قربونت برم، مامان  دمیخواب ینطوریا-

 امشب رو برات جمع کنه! تونهیناخوش احواله، نم کمی

 یصدا شروع به جمع کردن اسباب باز یلب گفت و ب ریز ی "چشم" حسام

 کرد. شیها

را چک کرد.  لشیشد، موبا یکه از جا بلند م یو در حال دیکش یپووف رخساره

و به  دیکش یکرد. آه ینم ییاش خود نما یگوش یرو یکامینه زنگ و نه پ

در دستش در جا نگهش داشت. آب  لیرفت. لرزش موبا یبهداشت سیسمت سرو

 !د؟ید ی. واقعا درست مستیدهان قورت داد و با ترس به اسم برنا نگر

 آهسته لب زد: یلیداد و خ جواب

 بله!-



لبش گفتنش، ق "سالم"باشد، همزمان با  دهیبرنا را نشن یکه صد سال صدا انگار

 .ستادیا

 سالم!-

 داد: هیتک واریرا به د دستش

 سالم.-

 حسام خوبه؟ ؟یچطور-

 !دن؟یدعوا و شاخ و شانه کش یب د؟یپرس یرا م حالشان

 !؟ی. تو... تو خوبمیخوب-

چرا  !رمیگیخوبم. من بهت گفتم زنگ نزن، گفتم خودم تماس م یاگه تو بذار-

 !؟یستیخودت ن یکر آبروذره به ف هی

 د؟یچ...چرا؟! سوزان فهم-

 باشد؟ قتیرف نیبهتر بت،یشود رق یزمان سوزان گفتن! مگر م دیدرد کش چقدر



که  مشترک یجا هی میدیبرم، رس دیامکان داشت بفهمه! من با یول دینه! نفهم-

 ! خداحافظ!نی. مراقب خودتون باشمیهمه هست

را قطع کرد و زن  یجواب دادن به رخساره نداد. گوش یاجازه  یو حت گفت

 سرخورده را رها کرد.

ه ب قهیچند دق یرا پارک کرده بود و برا نیبودند. ماش دهیرس یجنگ شاد به

ارش به رفت ییگذاشته بود. بماند که سوزان شک ها شانیتنها یاسم تماس کار

 ند.نک تیبه او سرا شانیازد تا شره یراهه م یبا طرالن کرده بود اما خود را به ب

جلو افتاد و طرالن بخاطر ترس از برنا به دنبال او رفت. مهرآنا دست سوزان  باراد

 را گرفته و با او همراه شده بود که برنا، سوزان را صدا زد.

 سوزان!-

 و به پشت برگشت: ستادیا شیدر جا سوزان

 بله!-

 !؟یایلحظه ب هی شهیم-



 یبرنا را م یکه شاک ییگفت و با رها کردن دست مهرآنا یا "باشه" سوزان

 به سمت مرد جوان رفت. ست،ینگر

 شده؟! یبله!؟ چ-

داخل! کارت  میریم دهیم لیها دست باراده، منو توروهم تحو طیآروم راه برو. بل-

 همه رو بهت بگم! دیدارم، با

را  شی. قدم هاکرد یتکان داد و با اشاره دادن به مهرآنا او را راه یسر سوزان

 برنا دوخت. یکتان یکرد و چشم به کفش ها میهم گام با برنا تنظ

 !شنومیم-

 ها بود! دهیطرالن دزد ا-

 . سوزان به دنبالش راه افتاد و او ادامه داد:ستادیاما برنا نا ستادیا سوزان

 نگیاز پارک نیبه قصد در اوردن ماش رون،یاومدم ب یبهداشت سیاز سرو یوقت-

زدن. آخر  یکه عکسشو گرفتم حرف م کهیبا اون مرد دمشیرفتم اونجا که د



 یرا. بدمیبار نرفتن طرالن رو شن ریمردک و ز دیتهد یول دمیحرفاشون رس یها

 روز مونده! هیکردنش فقط  دونیاز م رونیب

 :دیبرنا، آب دهان قورت داد و پرس یهضم حرف ها یبرا سوزان

 چرا انقدر... نیهارو بدزده؟! ا دهیا خواستهیم یعنی... یعنی-

 :دیحرفش پر انیم برنا

 یتو یزیاز هر چ شتریب یزیچ هی یشعوره! بدذاته! همش هست ول یبده! ب-

، کار دستش داد. فردا عصر شیادیز هی! که فوضولهیاونم فضول خورهیذاتش وول م

نه  !یایتنها م دم،یکه بهت آدرس م یپارک یها، تو دهیا لیتحو یبعد از جلسه 

 بدونه! یکس خوادینم برزیبا خبر بشن! فر دیمهرآنا و نه باراد نبا

 ختهیر رونیکه به خاطر وزش باد ب شیبه سمت شالش برد و موها یدست سوزان

 بودند را مرتب کرد:

 !رونیب شیاریو ب یبر یتو تونست یدست باراد نبود؟ چطور نیمگه ماش-

 دست منه! دکشی دیکل-



 !؟ادیب دیچرا نبا شناسه،یکامال م یمهر رو برزیفر نکهیبعد ا-

 نیاز ا شتریغرورش ب خوادی. نمخبرهیاون و طرالن ب ونیاز عشق م یچون مهر-

 !زهیبر

 سوزان باال رفت: ی شانه

 م دارم! گهیسوال د هیمن  یباشه! ول-

 سه تا!-

 !؟یچ-

وزان که س ستادیا شیدر جا ،یرفتن مهرآنا و باراد و طرالن به کشت دنیبا د برنا

 کرد و بدون وقفه ادامه داد. یاما سوزان کار قبلش را تالف ستدیبا

 خند زد و به دنبالش رفت: شین برنا

 !یسوم شهیم نی. ایدیدو تا سوال پرس-

 زد: یثیلبخند خب سوزان



. دوست ارهیهاش رو به زبون ب لیزبون خودمه، مغز خودمه، دوست داره تحل-

 جواب نده!اعضا و جوارح تو به خودت وابسته ست یدار
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 اعضا و جوارح من، به خودم مربوطن! اما

. سوزان او را در جا نگه داشت یمانتو نیو با گرفتن آست ستادیا یجد یلیخ برنا

به قلب زن  یآنکه توجه یتا عمق چشمان سوزان حواله اش کرد و ب ینگاه

 ند، گفت:بک چارهیب

 یکی ی! اگه زبون منه چرا برازنه؟یم گهید یکی یاگه اعضا و جوارح منه، چرا برا-

 کنه؟! یکار م گهید



 یکرد. انگار درجه  خی شی. صورتش شعله دواند و دست هاستادیسوزان ا قلب

زمستان، عرق کرد و  یدرجه باال بردند. در سرما17 یبدنش را تا دما یشیگرما

پا گذاشته  ریکالم ز کیکرد، در  شی. برنا جادودیتنش را راست شده د یموها

 یرا در چنگال ها شا یبار احساس بزرگ نیاول یحرف لهش کرد. برا نیو با ا

 کرد! یبزرگ شدن، ذره ذره کوچکش م یحس به جا نی. ادیبرنا له شده د

 !؟میبر شهیم-

 :دیخمار فقط پرس یاخند! با چشم ه شین اینه لبخند زد، نه پوزخند  برنا

 رفت؟! ادتیسوالت -

 را باز و بسته کرد: شیچشم ها سوزان

 پرسم! یبعدا م-

 اشت:و نگهش د دیرا کش شیپشت مانتو نباریو قصد رفتن کرد که برنا ا گفت

 ! بپرس!یدرصد فکر کن بذارم بر هی-



که کامال به  یانسان نیبد؟ چرا در مقابل ا ایداد  یخوب م یبرنا بو یها اصرار

 کرد؟! یبد بودنش واقف بود، مغزش کار نم

 :دیو پرس دیکش یقیعم نفس

الملل دنبالش  نیب سیچرا آزاده؟ مگه نرفت خارج از کشور؟ مگه پل برزیفر-

 نبود؟!

را در هم  شیداد. دست ها رونیخند زد و سوزان نفسش را راحت ب شین برنا

 "باالخره خودش شد."گره کرد و در دل گفت: 

رو  شیمن تمام بده شیماه پ هی نیبود. هم یها موقت نیا یهمه  یرفت ول-

 .ارهیرو بدست ب شیپرداخت کردم و تونست آزاد

بدنش را معتدل کند و به  یخرج کرد تا توانست دما یادیز یانرژ سوزان

 جهش رو به باال بدهد: شیابروها

 اونوقت چرا؟!-

 :دیاش کش ینیب یلب کج کرد و انگشت گوشه  برنا



 شد! رمونیکه د میمجازش شد. بر یاز دامنه  شتریسوال هات ب-

 را در آورد و به باراد زنگ زد: لشیموبا ش،یبهت سوزان و سوال ها انیم

 !میموند رونیها دست توئه و ماب طیمارو ببر داخل! بل رونیب ایب-
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 یلیزنجب یخودش چا یبود. برا دهیدراز کش نیزم یرا خوابانده و رو حسام

 .دیدر خانه را شن یشد که صدا یمست م شیبود و از بو ختهیر

با  بهیغر یدر مرد یاز جا بلند شد و به سمت در رفت. از چشم نهیطمئن با

 نگاهش را قاب گرفت. با شک و شبهه در را باز کرد. ،یاستخوان یصورت

 زنم؟یحرف م یگرشاسب یبا خانوم رخساره  ر،یسالم! وقتتون بخ-



کالم او را  کیشد. در  رهیمرد خ یاسک ی قهیآب دهان قورت داد و به  رخساره

 .دیجذاب د

 ب...بله!-

 اش را جلو برد و با اعتماد به نفس گفت: ییکارت شناسا مرد

و  رزادیبرنا پ یمشترک آقا یبه پرونده  یدگیهستم! مسئول رس یکارن محب-

 درسته؟! نشون،یبشناس دی! بایخانوم سوزان فاراب

بود که در آن صدم  یکارن، تنها اتفاق دنِیبه رخ کش شیشدن رخساره و ک مات

 اتفاق افتاد! هیثان

 پر...پرونده مشترک؟!-

 ازتون داشتم! رزادیپ یآقا یبله! من چند تا سوال از گذشته -

 ...یاون به من چه ربط یبرنا؟ گذشته  یگذشته -

موجود هست،  سیپل یاداره  یکه تو شونیا یگذشته  یپرونده  یشما تو-

 حاضر نشدم! نجایا لیدل یو من ب نیشاهد بود



 گریاز قبل شکست خورده را بار د یرخساره  ،یکارن محب یاز قبل برنده  نگاه

 :دشیدرمانده کاو یشکست داد و رخساره با نگاه

 !نداشت یه! برنا گنادمیاشتباه کردم! و سال هاست دارم تاوان اون اشتباه رو م-

 لب جمع و چشم باز کرد: یمحب کارن

باشه کاغذ من خواهان  یتلخ، هر چ ای نیریش ی! قصه شهیموضوع داره جالب م-

 نوشتنشه!

 تکان داد و با باز گذاشتن در، اهسته گفت: یسر رخساره

 تو! نییبفرما م،یحرف بزن خوامیمن آبرو دارم. دم در نم-

 لب رواند، وارد شد: ریکه ز یا "ااهللی"گفت و با  یا "باشه " کارن

 شیکرد و خودش هم روبه رو ییمبل راهنما یاو را به نشستن بر رو رخساره

 نشست:

 بگم! یچ دیخب من با-

 پا انداخت: یاش را به مبل داد و پا رو هیتک یمحب کارن



 کمک کنه! تونهیذهن من رو م نیکن یکه گذشته و فکر م یهر چ-

 بوده؟ یمشترک سوزان و برنا چ یبدونم پرونده  شهیم-

 باال انداخت و دست باال برد: ییابرو کارن

 آب لطفا! وانیل هی-

 بلند شدن، گفت: نیدست دو طرف مبل گذاشت و ح رخساره

 بله چشم!-

 شیخانه اش را با نگاه تفت یقدم به سمت آشپزخانه برداشت و کارن محب دو

کج کرد و در دل با خود  ی. لباز برنا و حسام نگاهش را قاب گرفت یکرد. عکس

 گفت:

 "کنم! یکشفت م-"

آمد.  رونیب یقرار گرفت، نگاهش از حالت کاراگاه شیرو یآب که جلو وانیل

 و گفت: دیرا سر کش وانیاز آب درون ل یقلپ



کنم وجدانم رو قانع به  یم یسع ،یکرد فیشما داستان رو کامل تعر یوقت-

 گفتن داستان مشترک اون دو نفر کنم!

 کرد: فیشروع به تعر نیغمگ یتکان داد و با حالت یسر رخساره

داد رو  یکه انجام م ینیزم ریز یها یبود که برنا کشت شیشش سال پ بایتقر-

رنا ب یداشت. مرب ییایخودش برو ب یحرفه بود و برا نیکنار گذاشت. اون خان ا

 خواست برنارو از دست بده! ینم یطیشرا چیبود که تحت ه ییآقا هی

 کاغذ رقصاند: یخودکارش را رو یمحب کارن

 اسم!-

 متعجب نگاهش کرد: رخساره

 بله؟!-

 !یمرب یآقا لیاسم و فام-

 در خود جمع شد: رخساره

 اسم... دیچ...چرا با-



 !دمیبودنش با اون اقا رو م یکیکه امکان  نمیبیم نجایا یچون من اسم-

 میگلو قا ریاش ز یروسر یآب دهان قورت داد و ترسش را در گره  رخساره

 کرد:

 ...ریام-

 قرار داد: شیپا یتکان داد و دست رو یجوان با قطع کردن حرفش، سر مرد

 بودن، ادامه بده! یکی-

خواست برنارو نگه داره، از منم  یبودم، وقت شونیآبدارچ ییجورا هیمن اونجا -

بخاطر باال رفتن حقوقم که شده بود،  ه،ینقشش چ دونستمیکمک خواست. نم

برنا شهادت بدم، اول ازش  هیازم خواست برعل یحاضر بودم کمک کنم! وقت

 دمید یوقت امارو راحت کرد  المیکه! اونم خ ستین یآدم کش ایقتل  دمیپرس

 راه برگشت یخود قتلِ و من مجبور به شهادت دادن بودم، متعجب شدم ول قایدق

 نداشتم!

 :دیرا سر کش وانیاز آب درون ل گرید یقلوپ کارن



 ؟یحرفت بزن ریز یکه نتونست یدیترس یاز چ-

زد و  یخند شی. کارن ندیپر شیو آب دهانش در گلو دیاز رخ رخساره پر رنگ

 :دیرا به دندان گز شیلب ها

صورت گرفت و آزاد شد، چرا هنوز  رزادیرفع اتهام پ یکه وقت نهیا میسوال بعد-

 !؟یباهاش رابطه داشت

 کند: میانداخت تا ترس چهره اش را در پس چشمانش قا ریسر به ز رخساره

 ازش ندارم یخبر گهیمن د-

 را با زبان تر و شی. لب هادیکوب زیم یرا رو وانیاز جا بلند شد و ل یمحب کارن

 کرد: ید یال س زیم یبه عکس رو یاشاره ا

 یتو ید یال س زیم یکه رو یرزادیپ نیمحاسباتت اشتباه از آب در اومد. ا-

 ! به هر حال ممنون از اطالعاتتون!هیکی دمید شیکه من چندوقت پ یقابه، با اون

 هراسان از جا بلند شد: رخساره



 ومده،یمن ن یوقته خونه  یلیآقا خ نیاتفاقاته! ا نیعکس مال قبل از ا نیا-

 ...یبپرس نیخوایم

 و محکم گفت: ستادیجا ا در

 کنم، درست مثل االن! ی! قضاوت مشنومیپرسم! م یم-

 بتونم اشتباه گذشتم دیبدونم! شا دی... من بایمحب یبوده آقا یاون پرونده چ-

 رو جبران کنم!

 را باز و بسته کرد و گفت: شیچشم ها کارن

 یکنم، وجدانم راض یکنم وجدانم رو راض یم یگفتم سع-
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 !ری! وقتتون بخنشد



 یرا فور لشیرفت. موبا رونیرخساره ب یو از خانه  دیبخش شیبه قدم ها سرعت

 در آورد و به همکارش زنگ زد:

 قاتیبوده! تحق رزادیکه اونشب با بدهکارها زد و خورد داشته، خود پ یمرد-

زن و بچه  هیمرده!  نیا یخصوص یکرده، زندگ جمیکه گ یزیچ یکامل شد ول

کنم،  داشیپ دیکنه! حتما با یمخف تونهیرو چطور م شناسشونینم چکسیکه ه

ه ک یا مهیو پرونده رو با جر ارمشینقطه ضعف، بتونم به حرف ب نیبا ا دیشا

 کنن مخدومه اعالم کنم! یپرداخت م

 

*** 

رنا بود. ژست و ب یامشب اهال زبانیم یو آب دیرنگ سف قیبزرگ با تلف یا یکشت

 یها یا برندگمختلف ب یشد. رقص نور ها ینم دایپ دیسف ینور یداخل کشت

زد اما دل را به  یشده بود. چشم را م هیبزرگ تهو یمتفاوت در سرتاسر سالن

تنه تا  نییپا شانیدکه بلن یکوچک یها زیانداخت. م یتکان دادن تن م یتکاپو



 شیبر رو یخوراک ادیداد، دور تا دور سالن قرار داده و حجم ز یکمر را پوشش م

 قرار داده بودند.

 دوم، مهرآنا و سوزان هم یزیبرنا و باراد پشت م ز،یم کیپشت  ییبه تنها طرالن

کس  جیبلند بود که ه یبه حد کیموز یسوم مَقَر گرفته بودند. صدا زیپشت م

 اش را بشنود. یتوانست حرف فرد کنار ینم

کرد. خوب  یاز واکنش برنا فقط به امشب تا صبحش فکر م دهیترس طرالن

 اش کند. ندهیبه حال آ یفکر دیکارش تمام است و با دانستیم

 انداخت یهمراه با چشم غره به سمتش م یبار نگاه کی یا قهیهر چند دق برنا

 !ندازدشیب شتریانجام داده و به ترس ب یرفتارش را به درست یادآوریتا 

 د،یردش کرد. مهرآنا حرکتش را د یسوزان نگاهش را شکار کرد و با پوزخند 

 به آرنجش زد و کنار گوشش گفت: یضربه ا

 نگهت داشت؟! یچ یبرا-

 دهان به گوشش چسباند: سوزان



 حواست باشه ی. مهرمیو طرالن رو تموم کن برزیکار فر دیفردا با یگفت برا-

 !یتو خبر ندار یعنینده،  یسوت

 تکان داد و با گرفتن دست به سمت آسمان، گفت: یسر مهرآنا

 یکیتا  اریشوهرمو ب ،یبعد میستجابت شد! براز دعاهام ا یکیشکر!  یاله-

 نبردتش!

 :دیبه کمرش کوب یو ضربه ا دیبه حرکتش خند سوزان

 . نه؟!یشیتو آدم نم-

 :دیبلند خند مهرآنا

 ازش خارج شم! خوامیداره که اصال و ابدا نم یعالم هیبودن  وونهینه! اصال د-

که  یمرد یبه وسط سالن و رقصنده ها یمهرآنا سرک یحرف ها انیم سوزان

در حال  تیانداخت که باراد راوسط جمع یدادند  م یخودشان را تکان م

خودش را  یآمد که نتوانست جلو یکمد شی. آنقدر صحنه برادید دنیرقص

 الاب شیمانتو یو هر چه خورده بود را بر رو دیپر شیدر گلو یدنی. نوشردیبگ



کرد و  یسرفه م شتریدر به حال آوردنش داشت، او ب یآورد. هر چه مهرآنا سع

 داد کمرش را ماساژ دهد. یبه مهرآنا اشاره م

 شیگلو یخمارش را به مهرآنا زوم کرد. دست رو یباال آورد و چشم ها سر

 :دیگذاشت و نال

 !یبهداشت سیسرو رمیم-

به  ار رشیشد و مس مانیراه پش انیفاصله گرفت. م زیرا برداشته و از م فشیک

 یآزاد خواست. پله ها یهوا یعوض کرد. دلش کم یاز کشت رونیسمت ب

 .دیبرنا را کنار گوشش شن یکه صدا مودیپ یبه سمت ساحل را م یخروج

 !؟رونیب یکه اومد یرو چک کرد لیموبا-

گردو شده به سمتش برگشت، آب دهان  ییو هراسان، با چشم ها دهیترس سوزان

 کرد: لیاش را به چشمانش تحم یقورت داد و نگاه برزخ

 !چک نکردم. چطور؟ لیموبا ر،ی! نه خدمی. ترسیشیآدم سبز م یجلو ییهویچرا -

 ممکنه طرالن بپائمون! رون،یب ایب-



را  نیکه زم یسرد یدر آغوش هوا ،یاز کشت رونیبه دنبالش راه افتاد. ب سوزان

 و به سمت برنا برگشت. ستادیخنک کرده بود، ا

 !؟یبرام فرستاد یامیچه پ-

 نقشه! رییتغ-

 سوزان کرد و ادامه داد: فیبه سمت ک یابرو اشاره ا با

 رو بده من! فتیک-

 نهیس یاز رو یدنیاش چسباند. خنک شد! هنوز نوش نهیرا به س فشیک سوزان

 و لباس را از پوستش فاصله داد: دیکش یاش خشک نشده بود. آه

 دستت؟! بدم دیبا یچ یبرا دم،یکردم. نم خی یوا-

 خرجش کرد: هانهیاندرسف ینگاه برنا

تشو فردا نتونسته وق یبرا برزی! فرشهیتموم م برزیامشب کار طرالن و فر نیهم-

 آزاد کنه!

 به سمت جلو گذاشت: یبرنا را متوجه شد. قدم یباهوش دروغ مصلحت سوزانِ



 ستین نیا لشیدل دونمیم-

 شد و گفت: رهیرک به چشمانش خ برنا

 متیحج یکردن اون لب ها ی. لبخونیقدم ها خبر داد یبه مهرآنا از همه -

امشب  نیو هم شهیکار به فردا کشونده نم نیهم ی. براستیچندان سخت ن

 !شهیتموم م

ا ر فیحرکت ک کیجمله، برنده اش کرد. با  کیو مات کردن سوزان در  شیک

خود چپاندش و  بیآورد. درون ج رونیرا ب لشیو موبا دیاز دستان سوزان کش

 گفت:

 دوم و یفرجه  نیبدونه، ا یزیچ یکس خوامیکار تموم نشه، نم نیا یتا وقت-

 آخره!

 سوزان گذاشت: ینیب یرو انگشت

 !تایوریکارت باش سن نیا یمنتظر تالف-
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 نگاهش کرد و گفت: الیخیب سوزان

 زیچه چ یدونیبه حال من نداره. هنوز نم یفرق چینداشتن ه ایداشتن  لیموبا-

 نقطه ضعف من باشه! تونهیم ییها

 :دیرا درون دهان کش شیلب ها برنا

 !یدونیمن رو م یو تو نقطه ضعف ها-

 باال انداخت: یشانه ا سوزان

 و نخواهم بود! ستمیبرام نداره. کنجکاو ن یارزش چیدونستنشون ه-

 تکان داد: یسر برنا

 م؟یموافقم! بر-

 تکان نخورد. شیقدم در جا کی یآب دهان قورت داد و حت سوزان

 دودلم!-



 ؟یچ یبرا-

 هیکه  یا یبدجنس ی! برااهاشیتموم کردن رو یدختر! برا هیخرد کردن  یبرا-

 ایته کارم درس دونمی. نمکنهیم میبعد خال ی قهیو دق رهیگیلحظه تمام قالبمو م

 نه...

 را با زبان تر کرد: شیلب ها برنا

رو شکوند. اون آدم رو  برزی! طرالن دل فرستیغلط هم ن یول ستیدرست ن-

بعد از اون چقدر داغون  برزیفر یدونیم چیکرد. تو ه یم دیکرد که نبا یوارد راه

 دادن تا فقط بتونه در امان باشه؟ شیشد؟ به چند جا فرار

 انداخت: نییسرش را پا سوزان

 اون از حماقت خودش بوده نه طرالن...-

 رک گفت: برنا



 یکه حت یهمون حال قایکورش کرد، مجنونش کرد. دق یحماقت قلبش! عاشق-

منه نه  یها ییدرصدشم طرالن نسبت به من نداره، داره اما نسبت به دارا07

 خود من!

 سر باال کرد: یفور سوزان

 داغون شه؟ آره برنا؟ دیتو داره با ایفکرو در مورد مرد ها  نیچون ا-

 د:خند ز شین برنا

 !کنهیموضوع خوشحالم م نیتکرار ا-

 نگاهش کرد که ادامه داد: جیگ سوزان

 برنا گفتنت! نیا-

 :دیچرخ شیپا یپاشنه  یو رو دیکش یپووف کالفه ا سوزان

 بنظرم رفتن بهتر از موندنه!-

 باال انداخت: ییابرو برنا

 !میهماهنگ باش میتونینم نیبدون ا ر،یرو بگ لتیفکرو دارم! موبا نیمنم ا-



اسش لب نیتوجه به او و نشان دادن عکس العمل، آست یو ب دیسوزان را د پوزخند

 .به باراد داد و مهرآنا را به او سپرد یامکیبرد. پ نگیو او را به سمت پارک دیرا کش

وقت برد تا سوزان را  یاش به طرالن و دادن آدرس به او بود. کم یبعد امکیپ

شد  نیفرستاد. بالفاصله خودش سوار بر ماشکرد و به محل قرار  یسوار بر تاکس

 نظر گرفت. ریداشت را ز یدر گرفتن تاکس یکه سع یو از دور طرالن

اد. کالم گوش ند یب ایبه مقصد، به آهنگ با کالم  دنیکرد و تا رس بشیتعق

 یطرالن و برنا، تو دنیبود اما بخاطر در رس دهیسوزان زودتر به محل قرار رس

 زد. یم دیرا د رونیب ینشسته بود و منظره  یتاکس

 اتربیرا ز نیدر پارک بزرگ پخش شده و تاللواش زم یبنفش، زرد و آب یها چراغ

گل ها تازه کاشته  یبرا یکه فرش یو چمن ها سبز ینتیز یکرده بود. درخت ها

خودش  یتک گل باغ زندگ یو دلش برا ستیباز نگر ییشده بودند را با چشم ها

 تنگ شد.



به  و یبرنا و طرالن ندارد پس به زنگ زدن جواب نف دنیتا رس یوقت دانستیم

را در  شینایکه انگار آدر یرا طور لشیجواب مثبت داد. موبا یعکس ها دنید

 بغل گرفته، محکم گرفت و فشرد.

ار و وونهیسرت دارم د یموها دنییبو یکه برا ییمن! کجا یقربونت برم زندگ-

 دارم؟ینگه م یدل تنگم رو راض

 یبو رون،یب ی. بودیکش هیرا به ر نیرا بست و از ته دل عطر ماش شیها چشم

 نیکه در ماش یانیآهنگ شجر تیمیصم یشب و بو یخاک باران خورده، بو

بزرگ  یدلبرانه اش را همچو صفحه  یشد، دخترک نازش با اداها یپخش م

 کرد. داریپد شیچشم ها یجلو نما،یس

 بیآس نم،یبیم بیآس خورم،یم زنم،یاگر بدجنسم، خوبم، م. یمن زیتو همه چ-

 !خوامیفقط به خاطر توئه! تورو مادرانه م زنم،یم

 از جانب برنا ناتمام ماند: یامکیبا پ شیها مادرانه

 "چهارم! یسمت آبشار وسط پارک، کنار صندل رون،یب ایب"-



 یاهاو را ر ی"تشکر"با  ،ینثارش کرد و با دادن پول به تاکس ییلب ناسزا ریز

 رد.  فرو ک شیها بیرا به شانه اش چسباند و دست در ج فشیشد.ک ادهیکرد و پ

 که برنا آدرس داده یریرا فورت کرد و با فرو کردن سر در گردنش از مس نفسش

 یرا از پشت شناخت اما طرالن برزیفر کلیها کنار آبشار رفت. ه یبود به صندل

 یتداد. کار درس صیشد تشخ یشده بود را هرگز نم ریچند سال پ یکه به اندازه 

 کرد؟ یم

امر کالفه  نیداد و هم ینم یفرمان درست و حساب یزد. منطق یتند م قلبش

که صرفا از دخترکش  یا یرا با آب دهان تر کرد و با انرژ شیاش کرده بود. لب ها

را  تظارشکنند و برنا ان شیگرفت، خود را به آن سه رساند. منتظر ماند صدا یم

 جواب داد:

 !زمیسالم عز-

 او و برنا شروع شد! نیماب ی نقشه

لب  یندارد، رو یفاصله ا یکه تا پارگ سیخ یهمنوع با کاغذ یتصنع یلبخند

 نشست. شیها



 سالم!-

 .دیدلتنگ و آشنا به صورتش پاش ینگاهش کرد و لبخند برزیفر

 ؟یمیدوست قد یسالم سوزان. چطور-

شده  برزیاو و فر نیمشترک تنها نسبت ماب یو هم کار در نقشه ا یمیقد دوست

 بود.

 !برزیسالم فر-

 ی. حتختیبرنا به سمتش دراز شد و حس کرد طرالن از داخل فرو ر یها دست

با خواهران  ی. االن چه فرقختیشهرت هم اگر بود، فرو ر ایپول، مقام  یبرا

 داشت؟ ندرالیس

سپرد و با رساندن دست  یپررنگ کرد. قدم به قدم بعد ادشیرا در  نایهم آدر باز

 برنا کنار او قرار گرفت. یبه دست ها شیها

 !یمرس-



دستش را رها کرد و با کشاندن او به سمت خودش، کمرش را محکم گرفت  برنا

 و چشم در چشم طرالن گفت:

 بعد ها نامزد و مطمئنا دیسوزان عشق منه! شا-
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 چرا؟ یدونی! مشهیهمسر من م کینزد یا ندهیا در

. ندینب ختهیاش را فرو ر یمیعشق قد یانداخت تا کاخ آرزو ها ریسر به ز برزیفر

 یدگیبه خم کلیانار و ه یبه سرخ شیگردو، لب ها شیکه چشم ها یعشق

 زد. یطعنه م رزنانیپ

. با یدیکش رونی. ژست رو از دستش بیرو عاشق کرد برزیفر ش،یچند سال پ-

 تا ژست یگم به چند جا چنگ زد یچند نفر فقط م گمینم ،یسوزان در افتاد

از  رزبیکردن فر رونیبا عاشق کردن من! با ب له،ی. با حیرو کامل مال خودت کن



اون رو من  لامروز مث یکردیکه هرگز فکرشم نم یاون هم به شکل تیزندگ

 طرالن خانوم! یگور خودت رو کند ارم،یسرت ب

توانست بد  یبرنا به طرالن فشرده شد. چرا نم یسوزان از حجم حرف ها بقل

 باشد؟

بدم  لیحوت سی. خواستم تورو به پلیمن خواستم نابود بش ینخواست ول برزیفر-

مه ع ی لهیسوزان به وس بیم گرفته تا تعق دهیا یفراوون. از دزد یبا مدارک ها

هش ب یول دهیتو د یتو یچ دونمینداشت. نم برزیفر یت! با مدرک! با سند! ول

 !دمیحق م

و در دل  دیسوزان را کاو یچشم ها کیخاص به سوزان انداخت. از نزد ینگاه

 !"تایوریقشنگه سن تمییآهو یچشم ها"اعتراف کرد

بهش  یول دونمیحس رو به سوزان دارم. درست و غلطش رو نم نیچون من ا-

امه دادم. تو با نقشه شروع و من با نقشه اد ی! تو با نقشه وارد شددمیحق م

مام تا ت یو من با نقشه تموم کردم. فقط دو هفته، فقط دو هفته وقت دار یکرد

م. کن یتقبل م ن. پولش رو اگر نداشت میبد لیسهام ژست رو به سوزان تحو



نان چ ،یشنا کن یرآبیو ز رشیز یقسم اگر بزن میبه شرفم قسم، به مردونگ

 برزیرف نبارینتونه درستت کنه! ا یشفاگر چیزنم که ه یبه جسمت م ییچاقو

 !ستیجلوت ن

 جلو رفت: یخود و با رها کردن کمر سوزان، قدم ی نهیس یرو زد

 چشمت به ژست باشه! کنمینابودت م-

 چشم ها! نیا یعنی یزده بودند و مردانگ رونیمثل وزق ب شیها چشم

 شونم! یم اهیتورو به خاک س-

 انگشت اشاره و وسطش را باال گرفت: دو

! مدرک دارم نینچ طیفکر کن و شرا متشی. به قیفقط دو هفته وقت دار-

 یاز کس گذرمیکنم به خود خدا قسم! به جان مش مشم نم یطرالن، نابودت م

 که بخواد از سوزانم بگذره!



به هم دوخته شده و حرفش  یعرق کرد. لب ها شی. دست هاستادیسوزان ا قلب

 ای هیکرد؟ خنده، گر یچه م دیبود با یصحنه ها راست و واقع نیآمد. اگر ا یمن

 ذوق؟

 دهان قورت داد و آهسته برنا را صدا زد: آب

 برنا!-

 او، برنا محکم به سمتش برگشت و گفت: یآهسته  یصدا برخالف

 جانم!-

 یشانیه پب یسر بلند کرد و متعجب نگاهش کرد که برنا به خود آمد. دست برزیفر

 اش را با نک انگشت خاراند. ینیو ب دیاش کش

ه ک یدست منو گرفت ی. تو روزیمن قیتو رف برزیمن تموم شد. فر یحرف ها-

ر از که پ برزیفر یکرد. جلو رفت و با گرفتن دست ها یکس منو قبول نم چیه

 چاقو بود، به قلبش چسباند و گفت:



که بار  خوامیقلب م میقلبم. و از صم یرو ذارمیو م رمیگیامروز دستت رو م-

 نباری. ایو دم نزد یزخم خورد ،یو چاقو نزد ی. چاقو خوردیگول نخور گهید

 یالزم برا گهید شیک هیکه سال ها بعد  ینکن کار نبارویحواس جمع باش! ا

 گرفتن انتقامت باشه!

 ادامه داد: شیافتاد به رخساره و با بستن چشم ها ادشی

 زن بد ارزش دو بار فرصت دادن بهش رو نداره. یولزنِ خوب، خوبه -

 به نشان تاسف تکان داد: یباز کرد و سر چشم

 نکنه! دایپ عتیکه حماقتش به قلبش ارج یتا زمان یمرد خوب، خوبه ول-

 :دیو کنار گوشش نال دیاو را در آغوش کش برزیفر

 !میکن یحلش م میتنها باش-

 :دیسر تکان داد و عقب کش برنا

 اداشم! حلِ!حلِ د-



رد. ب نیکه مسخ طرالن شکست خورده بود را گرفت و او را به ماش یسوزان دست

باز کرد. خانمانه سوارش کرد و به محض نشستن، کمربندش را  شیدر را برا

 بست.

و فرداشب تمام  یمن گوش بد یامشب به حرف ها نیامشب، فقط هم شهیم-

 !؟یاون هارو فراموش کن
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 خرجش کرد: هانهیاندرسف ینگاه سوزان

 تو؟ حرف زدن با من؟-

 آره!-

 !ترسمیم-



 ؟یاز چ-

 شه! ادیکه تعدادشون ز ییاز امشب ها-

 را روشن کرد و به سمتش خم شد. نیاز خباثت زد. ماش یعار یلبخند برنا

 نترس! یزیچ چیکه من کنارتم از ه یتا زمان-

 اولش برگشت. یکرد و به جامردانه اش حواله اش  یچشمک

 لب گفت: ریو ز دیکش یقینفس عم سوزان

 !مونهینم یترسم از خودته، پناه یوقت-

  

 

* 

 

 یخود داشت. کل یخانم تر، شکسته تر روبه رو باتر،یاز سال ها طرالن را ز بعد

 شروع در ذهن نداشت. یبرا یکلمه ا چیحرف آماده کرده بود اما حاال ه



و او را شکسته و رها کند اما حاال که  اوردیبه خودش و برنا قول داده بود کم ن 

 یطرالن، موها یبسته  مهین ی. چشم هاتوانستیعمل وسط آمده بود، نم یپا

 .ندیتوانست بب یاش را نم دهیخم یشلخته اش، شانه ها ی ختهیر رونیب

 لب زد: قش،یعم یو با داخل دادن نفس ها دیکش یآه

 !یخاطر برنا ول کردمنو ب-

 کرد: دایخالف انتظارش، طرالن را مهاجم پ بر

رشو ! کاخورهیبرم؟ حالم داره از اسم برنا و تکرار گذشته بهم م یولم کن شهیم-

 !ن؟یخوا یاز جونم م یچ گهیباهاش، د یکرد یکرد، همکار

 نگاهش کرد و گفت: متعجب

 انگار! یکه طلبکاره تو هست یاون-

تم . هسیاریمنو به دست ب یو تو اصرار داشت خواستمتینمهستم! هستم چون -

 . هستم چونارمیو نتونستم به دستش ب خواستمیم یا گهیچون برنارو جور د



 یانمادر و پدرم، حاالم قرب ینکبت یزندگ یبار قربان هیشم،  یقربان دیبا شهیهم

 عمه م! ینکبت یزندگ

 را باال برد: شیجا بلند شد و صدا از

تکرار تو  یبه حرف ها شمیحاال که دارم غرق م نمیبینم یلیدلهستم چون -

 گوش بدم!

ورت به پارک برد. ص یپشت نیزم یکیاز جا بلند شد. او را به تار یعصبان برزیفر

 :دیکرد و غر کی. دهانش به دهانش نزدستادیصورتش ا

نه که به بهو ی. روزیبود برزیعاشق فر شدیم ختهیکه پول به حسابت ر یروز-

بودم. حاال  برزیآقا فر ،یشروع کرد یو با خدمتکار یکردن وارد ژست شد کار

ه نکنه از همونموقع ک ؟یاز ک قایبرنا برات فرق داشت؟ دق یدیرس جهینت نیبه ا

ه ک ینه! زمان ای بود؟ نیهارد دورب یو عکسش تو یکرد یم زیرو تم نمیدورب

 اقیترک و عربم رو شگفت زده کرد. دق یعکساش پوستر شد و کل همکار ها

 !؟یک



 را باال شیقفل شده در هم، صدا یو با دندان ها دیکش رونیدستش را ب طرالن

 برد:

 از دست دادن ندارم! یبرا یزیچ گهیبکن! من د یخوا یم یهر غلط-

 پوزخند زد: برزیفر

به اصالحت  یدیمزخرفت ام یحرف ها دنی. تا قبل از شنیمنم ندار گهید-

 ازم گرفته شد. دمیام نیداشتم اما ا

 کیطرالن چسباند، صورت لرزانش را نزد یکه به گونه  یا دهیرفت و با کش جلو

 صورتش بود:

 چکسیبزن که ه ی! برو به همون درخوامیبودن باهات رو م ینه تو و نه حت-

رو  مچاقو خورده  یدست ها اقتیل یزدم تا بدون نوی! استیپشتش منتظر تو ن

کوچکتون دعوا کردم، کتک  یسرو پا یب ی. چقدر بخاطرت با الت هایندار

 رو بخورم!   دهیپالس ی وهیم هیتهش قراره  دونستمیخوردم، نم

لحظه به  نیطرالن، او را تنها گذاشت. از ا یها غیتوجه به ج یبرگرداند و ب رو

 قلبش بود! یسوخته برا یاو مهره ا یبعد، طرالن برا



 

 

* 

را دراز  شانیخشک شده اش نشسته و پاها یبه شن ها دهیساحل، چسب لب

 کرده بودند.

 دوز و یبود. ب رهیخ ای روشن در ِاهیرا در آغوش گرفته و به س شیدو زانو برنا

از جنس  یداشت. امشب دلش همزبان اجیمانند سوزان احت یکلک، به همدم

د؟ او را خسته کرده کن شیحرف ها بلیباراد را س یخواست. تا ک یم یزنانگ

 بود...

ا اونجا آشن یها یاز مشتر یکیخسته و درمونده بودم، با  میاز کار قبل یوقت-

 یهمم ی هیهام اعتقاد داشت. عکاس بود و آتل تیشدم. به من و کارم، بدنم و قابل

 ینطوریخارج از کشور! گفت ا یدستش بود. از من خواست مدلش شم برا ریز

! یونبرس یمدل عال هیرو به  نم نکهیو هم ا یکن دایپ یاز اونجا خالص یتونیهم م

 قبول کردم. ینبودم که فکر کنم! فور یتیتو موقع



اال که ح یمشت شده ا یبه دست ها گرید یرخ برنا و نگاه میبه ن ینگاه سوزان

 فشردند، انداخت و آب دهان قورت داد. یزانوها را رها و شن ها را م

 !؟یخوب-

آب خوش از گلوم  ذارهیاحمق نم یاون مرب دونستمیخوب م یکردم ول قبول-

رد و ک میسال زندان هیکه  یقتل برام ساختن! پرونده ا یپرونده  هیبره.  نییپا

 گرفت و تونست عدم قاتل بودن منو لیبود که وک برزیسال فر هی نیتموم ا یتو

 ثابت کنه!

 :دیحرفش پر انیم سوزان

ماه کامل ژست رو به من سپرد و رفت،  هیبخاطرش  برزیکه فر یپس اون دوست-

 !؟یتو بود

 داد. رونیکالفه اش را محکم ب ینفس ها برنا

 من بودم!-

 !ییتو دمینفهم چوقتیه-



همکارات  یمنو حت یازش خواستم عکس ها ینبود، برادر بود. وقت قیاون رف-

 ترک و عربش فرستاد! یهمکارها یقبول کرد و فقط برا نن،ینب

 !میداشت هیهمسا یچقدر اون روز ها تماس از کشور ها ادمهی-

ت کرده بودم و درس نگیرو مناسب مدل کلمیهفته بود که ه هیفکر کنم فقط -

رفت رو انداخت به جونم تا  یکه دستش م یهر کس میهمونموقع لو رفتم! مرب

 رون،یبمنو اورد  برزیفر یماجرا! وقت ینتونم ادامه بدم. بعدشم که زندان و الباق

 به یکیدوستم و نزد ریدرگ
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راه بندازم  دیکار جد هیو دار اون ها گرفتار شدم. خواستم  ریشدم! درگ رخساره

اتفاق ها دور بشم. از برادر بزرگترم کمک خواستم، کمکم  نیا یاز همه  یتا کم



بهم اعتماد نکرد و دستم رو رد کرد و رفت خارج از کشور! از بابام کمک خواستم، 

رو به تو فروخت و پولش رو داد  شبود که نصف سهام برزیرو رد کرد. فقط فر

 !یفهمیکه االن م یطرالن برد و شد اون گشمیمن! نصف د

 را به زبان تر کرد و آهسته گفت: شیلب ها سوزان

 ه؟یچ یمشتت برا یدست ها-

پخش شده بود و رطوبت صورت سوزان  یبه سمتش برگشت. نور ماه بر رو برنا

 گذاشته بود. شیرا اغوا گرانه به معرض نما شیلب ها

 رادرم!مثل ب یکی! میمثل مرب یکیمثل طرالن!  یکینشستن رو صورت  یبرا-

 بابات! ایو -

بهش نداشت. اما  یدیعرضه داشت که ام یپسر ب هی. دونمینه! اونو مقصر نم-

. دمیفهم یآورد رو نم یمن پول در م یا ربرنامهیکه کنار من بود، با مد یبرادر

 از دمیکنه... چرا ول کنه و بره؟ بماند که بعدها فهم یپشتم رو خال دیچرا با

 هاش پر پول شده و دهنش بسته! بیج میطرف مرب



 :دیگرد شده پرس یبا چشم ها سوزان

 باور کنم! تونمیحد؟ اصال نم نیتا ا-

 کرد: یعصب یخنده ا برنا

 یبرا یزیچ چیه گهید ینش طالق گرفت و بچش مرد. وقتز یوقت شهی! مشهیم-

 بره! خواستینداشت و فقط م رانیا یموندن تو

 سوزان بلند شد و در دل گفت: آه

 "از سر دخترم کم نشه انشاا...! ییتاره مو هی"-

ت. دردش گرف برزیبود. که دستش رو فر برزیبرنا شد که پشتش فر یبرنا وقت-

اون روز هاش بگذرم،  ی دهیدردکش یاز نگاه ها تونمیدردمه، درمونش درمونم! نم

اون روز هاش فرار کنم. المصب داشت با مرگ و  ی دهیاز دل زخم د تونمینم

و اموالش رو! انقدر  لکرد ما یطرالن نوش نوش م یزد وقت یدست و پا م یزندگ

 هباال آورد یبده نقدریا یک دینفهم برزیذره ذره مالش رو مال خودش کرد که فر

 موندن نداره! یبرا ییجا گهیو د



 منو داشت، تورو داشت!-

م اون نداشت یطلبکارشم نبود. منم که پول هیکردن  یراض یدرامد تو به اندازه -

 اش! هیاول دشیخر لیبرنا و وسا یام داشتم آب کردم تو یموقع! هر چ

 !یاما االن جبران کرد-

را از ماسه ها  شیرا در دهان فرو کرد. دست ها شیسر تکان داد و لب ها برنا

 قرار داد: شیران پا یکرد و رو یخال

 تعجب کردن هم برات ممنوعه! یلب هات رو تر نکن! حت ،یکنار من یوقت گهید-

از دست داد. انگشت اشاره اش را باال  اریاراده تعجب کرد و برنا اخت یب سوزان

 قرار داد: شیلب ها یبرد و رو

 کنم! یخودم ممنوع اعالم م یمردم و بعد برا یهت رو اول برانگا نیا-

 برنا آتش گرفت. یگرگرفته  یدست ها ریسوزان ز یها لب

 چ... چرا؟!-

 خمار نگاهش کرد و با قورت دادن آب دهان گفت: برنا



ان انس یشد تیدم اسب یبا بستن موها شبیمورد عالقه م اسب بود، د وونیح-

نگاهت، چشم  نیمورد عالقه م! نگاه مورد عالقه م متعجب بود، چند روزه با ا

 مورد عالقه م! یهات شده چشم ها

نرم  شیسوزان جدا کرد تا لب ها یلب ها یرا جلو برد، انگشتش را از رو سرش

. دی. گرم بوسدیبوس قی. عمندیصورت سوزان بنش یهمنام خودش رو یبر رو

 دنیعقب کش یاش برا نهیس ی. دست سوزان رودیمهابا بوس ی. بدیمردانه بوس

 یها دن. نفس نفس زدیکش شینشست و آن دست را مهار کرد. درون دست ها

را تا عمق دهانش داخل برد و درست همانجا که  شیلب ها یسوزان و گرما

خمارش را به او انداخت  ی. چشم هادیسوزان را گرفتار خود کرده بود، عقب کش

 و گفت:

 !نمیخشکش رو بب یصحرا یتر تونمیممنوعش کردم چون نم-

 سوزان گذاشت و آن را محکم گرفت: یچانه  یرو یدست

 !تایوریسن یسوزونیجونم رو م ی رهیش یمثل اسمت دار-

 از جا بلند شد. شلوارش را با دست تکاند. یدهان قورت داد و فور آب



 منتظرتم! نیماش یتو-

ناز و  یکه مادر دختر یکرد. زن کسانیبا خاک چطور سوزان را  دیو نفهم رفت

 دلبر بود، دل از کف داده و مغلوب شده بود.

 بسته گفت: یو با چشم ها دیکش شیلب ها یرو دست

 کردم؟ کاریمن چ-
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 شد.  یچشمانش دور نم یلحظه ام از جلو کی نایآدر ی چهره

 ،یسوزاند و از طرف یقلبش را همچو آتش م د،یجد یطرف احساس کی از

 راه بود.  نیوارد شدن به ا یبزرگ برا یدخترش ورود ممنوع

پاک  ایکنار در یرا جمع و جور کرد و از جا بلند شد. لباسش را از ماسه ها خود

 رفت. نیکرد و به سمت ماش



 بود. مدام یباشد، از دست خودش عصبان یاز دست برنا عصبان نکهیا یجا به

به خود  یدر پ یپ یکرد و با نفس ها یرا به گوش دستش فرو م شیناخن ها

 گفت.  یناسزا م

. دیشک یم گاریبر در راننده داده و س هیکه تک دیبرنا را د د،یکه رس نیماش به

و متعجب نگاهش کرد. آب دهان قورت داد و انگشت در انگشت  ستادیا شیدر جا

 فرو کرد.  گرشیدست د یها

 !میبر-

 :دیداد و پرس یجا شیانگشت ها یرا ال گاریبه سمتش برگشت. س یفور برنا

 هتل؟! یریم-

 :ستیگرشد، ن یم لیتبد گاریبه ته س نشانیماب گاریکه س ییبه دست ها سوزان

 آره!-

 سوار شو!-

 قرار داد.  شیدو دستش را مشت کرد و کنار ران پا سوزان



 را باال انداخت: شیپرسشگر نگاهش کرد و ابرو برنا

 !؟ینیشی!؟ چرا نمهیچ-

 کرد: شیبه دست ها یبا چشم اشاره ا سوزان

 !؟یکش یچرا م-

که به سمت  یکرد. در حال شیرا جمع و در دهان فرو شیجوان لب ها مرد

انداخت و با نک کفش خاموشش کرد.  نیزم یرا بر رو گاریآمد، س یسوزان م

 یو آب دهان قورت داد. برنا پوزخند دیدوباره عقب کش یکیسوزان از ترس نزد

 گفت: ش،یبه حرکتش زد و با باز کردن در برا

 سوار شو!-

کرد را تنها گذاشت و به سمت در راننده  یکه مسخ به در باز شده نگاه م یسوزان

 شاگرد خم شد: یبوق گذاشت. به سمت صندل یرفت. سوار شد و دست رو

 کنم! یم داریبوق ب نیرو با ا شیسوار شو وگرنه ک-



را جمع کرد و سوار  شیلب، دامن مانتو ریز یا "باشه"به خود آمد و با  سوزان

 یپا یو پا رو دیکش یقیفرو رفت. نفس عم نیگرم و نرم ماش یشد. درون صندل

 انداخت.  گرشید

 شیانداخت. ن شیبه خجالت صورت و گلگون شدن گونه ها ینگاه مین برنا

 لب گفت: ریزد و ز یخند

 نشو تا نکشم! یشکل نیا-

 به سمتش برگشت: سوزان

 !؟یچ-

 :دیرا کش یدست برنا

 ! تو حال خودت باش!چیه-

 ایبه بحث نداد. حرف زدن با برنا  یادامه ا حایتکان داد و ترج یسر سوزان

برد که  یم یکرد. او را به پرتگاه یم کیبه او، عذاب وجدانش را تحر یکینزد

 کشتش! یم دانستیخودش هم خوب م



گم با  یکنه! نم یغم هارو دود م دنشیگم کش یکنه. نم یآرومم م گمینم-

 ... رهیگیتموم شدنش آرامش تموم وجودمو م

 به سمتش برگشت: سوزان

 !دمینفهم-

ب را امش نی. دلش خواست همدیبخش رییهتل را با گردش در شهر تغ ریمس برنا

ون در توت یکه گاه یحرف ایدن کیباشد. خودش باشد و سوزان و  گرید ییبرنا

 یاراده در هم قفل م یکه ب ییدر لب ها یشود و گاه یم یخال گاریس یها

 شوند!

 !گمیم گارویس-

 شد.  قیرخ مردانه اش دق میبه ن سوزان

 داد.  یدلش را قنج م بیبور بودنش، عج ینبود ول یابرو مشک چشم

 ! ؟یکش یپس چرا م-



کشه منم  یکشم! اون درد م یم دن،یکش یخود کلمه  یساده  یچون به معن-

 کنم! یو من به مردنش کمک م رهیبم خوادیکشم. اون م یاونو م

 . سرش گذاشت ریآرنجش را به بالشتک پشت سرش، قائم کرد و دست ز سوزان

 !هیا یمنطق ریغ ی دهیکه کشته بشه! بنظرم ا ستیآدم ن گاریس-

د. برنا فشرد ش ی لهیترمز به وس ابانیخ ینقطه  نیتر یدر وسط شیک وسط

گشاد  یبرخورد کرد و برگشت خورد. نگاهش به اندازه نعلبک شهیسر سوزان به ش

ت آمد. دس ینم شیبرا یحرف چیشده بود اما آنچنان در شوک فرو رفته بود که ه

 قلبش قرار داد.  یرا جمع کرد و رو شیها

ه موندن ک. اگه به منطق باشه هیرمنطقیاگه به منطق باشه که بودنت کنار من غ-

طرز نگاه کردنتم  نی. اگه به من منطق باشه که اهیرمنطقیاالنتم کنار من غ

کش  دیبا. نشدیشروع م دینبا یشب لعنت نی! اگه به منطق باشه که اهیرمنطقیغ

 . دیرس یم نجایبه ا دیکرد، نبا یم دایپ

 کرد: رهیسوزان را محکم گرفت و چشم در چشمش خ ی چانه



 نیماش یتو االن تو یوجود نداره وقت یمن منطق رو نکن سوزان! منطق یبرا-

 ! یباش دیو نبا یمن

اش را محکم رها کرد و با سرعت هر چه تمام تر به سمت هتل راند.  چانه

 د،یرس ینم یرفت و فور یاگر نم یول ستیتند راندن ن یجا شیک دانستیم

 رد.آو یبر سر خودش و سوزان م توانستیکه م ییهر بال

 

 [62:08 55,76,68, ]ژست

#685 

* 

 

 برداشت.  زیم یعکس برنا و حسام را از رو قاب

 سیپل دیبا نمیبار رفتم سر آلبوم و دلم خواست کنار هم داشته باشمشون، ا هی-

 ! نش؟یسبز بشه بب



قفل  یوارید یاز کمد ها یکیاتاق کوچک سه در چهارش رفت. قاب را در  به

ه کمر و دست ب ستادیبه سالن برگشت. وسط آنجا ا ادیز یدار گذاشت و با کالفگ

 به فکر فرو رفت. 

 دو تا ممکنه...  نیا زنهیکنم با برنا و سوزان! چرا دلم شور م کاریمن چ-

 :دیرا به دندان گز شیها لب

 ... نکارویکنه ا ینه... نه ... سوزان به خاطر دخترشم شده نم-

 بعد ناآرامتر شد: ی لحظه

رو ول کردم...  نیرحسیکه من ام ی. همونطورشهیقرار م یب شهیمآدم که عاشق -

... اگه برنا بهش قول بابا شدن بچشو بده... ستین شیزندگ یتو یتازه سوزان کس

 اگه بگه پشتشه... اگه... 

 و در دل گفت: دیکوب نیرا به زم شیپا

 منه! یشناسنامه  ی! اون دختر به نام منه، تونهیدخترشو بب ذارمینم-

 :خشن گفت یلب با لحن ریاپن، ز یآشپزخانه رفت و با کوباندن دست رو به



ه حاال دو ک دمینکش ی. بخاطر برنا کم بدبختارهیاسمشو به زبون ب یحت ذارمینم-

 کنم! مشیتقد یدست

 

* 

 

 یم دیافتاد به باراد خبر نداده است. شا ادشیبودند که  دهیهتل رس نگیپارک به

 بودند.  دهیهم برگشته و در هتل خواب دیخواستند با آنها برگردند، شا

ا ر لیبرادرش را گرفت و موبا یرا در آورد. شماره  لشیلب کرد و موبا ریز ینچ

 :دیچیباراد در گوشش پ یخسته  یبه گوشش چسباند. صدا

 ... یجونم بُر-

 را باز کرد: کمربندش

 باراد! ییکجا-

 بخوابم! اری یقراره ب یتا ک دونمی. نمدمیکس خواب یلحاف! تنها و ب ریز-



هجوم  شیکه پشت لب ها ی. با وجود خنده ادیباراد به گوش سوزان رس یصدا

جمع کرد و با باز کردن کمربند، خود را مشغول  یآورده بود، خود را در صندل

 نشان داد. 

 باشه! مهرآنا تو اتاقشه!؟-

شبم که شده پنجه نندازه؟ پدرمو در  هی یتونه برا یدختر نم نیآره متاسفانه! ا-

 نداشتمو بزائم! یآورد تا آوردمش! کم مونده از دستش بچه 

 :دیفرمان کوب یرو یکالفه دست برنا

 اتاق االن! امی! امان از دست تو باراد! مریدندون به زبون بگ-

ه بزنمت کروت و انقدر  فتمیب خوادیکه دلم م ادیاوقات انقدر ازت بدم م یگاه-

 واسه خودش خوش رهی. مدهیقرمز تازه رس یو قشنگت بشه گوجه  دیپوست سف

! یازت متنفرم بر قای! عمذارهیمن جا م یمشت نساز تفلون رو برا هی ،یگذرون

 اگه....



 یقطع کرد. به سمت سوزان یرا بر رو لیکه برنا موبا زدیهمچنان حرف م باراد

به  یو سر ستیشدن به همراه او بود، نگر ادهیپ یکه آماده نشسته و منتظر برا

 نشان تاسف تکان داد:

 !گهیباراده د-

 زد: یساختگ یلبخند سوزان

 بهتره! مینکن تشی! اذهینطوریمدش ا-

 ییصدا چیکه ه ینگیپارک یاهیاش را خاراند و به س قهیکج زد. شق یلبخند برنا

 .ستیآمد، نگر یاز آن در نم

 نیکنه رو دوست دارم! مثال ا یکه تهش منو تورو به هم وصل م ییفعل ها نیا-

 !مینکن تشیاذ

 را به نشان مهم نبودن، جمع کرد: شیلب ها سوزان

 کنم! یمن معموال استفاده م-

 باال انداخت: ییابرو برنا



 !؟یکن یاستفاده م-

 شانه باال انداخت: سوزان

 ه!جور نشون دادن احترام هیکنم!  یبله که استفاده م-

 کیبه صورت سوزان عقب رفته نزد یلیآب دهان قورت داد و تنها چند م برنا

 شد. 

 !یکن یاستفاده نم گهید-

 لب زد: سوزان

 !قا؟یدق یچ یاونوقت برا-

 کامال به سمتش خم شد: نباریا برنا

 شهیشه! تورو نم ادیز تیخوام آزاد یشه، نم ادیهات ز تیممنوع خوامینم-

 هست؟! ی! راه فرارطیتفر ایافراط  ایمتعادل داشت. 

 رک گفت: سوزان



 یجلوش نقش عاشق و دوست پسر منو باز یکه بخوا ستین یطرالن گهیآره! د-

 نکهیا ای یفرار کن یتونی. پس مستین یاجبار یام از خواستن ها ی. خبریکن

 من فرار کنم!

شود که برنا دست آزادش را با دو  ادهیبرد و خواست پ رهیبه سمت دستگ دست

 زد: شیدست گرفت و صدا

 سوزان!-

اش  هنیگردن تا س ینقطه  نیتر یدر مرز ییسوزان به تپش افتاد. گرما قلب

مرد  نیکرد. ا دایآب دهان پ یرا پر تالش و دهانش را ب شیحس کرد. رگ ها

 قصد کشتنش را داشت؟!

 جواب داد: یول برنگشت

 بله!-

.. رو. گهیهمد میبشناس خوامی! میواقعا و بدون دغل دوست دخترم بش خوامیم-

 ! میداشته باش "عشق"به نام  یاحساس مشترک خوامیم



 یا. گرمدیکش رونیبه سمتش برگشت. دستانش را از دست او ب یفور سوزان

 سپرد و رک گفت: یبدن، روح، قلبش را به فراموش

 نه!-

 نگاهش کرد وگفت: قیعم برنا

اگر  !شنومیجوابت رو م م،یبرگشت شیکه از ک ی! فکر کن! روزدمیم بهت وقت-

 برزیفر یکه برا یاگر هم نه که بعد از جبران کردن کار م،یدیبله بود که ادامه م

 تمام! زیو بعدشم همه چ شمیمدلت م یکرد

 :دیغر انشانیخرجش کرد. دندان به هم چسباند و از م یعصب ینگاه سوزان

 است! "نه"جواب من  گهیسال د هیچه  چه االن، چه فردا و-

لبش ق یشد. پشت به برنا دست رو ادهیدخالت برنا در را باز کرد و پ یب نباریا

 گذاشت و در دل گفت:

 "!ستی! نستی! نستیمرد ن نیتو کنار قلب ا یجا ،ینزن لعنت-"-
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کرار لب ت ریبه رفتنش است و ز رهیکه خ دیهتل رفت و نفهم یسمت در ورود به

 کند: یم

 من!  یدوست داشتن یتایوریمن! سن یاسب وحش رمیگیبله رو ازت م-

 

* 

 

شان شکل  یعشق زندگ یمردانه  یهستند که با انگشت ها ییها کوزه ها زن

به طرز نگاه طرف مقابلشان و  یجسمشان بستگ یری. انعطاف پذرندیگ یم

 او دارد.  یلبخندشان وابسته به لبخند ها لیشما



 کی یتا فاحشه بودنشان به اندازه  یسگیپاک هستند که از قد یها موجودات زن

 !"عشق"کلمه راه است! 

 آغوش مهرآنا نشسته بود.  در

دلم هوا  یکنم. انگار بادبادک تو یرو تجربه م دیحس جد هیدارم... دارم  یمهر-

 دونمیکنم. م یانگار دارم تو هوا پرواز م یباورت نشه ول دیکنن. شا یم

 هستم.  یباشم ول ینطوریا دینبا دونمیاشتباهست، م

 . دیرا بوس شیموها یرو مهرآنا

 نیزردک آخر کار خودشو کرد. راه به راه کنار تو بودن و ا نیقربونت برم من! ا-

 آخر تونست تورو شکست بده! یکیهمه نزد

 . دیرا به دندان گز شیلب ها سوزان

 کردم؟ شیچرا همراه-

 را نوازش کرد: شیموها مهرآنا

 کرد نه خودت!  یچون دلت همراه-



 جذاب یمای. صورت به صورتش نشست و سدیکش رونیرا از آغوشش ب سوزان

 دوستش را با دست قاب گرفت:

 کن! یازش دور-

 !تونمینم-

 کن! یتوجه یبهش ب-

 !تونمینم-

 فکر کن! نایبه آدر-

 سوزان بسته شد.  یها چشم

 !تونمیاون لحظه  نم-

 !؟یتو عاشقش شد-

 را باال برد: شیهوا صدا یب سوزان

 معلومه که نه! -

 دهانش، آهسته ادامه داد: یخود آمد و با گذاشتن دست رو به



که از چشماش  یثیشده. اصال اون آدم خب گهید یکی! مهرآنا دونمینم یعنی-

 تی. مالکزنهیاونه و با من حرف م یجا گهید یکی. انگار ستین دیباریشرارت م

ش  سهیمقا رادیمرتب با ه شهیاحترام هاش باعث م یهاش رو دوست ندارم، ول

 کنم!

! آوردش یبه خود م دیسوزان را گرفت و محکم فشرد. با ی. دست هادیترس مهرآنا

 بودنش! رادیبا ه ی! با ظاهر کردن روز هانایآدر یادآوریبا 

 ،یر کنفک شییلویک یها یمهربون ایهاش  یبه خوب یمنو! هر وقت خواست نیبب-

 گهید ؟یعاشق نش ی! مگه تو قول ندادرادهیاونم مرده، اونم مثل ه ادیب ادتی

 نامرد... رادیبعد از اون ه یمگه نگفت ؟ینش یمرد چیمغلوب ه

 مهرآنا گذاشت: یشانه  یاراده سر رو یتکان داد و ب یسر سوزان

جوره  چیه دونمی! چون م"نه"بهش رک گفتم  نمیهم یدادم. برا آره قول-

 دی. بامیکنیعفونت م ست،ین یکیبخورم. ما گوشتامون  هیبه اون بخ تونمینم

 خودمو، دلمو، احساس تازه جون گرفتمو قانع کنم!  دیبگذرم، با

 سرش گفت: یدوباره  دنیو با بوس دیکش یقینفس عم مهرآنا



ها  احساس نیوگرنه ا کنهیم جتیشدن فقط داره گ کیو بهت نزد دنیبا بوس-

. وگرنه االن یکه منو به جان مامانمو و دخترت قسم داد فیندارن! ح تیواقع

شه و ب کینتونه به تو نزد گهیدوختم تا د یاتاقش و لب هاشو به هم م رفتمیم

 کنه! جتیگ

ونه نرم و گ یکرد به دخترکش فکر کند. به دست ها ینگفت و سع چیه سوزان

 یچشم ها یرا از اعماق دل استشمام کند و برا شیقرمزش عشق بورزد. بو یها

 خوشگل درشتش جان بدهد. 

 . فقط تو!ییام که بخواد بشه، انتخاب من تو یزیمن... هر چ ینایآدر-

* 
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 باراد! لوس نشو جون تو! پاشو حرف دارم باهات!-

 غر زنان غلت زد: باراد

 زابراه نکن منو! ی! نصف شبشنومیکن صبح م ویحرفاتو آرش-

 حرف بزنم! یکیبا  دیتموم شده! با گارامیس-

 :دیپر رونیپتو ب ریهو از ز کی باراد

 داداش من؟ شونیمگه خورد ؟یچطور ؟یتموم شد؟ ک-

 به حرکت باراد زد: یو پوزخند یرا به حرکت در آورد یچوب یصندل

 مسخره شد! نیباز ا-

ده ش رهیکه برنا پشت آن به ماه خ یاز جا بلند شد و به سمتش آمد. پرده ا باراد

 :دیو پرس دیبود را کامل کش

تباه کار اش هی یخوایم ای یکن یکار اشتباه م هی یبرنا؟ تو وقت یکرد کاریچ-

 تو فکرته؟ یبه توتون و دود! چ یزنیم یبکن

 گفت: شیروبه رو واریبه د رهیو خ دیلب برچ برنا



 ... یباشه ول دیکه نبا یعمل هی. فقط عملِ! ستی. منطق نستیاحساس ن-

نم ک یسرته! من باور نم یتو یزیچ هی شهیباشه! چون مثل هم یخوایتو م یول-

 برنا! منو نترسون! یبکن یخوا یکار م یحرف تو حس و عشق باشه! چ

 داد: هیتک یزد و سرش را به پشت صندل یخند شین برنا

توجه به مانع و تابلو و چراغ خطر  یب ،یتا حاال شده دلت بخواد تخته گاز بر-

 ترسونن! یکه انقدر آدمو م هیچ شیته لعنت نیا ینیتا بب ی. انقدر بریفقط برون

 سر تکان داد: باراد

 خب؟! یول دم،ینفهم یزیچ نکهیبا ا-

 یشم. که حت تیه اذک عی. تخته گاز برم! اونقدر سرخوامیحالو م نیمن االن ا-

 تنها نه...  ی. ولرمیبم

 !ستیمطمئنا با من ن-

 تر گفت: ینگاهش کرد و جد یجد برنا

 مثل سوزان! یزن هیبا -



 به سر خود زد: یضربه ا باراد

 یخوایتو م ره،یبه زور جا م کشمیجنسش فرق داره داداشم، دنده  نیخدا! ا ای-

 !؟یتخته گاز بر

رادرش به ب هانهیاندرسف یاز جا بلند شد. لباسش را با دست صاف کرد. نگاه برنا

 گفت: رفت،یکه به سمت حمام م یانداخت و در حال

 یتا صبح که به جلسه  خوابمیحموم، بعدشم م رمیداداش! من م رهی! مرهیم-

 خواب نمونم! میریم دهیا یارائه 

به  یخورده بود. ضربه ا هیبه چارچوب تک گرید یمیاز بدنش در حمام و ن یمین

 را تر کرد: شیزد و لب ها وارید

ته مدل گرف حیکنم فردا تمام ارائه ش رو به من وابسته باشه! از توض یم یکار-

 کنه! داریخودش ب یتو انیب یبرا دیکه با یتا احساس

 :دیلب نال ریحرف نگاهش کرد و به محض رفتنش داخل حمام، ز یب باراد

 !میکنم بدبخت شد یتاسف اعالم م تیما! با نها یبدبخت یعنیجسارت تو  نیا-



 

*** 

 

 شیکرده بود. حسام را در جا یریرا شسته و خانه اش را گردگ شیها ظرف

 گرفتن برنا شد.  یکشت یها لمیف دنیصدا به د یخواباند و کنار او ب

 قلبش گذاشت و در دل گفت: یرو دست

 ! "سوزان برنده شه ذارمیکنم که ببرم. نم یم یکار لم،یف نیا یمثل تو، تو"-

 ید. پلش رهیخ لشیبه حسام انداخت و باز به موبا ینگاه میرا متوقف کرد. ن لمیف

 لب گفت: ریز نباریاش کرد و ا

 ذهنم زنده شد!  یتو ییها زیچ هی لمیف نیا دنیخوبه که با د-

 ییمهم نبود قرار است به دعوا یفشرد. برا شیدست ها انیرا محکم در م لیموبا

 بعد از برگشتن برنا بخورد.  یا یلیس ایبزرگ مهمان شود 

 جواب دادن ماند.  یاش را گرفت و منتظر برا شماره



 بله!-

 مست بود؟! ایخواب  شیصدا

 !؟یخواب بود-

 !؟یداشت ی! کاررونینه! تازه از حمام اومدم ب-

 !ضهیحسام مر-

 خب؟!-

 کردن.  شیمش دکتر بستربده! برد یلیاوضاعش خ-

 !"خدا نکنه". در دل نجوا کرددیدرون دهانش قرار داد و انگشتش را گز دست

 !هیچ صشونیخب تشخ-

 از حد ممکنه تشنج کنه! شیاز تب ب-

 زد و ادامه داد: ی! دلش آرام گرفت. لبخنددیبرنا را شن قیعم نفس

همه  ،یگرفتار دونمیم ،یکار دار دونمی! مایشبم شده ب هی یبرا ؟یایب شهیم-

 ... ایب کنمیبه آرامش دارم. خواهش م ازی! من نایب یول دونمیهارو م نیا ی



 :دیبه چشمانش بخش یمصلحت یا هیگر

 کنم! یخواهش م-

 که گفت: دیبرنا را شن یصدا

 !امیکنم و م یم یاوک ه،یپرواز ک نمی! ببامیفردا بعد از جلسه م م-

 دهیبرنا کش یکه فرداشب برا ییو به نقشه ها دیصدا خند یاز ته دل، ب رخساره

 زد: ثیخب یبود، لبخند

 مرد من! مرس...  ی. مرسزمیعز یمرس-

 برنا قطع شد: یبا صدا حرفش

 !ریبرو به بچت برس! شب بخ-

 یرا قطع کرد. حوله اش را با لباس لیفرصت دادن به رخساره، موبا یب بازهم

جرعه اش را  نیاز پارچ کنار تخت پر از آب کرد. اول یوانیاسپرت عوض کرد. ل

 بکر! یدر سرش روشن شد. فکر یفکر د،یکه نوش



و ارسال ا یبرا یامکیشب بودن وقت، پ مهیتوجه به ن یب ل،یباال گرفتن موبا با

 کرد:

! شهیرو م زتیسوپرا ،یرو ارائه بد دهیا یدارم! اگه فردا به خوب زیسوپرا هیبرات -

 ط داره!رب نایبه آدر
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 "قسمت نهم"

 

 

 "شود! یانسان ها باز م نیتر قیال یراه ها برا نیباتریز"

آنجا بودند،  شیکه دو روز پ یبعد از ظهر در سالن 6سر ساعت  دیارائه با یبرا

 رفتند.  یم



 یخال یبا عوامل جلسه بر سر وقت ها دیزودتر از برنا و سوزان رفت، با مهرآنا

 ی. باراد برادیرس یبعدش به توافق م یجلسات روز ها یبرگزار یسوزان برا

مارک با او همراه شد تا هم مهرآنا تنها  یو باربر یحقوق یانجام دادن کار ها

ر د یبه همکار یرا راض دیتول ریمد گر،ید ینباشد و هم بتواند قبل از مارک ها

 ترهم بکند.  یمیقد یکارها

 ینیزدند تا با ماش رونیاز هتل ب65ز آن دو، درست سر ساعت و سوزان بعد ا برنا

 آن دو گذاشته بود، بروند.  یکه باراد برا

 "ود.ش یانسان ها در نظر گرفته م نیتر دهیچیپ یها، برا میتصم نیسخت تر"

باز کند، خودش فورا به سمت در عقب  شیبرنا در را برا نکهیقبل از ا سوزان

را  دیکرد و با رفتن به سمت در راننده، کل ثیخب یرفت. برنا به رفتارش خنده ا

 نشست.  نهیعقب، دست به س یدرون در انداخت. در که باز شد، سوزان فور

 ا چرخاند. ر چیسوئ ق،یعم ینفس دنیخرجش کرد و با کش هانهیاندرسف ینگاه برنا

 !تایوریسن ریخسالم! صبح ب-

 شد.  رهیاز پنجره خ رونیآنکه نگاهش کند، به ب یب سوزان



 !ریسالم! صبح توام بخ-

 دنده عقب گرفت: برنا

 اسب جان؟! مینگاهم ارزش ندار هیبه اندازه  گهید-

هدف برنا از دادن القاب گوناگون به او، فقط به حرف  دانستیکه م سوزان

 نشان داد.  الیخ یآوردنش است، خود را ب

 کنم! نیتمر یکم خوامیم ،یبر یزود شهینداره! م یربط-

 نگاهش کرد: نهیتکان داد و از آ یسر برنا

 اول صبح! یبایز یشما بگ یهر چ-

 :دیکش نییدو بند انگشت پا یرا به اندازه  شهیآب دهان قورت داد و ش سوزان

 گرمه!  یکم-

 گولگون شده اش شد: یگونه ها قِیخاص دق یکرد و با لبخند کیدنده را  برنا

 همراهه! یبا گرم تمیسرد-

 باالخره به سمتش برگشت: سوزان



 !؟یچ-

 زد: یچشمک برنا

 شد! ریکه د می! بریچیه-

 "شود. یم یافراد جار نیحرف ها، از دهان مرموز تر نیکج فهم تر"

 

* 

 داشت.  یا یصبح که از خواب بلند شده بود، حال عال از

پاشنه بلندش را از کمد در  یسفارش داده و کفش ها یکیش  یمجلس لباس

 آورده بود. 

دست نخورده اش را  یشیقرار داده و لوازم آرا دید یرا جلو متشیگران ق عطر

 آن قرار داده بود.  ی شهیکنار ش

و بزک  دهیبه سر وصورت خود کش یرا حمام برده و خودش هم دست حسام

 بود.  قبل آمدن برنا را انجام داده یها یدوز



نما را با  نیحاضر کرده بود. بهتر شیغذاها را برا نیکادو و خوشمزه تر شمع،

داختن ان یرا برا شیطال نیتر بندهیو ز دهیبه خانه اش بخش ونیدکوراس رییتغ

 در گردن، دست و گوشش آماده کرده بود. 

 انجام دادنش از فرصت یداشتن برنا را کرده بود و برا شهیاغوا کردن و هم قصد

 کرد.  ینم غیدر چیامشبش ه

خواست. امشب  یخواست. رک از او فرصت م یقهرمانش را م شهیمرد هم آن

 برد. امشب یو م دیشو یبرنا را م یرگیروشن که ت یشد. شب یخاص م یشب

 یبرا خواستیو از او م دیبخش یم ش،یداشتن برنا را به خاطر تمام نبودن ها

 نرود! ییباشد و بماند و جا شهیهم

که ممکن بود با برنا داشته باشد، لباس  یآخر شب یزد و برا ثیخب یلبخند

 کرد.  یبرنا م یخواب قرمز رنگش را برتنش تصور کرد. آخ که چه با مردانگ

 !یخان! مال من یامشب مال من-

 

* 
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پارک کرده و به همراه سوزان به سالن اجتماعات رفته  نگ،یپارک یرا تو نیماش

 بودند. 

ه داد یو دو صندل زیم کیبه هر گروه و مارک داده و  نیوقت تمر قهیده دق یبرا

 انجام ارائه داشته باشند.  یبرا یبودند تا بتوانند تمرکز کاف

ر امان آنجا د یبرنا و مرد ها ی رهیآنکه راحت باشد و از شر نگاه خ یبرا سوزان

داشت را بر تن و چکمه  رهیت یکه رنگ قهوه ا ییبلند ِ تا مچ پا یباشد، مانتو

انتخاب کرده بود. شال و لنز  شیپاها یآن مانتو به عنوان پوشش دهنده  ریز یا

 دهیکه صورتش را نما بخش دبو یجذاب یهارمون نیرنگش هم آخر یخاکستر

 بود. 



اش بود که برنا از در سالن وارد  ییکردن لب تاپ و طرح اجرا میتنظ مشغول

را سخت  شیفشرد و دست ها نیرا محکم به زم شیشد. نگاهش نکرد، پاها

 کردن، کرد.  پیمشغول تا

 م؟یکن نیتمر-

قشنگ تر  یلیخ زیاگر او مدل امروز نبود، همه چ یخواست. حت ینم نی! تمرنه

 رفت.  یم شیپ

 صاف کرد: ییگلو

 !میکن نیبا...باشه! تمر-

 یکتش گرفته بود. برا یرا جلو گرشیدستش را پشت کمر و دست د کی برنا

باال انداخت و اشاره  ییگرفته بود، ابرو قیکه خودش را عم یکردن سوزان جیگ

 کرد: زیبه م یا

 !ست؟یاونم ن ایجا که حقم هست؟!  یکم-

 باشد! ایاو مح ستادنیا یبه چپ رفت تا جا برا ینگفت و کم چیه سوزان



 شیآماده کرده بود، نگه داشت و رها شبیکه د یینوشته ها یرا بر رو  موس

زد و با باز و بسته کردن  یفلش بک شیها ییکرد. در ذهن به گذشته و توانا

 به سمت برنا برگشت.  ش،یچشم ها

صورت خودش گرفته شده بود را با چشم  یکه در دستان او و جلو یگل شاخِ

 بخند زدند:. تمام صورتش لستیباز نگر ییها

 !ه؟یچ نی... ایا-

 کج زد: یلبخند برنا

 نتیز یلیزن خ هیکنار گوش  ایکت  یگوشه  ی! گل برامیشروع کن دهیا نیبا ا-

 !هیقشنگ

مرد با تمام  نیاراده چشم در چشم او دوخت. ا یآب دهان قورت داد. ب سوزان

 در چنته اش داشت! یخوب یها دهیچه ا شیها یبد

لب  ریگل را از دستش گرفت و ز ش،یتکان داد و با جمع کردن لب ها یسر

 :دینال



 خوبه!-

ر د شیکه سوزان با آرا ییها یکار زهیو به ر دیرا به دندان گز شیلب ها برنا

 شد: قیصورتش به کار برده بود، دق

به فکر فرو  یکنه ول ی. مرد رو اغوا نمادیکردنت خوشم م شیطرز آرا نیاز ا-

 برش! یم

 راست سوزان که جلو بود، ضربه زد: یپا یجلو برد و رو پا

 !ادیخوششون نم دهیخم یمرد ها از زن ها ،یپاتو صاف نگه دار تا قوز نکن-

 عقب رفت. ی. پا صاف کرد و قدمستینگر یرگیاش را به خ رهینگاه خ سوزان

 که رابه راه ییاطالعات از زن ها بهت بدم! زن ها از مرد ها یبذار منم کم-

 . ادیخوششون نم دنیبهشون نخ م

قدم جلو آمدن جبران  کیرا جلو آورد و قدم عقب رفته سوزان با  شیلب ها برنا

قرار گرفته بود را نشانه گرفت و با  زیم یکرد. دست آزاد از گلِ سوزان که رو



 نیمرا تخ شیتتو قیدق یبسته، جا یدست راستش، با چشم ها یانگشت اشاره 

 . ستادیزد و همانجا ا

 و لب زد: دیکش یقیعم نفس

نگاه  متونیگرفت. با چشم بسته م م دیند شهیتورو نم یدوست داشتن یتتو-

حس  تونمیرو م سازهیکه گلگون شدن گونه هات رو م ی. خجالتنمیخمار تورو بب

 کنم. 

 تر آمد.  نییپا لیم دو

 کنمی. حس میکنیتظاهر به خوب بودن م یدار یبرات سخته ول دنینفس کش-

 ! یکن یاشتباه م کنمیچون حس م یکن یتظاهر م

 اش بود.  یتر مَقَر ِ بعد نییپا یکم

... . گشتمیبازهم فرق دار یول ،یمادر ،یزن ،یمحکم ،ی! سختهیبا بق یفرق دار-

 یهاش نتونستن کس ینه داخل ینه اجنب س،یتا پار هیاز ترک ش،یاز تهران تا ک

 ...!ی... دارمن جا بدن! تو... فرق یمثل تورو تو



 نهیزن آ نیکرد. ا یبسته ام آب دهان قورت دادن سوزان را حس م یچشم ها با

 تقیداد. حق یرا نشان م قتیحق نیبودن بود وگرنه ع نهیبود. تنها گناهش آ

 برنا! یگرم کننده  یمغلوب شدن قلبش در جدال با رفتارها

. دازهنیزبون م ریز یسیمثل ق یمزه ا هیبهت  یکیازت دور شد چون نزد شهینم-

 شیتا ته بخور خوادیکنه، هم دلم م یچون دندون رو سر م شیبخور یتونیهم نم

 و تهش...

 باز کرد و زبان به سقف دهانش چسباند: چشم

 بهشت بود! نیاووف! خوردنش ع یتهش با خودت بگ-

 ،جانیشدند. ه یم نییسوزان و خودش، همگام با هم باال و پا ی نهیس ی قفسه

 ارنبیبرنا بود که حرفش آورد. ا نیکه بود، باز هم ا یزیخواستن، داشتن، هر چ

 زن جوان بود.  یبه ساعت مچ دهیمچ او و چسب یرو شیدست ها

 ی. اون روز از توقع جواب دادن دارم. اگر بگرسهیبه آخر م یروز هیساعت  نیا-

 نه...  یاما اگر بگ چ،یآره که ه

 م فشرد و ادامه داد:و مچ دست سوزان را محک ساعت



 شکنم! یساعت رو م نیخودم، تو و ا-

 

 [62:47 55,76,68, ]ژست

#680 

 داد.  رونیب تیکالفه اش را با عصبان ینفس ها سوزان

 نشو! کیبه من نزد-

 لبخند زد: برنا

 !نینچ یامشب برنامه ا یبرا-

 مو ال درزش بره! نکهی! کامال فشرده، بدون اچنمیم-

د، شدن یوارد م یگریپس از د یکیبه در سالن که باز شد و افراد  ینگاه برنا

 لب جوابش را داد: ریانداخت و ز

 منه! یانتخاب تو، برنامه -



و با آن ها آشنا شده بودند، پخش کرد.  دهیکه دو روز قبل د یبه افراد یلبخند

کردند اما  یبه چشم الگو نگاهشان م گرید یو گروه بیبه چشم رق یگروه

ست د بش،یشکست دادن رق یبود. برا بیبرنا مهم بود، نگاه رق یکه برا یزیچ

 برنده! شهیهم یناشد. او برنا بود، بر یدر درون خودش م یبه دامان هر صفت

 

* 

 

ا باز کرد. ر گشتیبرم شیسال پ نیبه چند شینوشته ها خیکه تار یدفترخاطرات 

 را بست: شی. چشم هادیچیدر سر و دماغش پ یو نوستالژ یکهنگ یبو

 !نی! لطفا منو نکشنیمنو نکش-

 گرفتند.  یجانش را م ز،یبه ر زیکه ر یگفت. کلمات یرا م کلمات

 اول دفتر را بدون نگاه کردن به آن، باز کرد.  یو صفحه  ستیسر در کافه نگر به

 !ایبرد یباهاش روبه رو ش دیروبه رو شو! با-



ه قلب شکست یصدا دنیکرده اش داد. با شن خی یاز در گرفته و به قهوه  چشم

 . ختیاش، آهسته اشک ر

را به دفتر  انشیگر یبلند شده اش را در دست گرفت و چشم ها یها شیر

 دوخت:

منتظر برگشتن من به خانه هستند.  یاست. همگ6081سال  ریت کمیامروز -"

و که من ر یاونو به پول یقمار کردم. زندگ کمیکه من سر داداش کوچ دوننینم

 یدست هام پر از پول ها یفرستاد، فروختم. االن تو یبه خارج از کشور م

 یلیخ دونمیم یول رمی. دارم مستمیدرشته، اما خوشحال ن یو سکه ها یخارج

 "!شمینم مونیزود پش

داد. لب  رونیبند کرده اش را ب یرا به سمت سقف بلند کرد، نفس ها سرش

آرامش به صورت ِ  یکم ش،یها شیر یزیرا به داخل دهان فرستاد تا ت شیها

نوشته  یملتهب از اشکش بدهد. آرامش که گرفت، چشمش را به دفتر و ادامه 

 معطوف کرد: شیها



من به خونه،  دنیرس ریو د یتازه متولد شدم به خاطر سهل انگار یبچه -"

دادخواست طالق داده و مرد. زننم  مانیمدفوع خودش رو خورد و به محض زا

 ادریکنم؟ ه یکنم. چطور بدون اون زندگ یراض تونمیرو نم لوفری. نرهیداره م

 تونهینم ره،یگداره که اگر ن ینیسنگ ی هیتو مهر شیچون پ گرده،یبرم گهیم

چشم  یآخرش از جلو ینبود، نگاه لحظه  یا یزن پولک لوفرین یکنه. ول یزندگ

نه وجودتو! اعتقاد داشت  خوامیگفت نه پولتو م. حرف آخرش که شهیهام دور نم

 نیرحسیام  شنهادیخونه، بچمون مرده! اگر پ یکه بخاطر آوردن پول حروم تو

و  موندمیم رانیتو ا دیگرفتم، با یمکردم و اون پول رو ازش ن یرو قبول نم

 یدازراه ان یصنعت تونستمینداشت. نه م یسود چیمن ه یبرا رانیا یموندنم تو

 ششنهادیمن بود و پ لیوک رادیبرسم. ه یبه آرامش روح تونستمینه مکنم و 

 یدیکار جد یوضع االن من بود. رفتن! رفتن و راه انداز یبرا شنهادیپ نیبهتر

 یمن چ یشم با اون! برنا، برنا ییو قضا یحقوق یو فکرش از من، کارها دهیکه ا

منو  یبود زجر ها نیشد. مهم ا یآزاد م دمیرفت زندون، شا یم دیشد؟ شا یم



منو  یروز هی. اونم کشهیطعم نشدن نم چوقتیه یول شه،ی. سابقه دار مکشهینم

 "... بخشهی... نمبخشهیوقت منو نم چیه لوفری... نلوفرین یول بخشهیم

 نامنظمش یگذاشت و دفترش را محکم بست. نفس ها گرشیدست د یرو دست

 منظم کرد: ق،یعم یرا با نفس

مهم  رلوفین گهی. دگردمیبرم گهید ی! فقط سه هفته گهید یفقط سه هفته -

 فقط برنا و بخشش مهمه! اونه که مهمه! ست،ین

 

* 
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 ی. سوزان لبخندهادیرس یم نیدست زدن از هر طرف به گوش حاضر یصدا

داد، باراد دو دستش  یتکان م میبه نشان تعظ یزد، برنا سر یخاص خودش را م

زد، مهرآنا خودکار و دفتر کارش را  یدست م ه،یباال برده بود و همگام با بقرا 

خبر بود از دل دوستش  یفرستاد، ب یمثبت م یسوزان انرژ یباال گرفته و برا

 جوشاندند.  یو سرکه در آن م ریکه انگار س

آوردن پاور مورد نظر بر  یو سوزان برا ستادیدست ها که آرام شد، برنا ا یصدا

خم نشده  نباریسوزان که ا یلب تاپ خم شد. دقت برنا به حرکت پاها یرو

 . دیکش یم رونیپسر مو را از ماست ب نیبود، ا صیبودند، قابل تشخ

 جهت داد.  رییکه برخواست، چشم برنا هم تغ سوزان

 یارائه برا یجا نی. بهترنیکه به ما داشت یاز اعتماد گسترده ا یسالم. مرس-

که شما نسبت به برنا، در دو جهت برگشت و  هیحسن نظر نیمن، نشون دادن ا

برنا به قرار داشتن  یهر کدوم از اعضا ایمن  شهیباعث م نی. انیرفت ارائه دار

 ببالن! ییجا نیدر همچ



وزان س دانستیبودند. برنا منتظر خطا بود با آنکه م رهیبا دقت به آن دو خ همه

 هم ندارد.  یخطاست و اشتباه لپ یاوامر ب نیدر ا

 یبه سمت برنا برگشت. دست نه، خط کش نانیصاف کرد و با اطم ییگلو سوزان

ت منتظر دس یحرکت، برنا کیاو برد تا در  ی قهیدر آورده و به سمت  فشیاز ک

 و مات کند. شیسوزان را ک

 لیشما ست،ین یکه تکرار نکهیکجا؟! بخاطر ا ،ی! چرا، چطورپلماتید ی قهی-

 یکه ممکنه تو یا گهید یها رادیبخشه و نگاه رو از ا یام مزشت نداره، احتر

 یلیخ ؟یکشونه! چطور یوجود داشته باشه، پرت و به سمت خودش م پیت

ارک و م شهی. اتو مرهیگیسخت شکل م یلیخ یول شهیساده به لباس دوخته م

هم  رنطویا شه،یچسبونده م ره،یگیقرار م رشیکه دکمه ز قهیکار به سمت چپ 

 کاررو دو برابر کنه! کجا؟  ینما تونهیو هم دکمه م داستیمارک کار پ

 یحبس شدن ِ برنا، لبخند نهیکش را به سمت گردن برنا برد. نفس در س خط

ارها در که ب ی. گردندانستی. نقطه ضعف برنا را مدیپاش شیخباثت بار به لب ها

 زد.  یم ریگرما قرمز شده و در سرما که



هر  یکه چشم ها یرگ یگیرگ گردن! در همسا یقسمت فوقان !نجایا قایدق-

و هم باعث گرم  م،یکن یهم نگاه هارو جلب م ینطوریکنه! ا یم ریرو تسخ یزن

 !میشیزمستون م یگردن تو یشدن نسب

به گردن برنا، در هوا نگهش داشت  دهی. نرسدیکش نییباال برد و خط پا انگشت

 و ادامه داد:

 یلیم خباشه ه یتجمالت تونهیهم م قهی م،یخطا کار کن یو ب قیدق نطوریا یوقت-

س جن ی دهیاز ا میتونیم ست،یبود که ن ادی. البته، اگر گرماش زیساده و کار

 !میکن یو مناسب با جنس پارچه، الگو بردار میریمتعادل پارچه کمک بگ

ز به برنا که هنو ینگاه می. ندیگروه ها را د یمثبت زدن همه  کیت یبود، ول دور

 زد.  یپوست ریز یخند شیجاده از گردنش بود، انداخت و ن کیاندر خم 

 بایتقر5768و  5760بلندتر از کت باشه! مد  دیقد لباس و کت! لباس با یبلند-

 قهی. البته که سلدنیمدل رو م نیتکرار ا یبه اجازه  نیبه هم بودند و ا کینزد

اما مدشناس ها، صد در  خوادیموضوع رو م نیمن تکرار ده ها سال ا یشخص ی

 تونهیکنن. اگر کت کوتاه تر باشه، قد لباس م ینم یزیر یرو پ دهیعق نیصد ا



بشه، و در صورت لزوم کت در آورده بشه و فقط با لباس  یشلوار کت مخف یتو

 رو در ی. حاال، حالتدنیرو از دست نم یزیظاهر بشن. اما اگر هم با کت باشن چ

 که لباس کوتاه تر باشه!  نیرینظر بگ

 کرد.  ریکمر برنا گذاشت و نگاه خمار او را دستگ یکش را رو خط

 یبدنش در حالت خستگ دنیکش یحت ایخم شدن و  یبرا ینوع تعادل چیمرد ه-

 . رهیگیو اعتماد به نفسش رو م شهیم داینداره. در هر دو حالت بدن پ

 آهسته به شکم برنا زد: یا ضربه

  .ستین یدارن مشکل یکه شکم شش تکه ا ییمرد ها یبرا نیاالبته که -

 :دیخند

 که معموال شکم و پهلو دارن.  گمیم یا یادار یمورد ها یبرا-

 . دیکش یبد یکار آخر سوزان در دل نقشه ها یو برا دیدر دل خند برنا



مدل  میبحث بشه که با سماجت تمام، اصرار دار دیدر آخر در مورد مدل کت با-

 یساده، خط دار، دو طرفه باشه. هر دو طرف مورد استفاده. طرف داخل دیکت با

 ! یو ادار یعاد یاستفاده ها رونیطرف ب ،یباران

 !میداشته باش ریخالصه و کم وقت گ یکردم ارائه ا یسع

که در جمع بودند شروع به دست زدن و تشکر کردن، کردند.  یافراد ی همه

خم شدن، صاف  یخود قرار داده و ب یجلو زیم یکرد خط کش را رو دایوقت پ

س در نامحسو یلیبه سمت برنا رفت، خ یو کم ستادیا نهی. دست به سستدیبا

 جمع، حرفش را زد: یدست زدن ها انیم

 !دمیشکست م تو،یبه ظاهر قو یها یمرموز باز نیرو، ا ثتیتورو، افکار خب-

 یبخندو ل دیاش کش ینیب یگوشه  یخرجش کرد. دست هانهیاندرسف ینگاه برنا

 زد:

 منتظرم! تا،یوریمنتظرم سن-

 طیلآخر را به امضا برسانند، ب یو قرداد کار دیایبه سمتشان ب یکس نکهیاز ا قبل

 سوزان و دخترش گرفته بود را به سمتش گرفت: یبرا زیکه به عنوان سوپرا ییها



تم، تهران برنامه داش ی. برایبا دخترت تنها باش خواستمیشب م هی یبرا-

 نمایس یدو نفره  طیبل هی. یو وقتت رو با دخترت بگذرون یایتوهم ب خواستمیم

 پارک ارم! یکامل تو یشب گذرون هیبچگونه داشت با  یلمیکه ف
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 خم شد تا راحت تر حرف آخرش را بزند: یکم

 شیبه ک ی. صبح هم با انرژیدیخوابیشونه ت بود و م یآخر سرم سرش رو-

 یختس یدرس ها ونیم حیزنگ تفر هی. یکارهارو انجام بد یتا ادامه  یگشتیبرم

 !شونیپشت سرگذاشته بود یبود که به خوب

نگاه  شیمرد روبه رو یمتعجب، کالفه، ناراحت از دست خود، به چشم ها سوزان

راحت  یلیکه برنا خ دیبگو یحیبدهد، توج یحیبزند، توض یکرد. خواست حرف



در مورد قرارداد با او حرف بزند، برگشت  خواستیکه م یپشت، به سمت مردبه 

 باز نگه داشت! مهیو دهان سوزان را ن
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 . دندینوش ینشسته بودند و قهوه م زیسه دور م هر

 فت.ر یآن به تهران م یطبق عقربه ها دیبود که برنا با یسوزان به ساعت نگاه

گرفتن دست ها  یقلبش برا د،یجوش یدختر و مادر بزرگش م دنید یراب دلش

زد. چرا زبان به کام نگرفت که تهش  یدانه دخترش تند م کیگردن  دنییو بو

 بشود؟ نطوریا



. انداخت ینگاهم به سمتش نم مین ینظرش داشت اما حت ریز یچشم ریز برنا

 قدرت به او بود و بس! یادآوری یکردن نبود، کم هیتنب

 باراد!-

 . دیاز قهوه اش را نوش یقلوپ باراد

 جونم داداش!-

باشه! فقط  مهینصف و ن یتهران! تو نبود من حواست به کارها رمیمن دارم م-

 !ستمیامشب تا فردا ظهرو ن نیهم

 یخم شد تا دستمال کاغذ زیم یسوزان برگشت خورد. بر رو یدر گلو قهوه

 آنکه نگاهش کند، دستمال را به دستش داد و روبه باراد گفت: یبردارد. برنا ب

اشه. ب ادتی ممیبست یکت ها م ریز ی هیبابت ال دیکه با یاون قرارداد یراست-

 چربه بهش! یخودت م یداره که قلق ها ریکارش گ یکم

 لب گفت.  ریز یا "باشه"سر تکان داد و  باراد



شمان چ کیدهد، نزد یبه سوزان نشان م یعکس نکهیتبلتش را به حساب ا مهرآنا

 سوزان برد. 

 سوزان عکسِ قشنگه؟!-

 و در دل خواند: ستیداد، نگر یکه مهرآنا نشانش م یبه نوشته ا سوزان

 ". چت شده؟یدیم یسوت یخوشحال بودن فقط دار یجا ؟یزنیچرا تپق م-"

 زد.  یظاهر یلبخند سوزان

 . میکار کن گهیرنگ د هیبا  دیبا نجاشویو ا نجای. فقط اهیآره عال-

 نوشت: یرا از مهرآنا گرفت و برا تبلت

 هنکیبه درک، بدون ا نایگرفته بود. اصال ا نمایس طیبل یمن و آدر یبرا"-

رم، خودمم ب یحت تونمیمنو با خودش ببره. من االن نم تونستیبخوام م یمرخص

 "شم!در خدمت مارک برنا با دیچون قرارداد امضا کردم و منحصرا با



را از جا  او "رونیب میبر ایب"و با گفتنِ  دیکش رونیتبلت را از دستش ب مهرآنا

از تن  یمین دنیداد و با بغل کش لیبه باراد و برنا تحو ی "دیببخش"بلند کرد. 

 شاپ برد.  یاز کاف رونیسوزان، او را به ب

 و دم گوشش گفت: دیاز در، در آغوشش کش رونیب

 یطور هی. هر بار یزجر بکش دیتو آدم تو فقط با نیهر کار ا یآروم باش! برا-

 ... نی. وقتشه که بزنمش زمکنهیم وونهیواقعا داره منو د گهیکنه. د یم تیتورو اذ

مهرآنا قصد  یاز چشمانش به مقصد شانه ها زیبه ر زیکه ر ییاشک ها سوزان

 گرفت و گفت: شیمهاجرت داشتند با نک انگشت ها

 گهیفکر کنه د خوامیخوام نقطه ضعف دستش بدم. اصل... اصال نم ینه! اصال نم-

 کنترلم کنه! تونهیم

 کرد: یمهرآنا نچ 

 چه برسه به تو! شمیم وونهی. من دارم دیدیرو م یلی. خیایکوتاه م یلیخ-



 ابان،یبه آن طرف خ یآمد. نگاه رونیو از آغوش مهرآنا ب دیکش یپووف سوزان

 . دیبودند انداخت و آه کش دهیرا در آغوش کش گریکه همد یمادر و دختر

 هیاز  ه،کنیم زیطرف منو سوپرا هیست. از  وانهیلعنت به تو برنا! لعنت... بخدا د-

 . زنیریگوشت تنم م یتو پرم که همه  زنهیم نیهمچ گهیطرف د

 . دیکش یآه مهرآنا

. وونهید یبرنا نیا ایاحمق،  رادیاون ه ای. یزجر بکش دیبا شهیقربونت برم. هم-

 و وجدان ندارن! یدرست و حساب یتو رو یزندگ یمردها

 کرد: دییو با سر تا دیرا در دهان کش شیلب ها سوزان

 آره! و منم عادت کردم!_

 دستش را گرفت و گفت: مهرآنا

 داخل! نذار شک کنن!  میبر-

 یصورت ده،یخم یگفت و به دنبالش راه افتاد. با شانه ا یا "باشه " سوزان

 ماالمال از دخترش!   یناراحت، فکر



 باراد مهرآنا را صدا زد: دند،یکه رس زیم به

 خانوم...  یمهر-

 سوزان را رها کرد و به سمت باراد برگشت: مهرآنا

 بله!-

ارو ه رعاملیمد ی. امضانییژست شما ندهی. نمانیایقرارداد ها با من ب یبرا دیبا-

 !میسوزان خانومو ببر دیکه خواستن، با

 داد، گفت: یکه سرش را تکان م یرا برداشت و در حال فشیک هرآنام

 !؟یایمن حاضرم. سوزان تو نم میباشه، بر-

 و!بگ "نه"که برنا با چشم و ابرو اشاره داد  دیبگو "بله"دهان باز کرد  سوزان

 آن دو را تنها بگذراند. یساعت یگفت تا مهرآنا و باراد برا "نه" سوزان

 کرد که یشاپ نگاه م یاز کاف رونیچانه اش گذاشته و به ب ریدست ز سوزان

 سوال برنا، او را به خود آورد: 

 کنن؟ یکار م یکنه، پدر و مادرش چ یبچه اشتباه م هی یوقت-



 حوصله جواب داد: یب سوزان

 حوصله ندارم جواب بدم!-

 کنه!؟ یم کاریش چ گهیکنه، همکار د یهمکار اشتباه م هی یوقت-

 ال نگاهش کرد و گفت:ح یب سوزان

 نکرده که من ناراحت شم و بالعکس! یکار ی! تا حاال مهردونمینم-

 !یاما تو امروز به من... به من آزار رسوند-

 پوزخند زد: سوزان

 خوب کردم!-

 زد: یپوست ریز یلبخند برنا

 باشه!-

 مکان داد: رییاش تغ نهیس ریچانه اش به ز ریرا از ز شیدست ها سوزان

کنم، هم  تینیب شیپ تونمیهم رو! هم م ،یشناختن سخته! هم مرموزتورو -

سرسختم،  ،یکرد فیتو اونروز خوب منو تعر ی. ولیکن زمیسوپرا یتونیم



! از ستمیحق من نباشه ن تونهیکه م یزیدنبال چ هیبق یقدرتمندم، مثل زنا

 یم ماستتبهت بگم که هرگز فکر نکن ال نویا خوامیم یشناسیکه منو م ییاونجا

 کنم... 

 !برمتیم-

 و ادامه داد: دینشن سوزان

، شادم کنه، فکرم رو آزاد کنه تونستیم یلیدخترم خ دنیکنم که د ی. انکار نم-

 رو قشنگ تر کنه... میزندگ یحت ای

 با لذت نگاهش کرد. نباریا برنا
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 !برمتیم-



که فرداها  خوامی... نمیخوام که منو ببر ی. نمرمیبار منت تو نم ریاما باز هم ز-

 ... یمنت بزار یه

 گفت: یبلند تر یو با صدا دیکوب زیم یمحکم رو برنا

 !ریور و ور و ور! زبون به دهن بگ یه ریترمز بگ برمت،یم گمیدختر! م یه-

 . ستادیهو ا کی یادی. قلبش از تپش زستادیسوزان از حرف زدن ا دهان

 ؟یچ-

 داد: هیاش تک یو به پشت صندل دیکش ینفس آزاد برنا

پرواز 9مثل تو! ساعت  یکی یعوض بشن حت خوانینم چوقتیاووف! زن ها ه-

چون  ارمیبارادو نم ،یبمون ندهینما یب نجایا خوامیچون نم ادیب دی! مهرآنا نبامیدار

که دوست و  نهیا یبکن9که تا ساعت  یداره. تنها کار یقرارداد یبرنا کارها

تو  شیکی نن،یبیرو نم گهیهمد. تازه یبه موندنش با باراد کن یهمکارت رو راض

تن، با هم گش ادیروزها ز نی. خداروشکر ایکیش تو اتاق اون گهید یکیاتاقه و  هی

 به هم عادت کردن!



 زد و گفت: یاش را پنهان کند، لبخند یتوانست خوشحال یکه نم سوزان

 اون با من!-
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 یم شیکند. غلغل کنان پ یم دنیشروع به جوش یعاد یاز نگاه یعشق گاه"

 "که با جسارت تمام، حس و حال معشوق را به مرز پختن برساند.  ییرود تا جا

که هر کدام با دوست و برادر خود کردند، به فرودگاه  ییها یاز هماهنگ بعد

 داد.  یو باراد پووف کالفه سر م دیکش یم غیرفتند. بماند که مهرآنا ج

 پرواز دارم! یایمن فوب-

 باز نگاهش کرد.  یبا چشم ها سوزان



 !؟هیچ یبرا دنتیترس گهید ،یایو م یریم ،یکن یانقدر پرواز م ؟یچ-

 . دیبخش شیبه چشم ها دهیهراس یرا در دهان جمع کرد و نگاه شیلب ها برنا

 !ترسمی. از پرواز مشهینم یبرام عاد-

 کرد: زیچشم ر سوزان

 ... یدیکه نترس شیپ یسر-

 یکه با جسارت نگاهش م یبه صورت سوزان کیباال انداخت و نزد ییابرو برنا

 کرد، شد و گفت:

ده من ش دنینترس اینبودم که متوجه ترس  تایوریبه نام سن یمن کنار فرد-

 باشه!

 و شوک زده فقط گفت: دیعقب کش سوزان

 ... هوی یجلو یایترمز م یو ب یدیگاز مب... باشه! چرا -

 زد: ثیخب یلبخند برنا



که  یی! من حواسم به پشت، کنار و جلوم هست. توییتو ادیترمز م یکه ب یاون-

 !یریم شیو پ یکنیداغون م یدار

 !و؟یمن؟ داغون؟ چ-

 رو! یبپرس ک-

 رو؟ یک-

 بود: یخمار برنا، قاب گرفتن یها چشم

 من رو!-

 دیدر دست دارد که شاه کل یدیشود. انگار کل یدر زدن وارد م یب یعشق گاه"

 یب تیمیبد آن، صم ایخوب  تیآورد. خاص یفرود م میهم در مقابل سر تعظ

 "بدِ  بد!  ایخوب ِ خوب است،  ایآن است... عشق  یعذر و بهانه 

. برنا دیتپش به قلب سوزان بخش ،یقیشدن نگاه برنا و سوزان به طرز عم یکی

 مایرا بست. زمانِ اوج گرفتن هواپ شیدهان قورت داد، سوزان چشم ها که آب

 یگرفت تا سوزان و شانه ها شیلرزان سوزان را با دست ها یبود، برنا دست ها



رنا با هم سوزان و ب ی نهیس یشدن قفسه  نیی. باال و پافتندیبه شوک ب فشینح

 اتفاق افتاد. 

 !کنهیحواسم رو پرت م تتیبدون حلقه و معذرو یفقط گرفتن دست ها-

گاه خوب شدنش، مرد شدنش، سوزان  یبا گاه و ب ش،یبا رفتارها ش،یبا کارها برنا

هن پ ینیگل چ یبرا یبرد، دامن یشده م دهییتازه رو یها یپر از رازق یرا به باغ

 شد.  یباغبان م یکرد و برا یم

 یادیرت زسوزان فرو کرد. با قد یانگشت ها یمردانه اش را ال یها انگشت

ت دستش را با دس نیب یباز کرد، عرق ها یانگشت به انگشت سوزان را با صبور

 خودش پاک کرد و دوباره دستش را به دست سوزان چسباند. 

 حواسم رو پرت کنه! تونهیبله گفتن بدون فکر از دهن تو م هی-

را ممکن کند. مثال  یممکن ریکند تا هر غ یعذر و بهانه قبول نم یعشق گاه"

 یکه سوزان برا یکند. طور یبرنا به سمت سوزان را دو طرفه م یطرفه  کیراه 

شد؟!  یشد، چطور یچ یهو ممکن شدنش، بارها از خود سوال بپرسد: راست کی

" 



سوزان به لب  یخودش و سوزان را به چسباندن دست ها یدست ها ی گره

 د،یفهم ینم ی! کسدید یم خودش که د،ید ینم ی. کسدیگرما بخش ش،یها

دلش  یمثل قلقلک دادن دل در دلش که دل تو یزی. چدیفهم یخودش که م

 . دیکش ینبود، مدام چنگ به قلبش م

 کل تونهیمثل تو، م یمثل من، از جانب زن یدادن به مرد ادی تیمسئول هی-

 منو جمع کنه! یحواس زندگ

 میدست سوزان تنظ یگذاشت و دست خودش را رو شیپا یسوزان را رو دست

داده اش را از  هیتک یاو و سر به صندل یبسته  یخمار، چشم ها یکرد. با نگاه

خودش کج کرد و کنار  یشانه  یحرکت سر سوزان را بر رو کینظر گذراند، با 

 گوشش زمزمه کرد:

 .زنمیو بلند داد م ندازمیگلوم رو به کار م یها یکل سنسور یتکون بخور-

 خوامیباشه! م نیماش خوادیگلوم باشه م خوادیبوقم خوبه، مکه دست به  یدونیم

 . رمیآرامش بگ یکم اه،یس یپر از خاطره ها یبه اون شهر لعنت رسمیتا م



با حرکت آخر برنا، از شوک در آمد. سر و دستش را با هم بلند کرد که  سوزان

 :دیغر نباریسپرد و ا شیهم دست و هم سرش را به شانه و پا ،یبرنا محکم و جد

 . خوامی! آرامش ماریسگ منو باال ن یمخ من راه نرو سوزان! اون رو یرو-

 وار ادامه داد: کتهید

 آ... را... مش!-

ود، ب دهیتدارک د شیکه برنا برا ییو در جا دییبا حرص دندان به هم سا سوزان

 آرام گرفت. به خودش در دل فحش فرستاد:

 !"باشه بگو رادیمثل ه یکیاحمق! بازم به  اریبازهم کم ب-"

 !دمینشونت م دمیرس یوقت-

 او فرو کرد: یانگشت ها نیو انگشت ب دیکش یقینفس عم برنا

من به تو  دمیتو ملکه و من پادوت! فعال به من راه بده، رس میدیرس یوقت-

 !دمیچهارراه م

* 



مت گرفته و به س لیجفتشان بود که تحو لینه چندان بزرگ تمام وسا فیک دو

 راه افتادند.  یدر خروج

رفت، آنجا گذاشته بودند را برداشته و سوار شدند.  یکه برا ینیماش نگیپارک از

 را باال برد: شیبه محض نشستن، سوزان صدا

 ستمیرنگاوارنگت ن یبرنا! من دوست دخترها یکن یبا من باز دمیبهت اجازه نم-

 و تب کنم...  رمیچشمِ نگاه تو بم هی یکه برا

 را به سمتش گرفت و گفت: لشیموبا برنا

 یتیاون وجود داشت، هر فحش با هر ماه یاسم دختر تو هیمن! اگر  لیموبا نیا-

اون بله رو زودتر از موعد ازت  ،ینکرد دای. اما اگر پیبه من بد یتونیم یخواست

 !رمیگیم

 پوزخند زد: سوزان

 نه! ایته باشه من مهمه داش یجمع کن بابا! انگار برا-

 چپ را زده و به اتوبان وارد شد: یراهنما برنا



 یفرصتت رواز دست داد-
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کرد را محکم پس زد.  یم یباز شیکه در دست ها یکمربند نبسته ا سوزان

 انگشت اشاره اش را به سمت برنا گرفت:

 نکن! یبا من باز-

 :دیکش ششیبه ته ر یدست برنا

 چشم!-

 :دیداد کش یعصب سوزان

 !؟یکن یمنو مسخره م یتو دار-

 او انداخت: یعصبان یبه چشم ها یعاد یبه سمتش برگشت و نگاه برنا

 کنم.  یم یخوره؟! من فقط دارم خوش قول یبه حرکات من مسخره کردن م-



 :دیپرس یعصبان سوزان

 !!!؟یا یچه خوش قول ؟یخوش قول-

 :دیاش کش ینیب یبه گوشه  یدست برنا

م! چش گنیملکه و من پادوت! پادوهام م یشیتو م دنیکه گفتم به محض رس-

 چشم! گمیمنم دارم م

ش نشست و نفس شیبا برنا، در جا جهینت یب یکالفه از سر و کله زدن ها سوزان

ا از ر لشیچشم دوخت. موبا رونیبست و به ب یرا فووت کرد. کمربندش را عصب

را اطالع داد. بعد از آن هم با  دنشانیرس یامکیدر آورد و به مهرآنا با پ فشیک

 اش، منتظر جواب دادن شد: یزنگ زدن به مامان عط

 ... میالو مامان عط-

 ره؟یگینم تیگوش زنمیزنگ م یهر چ ییسالم دخترم. کجا-

نگرانت  دیتموم شده بود. ببخش شیقربون تو برم من خوشگل من. واال شارژ برق-

 کردم، دخمل مامانش کجاست؟



 شده؟ یخوابه مادر. چرا چ-

 !؟یمامان عط نیخونه ا-

 مادر؟! یآره، واسه چ-

 . زنمیهتل باز بهت زنگ م یمن برم تو الو  ،ینطوریهم-

 !نجایخب حرف بزن هم ؟یدیدخترم خواب د-

 . میجمع کن دهیخر لیوسا کمیکمک کنم  یبه مهر دیبا شه،ینم-

 . باشه منتظر زنگتم!باشه دخترم-

 کردم.  ی! تورو نداشتم چه ممیقربون تو برم من عشق زندگ-

 دختر! شهیم یزیچ هیتوبه توبه! تو -

 خدانگهدارت! زنم،ی. بهت زنگ میزمیعز-

 خدانگهدار توهم باشه دخترم!-

بودن برنا به خودش شد.  رهیو خ نیماش ستادنیرا که قطع کرد، متوجه ا لیموبا

 دیپرس تیعصبان یب نباریمتعجب نگاهش کرد و ا



 !؟یستادیچرا وا-

چانه زده بود. آنقدر  ریکرده و دست ز نیماش یآرنجش را قائم بر پنجره  برنا

 نستتوایو م دید ینظر داشت که انگار سلول به سلول او را م ریز رهیسوزان را  خ

 بکشد. دیو سف اهیس یرج به رج مغزش، نقشه ها یبا خواندن مغزش برا

رو  کممی ،یریحرف زدنت رو دوست داشتم. تو که انقدر قشنگ قربون صدقه م-

 !ستایبد ن یما امتحان کن

 زدن ضربه به او باال یاراده دستش را برا یو ب دییدندان به هم سا یعصب سوزان

ت و باال گرف میشان تسلرا به ن شیرا باز کرد، دست ها شیبرد که برنا چشم ها

 گفت:

ول بود! امشب، ح نیبه خاطر ا ستادنمیاصل ا ی! ولتایوریضربه زدنتم خوبه سن-

رخساره بهت  یکه اصل رو ییجا هیجا!  هیببرمت  خوامی، م66و هوش ساعت 

 هگیمن رو، د یحرف ها یقبول کن ایرد  ی. بعد از اونجا اگر خواستشهیثابت م

 با خودته! 

 !امینم-



. امشب رو به اعتماد کن، رسونهیبهت نم یضرر چیاومدنت ه دمیقول م بهت-

 .ستیکار ن یتو یکلک دمیقول شرف م

 با بچم باشم! خوامیم-

 !ست؟یهمه وقت بس ن نیامشب تا صبح، فردا تا عصر، ا-

 !گردمیظهر برم یپس تو گفت-

 لب کرد: ریز ینچ برنا

 شبه! یبرا طینده! بل یالک ریگفتم که باراد گ-

 و... واگر قبول نکردم... -

 . دیبخش شیها کیبه الست قیعم یرا دوباره به راه انداخت و گاز نیماش برنا

زن  نی! جون مش مش رو وسط گذاشتم که بهت ثابت کنم ایکن یقبول م-

 !رسونمی! امشب قولم رو به عمل مستین گهیکه م یزیچ

 مادربزرگ یخند زد و به مقصد خانه  شیکه قرار بود، بسازد ن یذهن به شب در

 راندن جزم کرد! یرا برا شیسوزان، تمام عزم پاها
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 نشسته بودند.  زیم کیخوردن شام، دور  یبرا یاپیاز جلسات پ خسته

 مهرآنا خانوم! یخسته نباش-

 لب غر زد: ریپا انداخت و ز یپا رو مهرآنا

 یها یراه به راه شوخ نکهیاز ا ستم،یمن از کار خسته ن یول یسالمت باش-

 خسته ام! ارمیشمارو به جا ب ی هیبدم و وصف روح حیشمارو توض

 :دیرا سر کش شیآب پرتقال جلو وانیل باراد

کسل آور اونجا رو مفرح کردم؟!از زن  یفضا نکهیکردم به جز ا کاریمن؟ من چ-

قابل  یهاشون رو کم یام نچسبه یکردم با شوخ یسع اد،ینچسب بدم م یها

 بود؟ یک هیآب رهنیتحمل کنم. اون پ



 . دیبه سرش کش یدست مهرآنا

 پووف!-

 بود! یپووف نکش، بگو ک-

 اونجا! یتیبخش آ ری! مدیخانوم فره-

 داد: شیبه لب ها یشکل مسخره ا باراد

 یدیوشکه پ یلباس نینبود بهش بگه ا یکیافتاده بود،  لیاه اه! انگار از دماغ ف-

کردم لک لک ها منو به وجود اوردن.  یکه من فکر م یانوسیبه عهد دق گردهیبرم

 ساخته بود...  ینهنگ آب هیازش  ش،یآب رهنیزمختش با اون پ ی افهیکال ق

مهرآنا شد. متعجب به سمتش برگشت  یآخرش باعث گشاد شدن چشم ها حرف

 :دیو پرس

 ! ؟ینهنگ آب-

 تکان داد: دییبه نشان تا یسر باراد



! وهیم ای نمیبیم وونیبه شکل ح ای! من کال زن هارو کلشیآره! اونم از نوع بده-

اگه ترسناک و بد و  ف،یو قابل تعر وهیم شنیباشن م زیاگر خوب و ناز و عز

 ! وونیح شنینچسب م

 چانه گذاشت: ریو دست ز دیبرچ یلب

 در مورد تو نظرمو بگم؟! یخوایم-

 شد.  از جا بلند یعصب مهرآنا

 ! حرف هات شام رو به بدنم رسوند!خوامیشام نم-

 تکان داد و گفت: یسر باراد

 وهیبه م وانیاز ح تونستیمن کباب بره سفارش داده بودم. م ،یراحت یهر جور-

 کنه! لتیتبد

و در  بود، کوباند یبه صندل دهیباراد که چسب یرا محکم به شانه  فشیک مهرآنا

 کرد، رد شد.  یلب ناسزا بارانش م ریکه ز یحال

 ت:راهرو گف جینگاهش کرد و به محض محو شدنش در پ ثیخب یبا لبخند باراد



! تحمل کردنت واقعا برام شیمار خوش خط و خال از نوع افع هی! یوونیتو ح-

ذاره، حداقل اون مادمازل رو بزار  یتحفه تنها م نیو منو با ا رهیم یسخته! بُر

 . ادیدل ادم حال م خندهیقشنگ قشنگ م نیکه همچ

 بود، سفارش داد: ستادهیکه ا یرا باال برد و به گارسون دستش

 کباب بره لطفا!-

 

* 

 ید یال س ونیزیشده و تلو دهیچ یها یگاراژ را باز کرد و وارد شد. صندل در

 ت. بود که چشم برنا را گرف یلیوسا نیگاراژ گذاشته شده بود، اول یکه گوشه  یا

 را باال برد: شیصدا

 ستار! ییکجا-

وش در گ یکردن گوشه و کنار گاراژ بود و هدفون زیکه مشغول تم یدر حال ستار

وک زده . شدیبه پشت برگشت و برنا را د یرارادیآنکه صدا را بشنود غ یداشت، ب



ش را با شلوار فشیو به سمتش آمد. دست کث دیکش رونیهدفن را از گوشش ب

 برد: ششیپاک کرد و بعد به سمت برنا پ

 !دمیسالم آقا. شرمنده من نشن-

 به هدفنش کرد: یکرد و اشاره ا یاخم برنا

 !یداد یرو گوش م یتو خال یمتوجه شدم، طبل ها-

 کج زد: یلبخند ستار

 برام! یِ جور انرژ هی-

 یاره اتار، اشاز دست س شیدست ها دنیکش رونیو با ب دیکش یقینفس عم برنا

 کرد: ید یبه ال س

 برنامه ها جوره؟!-

 سر تکان داد: ستار

 بله آقا جوره!-

 مکان جلسه چطور؟-



 اونم آماده ست!-

دور خود خورد و  ی. چرخستادیرا با زبان تر کرد و دست به کمر ا شیلب ها برنا

 ستار قرار گرفتن ادامه داد: یروبه رو گریبا بارد

 یکه آماده به دستت دادم. کاغذ باز یلمیخوام. ف یمدارک رو آماده م یتمام-

 هاشم باشه!

 کرد: میتعظ فیسر تکان داد و خف ستار

 چشم آقا!-

ه هم بودم ب شیاگر ک یرو حت ماشونیخوبه! ساعت پرواز و مکان نشستن هواپ-

 سر موقع حاضر بشم! خوامیدستم برسون. م

 ذارمتون! یم انیچشم آقا! حتما در جر-

 حله! فقط... -

 :ختیسر باال کرد و نگاه در نگاه چشمخوان برنا ر ستار

 جانم آقا!-



 و گفت: دیاش کش ینیب یگوشه  یدست برنا

اطالع  هی! کجاست... وضعش رو چند روزکنهیم کاریخواهرم... خواهرم چ-

 ... یدینم

 کرد: فی. آب دهان قورت داد و کلماتش را رددیاز رخ ستار پر رنگ

 ون،برمشینرفتند. کل هفته رفتن مارک و برگشتن که خودم م رونیب روزید-

 برمیمرتب خودم م گهیکه شد د ییقبال گفتم که سر اون آقا و دعوا یعنی... یعنی

 !ارمشونیو م

 باال انداخت: ییابرو برنا

دو چشم  ،یحواست باشه! ناموسم ناموست باشه، شرفم شرفت. دو چشم دار-

 . میباش انیتا همه جوره در جر یکنیجور م گهید

 یوگرنه براتون شام آماده م ن،یایم دونستمیچشم آقا چشم. جسارتا من نم-

 کردم!

 ... ییجا رمی. دارم مستیگرسنم ن-



 یمورد نظرش را برا یدادن، شماره  حیرا در آورد و همزمان با توض لشیموبا

 ستار فرستاد:

 دیاکه ب هیبه نام نیرحسی. امیزنیکه واست فرستادم زنگ م یشماره ا نیبه ا-

و  هیموضوع مرگ و زندگ یگی. بهش میدعوتش کن گمیکه بهت م یبه آدرس

ر د نیرحسیام خوامیشب م میو ن ازدهی قای. دقیسر موقع اونجا حاضر ش دیبا

 که من هستم، حاضر باشه!  یخونه ا

 لب زد: ستار

 ... ایو اگر جواب نداد -

که  یطیاون خونه، با شرا یاون مرد رو امشب، تو ده بار بزن. صد بار بزن. من-

 تو اشتباه ایاز من  یقدم چیه خوامینم کنم،یم سکیر می! دارخوامیم نمیچیم

 برداشته شه!
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 ت:که برنا دست باال برد و گف دیبگو گرید ی"چشم"سر تکان داد و خواست  ستار

 شیامن بزار. از ک یو مدارک رو چک کن! جا لمیف نی. باز هم ارمیمن دارم م-

محکم  مشت هیاکران بشه!  نجایاز من ا دیبا یخوب یینمایس لمیکه برگشتم ف

هام  گریرو دارن! تمام باز تمیموفق دنیکه قصد بلع یدهن هر زن و مرد یتو

 داره! ییو دو رو انتیاز خ یادیز یکه چاشن یو شام ینیریدعوتن!به صرف ش

شش و کنار گو دیشانه اش کش یرو ینگفت. برنا دست چیو ه سکوت کرد ستار

 گفت:

 ! فعال!نمشونیشد نشد برم بب ییهویحواست به ناموسم باشه! سفرم -

استتار  ن،ییقلبش که با نام باران باال و پا یانداخت تا به تپش ها ریسر به ز ستار

 ببخشد. 

 چشم! به سالمت آقا!-



 رونیکرد که از گاراژ ب یم66به  دنیرس یرا برا شیتالش ها نیبرنا آخر ساعت

 شیبرا یامکیپس پ ستیسوزان با دخترش مشغول عشق باز دانستیزد. م

 راند.  هیعط یفرستاد و به سمت خانه 

 با مضنون: یامکیپ

 "باش! رونیدم درم، ب گهیساعت د مین"-

 لب گفت: ریلب نشاند و ز یرو یثیخب لبخند

وسط  نیو پسرشه! سوزانم ا نیرحسیامشب شب روبه رو شدن رخساره، ام-

 ... یول هیپرخطر سکِی! رشناسهیدوست و دشمن خودش رو م

 :دیداد و حرفش را ادامه بخش نیبه ماش یقیعم گاز

ته! من اف ینم د،یکه با یدیچرخ با یرو ینباشه، زندگ سکی! تا ریکار یسکیر-

اره، منتظر گردونم. رخس یرو م میزندگ نیخودم! خودم زم یزندگ یبرنام، خدا

 باش که اومدم!
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 است.  ندهیاز آ ییاز حال و روشنا یاز گذشته، شمعدان یا نهیمادر آ یبرا دختر

و رگ به رگش  ردیگ یمادرش قرار م یدر دست ها فشیظر یدست ها یوقت

 یدهند. گرمِ گرم برا یم لیرا تشک یخون یرابطه  نیتر یمیچسباند، صم یم

 جز یآورند که نام یپر تپش به وجود م یدهند. خودِ عشق را با قلب یهم جان م

 . ستیآن دو ن یمستحق ملقب شدن به رابطه  "عشق"

 مامان... -

 کرد.  یناز م شیسوزان قرارداده و برا ی نهیس یکوچکش را رو کلیه

 جانِ دل مامان... -

 بخوابه! میکیام کنار اون یامشب تو کنارم بخواب، مامان عط-

 . دیو سرش را بوس دیبلند خند سوزان



 گهید سمت هیسمت چپ و  هی م،یندار یکیو اون یکینیمامان جانم مگه نگفتم ا-

 راسته!

 با مزه به فکر فرو رفت. نایآدر

 خب چپ کجاست...-

 قلب گذاشت: یدستش را گرفته و رو سوزان

 چپ...  هشیم ،یکن یم دایتپه رو پ یتند و تند م ینطوریکه ا ییجا-

 را تر کرد: شیو لب ها دیلب برچ نایآدر

 ...یخب راست چ-

 لبخند زد و جواب داد: سوزان

 راست.  شهیبرعکسش م ،یچپ رو شناخت یوقت-

 به چپ و راست تکان داد. یسر نایآدر

 . دمیفکر کنم فهم-

 . دیدو طرف لپش را محکم گرفت و بوس یحرص سوزان



 نکن با من دخترجان! نکن... -

 دیهو ظاهر شدنش دم در خانه، شاد بود، خند کیمادرش و  زیکه از سوپرا نایآدر

 گرم جواب داد: یسوزان را با بوسه ا یو بوسه 

 مال من! نمیا-

 !دشیو باز هم بوس دیخند سوزان

 ببوسم. چرا؟ خوادیدلم م شتریب بوسمیتورو هر بار م-

 به گردنش داد: یقر نایآدر

 !نمیریچون ش-

 عاشقانه نگاهش کرد: سوزان

 . یبعد دست و پا درآورد یبود نیریتو اول ش ؟ینباش شهیمگه م-

پر از چلسمه را در دست داشت، وارد  یکه ظرف یبلند در حال یبا صدا هیعط

 اتاق شد. 

 آوردم... یبراتون چ ن،ینیبب نیایگل من! ب یدخترها-



 :دیپر رونیاز آغوش مادرش ب نایآدر

 جونم برام چلسمه آورده...  یجونم مامان عط-

 گرفت/. هیو ظرف را از دست عط دیبه حرکتش خند سوزان

 خودتم بخور...  نی. بشزمیعز یمرس-

 در دهانش قرار داد و گفت: ییبخارا آلو

 نیزم یجام رو خوامیکار دارم، بعدش که برگشتم م ییجا رمیمن م یراست-

 باشه ها! یوسط تو و دخترم خال

 ست:اخم کنان نش هیعط

ا چند ت یشیم بیفردام که کال غ ؟یباز بر یخوایم یدیرس قهیباز کجا... دو دق-

 وقت... 

به خود گرفت. کشمش در دهان دخترش گذاشت و  یغم زده ا یچهره  سوزان

 :دیسرش را بوس



 م،ری. ممونهیجواب م یذهنمه ب یکه تو ییسوال ها یسر هیبرم. اگه نرم  دیبا-

 . دمیم حیبرگشتم برات کامال توض

 کرد: نایبه آدر یتکان داد و با چشم اشاره ا یسر هیعط

 من بسه! یبرا یدخترو منتظر نذار نیا-

 :دیرا آبدار بوس نایسر آدر یجا نیتر یوسط سوزان

 قولِ قول! ذارم،ی! نمامیم-

 یگذشت که بر رو یاز کنار هم بودن و خوردن تنقالتشان م قهیپنج دق دیشا

 با نام برنا ظاهر شد: یامکیپ لش،یموبا

 "مامان بزرگتم! یدر خونه  رون،یب-"

بدون لنز، بعد  نباریصورت داشت، ا یبعد از ظهرش را رو شیکه هنوز آرا سوزان

زد. برنا را چراغ خاموش، گوشه  رونیاش از خانه ب یدختر و مامان عط دنیاز بوس

 . دید نیکوچه، نشسته در ماش ی

 به سمتش رفت و سوار شد.  آهسته



 سالم!-

 کرد. یو با لذت نگاهش م رهیمثل قبل، خ برنا

 !یبدون لنز اومد-

 کرد: نیبه سقف ماش ینگاه سوزان

 قراره باز کالفه بشم؟!-

 را روشن کرد.  نیلب نشاند و ماش یکج رو یخنده ا برنا

 راهه! ی! توتایوریراهه سن یکالفه شدن ها تو-

بود که به  یثیمتعجب خرجش کرد و جواب نگاهش لبخند خب ینگاه سوزان

 صورت برنا برچسب خورده بود.

شب، شب گرد 65ربع به  هیکه منو ساعت  یچنته ت دار یتو یچ مینیبب میبر-

 . یکرد

 

* 
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 صورتشان یفرد رو نینقاب صادق تر شان،یانسان ها وقت شکل دادن رابطه ها"

 "ماند... یم نیتر یهستند و عال نیبهتر دهندیذارند و نشان مگ یم

دارک غذا را ت نیو خوشمزه تر دهیلباس را پوش نیبرنا بهتر یکرده بود برا یسع

. هر چه در گذشته دروغ و دغل سر هم کرده بود را امشب با جسارت تمام ندیبب

 کی کند و ینم یپشتش را خال گریکه د خوردیبرنا قسم م یکرد. برا یقبول م

 شود.  یم شیبرا اریخانوم تمام ع

استقبال برنا آمدن، آماده کرد. پسرِ خودش و  یرا که زد، حسام را برا عطرش

کرد و احترام و اعتمادش را دوباره به  یبرنا اعالم م یرا امشب برا نیرحسیام

 !بیکرد و نه فر یم تیآورد. برنا از صداقت حما یدست م



شد. کت  یکی ش،یپسرش در دست ها ی قهیکردن  زنگ در و با درست یصدا

کنار او و  شهیکه قرار بود هم یرنگ از او مرد ساخته بود. مرد یو شلوار مشک

 ... دیباشد... با دیبرنا باشد... با

پسرش را گرفته و به همراه او به سمت در رفت. در را باز کرد و مات شد.  دست

ش بردش! تمام نیدر را باز کرد و تمام شد. شانه به شانه بودن برنا و سوزان، از ب

شده بود که گفتنش شهامت  ختهیاز نگاه در نگاهشان ر یکرد... هر کدام ترجمه ا

 خواست.  یو جرات م

 عجب بود. و مت نیرخساره غمگ نگاه

 برنا... -

 بود.  روزیبرنا برنده و پ نگاه

 رخساره!-

 حرف بود.  یو ب ریمتعجب و پر از حرف بود. نگاه سوزان دلگ نیرحسیام نگاه



کلمه ها را دفن  دیشود و آنجاست که با یسکوت، پر حرف از تر حرف م یگاه

 کرد! داریکرد... جمله ها را کشت... احساس ها را زنده و قلب ها را ب

 اش جلو آمد: یقدم از آن دو فرد کنار کی یبه اندازه  برنا

ه پدر بچ یاز دخترخاله  ایرخساره جان؟  یاز پدر بچه ت استقبال کن یخواینم-

 ت؟

 ، فقط نگاهش کرد. "نه"گفت و نه  یم "ها"بسته که نه  یبا زبان رخساره

رد م نیو گردنش خم شد. ا دیو شانه اش شل شد. سوزان شن دیشن نیرحسیام

 گفت؟! یچه م

 حیباز کرد. آن دو را با ترج نیرحسیسوزان و ام یاو را کنار زد و راه را برا برنا

 خودشان وارد کرد و لب زد:

 تو زحمت نکش رخساره! ارمشونیمن م-



را بست و اشکش را پس فرستاد. در را بست و به پشت  شیچشم ها رخساره

. جرات برگشتن نداشت. برنا ورق ستیداشت، نگر یفرو رفتگ یدرش که اندک

 آسش را رو کرده بود. 

 گرفت.  نیرحسیدر آورد و به سمت ام بشیاز ج یورقه ا برنا

 توئه! یحسام بچه -

 کرد و پوزخند زنان گفت: بیرا با نگاه تعق سوزان

 یسال؟ دو سال؟ پنج سال؟ چند سال؟!! با چه فکر هیچند سال گولت زد؟! -

! با ؟یو نام مادرش رو رخساره گذاشت یسپرد یآدم نیبچه ت رو دست همچ

 !؟یداد یزن نیفکر و ذهن و مغزت رو دست همچ یچه اعتماد

که دور تا دور، دور  یبه پشت برگشت اما همچنان مات فقط سه نفر رخساره

 . ستیرا نگر دندیچرخ یسرش م

 در...دروغه!-



ه کرد که از رخسار یرا پل یپیا در آورد. کلر لشیموبا بشیپوزخند زد. از ج برنا

 گرفته شده بود.  لمیف یواشکیدر آن، 

 !"بفهمه بچه مال اونه نیرحسیام خوامیمن نم-"

چه ب یعنی یکس یمرد به واقع داغان شد. ب نیافتاد. ا شیزانو یرو نیرحسیام

 !یدر شناسنامه باش یپدر گرید یبچه ا یات زنده باشد و تو برا

 یوراج ی. حوصله هییسوزان بفهمه. اون کومپوت راست گو خوامینم یحت-"

که به من دست  یبه نام سوزان ندارم از اون وقت یهاشو ندارم. من در واقع دوست

 یحاضر شد ییجا نیکه تو همچ یشد و اون گفت مقصر خودت بود یدراز

 "یکن یخدمت رسان

 یاز امشب برا دیبا دیندارد. شا ینام درست یدوست دی. شاختیاشک ر سوزان

 ست! "یدشمن"کند و آن لقب  نییلقب تع ،یدوست یواژه 

. اگر ستیاومده و هفت ماهه ن ایبفهمه اون بچه نه ماهه بدن دینبا چکسیه"- 

به عنوان شوهر  نیرحسیسن بچه با بودن ام شهیبفهمن نه ماهه ست، معلوم م

 "پدر حالل خودشه! یو اون بچه، بچه  هیکیمن،  یزندگ یتو



که  یشد. به مرد رهیمنقطع شد. نگاه اشکدار به پسرش خ نیرحسیام یها سنف

 بیو غر بیعج یو به حرف ها دهیکت وشلوار پوشان، شلوار مادرش را چسب

 داد.  یدور و برش گوش م

اشک به جان چشمانش  ش،یشد و اشک ها رهیبه سوزان خ چارهیب پسرک

 انداخت. 

 . شهیناراحت م ینکن، آدر هیخاله... گر-

 نام پدر!  دیسوزان را اما نشن دیشن یزدند وقت نیرحسیبه جان ام خنجر

حس کرد صداقت قلب حسام را اما درک نکرد  یبه قلب سوزان زدند وقت ریت

 قصاوت قلب دوستش را!

 سپرد.  بشیرا قفل کرده به ج لشیرا توقف کرد و موبا لمیف برنا

و قاتل جلوه دادن و انداختنم کردن. به نام شاهد، من یبا من باز شیسال ها پ-

 یکه بگذرم. االن که بابا ستمینامرد ن ینکردم، ول شیزندان. مرد بودم که زندان

 گهید یکه پشت مرد یساده به اظهارات یلیزندان! خ یریبچه معلوم شده، م

 ... یکنیم متمومت رو تمو مهیو کار ن یدیجواب م ،یکرد فیرد



 نداشت.  یکه تمام ییبا اشک ها رخساره

 اون مرد... اون مرد که خودِ....-

تمام گذاشت. برنا تنه به تنش زد و گذشت.  مهیزنگ در، حرف رخساره را ن یصدا

شود، پس خبر کرده بود  دهیاست و ممکن است اسمش شن سکیر دانستیم

 کرد.  یخبر کردنش، تمام کردن رخساره را اعالم م دیکه شا یکس

 سالم کرد: یرا باز کرده و به کارن محب در

 دستتون؟! دی! مدارک رسنجاستیتو، ا نیایسالم! ب-

 

 [60:65 70,75,68, ]ژست

#698 

 تمام سر تکان داد: تیبا جد یمحب کارن

 !نیایبا ما ب دیشده... با تی! ازتون شکارونیب نیایخانوم محترم ب-
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مادرش در آن حال بود، رخساره را به خود  دنیاز د یحسام که ناش غیج یصدا

 آورد. 

 را باال برد: شیکرد و صدا داریاش را ب یزخم روح

ور ها برنا... ک لهیپشت م یبهانه بنداز نیمنو به ا ی. کور خوندامیجا نم چیمن ه-

 ... یخوند

 یکه روز ینیرحسیام دید یقفل کرد. جلو شیپوزخند زد و دست به بازو برنا

 همسرش بود! 

 ... فتیراه ب-

 :دیکش رونیبازو از دستش ب تیبا عصبان رخساره

 ولم کن! به من دست نزن نامرد... -

 :دیبرنا، او را عقب کش یجلو آمد و با گرفتن بازو یمحب کارن



 .ستیخشونت الزم ن-

 رخساره کرد و ادامه داد: روبه

 رینجشمارو به غل و ز ستیقرار ن یکس. نیایبا من ب دیبا حاتیپاره از توض یبرا-

 نکنه...  دایپ خیتا کار ب نیببنده! بر

 :ستادیسپر کرد و دست به کمر ا نهیس برنا

 ییا. خطستیخطات با یبرو، مرد باش و پا یمن و گفت نهیسر س یزد یروز هی-

روحم ازش خبر داشت. حاال تورو دارم به  یکه نه انجامش داده بودم و نه حت

 ی. تویفرستم بر یم یو همه رو به اون وابسته کرد یکه کرد ییخاطر خطا

هات  هیگر نیا یو برا نمیشیمن م ی. اگر فکر کردیبه جزات برس دیبا یلعنت

 . دلت به حال بچت بسوزه و برو... یکور خوند پاشمیبذر م

و به سمت حسام  اوردیبرد اما دلش طاقت ن یبا آنکه در شوک به سر م سوزان

 یرفت. او را در آغوش گرفت و به اتاق خوابش برد. به زور... با بغل گرفتن انیگر

که مثل چوب خشک  ینیرحسیراه ام انیانداخت... م یکه حسام مدام لگد م



. لعنت فرستاد به کردرا از نظر گذراند و نچ نچ  ستینگر یفقط رخساره را م

 نداشت! اقتیکه خرجش کرد و ل ییرخساره و باور ها

 :دیکش غیج رخساره

 دست به بچم نزن. بچمو ول کن... -

مهم نبود رخساره چه  گریکرد و به راه خودش ادامه داد. د یتوجه یب سوزان

بود که از شدت شوک و  یخواهد، مهم فقط و فقط بچه ا یو چه م دیگو یم

 خواست.  یامن م یو اغوش دیلرز یم یناراحت

رخساره خاتمه داد و با در آوردن دستبند از  یها یبه وقت کش یمحب کارن

 کرد: دیشلوارش، او را تهد یگوشه 

 گهید یزور مردونه بکنمت! ول ریدرگ خوامینم یبه زور متوصل شم!؟ زن ای یایم-

 منم از اسراف متنفرم، چه برسه به نوع زمانش! ،یکن یم یرو ادهیز یدار

 ی. انگشت اشاره اش را با فشارو نگاه اشکبارش را به برنا دوخت ستادیا رخساره

 برنا چسباند: ی نهیمحکم به س



 جواب داده بشه!  زیسوپرا هیبا  زتیسوپرا نیفعال بتازون! بزار ا-

 به نشان تاسف تکان داد و گفت: یسر

 ...یدی! پس میدیلحظه رو پس م نی! نامرد! ااقتیل یمتاسفم واست. ب-

 بارز زده شد: یپوزخند یحرف که از جانب برنا، با چاشن نیآخر و

کاربرد  یحد هیوجود نداره! زن بودنت تا  ینوبت، نوبت پس دادن تو بود! برگشت-

 تورو از جا بلند کنه! جادوگر... تونهینم یچیه گهیداشت، د

اش،  یکرد به حال خودش، دوست یم هیکه سوزان گر یرا بردند در حال رخساره

 پسرخاله و حسام مظلومش!

 تیکه دل برنا خنک شده بود و حاال، احساس رضا یطیدر شرا را بردند رخساره

 کرد.  یم

 

* 

 



 برگشت آماده بودند.  یرا جمع کرده و برا شانیچمدان ها یتمام

چند سال سرپناهش شده بود را رها کرده و به  نیکه ا یشهر، محله ا کشور،

 . گشتیبرم رانیا

خاکش را!  ی. بودیکش یرفت و بو م یم رانیخود در ا یکشور، شهر، محله  به

 شد؟! یم یعنیروحش را!  یتازگ یاش را! بو یزندگ یبو

 !ا؟یبرد یآماده ا-

از آن خانه بود را درون دست  لهیوس نیتکان داد و قاب عکس که آخر یسر ایبرد

 فشرد.  شیها

 !م؟یمون یم یچه هتل یدو هفته رو تو نیا-

وجود باز  نیمخم است و با ا یرو تیگفته بود پوزخند ها رادیبار به ه هزاران

 . دیکش یو زجر م دیشن یرا م شیپوزخند ها

 نگران نباش!  هیهتل خوب-

 ه؟یچ لشی... دلیهارو عوض کرد طیبل خیچرا تار-



 :ستادیا شیرو یحرکت جلو کیبا  رادیه

 تا آخر هفته! الزمم داره.  نیتهران باش دیزنگ زد و گفت با نیرحسیام-

 :دیباال پر ایبرد یابرو

 جهنم فرار کنم! نیاز ا خوامیفقط م ست،یمن مهم ن ی! برانطوریکه ا-

 :رادیمخ ه یرو یهم پوزخندها باز

 ش جهیو منتظر نت کارهیم نجایمارو ا یچند سال جوون ده،یم شنهادیخودش پ-

که براش صبر کردم و حساب هاشو نو و نوار  یمن خر شهیش م جهیو نت مونهیم

 کردم. حاالم طلبکاره!

 محکم از او گذشت.  یقاب عکس را درون چمدانش گذاشت و با تنه ا ایبرد

 یاون ها انرژ یجلومه که برا یسخت یباهات بحث نکنم. روز ها دمیم حیترج-

 الزم دارم.

 :دیلب نال ریو ز ستیالغر شده اش نگر کلیاز پشت سر به ه رادیه



 دهایتا تو غم خوردن ز میریآقا در نظر بگ یبرا دیبا یروح میرژ هی دیحاال با-

 نکنه! یرو

* 

 

 [60:65 70,75,68, ]ژست

#577 

 شه؟یم یحاال چ-

 را داد: نیرحسیشد، جواب ام یکه بلند م یبرنا شلوارش را تکاند و در حال  

ن . برددمیم حیرو توض زی... بعدا همه چی! کار دارم. ولسیبرم اداره پل دیمن با-

 مادربزرگش با شما باشه! یسوزان به خونه 

 مغموم نگاهش کرد.  نیرحسیام

رو بدونم... من حق  یهمه پنهون کار نیا لیباهاش حرف بزنم دل دیمن با-

 یبفهمم... آخ...آخه چرا... من که با زبون خوش و دل ب تونمیداشتم... اصال نم



بخدا  کنه چرا زبون باز نکرد بگه؟ واهلل شویقرار خودم ولش کردم رفتم تا زندگ

 ذاشتمیاصال نم ای بمونهخودش  شیبچه پ ذاشتمیو م کردمیدرکش م نمیسر هم

 ... ادیب شیپ یطالق

 شانه اش گفت: یمتاسف خرجش کرد و با گذاشتن دست رو ینگاه برنا

زباله  بشن. مثل دهیوجود داشته باشن تا افراد مثبت د دیبا یافراد منف یسر هی-

ه رو دوست داشت اسیعطر خوب  یتونینباشه تو نم. تا زباله مونهیم اسیو عطر 

 !نهی. تفاوت همیباش

 :دیکش یقینفس عم نیرحسیام

 دروغ یسر هیوسط  کنمیکما دارم پرواز م ی. انگار توخوادیشدن م داریدلم ب-

کمرم شکسته، دلم شکسته،  کنمیدارن و نه دروغن. احساس م قتیکه نه حق

 ... ی... ولیبه اون بچه دارم... ول یبیاس غرقلبم شکسته، زبونم حرف نداره.... احس

 خودش و ادامه داد: یپا یرو زد

 ترم! نینگم سنگ یزیولش کن... چ-



 . امیسوزان و م شیپ رمیمن م-

خودش غوطه ور بود که اصال متوجه رفتن برنا به  یانقدر در فکر ها نیرحسیام

ازدم دم و ب یبرا یلیدل گرید شیاتاق نشد. رخساره چه با او کرده بود که نفس ها

 کردند؟ ینم دایکردن پ

 . گفت، وارد شد "ایب"آرام سوزان که یصدا دنیدو تقه به در زد و بعد از شن برنا

 یکه پسرک در خواب به سر م یرا نشسته در کنار تخت حسام در حال سوزان

 بشینج یچهره  نیدر پس ا یطوفان دانستیم یکرد. آرام بود ول دایبرد، پ

 است.  دهیخواب

 زد: شیو صدا دیکش یقیعم نفس

 ... تایوریسنت-

 حالیبرنا داشت، اما باز هم ب یرا جا نیرحسیام دنیبا آنکه انتظار د سوزان

 نگاهش کرد و از جا بلند شد. 

 بله!-



حسام برخورد کرد.  یخانه ساز یاسباب باز یزیبه ت شیبلند شدن، پا نیح

 دهانش و دست یدستش رو کیو هوا معلق بود که برنا با گذاشتن  نیزم انیم

 کرد.  یریدور کمرش، او را ساکت و از افتادنش جلوگ گرشید

رد. ک دنیکرده بود، شروع به تپ یکه سپر یجانیسوزان از شدت ترس و ه قلب

 کیروبه رو و نزد ش،یتعادلش که به دست آمد، برنا را از خود دور کرد و در جا

 . ستادیبه او ا

 و نه مغزم...  نجاستی... نه ذهنم ادیببخش-

 انداخت.  ریچشم در چشمش دوخت و سوزان سر به ز برنا

 نگام کن!-

 حکم کرد و سوزان رد حکم داد.  برنا

 ناراحت نباش!-

 دستش را گرفت و سوزان دستش را پس زد. برنا

 االن نوبت من بود!-



زن جوان به آب دهان قورت دادن  یناراحت نگاهش کرد و برنا از آن حجم سوزان

 دچار شد. 

 ...ی. ولیمن ظاهر کرد یرخساره رو برا یتشکر بدهکارم. تو رو هیبهت -

 اش بود.  یمیقد قیگرفت، هر چه نباشد رخساره رف بغضش

 . یو دروغ بگ یکردم دروغ باش یتموم اون روز ها آرزو م یول-

 کرد و یخالکوب یدوست یبا او تتو یروز. هر چه نباشد رخساره دیاش لرز چانه

 مشترک ساخت. یخاطره ها

... یدونیباشه. م اکاریو ر فیچقدر زشت و کث ایرخساره به من ثابت کرد دن-

 یچ یدونی... مکنهیم تیدل نفهمم رو اذ نیاز همه داره ا شتریب یچ یدونیم

 !؟کنهیاز همه داره داغونم م شتریب

به نشان ندانستن تکان داد و منتظر نگاهش کرد. سوزان دستش را به  یسر برنا

 سمت در اشاره داد:



 یپاره شده ش! من کردم... اگه من بهم معرف کهی! اون دل ترونهیکه اون ب یاون-

خوشم اومده  نیرحسیکه رخساره گفت از ام یروز دونمیچه م ایکردمشون  ینم

 شد...  ی. بخدا نمشدینم نیتهش ا ن،یستیهم ن ی کهیت گفتمیم

 دخترکش بود. یهر چه نباشد رخساره مادر شناسنامه ا د،یچک اشکش

 بچه و باباش بدهکارم. من بد کردم...  نیمن به قلب ا-

 دنیلرز یبار نگاهش تنگ شد. قلبش بنا نیاول ی. برادیبار دل برنا لرز نیاول یبرا

صورتش  کیمیکه در م ییایسوزان و حجب و ح شیآرا یب یبرداشت. چشم ها

 شده بود، قلبش را به زلزله دچار کرد.  ختهیر

سوزان قرارش داد. اشکش را پاک کرد و با  یگونه  یرا جلو برد و رو دستش

 کرد.  یسوزان خال یاش را برا نهیگرفتن سر او، س

 . شمیم یخال هوینکن منِ نامرد  هیگر-

تا  دیگز یرا به دندان م شیلب هاسوزان به راه افتاده بود. با آنکه مدام  ی هیگر

 نداشت.  یا دهیفا ینرود، ول رونیب شیصدا



 کردم...  یمن کردم... منِ لعنت-

به قلبش که انگار حاکم جسمش شده بود، فرمان توقف داد اما آن قلب تازه  برنا

 به راه افتاده بود... 

 یوهام .دیکش نییسر سوزان قرار گرفت. شالش را پا یبه فرمان قلب رو دستش

احساسش جا داد و نتوانست. کم آورد... خراب شد...  یصافش را در نگاه تشنه 

سرش خم  یاحساس رو یاز رو ،یبار بدون هوس و شهوت و مردانگ نیاول یبرا

پشت  کردسر سوزان گذاشت و حس  ی. سرش را کج رودیشد و آهسته بوس

شده بود و چه  دهیکمرش داغ شد. گرفته شد. محصور شد. انگار به آغوش کش

 ... نیبهتر از ا

...  منو نیزم زنتمی! مکنهی! خرابم مکنهیزن داغونم م ی هی! گرینکن لعنت هیگر-

 نزن! نیزم
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 یتکه  کیهمان  یو باز سرش را رو دیرا به لباس برنا کش شیاشک ها سوزان

 جدا شده از بهشت قرار داد. 

 !شم؟یم دهیمن بخش-

 سوزان باز کرد: ینوازش موها یرا برا گرشیدستش را مشت و دست د کی برنا

تورو  یاگر کس شمیکه بخواد تورو نبخشه. واقعا قاتل م یکنم کس ینابود م-

 نبخشه...

مزخرفات از زبان  نیگفت؟ ا یرا بست. چه م شیدهان قورت داد و چشم ها آب

 ... دیکرد... با یساکتش م دیقلبش بود... با

اش جدا کرد. صورت  نهیس یهر دو دستش را آزاد کرد و سوزان را از رو نباریا

 .دیایبه خودش ب ش،یچشم ها دنیکرد با د یرا قاب گرفت و سع سشیخ

نگ بهم ز نما،یبرو خونه! فردا بعد از س نیرحسی! با امسیبرم اداره پل دیمن با-

 فرودگاه!  میبزن تا بر

 گذاشت: شیلب ها یدهان باز کرد حرف بزند که برنا دستش را رو سوزان



 کنم.  یم فیرو تعر زیازت دور شم! همه چ دیاالن با-

که احساسش  یعطش تیسوزان را با نها یبست و دست برداشت. لب ها چشم

بح تا فردا ص دیگز یبه گوشت لب زن وارد کرد. که اگر نم یو گاز دیداشت بوس

گاز که  کیشد. امشب به  یشد. شبگرد کوچه ها م یون مشد. مجن یم وانهید

 مستحق بود. 

 !تایوریمراقب خودت باش سن-

 رهیقرارش را به پشت سر خودش خ یمنتظر سوزان و قلب ب یو چشم ها رفت

 کرد.
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 برنا... -



و آرام  دیتپ یتاپ و تاپ م یبرنگشت. قلبش چه اش شده بود که ه یول ستادیا

 کرد.  یآدمش م دیگرفت؟! با ینم

 !شه؟یم یحس...حسام چ-

 را مشت کرد و با فشار دادن فکش به هم گفت: شیها دست

 ست،ین یبرسه! هر چند رخساره موندن شیبمونه تا پدر شناسنامه ا نجایفعال ا-

 حداقل فعال!

ن زن، نگاه آ ینیسنگ یرفت و برا ستاد،یاما نا دیسوزان را شن دنیآه کش یصدا

 ام صبر نکرد.  هیثان کی

از  رونیزد. ب رونیرخساره ب یو سوزان را به هم سپرد و از در خانه  نیرحسیام

 گشت، به باراد زنگ زد: یم نشیماش دیکه دنبال کل یدر، در حال

 جونم داداش...-

 کرد.  یچپ کتش را وارس بیج

 باراد...  ییکجا-



 من تو قلبتم! -

 مسخره نشو!-

 گردمیمن برم شیک یایامشب. تو که م یرو گرفتم برا طیمعلومه هتلم. بلخب -

 تهران!

 کرد. در را باز و سوار شد.  شیدایراستش را گشت و پ پیج

کنم. اگر رخساره  یکه شد خبرت م یهر چ ،یمحب شیپ رمیمن امشب م-

 !شیبه عنوان پدر شناسنامه ا یایب دیموندگار شد با

 :دیحرص خور باراد به گوشش رس یصدا

االن  خودشه که یبابا یبچه باشم، بچه بچه  یکه بابا دمیمن به گور پدرم خند-

نه من بدبخت خدا  کنه،یدر جوار تو داره خودشو واسه بودن با رخساره لعنت م

 دفاع! یخونه نداره ب یزده 

مت به س "یشیآدم نم " دنِیلب نال ریقطع کرد و با ز شیرا بر رو لیموبا برنا

 راند.  سیپل یاداره 



 

* 

 از اتاق آمد.  رونیرا رها کرده و به ب دهیخواب حسام

 در فکر فرو رفته و مغموم را صدا زد: نیرحسیام

 ... ریام-

 نگاه غم دارش را به سمتش برگرداند.  نیرحسیام

 جانم!-

 !؟یخوب-

 ! یسوال مزخرف چه

 به هم، گفت: شیجلو رفت و با فشردن لب ها یقدم

 منو ببخش. -



را از جا بلند کرد. به سمت زن جوان رفت و  نیرحسیبغض دار سوزان، ام یصدا

ا بود ر زیعز شیکه مثل خواهر برا یسوزان ی. دو طرف شانه ستادیا شیروبه رو

 کرد.  رهیسرخ شده اش خ یگرفت و چشم در چشم ها

ال که بعد از س نی. ایستیو ن یرخساره نبود ایمن  یوقت مقصر کار ها چیتو ه-

 رهیقصت نمیبیطرفه رو دارم م هیبهتره بگم  ای مهیعشق تصفه و ن هی یها ثمره 

 ... اهمهیبخت س ریاونه، تقص رهیخودمه، تقص

 کنند؟! یهاهم بغض م مرد

 بغلش کرد و آرام گفت: سوزان

 واسه دلت...  رمیبم-

 میچطور با زندگ رداویخودشم ن یبه رو یمهم نبودم. حت شیتو زندگ چوقتیه-

 کرده...  یباز

 ... ریام-



اعتماد کنه تا اسم من نره تو  یا گهیفکر کن سوزان، اون حاضر شده به مرد د-

؟ اگه کنم تیمادر پسر خودم شکا هیبر عل دیپسر خودم. من االن با یشناسنامه 

 منو ببخشه؟! تونهیچطور م گه؟فردایم یکنم پسرم چ نکارویا

 کنند؟! یم هیهم گر مردها

 مثل برادرش، گفت: نِیرحسیام یو با پاک کردن اشک ها دیعقب کش سوزان

. اصال یکن تیکه از اون شکا یحق رو دار نیداداشم! نکن با خودت. تو ا-

. اون اگه مادر بود بچه رو از پدرش ارمیاسمشو ب خوامینم یحت شناسمش،ینم

 کرد... ینم یمخف

کرده بود، ادامه  رادیکه خودش با ه یکار یادآوریو با  دیرا به زبان گز شیها لب

 داد:

 ؟یشبد با یتونیمگه تو م یمن اگر انجام دادم پدرش مرد نبود. دلسوز نبود. ول-

. یکرد تیبست، ازم حما انتیمنو تو رو به انگ خ رادیکه ه یموقع نیتو بدتر

و ن تمن اگر نامرد باشم به ز یگفت دهیند ریخ رادی. به اون هیداداشم یگفت



کرد  تیاذ شهیچطور م ومثل تور یکی. رمیگیچشم دارم و بعد از تو اونو م

 زد بهمون؟! شیکرد رخساره؟ چرا آت یچرا با دلت باز ن؟یرحسیام

گونه  یو صحرا ختهیر رونیکه ب شیجامانده در چشم ها یاشک ها نیرحسیام

 هریو خ دیکش یشاهرگش پاک کرد. آه یکرده بود را با پوست رو سیاش را خ

 رخساره، لب زد: یحاضر کرده  یبه شمع ها

 !گذرمیبگذرم، از بچم نم یکنم! از هر چ یم تیمن شکا-

 

* 
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بودند  نوشته یکتب ریغ یبسته شده  شیاز پ یو برنا با هم قرارداد یمحب کارن

 کردند.  یزیر یو طبق آن نقشه را پ



م انجا نیرحسینجات سوزان و ام یکه آنشب برا یقبول کردن جرم یدر ازا برنا

 یبودنش، کمک خواست تا ب سیاز بحث پل رونیب یداده بود، از کارن محب

تر از  عیخودش در امر پدر حسام بودن را ثابت کند. روند پرونده را سر یگناه

پدر بچه  یبرا یشبهه ا چیکردند که ه یانجام داده و کار شیپ یحالت ها

اراد پدر او که ب دیبردن رخساره، با یاشته باشد. البته که در ازانبودنش وجود ند

اما از آن  داشتندیاو نگه م شیو حسام را پ داشتیبود در آن خانه حضور م یم

 یبردند، باراد یم شیخبر از سوزان پ یاو ب یجا که اسم برنا سکرت و پرونده 

 ییکار در صورت شناسا نیا یبا آنکه  برا یمحبدر آن زمان حاضر نشد. کارن 

 یگذشته  تیکه کامال شخص ییبرنا یبرا یشدن ممکن بود مجازات شود ول

 اش را اثبات کند.  یگناه یکرد، کمک کرده و خواست ب یم یخودش را باز

بود که در باز شد و  یفرو برده و منتظر آمدن کارن محب بشیدست در ج برنا

 جوان وارد شد.  سیپل

 !اد؟یم یپدر بچه ک-

 را به هم فشرد.  شیلب ها برنا



 !شیپدر شناسنامه ا-

پدر بچه اش باشه که من بتونم بازداشت  دیزن با نیبازداشت ا ی! برایهر چ-

 کنم!

 لو داد؟!-

و من رو  یزنیحرفات رو م یهمه  ینه هنوز! اظهاراتت کو؟ تو به من وعده داد-

 !یکنیبه مخدومه شدن اون پرونده کمک م

که در چند شب بعد از حادثه افتاده بود را در  ینگاهش کرد و در دل اتفاقات برنا

 ذهنش دور کرد... 

 

" 

 

ورود، اتاق برنا را با  یبعد از زدن در و اجازه  یظهر بود که کارن محب65 ساعت

 حضورش تکاند. 



 سالم!-

 و مشغول ستادهیدماغش شده بود، ا یروز ها مو نیکه ا یسیپشت به پل برنا

 تن در تب لتش بود که خشکش زد. گش

 به سمتش برگشت.  ناباور

 نجا؟یشما؟! ا-

در دستش را  یاش جلو رفت. ورقه  یشگیبا اعتماد به نفس هم یمحب کارن

 برنا قرار داد.  زیم یرو

 . یپدر اون بچه بودنت رو ثابت کن کنمیبه تو کمک م-

 کتش گذاشت: یمتعجب نگاهش کرد که کارن دست باال برد و رو برنا

ها  سیمثل پل یول م،یایژست با کت تنمون ب میستیمثل شما مارک دارها بلد ن-

ثابت کردن پدر اون بچه  ی! در ازامیدوئل دعوت کن هیمجرم هامونو به  میتونیم

 ! یخودت اون افراد رو کتک زد یکه اونشب خودت با دست ها یبگ دینبودنت، با

 باال انداخت: ییابرو برنا



 کنم! یباز هم پدر اون بچه نبودن رو ثابت م فیهم کمک نکن اگر تو-

 گذاشت و خم شد.  زیم یزد و دو طرف دستش را رو یپوزخند یمحب کارن

 دیبرات قطور کنم که سال تا سال فقط با یانچنان پرونده ا ،یاگر االن نه بگ-

تجاوز! دو باز شدن  کی. یفرار کن یکه مرتکب شد یاز جرم یتا بتون یبدو

سه تموم کردن کارت با انداختن  ،یرقانونیو غ ینیزم ریز یها یکشت یرونده پ

 ! تدفتر قشنگ مد نیسر و صورت خودت و ا یرو یافراد شاک

 گفت: یتکان داد و موز یسر برنا

 و اگر بگم بله!-

 .دیکتش کش یرو ی. دستستادیصاف ا یمحب کارن

ها  سیاما مثل پل میمثل شما مارک دارها بلد نباشم کتمون رو اتو بکش دیشا-

که صاحب خونه متوجه اومدن و رد  یطور میکن یریگرد گ میتونیراحت م

 یگرد چیکه ه یکنم طور یپامونم نشه! تورو از پدر اون بچه نبودن تبرئه م

 نمونه!  تیزندگ یخونه  یرو



 گذاشت: شیلب ها یرو دست

 بدون صدا!-

 گذاشت: شیچشم ها یرو

 بدون اثر نگاه!-

 :دیرا به دندان گز شیلب ها برنا

 افتم و...  یم ریمن اگر قبول کنم گ ؟یکنیم نکارویچرا ا-

. یرو کنترل کرد زیهمه چ سیپل دنیو تا رس ی. دفاع کردیافت ینم ریتو گ-

 !ینقد ی مهیجر هی ای یخسارت بد یبخوا دیشا

 سوء سابقه دارم!-

 نیرحسی. شهادت سوزان و امیرو کن یتونیرو م لتیموبا یشخص یها امیپ-

 ! یکن یهم کارت رو درست م یفاراب

 !ه؟یوسط نفع تو چ نیا-

 فکش را منقبض کرد  و با حرص گفت: کارن



بوده و دست و پا  ریکه سال ها گ یکه  اون پرونده ا نهیوسط نفع من ا نیا-

 یارابف نیرحسیمثل پدر ام یافراد که ییکنم. اون باند پولشو یرو آزاد م زدهیم

 یپرگار م ینقطه  هی یو رو رهیوسط دا ندازمینداختن رو م یرو دست م

 !ارنیزدن و نزدن رو به زبون ب یچرخونمشون تا هر گند

 :دیکش شیدندان به لب ها برنا

 کنم! یفکر م-

 تکان داد و با پشت کردن به برنا، لب زد: یسر یمحب کارن

 ری! تورو گیا یهست، نه همکار یشنهادیبعد از اون نه پ! یتا شب وقت دار-

 ! خدانگهدار!یکنیفکرشم م یکه حت یزیاون چ یبه راحت ندازمیم

 رفتن کارن، جواب داد: رونیزد و قبل از ب یخند شین برنا

 ونمدیمارک دارم و خوب م یرو ندونم ول یسیپل نینباشم و قوان سیپل دیشا-

ها پاک  یزود نینشست به ا یکیاسم  ایلباس  یرو یاگه مارک، انگ، ننگ

رم ج نی! اگرم قبول کنم که اسیسر خرمن به من نده جناب پل ی! وعده شهینم



و نخواهم بود.  ستمیکه اصال ن یاز نام پدر ییرو انجام دادم، فقط بخاطر رها

 خدانگهدار!

ر د! "یگیبله رو م "لب دواند و در دل گفت:  یرو ثیخب یلبخند یمحب کارن

 متفکر را تنها گذاشت.  یرا بست و برنا

سابقش،  یمرب یگذاشته شد، برنا شماره  رونیکه از در ب یکارن محب یپا

 نیرحسیام یشد که صدا یقرض داده م گریرا گرفت. زنگ به زنگ د نیرحسیام

 :دیچیپ

 بله خان!-
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 تونمیو نم شیک رمیم یبزود . منخوامیآب دهان حسام رو م ایخون  ایمو -

 یتاررف چیجز خودم بره که رخساره به ه یکی دیداشته باشم. با یبهش دسترس



 ینتویم ست،یاز طرف من شک نکنه! به جان مش مشم قسم ثابت کنم بچم ن

هران ت لکه ک ی. همون جلسه ایفکر کن یرفتنم جد نگیر یجلسه، رو هی یبرا

 !؟یتونیپول شده ت! م یب بیبه ج یبزن یپول خوب یتونیو م کنهیرو خبر دار م

 خان! تو تونسته بدونش یخونه ش برم ول یتو تونمینم گهیادعا کرده د نکهیبا ا-

 یدست مرد یدیم فرستم،یباشه، آدرس رو م هیاقدس یتا شب دست آدمم تو-

 به نام ستار! 

 !دته؟یآدم جد-

 سوال نباشه، کار باشه! -

 دارمت شاگرد!-

 خداحافظ!-

 زد: یلبخند ،یشانیرا قطع کرد و با چسباندنش به پ لیموبا

 رخساره!  تینابود یبرا شمیاز طرف خودت فراخونده م یآماده باش که بزود-

" 



و امروز کاملش کرده بود را به سمت  دهیکه آنروز به دستش رس یورقه ا برنا

 کارن گرفت:

 حسام دست اون سپرده ش،یوزان به کمرده و قولش! باراد فردا تهرانه، با بردن س-

 !شه؟یم یچ نیرحسی. فقط... امشهیم

ورقه را گرفت. با چشم خط به خطش را خواند و جواب برنا را در همان  کارن

 حال داد:

تا رخساره  دارمینگه م تیدر حال شکا ایرو فعال دست نگه دار  نیرحسیام-

 یونمژدگ نیبهت ا تونمیشد، م کسرهیخانوم اظهارتش رو بده. تمام که شد و کار 

 نه!ک دتیتهد گهید تونهیو اون رخساره خانوم نم یستیپدر ن گهیرو بدم که د

 دستش را جلو برد.  برنا

 تا آخرش؟ یهست-

 یشد و بعد از مکث رهیخودش بود خ ی نهیکه آ یبه دست مرد یمحب کارن

 محسوس، دستش را گرفت. 



بزرگ تر از تورو رد کردم،  یبرم! پرونده سوال ن ریکه قانون رو ز ییهستم تا جا-

 نگران نباش!
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 قدم؟! نیو آخر-

ز چند ا شتریباشه، بچه به اون سپرده بشه. فکر نکنم ب نجایتا فردا برادرت ا-

خونه و بچه باز هم به  رهیخانوم طول بکشه، بعدش م نیساعت کارمون با ا

 !شهیخودش سپرده م

 اخم کرد: برنا

 و عاقبت!-



ست . تمیمونیم رسهیزود به دستمون م یلیکه خ نیرحسیام تیمنتظر شکا-

من  یرو انیو به محض ثابت شدن، دادگاه با م میریگیمجددا م یان ا ید

 . برنیو حکم رو م شهیم لیتشک

 را مشت کرد: شیدست ها برنا

 نه؟! ایاون حکم زندان داره -

 :ستیمشت شده اش نگر یخند به دست ها شیبا ن کارن

 یزن تمومه! فقط چند روز زمان م نی. کار اشهیم دیهات سف شیحرص نخور ر-

 طلبه!

 چشمم.  شهیو م زارمیخودم م یستار و به جا رم،یباشه پس. من فردا م-

 حواسم هست!-

 !مونه؟یم نجایامشب ا-

دستمونه که مثل نمک بدون  یتو ی. مدارک ثابت نشده استمیاونم مطمئن ن-

 ستین یکه اون پدر اصل یو گفت یکرد تیاثر مثبتن. تو از طرف باراد شکا یب دی



که  برادرت هیبر عل یعنیخانوم  نیا یادعا کرد یاز طرف ،یِپدر اصل نیرحسیو ام

باراده!  صِیبه شخص شخ ازیو ن هها پر از ابهام نیکرده. ا تیبرنا باشه شکا یعنی

 یرخساره م یمهره ها یهمه  ادیجلو ب نمیرحسیاون، ام دنیهمزمان با رس

 !مونهیمالحضه م ی ب ِیخروس یصدا هیسوزن و از دبدبه کبکبه اش فقط 

 را بست: شیسر تکان داد و چشم ها برنا

 ...یک قایرخساره! دق نمیرو بب تینابود رسهیم یک-

. دور شد شیچشم ها یصدا از جلو یو ب ستیبسته اش نگر یبه چشم ها کارن

 یدر پرونده ا ی. خالفستیمرد تا به هدفش نرسد ول کن ن نیا دانستیخوب م

... ستی! نستیو پر از حرف ، اما مطمئن بود که پدر آن بچه ن اهیداشت، س یمیقد

 ... ستین

 

* 

 



 شده و کمربندانشان را بستند.  مایبر هواپ سوار

 !رادیه-

 لبخند زد: رادیه

زنده  هتونیفتن به تهران محد ر نی. تا ایزنیبا لبخند صدام م یدار یاز خوشحال-

 ت کنه؟

 فرو رفت: یدر صندل شتریو ب دیغربت را بو کش یهوا نیآخر

 یبعد از چند سال دارم ب یبفهم یتونی! مهیری! منرانیبه تهران! ا رمیدارم م-

 !؟یکشم هوارو؟! اصال مگه تو آدم یبغض بو م

 خرجش کرد: هانهیاندرسف یپوزخند زد و نگاه رادیه

 نهیکه ک هیزن دونمیو م شناسمیچون سوزان م گردمیبرم یدیام هیحاال من با -

 ینیرحسیدارم چون ام دیمن ام ؟یاما تو چ بخشهیو راحت منو م ستین یا

و . اما ترهیپر و بالم رو بگ ریهست که ز ییرایهست که بهم جا و مکان بده، حم



 نتتیاگر بب نباری! انهیک یزن ب ینه خوانواده و نه حت ،ی! نه خونه دار؟یچ

 ... رونیب ندازتتیرو سرت و از خونه م ادیمطمئنم با پا م

 را بست و سرش را به سمت پنجره برگرداند: شیچشم ها ایبرد

احمق  یِتو خوادیام که باز م یاما واقعا نگران اون زن یبه درک که شعور ندار-

ه هست، زنده باش یگیکه م یکه بچه ا هیاون زمان یبرا میرو ببخشه. اوج نگران

 تِ ی. آخرِ خرهیبدبخت تیمثل تو داشتن نها یو واقعا وجود داشته باشه، چون پدر

 .زنهیدارم اون تورو پس م مانیچون من ا یزنیاز زنت حرف م نانیبا اطم یوقت

 یده برابرند ش هیکرده و تو تهران  دایدبدبه کبکبه پ گهیم رایکه حم یاونم طور

 خودش!

 باز کرد و شانه اش باال انداخت: را از هم شیها دست

 !یرادیه یباز هم خود دان-

 اخم ترش کرد و رو برگرداند.  رادیه

 "هن"اگر به من  کنمیو رد کنه! نابودش م رادیکه بخواد ه یکس دهییمادر نزا-

 !کنمیبده! نابودش م لیتحو



 

* 
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 "قسمت دهم"

 

باراد، حسام را بنام دوست برنا، به پدرش)باراد(  دنیکه شد، به محض رس صبح

 یتح نکاریدادند. با ا لیتحو یمصلحت یدروغ نیرحسیسپرده و به سوزان و ام

 کردن کار، راحت شد. یکارن از قانون الیخ

آمدن سوزان  یکردند و برنا منتظر برا یم ستیعصر ا1 یساعت بر رو یها عقربه

 نشسته بود.  نیدر ماش



 کردن سوزان گذرانده و به عصر رسانده بود... بیبود که با تعق یفکر صبح در

 

" 

 انسان یزندگ یجنگل نشود. خدا کند رونق مغازه  تیکند درخت نشدن ها خدا

 شودی... مستیانسان ن گرینرسد که اگر برسد، انسان د دیخر ونیاپسل کیبه 

 به انتقامش نه دل دارد و نه عقل! دنیرس یکه برا یوانیح

 یکردند. اول از همه خان لیبرنا را به جنگل تبد یبه درخت، نشدن ها درخت

گ به نام پدر بودن که بزر یقتیکه بود و بعد نشد و نشد نشد! دوم نداشتن حق

 خودش هم باور کرد...  یکه حت ییو بزرگ تر شد تا جا

که برنا را به ژست وصل  یدی! حس جددیبه نام حسِ جد دیجد یحاال دردسر و

 ... ایبه نام خواستن  ی. حسکردیا به سوزان چفت مو او ر

 اش وارد کرد و گفت: قهیشق یبر رو یذهنش گذاشت. فشار محکم یجلو دست

 من نده! لیشر و ور تحو نقدریخفه شو... خفه شو... خفه شو... حرف نزن... ا-



ه ک یاز پارک پناه برد. از دور سوزان و حرکات یرا در آورد و به گوشه ا لشیموبا

بود...  یزن چقدر دوست داشتن نی. استیکرد را نگر یبچه اش خرج م یبرا

 یلیو خ دیاو را د شدیبود... اصال مگر م شیبود... چقدر قابل ستا یچقدر خواستن

 رفتار کرد؟! یعاد

 زد: دیخودش را د لش،یموبا یسلف نیدهان قورت داد و از دورب آب

رو تو ممنوعه ست! تمامِ تو یزن برا نیدهنت رو ببند؟ ا گمیم ستمیمگه با تو ن-

... زویعز یو ه یخواستن یور و ور ه یکن یم یوراچ یتصاحب کرده باز هم دار

 !ذارمیکه بارها مصدومم کرده نم ینیزم یبار پا تو نیدوم یمن برا

 یداد. سر خم شده  هیداشت، تک هیکه سا یرا بست و به درخت شیها چشم

نشدن و  دهیاز د بردیسرش خم شده بودند و او لذت م یثمر بر رو یدرخت ب

 سوزان!  دنید

 ایتحمل کرد؟ با داشتن  دیبا ی! تورو چطورتا؟یوریکنم سن کاریبا تو چ-

 نداشتنت؟!

" 



 

 . دیپر نرویسوزان، از فکر و دوره کردن صبح ب ی لهیباز و بسته شدن در به وس با

 تا  دست به سر بشه! دیآخ که چقدر طول کش-

، را در برگرفته بود شیمایفر نصف س یکه موها یکرده ا شیرخ آرا میبه ن برنا

 . ستینگر

 ! میپرواز دار9ساعت -

 هم فشرد: یکرده اش را بر رو یگلبه یلب ها سوزان

ه ک رمیمیاستفاده از دخترم رو بکنم. دارم م تینها دیبا نی! واسه همدونمیم-

 و حض کنم...  نمیرو بب زشیسوپرا یصحنه 

از  یبه تکه ا یاو، دست یتوجه به حرف زدن ها یآب دهان قورت داد و ب برنا

سرش را به سمت  یو پشت گوشش قرارش داد. سوزان فور دیفرش کش یموها

 بانیاو، سا یصورتش نشسته و چشم ها یبرنا برگرداند و داغ شد. دست برنا رو

 شد.  شیچشم ها



جز به جز جسم و روحش شده بود، اول قلبش... بعد  ی رهیمرد قاتل زنج نیا

 را کرده؟! شیروحش... حاال قصد سوزاندن گونه ها

 !؟یبود نایصبح چند ساعت با آدر-

 توجه به سوالش گفت: یب سوزان

 هاتو هضم کنم برنا! یکینزد نیا تونمی! نم؟یکن یاز من دور شهیم-

 دواند. شیبه ابرو ها یزیسرش را خم کرد و اخم ر یکم برنا

 خوش گذشت بودنِ باهاش؟!-

 :دیرا بست و پووف کش شیکالفه چشم ها سوزان

 التماس کنم!؟ یبه ک دیاز دستت با یخالص یبرا-

 :دیرا به دندان گز شیلب ها برنا

رد شب ک یفکرشم نم یدیبغلش خواب یو تو  یصبح برگشت  یمطمئنم وقت-

 زود باور و صادق! نه،ی. خصلت بچه جماعت همینبوده باش ششیپ

 !؟یکن یرفتار م ینطوریا یبرنا با توام! از قصد دار-



گ در چن دیبخش یم برهیرا و شیلرزان سوزان که ران پاها یدست ها نباریا برنا

 فشرد: شیگرفته و محکم تا مرز خون مرده شدن رگ ها

به باباش و به  میتا بد یداد سیپل ی کهیحسام رو به من و اون مرد نکهیا-

که مامانش رو نداره گرون  یینایادر یتا خود صبح، برا یداد یدلدار نیرحسیام

 شکر داره...  یجا دهینفهم نکهیخب هم یتموم شده ول

 ثمر! یاما... باز هم ب اوردیب رونیرا ب شیکرد دست ها یسع سوزان

 ندارم...  یها وقت یوقت گذرون نیا یبرنا! من برا-

 برنا فشرد: ی قهیشق یآزادش را باال برد و رو دست

 بفهم...  نویا-

اش قرار داد تا راحتتر  یصندل یپشت یچشم خمار و گردن کج کرد. رو برنا

 بزند.  دیسوزان را د

دم ببرم. ب نیرو دوست دارم از ب یکن یکه با ظرافت انتخاب م یورآالتیز نیا-

 کنن... یبرق زدنشون حواس مرد هارو پرت م یوقت ادیم



 :دیچشم درشت کرد و متعجب پرس سوزان

 وا...-

از قلب من تاب تاب  یچه رگ یرو ینگاه برات ممنوعه! قصد دار نیگفته بودم ا-

 !؟یکن ینگاه م ینطوریکه ا یکن یعباس

 . دیرا به دندان گز شیآب دهان قورت داد و لب ها سوزان

 !؟یچ-

از قلب من  یچه نبض یرو یخط قرمزمه! قصد دار دنیلب گز نیگفته بودم ا-

 ! ؟یکن یم نییکه لب هات رو باال و پا یکن یاالکلنگ باز

 قلبش گذاشت: یسوزان را رها کرد و رو دست

 یدر زدن، با انداختنش تو یکه ب یکرد دایقلب منو از کجا پ دیها کل یتازگ-

من به مهمون ناخونده جماعت رو  ستیحواست ن چیو ه یشیوارد م یدیجا کل

 !؟دمینم

 قلبش زد: یضربه رو دو
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 دیکه نگران خر ستیدور زدن و پسند نکردن، مغازه نداره. پاساژم ن یبرا نجایا-

ه راکد که اگ هیفروش گاریس هی نجایباشه. ا هیبق قینکردن و پول در آوردن از طر

 و... شهینشه، معتاد م دهینشه، کش دهیبمونه، پسند

 را بست و با حرص ادامه داد: شیها چشم

عقل که نه به مادر  یب یروان هی شهی! منیو د ایکه بکنه از دن یآخ به اون روز-

 ییکالف کاموا یهر چ برهیبه رگ و م زنهیو نه به دختر و زن! م کنهیبچه رحم م

 وصل کرده! یکه اونو به زندگ

 :دیناراحت لب برچ ییبا چشم ها سوزان

 جواب من نه ست... ،یهم کن یبرنا... تو هر کار-



 :دیشد و غر رینشست و چشم باز کرد. ش شیدر جا کبارهی برنا

 ...شمیگفته بودم قاتل م-

 نشد: ادیمنتظر نگاهش کرد و انتظارش ز سوزان

 ... یگیبله م ایتو بشم!  اینکن قاتل خودم  یکار-

 نگاهش کرد و او اضافه کرد: رهیخ سوزان

 !یگینه نم ای-
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کرد؟ خدا  یم یآمد... تا کجا با جان و دل زن باز یخونش در نم زدندیم کاردش

 دانست و خودش! یم

انداخت.  نشانیب یاندک زمان یسوزان زنگ خورد و همان زنگ، فاصله ا لیموبا

 و جواب داد: دیکش یهوم



 ... یجونم مهر-

 پخش شدذ: لیمهرآنا در موبا غیج یصدا

 مرض... جون و کوفت...جون -

 ... یمهر-

 و مرض! یمهر-

 بدم! حیصبر کن توض-

ر که درو شم؟ دخت نیکاشت نجایو منو ا نیصداتو بشنوم! همتون رفت خوامینم-

 ری! خیزنینم یزنگ هی ام،یپ هیخبر،  هیمن قراره تنها بمونم؟ چرا  یگیچرا نم

 یجرفت و حا ادتیمنو  گهید یدیاونجا دخترتو د یرفت قتم،یسرم دوستتم، رف

 مکه؟ یحاج

 چشم بست و لب باز کرد: سوزان

 رخساره! -

 تو...  یگیم یچ-



ل کام خوادیش مفصله و وقت م هی. قضزهیتو هم بر زیرخساره باعث شد همه چ-

 کنم، فقط بدون یم فیشدم. اومدم مو به مو تعر زیکنم، خودِ منم سوپرا فیتعر

 !میایب میکه مجبور شد

 نیمشنگ رو چرا دنبال خودتون کشوند نیباشه، ا نیزردک رفتآقا تو و اون -

 تهران!

 یب نیخورد. شوک به صورتش دوانده شد. باراد؟ تهران؟ از ا ستیسوزان ا ذهن

 خبر بود... 

 ... ستین نجایباراد؟ باراد ا-

سوزان کرد که  یدر هوا تکان داد و حال یمتوجه وخامت اوضاع شد. دست برنا

هرآنا م یرا رو لیبود موبا یبتیتکان داد و به هر مص ین سرسوزا دهد،یم حیتوض

 قطع کرد.  زیبه صورت صلح آم

 برنا؟ کنهیم کاریباراد تهران چ-

 نچ کرد: برنا



د ش میتنظ ی. قرارمون طورگردهیتا فردا برم یول اد،یقرار داشت! مجبور شد ب-

ه ب نجایاون ا میگردیکار برم یادامه  یما برا یاون، وقت ایمن اونجا باشم  ایکه 

 .گردهیبرم شمونیو باز پ رسهیکارهاش م

 کرد: زیچشم ر سوزان

 برنا و ژست خبر دارم! یبرنامه ها یمن از همه  ؟یچه قرار-

 :دیلب جو برنا

 ؟یبا خبر شمیخصوص یاز برنامه ها-

 نگاه ناراحت خرجش کرد که برنا ادامه داد: سوزان

 !م؟یبر-

را به سمت مقصدشان  نیکه ماش یو برنا در حالباال انداخت  یسوزان شانه ا-

 لب گفت: ریکرد، ز یکج م

 فضول!  یِدوست داشتن یتایوریسن-
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 یدل شروع به دلبستن م یکاره است. وقت چیه انیشود، پا یکه شروع م شروع

 که ادعا یشود. برنا، مرد شعار دهنده ا یعرضه م یب انیکند، دل کندن همان پا

و دل ها را  دید یکشک است، همه را رخساره م یو عاشق ستیکرد عشق ن یم

همان رخساره و  ستبسته بود که دو یتکه تکه شده، حاال دل به زن یا رهیزنج

 یزد، برا یکرد، دست و پا م یتکه تکه بود. تقال م ریدلش مصداق همان زنج

از قلبش دست به دامن شده بود  قهیبه هر وث ش،یروز ها نیاز زندان ا یآزاد

 ... دادی... نمدادیداد... نم یرفتن نم یمانند سوزان، اجازه  یاما... زندانبان قهار

 دخترکش را بخرند.  یبرا ازیمورد ن لیکودکان شدند تا وسا دیمرکز خر وارد

خودش، از فروشنده  یراحت یرا برا دیاز برنا وارد شد و سبد خر شیپ سوزان

 را داشت.  شیهوا یچشم ریکرد و ز ی. برنا از پشت کنترلش مگرفت لیتحو

قرار گرفته در  لیوسا نیرنگارنگ، اول یها ریبزرگ به همراه خم یظرف شن دو

 سبد شدند. 

 !شهیم کی! ساعت پرواز داره نزد؟یعجله کن شهیسوزان م-



 شانه اش را باال انداخت! الیخیب سوزان

 به درک! دخترم مهمه!-

قرار گرفت. نگاه در  د،یسبد خر یحرکت جلو کیزد و با  یخند شین برنا

 را خمار کرد: شیو چشم ها ختینگاهش ر

 !؟ینشون بد یکه خود یکن یم یمن زبون دراز یبرا-

 لبخند زد: سوزان

ا هست ت یبگ هیسوال نکن، محکم حرف بزن! نپرس هست که جواب بدم، کاف-

 بگم هست! 

 و پوزخند زد: دیکش سبد را از دستان سوزان یدسته  برنا

 ! یکنیم نیگناهت رو سنگ یدار-

دسته را پس گرفت و آهسته به سمت مخالف چرخاندش. پشت به او کرد  سوزان

 آخر گردنش را به سمتش بگرداند و گفت: یاما لحظه 

 رو از گناه نترسون برنا! یمنِ جهنم-



ه به فاصل نیبرسد. حداقل در ا دشینگفت تا او با لذت به خر یزیچ گرید برنا

 یاتیوریبا سن یگذاشت خوبِ خوب به وقت گذران یداد و م یم یقلبش آوانس

 ممنوعه اش برسد. 

 بود و ریدرگ لشیکه موبا یو  برنا دورادور در حال دیرس یم دشیبه خر سوزان

 کرد.  ینگاهش م رهیکرد، خ یم فیرا رد شیقرارها

بودنش با توئه! باران  سیبه باراد و سرو دنیرخساره و رس یسالم ستار! کارها-

درصدم بخواد پاش  هیروز هارو! فقط حواست باشه که اگر  نیتونه تا کنه ا یم

 و خودمو به تهران برسونم! یمنو خبر کن فتهیب ریگ

-.... 

 !ه؟یواسه ک یاون دو تا اجنب طی... بلیآهان راست-

-.... 

م زنه و به اس. نشناسمیرو م لیمارمولک وک نیمن ا گه؟یچند هفته د یمطمئن-

قرار  یلیم یلیس تیاول یکنه که تو، تو بیمعق بیمنو تعق ادیب گهید یکی

 ها! یریگیم



-... 

 امروزو شرح بده! یخب... کارها-

با  دنیکه مشغول خند یستار، سوزان یبا گوش دادن به صحبت ها همزمان

با مها ی. بدیکرد را د یکارت م دنیکش یبرا فشیفروشنده بود و دست در ک

 بلند شد. آب دهان قورت داد و به ستار فقط گفت:

 فعال!-

اند رس شخوانیخودش را به پ یکتش سپرد. فور بیرا قطع کرد و به ج لیموبا

سوزان به کارتخوان، کارتش را به  یالک خورده  یانگشت ها دنیو قبل از رس

 !دشیکارتخوان فروشنده رساند و کش

و  ندیکه فروشنده بب یدست آزاد سوزان را گرفت و دم گوشش، طور همزمان

 بفهمد، گفت:

 خانوم شما چرا؟-
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 !دتون؟یمرد هست، شما فقط بخر! تمام شد خر یوقت

 کرد که برنا روبه فروشنده امرانه گفت: یمتعجب نگاهش م سوزان

 !9229 نیبزن-

 رونیاز دستگاه پوز ب یمشتر هیدییتا یصاف کرد و رمز را زد. برگه  ییگلو مرد

ها  دیرا به خر گرشیدستش را به دست سوزان و دست د کیآمد که برنا  یم

 زدند.  رونیبند کرد و از فروشگاه ب

 رونیدستش را ب نیرفتن از فروشگاه، درست دم ماش رونیبه محض ب سوزان

 ترل کرد و گفت:باال رفته اش را کن یو صدا دیکش

مرد با من آشناست. بارها ازش جنس گرفتم... چرا  نیا ؟یکنیم کاریچ یدار-

 و اون بشه برنا...  نیو سقز دهن ا چهیمن باز یکه آبرو یکن یم یکار



ور د ییرا در جا نیهوا سوء استفاده کرده و به سمتش رفت. ماش یکیاز تار برنا

نداشت. کنارش  یشدن به سوزان، ضرر کیاز نگاه ها پارک کرده بود، پس نزد

 و چشم به چشمش دوخت: ستادیا

 از زن ها دارن!؟  شتریرگ ب هیتا حاال بهت گفتن مرد ها -

 . دیکش قیچشم بست و نفس عم سوزان

 نگاهم کن سوزان!-

 کردن اوضاع! دایپ خیب نیرا صدا زد و ا اسمش

 کنم! یباز نمازت بشنوم چشم  یدیجد ایسابق  یچون قراره باز شعر ها-

 داد زد: برنا

 !یکن یتو غلط م-

 دهان باز کرد: سوزان

. از من احساس یکش ی. از من کار میش یم کی... به من نزدیخودت غلط کرد-

دِ اخه از جون من و  گه؟یمرد نامردِ د هی یبشه؟ تهش بش ی... که چیکش یم



حرفت رو بزن و بگو! کج برو  ینی! راست و حس؟یخوایم یچ نامیو آدر میزندگ

 اما راست حرف بزن! 

ه نفسش . نفس بستادیسانت تا او ا کی یچسباندنش و با فاصله  نیبه ماش برنا

که از  یزیتم یهوا نیدارد. در ا یادیز یکرد فاصله  یبود اما باز هم احساس م

و لعنت به هر  شدیخواست... نم یو زمان بر م ییهوی یبود، بوسه ا دیتهران بع

 چه ممنوعه بود...

 !کی نینباشه! ا دایکه پ ینیزم بیدارم نه رگ بادمجون و س رتیمن رگ غ-

 یدو! زندگ نیکنم، ا یها و آشنا ها ممنوع م بهیغر یمردمک ها یبرا یتورو حت

 شد اونم به رییچه خوب چه بد دستخوش تغ ،یکه من با آشنا شد یتو از وقت

 سه! من نیا ،درستش کنه تونهینم یچیو ه دمیبر ترمز گهیدست من، چون د

 چینکن چون ه هیتنب ح،یتوج د،یتهد نایرو نه با خودت، نه با خودم، نه با آدر

نه ترسو یم یزیچ هیتونه من رو بترسونه! من رو فقط  یها نم "ت" نیکدوم از ا

 پس بدم. دیبا یالک یکه الک ییهوی یاونم...اونم امتحان ها

 باز سوزان انداخت: یبه چشم ها ینگاه



 بکش جلو اون شال المصبو زن!-

 . دیو برنا خودش دست به کار شد. شال را جلو کش دینکش سوزان

 توام که اسب باشم، نه ینکن سوزان! بقران اگه رم کردم نه به خوب یبا من باز-

 س!اام که نه عقل داره نه احس یخر هیاون شوهر نامردتم که گرگ باشم،  یبه بد

 اخم کرد و سر برگرداند. سوزان

 شد! ریدخترم د زیسوپرا میبر-

دهن باز منو باز تر نکن. خرم  نی. فقط ابرمتیهمه جا م یدهن منو باز نکن-

 ابونهیبام. در ضمن... اون رژ لبتم کم کن، مرد تو خ ایعقلم نکن. راه ب ینکن. ب

 که نفهمه!  ابوینه 

 و در چشمانش زل زد و لج درار گفت: دیکش شیلب ها یرو یدست سوزان

 خوب شد؟-

 :دیرا به دندان گز شیلب ها برنا

 شد... رمونید فتیبهتر شد! راه ب-



 

* 

 

بودند،  ستادهیا0 یساعت که رو یعقربه ها دنیبه ساعتش انداخت و با د ینگاه

 . دیپووف کش

 کردم...  ریاه! د-

 کوباند و وارد شرکت شد.  گرشیدست د یرو دست

 باران... باران خانوم!-

 شد.  یو تاک ساعت هم در فضا پخش نم کیت یصدا یکس نبود. حت چیه

 ست؟یکس ن چیه-

کس نبود. همه سر ساعت  چیه یها را باز کرد ول اطیتا معاون و خ سیدر رئ از

رفتند. پنج شنبه بود و روز آخر هفته! فقط باران  یبه خانه م دیعصر امروز با1

 برادرانش از جان خود بگذرد اما موفقشان کند.  یا براماند ت یم چارهیب



 یادیو با نفس نفس زدن ز مودیباال را تند تند پ یمشرف به طبقه  یها پله

در مربوط به طراح ها را باز کرد، ترسان سر به داخل  یخود را به انجا رساند. فور

 فرو برد و صدا زد:

 باران!-

که مشغول  یسوزان و برنا! دو فرد دند،یدرخش شیچشم ها یشخص جلو دو

بود. چشم  زشیآمدن دختر سوزان و سوپرا یبرا لیوسا یسر کیدرست کردن 

 برنا، متعجب و پرسشگر باز بود... یها

 باران؟!!!!-

 و چشم بست.  دیکش یقینفس عم سوزان

 !رتیغ یرگ با شناسه  کیبود و تورم  برنا

ود، همکارش بود، آدم و پادوئش جا بلند شد و به سمت ستار رفت. دوستش ب از

نداشت و انگار ستار هم هم  ییدر قاموسش جا یناموس دزد یبود درست، ول

 بود...  لیخانواده و اص یب انیقماش آن ک



عقبش برد و  وار،یدور گردن ستار چفت کرد و عقب عقب تا خوردن به د دست

 :دیدم گوشش غر

 !که؟یمرد یگفت یتو چ-
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 شد.  یو فشرده م دهیبرنا چسب یستار به دست ها دهان

 آق...آقا... -

 شد.  یبرنا قرار گرفته و سرخ و سرخ تر م یدر امتداد انگشت ها شیگلو

 ب...-

 را درهم کرد.  شیو ابرو ها دییدندان به هم سا برنا



 یدو دو تا چهارتات رو چطور ؟یزن یخواهر منو به اسم صدا م یتو به چه جرات-

 و شوندیپ یصدا زدن ب"باران" یاجازه  تیزبون لعنت نیکه به ا یانجام داد

 !؟یدیپسوند م

قرار داد. دست برنا را با جسارت  انشانینچ نچ کنان به طرفشان رفته و م سوزان

 . دیکش نییتمام گرفت و پا

 به من نگاه کن!-

 را باالتر برد! شیصدا

 باش! رونیآقا ستار ب-

 یقرار گرفته بودند، چشم شیرگ ها یکه رو ییدرد و دست ها یبا گردن ستار

 را از دست شیدست ها یبسته، عصبان یرفت. برنا با چشم ها رونیگفت و ب

 . دیکش رونیسوزان ب

 !رونیبه من دستور نده! برو ب-

 دست به کمر نگاهش کرد و تشر زد: سوزان



خفه شو، دهنت  ی. به من دستور دادینم باشمنتظر خورد دیبا ،یزنیهر وقت م-

بهمان کن،  یرو ببند، حرف نزن، ال کن بل کن، با رخساره فالن کن، با مهر

 یستار همون نی. اینه! حاال نوبت توئه دهنت رو ببند دم؟یحرف زدم؟ نطق کش

مشت  یکه اگر نبود جا هی. همونکنهیکه دست راست و چپت رو با هم ست م

. یکرد یخودت شاباش پخش م یو برا یدیدیم دیچشم خواهرت رو با یپا

باران حتما ستار  گهی. اگر میکن منیخودش رو ا دیکرد حاال با منیخواهرت رو ا

 ی! قضاوت نکن که بد مدهیشن نجامیحتما بارها ا ییکجا گهیصدا شده! اگر م

 . یشکن

 کوباند.  گرشیدست د ینفس نفس زنان دست رو برنا

 !دمی. چطور من احمق نفهمدمینفهمچطور -

اخت. اند بشیرا در ج دشیکه در حضور داشتند را قفل کرد و کل یدر اتاق سوزان

 باشد.  یمقصد االنش در و باز کردن آن م دانستیبرنا را! م شناختیم

 !رونیبرم ب خوامیکنار م ایب-

 . دیپوزخند زد و کنار کش سوزان



 !یبه اون جوون ضرر برسون زارمینم-

 !انهیمثل ک یکیاونم -

 . ستی! مثل اون نستین-

 من؟! نکیع یشد-

 !کنمیم داریرو دارم ب یکه ندار یهشدارتم! وجدان-

 . دیسوزان را گرفت و کش دست

 !؟یدیم لمیشعر تحو نجایا یسادیفکره، وا یب یناموس من در خطره اون پسره -

 سپر کرد: نهی. سستادیا شیخند زنان جلو شین سوزان

 ...و یکن یم لیبگه که تو رابه راه به ناموسش خطر رو تحم یبرادر من چپس -

 کرد. دهان بسته کرد.  ستیبرنا ا 

 !که یدیم  لمیخط به خط شعر تحو یدار شتریتو از من ب ؟یدلت خوشه مرد-

 زدن کم آورد.  یرگ به رگ شد و زبانش حرف برا شیها چشم

 برو کنار!-



 داد.  هیکنار در تک واریو به د ستادیکنار ا سوزان

 باز کن! ؟یکنارم! زور دار-

. نگاه شد یکرد. در قفل بود و باز نم نییبار باال و پا نیدر را چند یدسته  برنا

 اش را به سوزان انداخت و سمج بودن او را با زور امتحان کرد.  یزخم

 المصبو...  دیبده من کل-

 را پشت کمرش قفل کرد! شیدست ها سوزان

 !دمینم-

 قدم جلو آمد: کی نابر

 منو...  ضینده مغز مر یبده من باز-

 عقب رفت.  یرا باال انداخت و قدم شیابرو سوزان

 ...دمینچ! نم-

 زد: ثیخب یلبخند برنا

 !اد؟یکردن خوشت م یاز باز-



 لبخند زد.  سوزان

 اونم چطور... -

 چسباند.  واریرا گرفت و او را به د شیبازو برنا

 !؟یچه باز-

 سرش را کج کرد: سوزان

 ... قتیحق ایجرات  یباز-

 کرد: زیگردنش را مماس با او کج و چشم ر برنا

 انتخاب کن!-

 شیخم شد که برنا پاها یاش، کم نهیس یبرنا رو یفشار دست ها ریاز ز سوزان

 تر رفتنش را گرفت.  نییپا یرا باال آورد و جلو

 موش نشو که چموش تر از توام!-

 !کج زد یلبخند سوزان

 ... قتیحق-



 باز او دوخت.  ی قهیباال انداخت و چشم به  ییابرو برنا

 کجاست! دیکل-

 !دیرا به دندان گز شیلب ها سوزان

 تو گلدون کنار در!-

خواست دستش را بکشد و به سمت گلدان برود که سوزان او را محکم گرفت  برنا

 یاما کامال متوقف شد. سوزان خم شده بر رو فتادیکرد، برنا ن شیو پا پشت پا

 :دیگردنش پرسد

 !قت؟یحق ایجرات -

 پوزخند زد: برنا

 جرات!-

 را با زبان تر کرد و لب زد: شیلب ها سوزان

 ستیاما بدون دست زدن به من، فقط تا ب ستیمن با یسانت کی یتو فاصله -

 نگاهم کن! هیثان



ا آن ستار ر دیبا قلب خودش و سوزان نبود. با یگرم شد اما فعال وقت باز برنا

 داد... یبا چند واحد اضافه م یبه او درس مردانگ دیکرد... با یادب م

 قبول!-

 که رگ یضربان ی. فرمان قلبش را سرکوب کرد اما نداستادیمحکم ا شیجا در

توانست خاموش کند.  یکرد را نم یم کتهیبه رگ احساسش به پوست تنش د

 برد اما...  شیسوزان پ یگرفتن دست ها یکه دستانش را برا ییهمان ندا

 تشر زد: سوزان

 !یقرار شد دست نزن-

ر خما یجنبه اش را برا یب ی. چشم هاستادیصاف ا د،یکش یقینفس عم برنا

 موقعشان، لعنت کرد.  یشدن ب

6,5,0,4,2,1,0.... 

سوزان خرابش کرد. ماتش کرد. در  سیخ یو کم آورد. لب ها8به  هیثان دینرس

 شکار به دستش داد...  یبرا یسبز رها و اسلحه ا یجنگل



 بزار! نبارویا-

 سر تکان داد.  ثانهیخب سوزان

 نچ!-

احساس،  نیکرد. کنترل کردن ا یزن افسانه م نیا یلب ها و دندان ها حرکت

 خواست و دست مشت کرد.  یمشت شده م ییدست ها

 گذره... ینم یتساعت لعن نیچرا ا-
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شماره  یها بر رو هیثان دنیرا با اغوا بست و درست سر رس شیچشم ها سوزان

برنا سو استفاده کرد و  یکالفه  یبسته و نفس ها ی، سوزان از چشم ها57 ی

 !شیاو را تنها گذاشت و ک ش،یو قفل کردن در بر رو دیآوردن کل رونیبا ب

 برنا فرستاد و گفت: یتقه از پشت در برا دو



حرف حرف  زارمینم نباریبرنا! ا یمشت و لگدت کن ریاون پسرو اس زارمینم-

 توباشه!

ش را . فکستیسوزان نگر یخال یمشت به جا ییچشم باز کرد و با دست ها برنا

 :دیلب غر ریو ز دییبه هم سا

 !تایوریسن یاز جات بلند شد ینتون چوقتیه گهیکه د دمیم ییتو رو جا یسزا-
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باران را گرفت و  یگرفت شماره  میکه از لرزش آرامش ن ییبا دست ها ستار

 منتظر جواب دادن ماند. 

 بله... -

 الو باران!-

 ستار! یلب ها ینام باران بر رو دی! چقدر قشنگ درخشگریبار بود د نیاول



 شده...  یب.. بله! چ-

 شما! نیشما؟ من اومدم برنا، نبود نییباران خانوم، کجا دیببخش-

 زد.  یحرف م یمضطرب و باران عاد ستار

که مامانش واسش  یزیسوپرا یبرا ارمیتو راه مارکم. دارم دختره سوزان رو م-

 شده؟ یحاضر کرده. چطور؟ چ

 اش زد: یشانیبه پ یضربه ا ستار

 !نیچرا به من خبر نداد-

 ریآژانس اشتراک دارن. شمام که کال درگ هیو اونا با  میمادربزرگش اومدچون با -

 نخواستم مزاحم شم! ن،یبود یواشکی یکارها یسر هی

 رد کرد: یلیسب ریباران را ز یطعنه  ستار

ک. تو مار نیستین دمیمن جسارت کردم و شمارو به اسم صدا زدم. نگران شدم د-

 برادرتون... همزمان در اتاقتون رو که باز کردم، 



بد  یعنیسکسکه!  یعنیترس!  یعنی نیپراکنده شد و ا لیباران در موبا "یِه"

 قضاوت شدن!

 ...کشهی... برنا منو میوا-

 :دیرا به دندان گز شیلب ها ستار

 . نی. شما نگران نباشدمیم حیمن توض نینی. ببزارمیمن نم-

داداش من بعد از چند روز با من حرف زد و  یدونینگران نباش! تو م ویچ یچ-

بعد از چند وقت به من زنگ زده و از من خواسته  یدونیبه من اعتماد کرد؟ م

 یزنیخبر از مش مشش کمکش کنم تا سوزانو خوشحال کنه؟! چرا گند م یب

 مارکم خودم.  گهید ی قهیآخه... اه... قطع کن چند دق

خودش و باران را در ذهنش  نیدن بستار قطع شد، آهنگ نش یکه رو لیموبا

 اگر از یحت نباریرا در آغوش گرفت. ا شینشست و زانو نیزم یپخش کرد. رو

را  شیگفت. چشم ها ینم چیخورد، ه یهم م یبرنا کتک دست و دلبازانه ا

 :دیسوزان را شن یبست و خودش را لعنت فرستاد که صدا

 ستار!-



 به سمت سوزان برگشت. هراسان از جا بلند شد.  آهسته

 شد...  زیچ کمیجانم سوزان خانوم! شرمنده من بد وارد شدم، -

 معنادار به صورتش پاشاند.  یلبخند سوزان

که دوست  یاون ی. فقط هوس کردینکرد یتو کار قا؟یشد دق یشد! چ زیچ-

معذرت نخواه.  یبه خاطر انتخابت از کس چوقتی. هیرو به اسم صدا بزن یدار

 . اون زردک رو ول کن!یکنیکاره درست رو تو م

 و ادامه داد: دیخند

انتخاب تورو  نیا یچقدر باران برات خاصه و من برا زنهیتو داد م یچشم ها-

 یم یبچه ست و نا پختگ ی. اگر کمهیکنم. باران دختر فوق العاده ا یم نیتحس

خواهر بزرگتر  هیدخترشونه!  اگر  یب یکنه فقط بخاطر سن کم و جو خانواده 

تهِ  شدینم نیاداد  یرو بهش م یو زنانه گ یداشت که درست درس زندگ

 !یو جنس یکیو ژنت یکیزیف راتییتغ یاخالقش! اون درست برنائه با کم

 انداخت و سکوت کرد که سوزان گفت: ریسر به ز ستار



ناسه که نش یکس. ناموسشو دست شناسمیاما برنارو م شناسمینم یلیتورو خ-

 ینکنه. برا گرانی. اونقدر مرد هست که خواهرشو بذر و بخشش نگاه ددهینم

ور د شیانتخابت و بعد پ شیبه خودت جرات ببخش و از انتخابت اول پ نمیهم

 . یفقط انتخاب کرد ،یهاش دفاع کن. تو گناه نکرد یو بر

 نفسش را فوت کرد. ش،یباال انداخت و شانه اش را با باال بردن دست ها ییابرو

 . االن پشت دره!میشکستش بد میانگار موفق شد یبود ول یسخت اتیعمل-

برنا از پشت سر سوزان، آن  یرا باز کرد جواب بدهد که صدا شیچشم ها ستار

 هول داد.  یدو را به قعر چاه شگفت

 !تایوریجناب سن نیناموفق بود یالبته کم-

ش را در گردنش فوت کرد. آهسته را بست و نفس کالفه ا شیچشم ها سوزان

 . ختیبرنا ر یبه پشت برگشت و نگاه در نگاه عصبان

 !رون؟یب یاومد یچطور-



مشت نوش جان  ایاز ترس آب دهان قورت داد. ترسش از کتک خوردن  ستار

 شد.  یم یکار نکردن در کنار او ناش گریکردن نبود، ترسش از نداشتن باران و د

 اول به ستار و بعد به سوزان انداخت.  ینیجلو آمد و نگاه سنگ یقدم برنا

 !نیبنداز ریمنو گ نیخوب دست به دست هم داد "س"دو تا -

 . ستادیصاف ا شیآنکه بترسد در جا یب سوزان

 دارم. چون یتونم با منطق نگهت با زور نگهت م ینم یزن یمنطق م یحرف ب-

 زبون مقابل تو،  زبون زوره جانم!

. لب دید ریبه ستار انداخت، او را سر به ز ینگاه میباال انداخت و ن ییابرو برنا

 از تعجب باال انداخت.  ییو ابرو "جانم"کرد  یخوان

 سوزان خانوم! نطوریکه ا-

 !رونیب یاومد یچطور-

 داره...  یادیز یها دیکل نجایا-

 شد.  نهیدست به س سوزان



 مزخر... -

 شد.  یچیق حرفش

 نیا یام! من تموم در ها یام و چ یمن ک دونهیکه نم گهیم یمزخرف رو کس-

 یدونیو نم یفتیباز و بسته کنم. با من در م تونمیسر تو م ریشرکت رو با گ

 چقدر قدره؟! فتیحر

 سر؟! ریگ-

 حلش کرد! شهیاونم نباشه با سنجاق م-

 شد؟! دایاون سنجاق  از کجا پ و

 از حد وجود داشته باشه! ادیکه ز ستین بیو عج میبود یتو اتاق طراح-

 تکان داد: یو سر دیکش یپووف سوزان

 برنا ستار فقط...  نیالبته! بب-

 نده!  حینکن! توض حیدفاع نکن! توج-

 در هوان تکان داد و ستار را صدا زد: یدست



 پسر! یآ-

 ترسان سر بلند کرد و گفت: ستار

 ب... بله آقا!-

 به سوزان بگو حقوقت چقدره!-

 ا!آق ونیلیم5,2-

 ستیرخ سوزان نگر می. به نستادیسوزان ا یکرد و شانه به شانه  یها را ط برناپله

 کج کرد: یو سر
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 قرار داد رو خالصه وار بگو...  یبوده! بند ها یچ مونیکار طیبه خانوم بگو شرا-

 یکه برنا با شصت دستش گرد شانه  یدادن کرد در حال حیشروع به توض ستار

 گرفت.  یسوزان را م



 ،یو نارو بزن یبه ناموسم چشم نداشته باش شرط اول بود. دنبال پول باش-

 شرط دوم بود. شرط سوم...  ارمیبرات ببار م یبدهکار

 رو ول کن! هیتمام! بق-

. کمر ستادیدرست پشت سوزان ا ش،یپا یپاشنه  یدور سوزان زد و رو یچرخ

شان بدن ی. گرما به گرماستادیاش ا یکرد و در چند سانت کیکمر سوزان نزد به

 رود؟ شیخواست پ یتا کجا م یحس لعنت نیکرد. ا یاضافه م

 . تو با خواستن باران...یشرط اول رو نقض کرد-

 شد که دستش را باال برد.  یستار به حرف باز م دهان

ود. ب یترس و نگران یمنظور بود. از رو یب یبگ یخوایببند دهنت رو! نکنه م-

درس هارو  نیبچه سال، من خودم ا نیشر و ورا! بب نینخواستم جسارت کنم و ا

 پاس کردم. به من دروغ نگو...  یدیشنیم ییگهواره الال یکه تو تو یروز

 را مشت کرد.  شیو دست ها  دیکش یقینفس عم ستار

 !رهیمن... من... من قصدم خ... خ-



 شد.  یکیبه داخل  نایو آدر هیر با آمدن باران و عطستا حرف

پسر قصد کشت خودش را  نیبرنا گشاد شدند. ا یباران باز و چشم ها دهان

 کرده بود؟!!
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 دستان خود کرد: ریاش را اس قهیبه سمت ستار هول گرفت و  برنا

 !؟یگیم یدار یچ یدونیخودتم م-

 برادرش را گرفت و گفت: یخود را به برادرش و ستار رساند. بازو ها یفور باران

خبر بودم.  یاالن ب نی. به جان مامان تا همستین نمونیب یزیداداش بخدا چ-

 دعوا مرافه راه ننداز.  نجاستیسوزان ا یبچه 

قرار گرفت. بغض کرده به مادر  نایآدر درسیبرنا در د ینفس زدن ها نفس

 و گفت: دی. در دامن سوزان آرامش گزدیو به سمتش دو ستینگر



 عمو رو... زنهیمامان چرا م-

دو گوشش را با دو دست گرفت و با نگاه برنا را مجاب کرد. دست برنا  سوزان

 رها شد اما دهان و چشمانش همچنان باز بود.  نایفقط بخاطر آدر

 کنم ستار! یرزروت م گهید یجا هی یتورو برا-

چادر او را گرفت و  یرفت. گوشه  هیرا رها کرد و به سمت عط ستار ی قهی

 . دیبوس

 اومد نتونستم خوددار باشم.  شیحرمت شکستم، بحث ناموسم پ دیببخش-

 . دیسرش کش یرو ینگاهش کرد و دست زیآم نیتحس هیعط

 بشه! دهیدست حروم به خواهرش کش زارهیحالل زاده نم-

زد و با گرفتن دست دخترش، او را به سمت اتاق  یپررنگ یپوزخند سوزان

 برد و رو به جمع گفت: زیسوپرا

اتاق  یدخترم رو بهش بدم. همه تو زیزود سوپرا دیبا شه،یم ریپروازمون د-

 !نیباش یطراح



لرزان از ترس باران!  یبرنا شد و لب ها یحصل حرف سوزان، نگاه بُرنده  ماه

 ! هیعط یه دعارو ب ینگاه جسور ستار شد و دست ها

 

* 

 

چشمانش  یکه جلو یبرج آزاد ای ستینگر یم ریراه دور را دل س الدیم برج

 بود؟!

شده در ماسک  یزندان یهوا ای دیکش یتهران را با عشق نفس م یآلوده  یهوا

 دهانش؟ یرو

 یبا برنا، آب دهان قورت م داریآنکه از ترس د ای دیخند یلذت بلند بلند م از

 داد؟!

 راد؟یکجا ه میریم-

 و جواب داد: ستیها نگر ابانیبه اطراف و خ الیخ یب رادیه



 !نیرحسیام شیدور از برنا و خونواده ت! پ ییجا هی-

 ... رادیه-

 را به سمت خود برگرداند: رادیه ی شهیبه سمت ش سر

 بله!-

 !نمیبرنارو بب خوادیمن دلم م-

 باال انداخت: ییابرو رادیه

 شیاالن تهرانه! انگار باز قصد برگشتن به ک یبوده ول شیهام ک دهیطبق شن-

 رو داره. 

 باراد... شهیمثل هم ایهم باهاش هست  ی! کس؟یبا ک-

 زن که شده همه کاره ش! همه جا باهاشه! هیزن باهاشه!  هینه! -

 !هیک-

 !دونمینم-

 رخساره ست...-



 شد.  یم ییرخساره بود شناسا-

 باشه! تونهیم یپس ک-

 کوباند: گرشیدست د یدست رو رادیه

! بزار به درد اومدنم به تهران برسم. ایبرد دونمیوقت! چه م هیننه من نباشه -

 تورو ندارم! یزنونه  یحوصله فکرا

 و با تاسف نگاهش کرد: دیکش یپووف ایبرد

 کنن! رتتیغ یخاک بر سر ب-

 اش گذاشت: نهیس یدست رو رادیه

 کنم، قابلتو نداشت!  یخواهش م-

به سمت مقصد ادامه داد.  یحرف چیه یگنگ به آن دو انداخت و ب ینگاه نندهرا

 دشمن؟! ایبودند  قیدو رف نیا

 

* 



 به صورت باراد زد: یا یلیرا پس زد و س شیاشک ها رخساره

 فیاون بازداشتگاه کث یمنو تو نی. چطور تونستادیازتون متنفرم. ازتون بدم م-

 !؟نیدار رتیشما غ ن؟یول کن

 . دیصورتش کش یدست رو باراد

  ؟یچزونیسوزوندتت، منو م گهید یکی! کهیزن یزنیبه من چرا م-

 داداشت منو له کرد!-

 در هوا تکان داد: یو دست دیعقب کش باراد

به  یکشوند یی! بارها بهت هشدار داد راستشو بگو. کارو به جایخودت خواست-

 خودت یرو بخواد. تو خودت باعث نابود قتیمتوسل شه و از اون حق نیرحسیام

خودت و اون  یزندگ یبلدمش! تو با دوپر ی. رخساره من خودم ده پرم! ولیشد

 یقبول دار یرت، ولیغ یما ب ی. آره برنایکرد یمرده رو قهوه ا لیزل یبرنا

 ... یبه هر جا بودن داشت یدیشد یخودتم عالقه 



صورتش بکوباند که باراد دستش  به گرید یا دهیجلو رفت و خواست کش رخساره

 خودش کرد: یدست مردانه  ریرا خواند و محکم مچش را درگ

 دیکه با یگیرخساره تو انقدر تابلو دروغ م نیخطا رفت! بب رتیت نباری! اگهینه د-

ود وج ییبرنا گهی. دیجلو چشم باش یقابت گرفت و گذاشتت تو طاقچه تا ه

 شهیمه یو حضانت رو برا یبچه ت فکر کن یواقع یبابا تینداره. بهتره به شکا

حسام رو مال  یتونینم شتریهفت سال ب ایوگرنه تا شش  ،یمال خودت کن

ردن تو در بزرگ ک ییبتونه عدم توانا نیرحسی. البته... البته اگر امیخودت کن

 . شیداشته باش یتونیشش سالم نم نیبچه رو ثابت کنه هم

 :دیکش رونیدستش را ب غیو ج هیبا گر رخساره

ش سوزان جونشو از یبچه  رهی. بچمو ازم بگرهیبچمو از من بگ تونهینم یچکیه-

 شناسنامشه! یمن به نام مادرش تو لی. اسم و فامرمیگیم

 سوزان باخبر بود، پوزخند زد: یبچه  یماجرا یو رو ریکه از ز باراد

 جان دل! دهیرو شکست م تیپوشال یدهایتهد نیتو و ا ،یان ا یتست د-

 و گفت: دیکش عقب



نم م یشناسنامه  نهیرحسیام یثابت بشه بچه بچه  نکهیدر ضمن به محض ا-

 !شهیاز اسمت پاک م

 سمت در رفت و آهسته گفت: به

تو  یرو با حرف ها نشیریش یاهایو رو پرهیکمتر داد بزن بچه ت از خواب م-

 ! و...نهیبیتلخ م

 بست و ادامه داد: چشم

 و االنم به زور مدارک ی. تحت کنترلیبکن یتونینم یغلط چینره که ه ادتی-

 ! بدرود... یینجایثابت نشده ا

 رساند.  یخودش را به سوزان و برنا و پرواز م دیرفت. با رونیو ب گفت

ک و اش ستیپشت آن نبود، نگر یکس گریکه بسته شده و د یبه در رخساره

 .ختیر
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 اپن آشپزخانه گذاشت و زار زد: یبر رو سر

 ...زارمی... نمرنیحساممو بگ زارمی... نمزارمینم-

 

*** 

 

رد را رو ک زیمادرش گرفته شده بود که برنا سوپرا یبا دست ها نایآدر یها چشم

 و بادکنک ها به هوا برخواستند. 

ک ادکنبه ب جیگ نایکردند. آدر یم یو قلب را باز مایکه نقش هواپ ییها بادکنک

 :دیدهانش کش یو دست رو ستیرقصان در هوا نگر یها

 ... یچقدر بادکنک مامان یوا-

 محکم زد و گفت: یگونه اش خم شد. بوسه ا یلبخند زد و بر رو سوزان



. اگه میگ یرو به تو م یزیچ هی میما دار زمیمن تو بخورم خام خام دختر! عز-

 !؟یچ یگفت

 گذاشت: شیلب ها یدستانش را به نشان فکر کردن رو نایآدر

 مامان! یبگ یخوایم ی... چیچ-

براقش  یچشم ها نایکردند که آدر یلبخند زد و باران با ذوق نگاهش م هیعط

 را به مادر انداخت و بلند گفت:

 آره؟! یمامان-

 :دیخند سوزان

 آره مامان؟! یچ-

 !؟یدیخر مایواسم هواپ-

 شیاپ یبه سمتش رفت. جلو ماهایاز هواپ یکیزد و با گرفتن  یخند شین برنا

 درست همانجا که سوزان زده بود، زد و منظور دار گفت: یزانو زد. بوسه ا



 شیتو بردنت با خودمون به ک زیدختر ناز! سوپرا نیا یبرا ییبوس دو قلو هی-

 ! یسن ینیم

 دست به هم کوباند.  نایآدر

 ... یمامان عط رمیاخ جون... با مامانم م-

 :دیکرد و پرس زانیرا آو شیلب هابعد،  یا هیثان اما

 عمو...  یچ یعنی یسن ینیم-

 کرد و آهسته گفت: کیلب به گوشش نزد برنا

 یتایورینس یدونی! میسن ینیم گمیبهت م نیهم یبرا یکیکوچ یتایوریتو سن-

 !ه؟یبزرگ ک

 .ستیمتعجب دخترک را با لذت نگر یشد، چشم ها نایبه سر با آدر سر

 عمو! هینه... ک-

 به سوزان کرد و لب زد: یبا ابرو اشاره ا برنا

 مادرت!-
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 انداخت: ریگ نیستار را کنار ماش ه،یاز چشم بق دور

شروع به غلط کردن پشت سرم  یاز ک قایتا زن ها اون توئن به من بگو دق-

 !!؟یشد

 :دیرا به دندان گز شیلب ها ستار

 آق...-

. خودتم خوب یبرس ذارسمینم یخوایکه م یتورو به اون آقا و مرض ستار! من-

 ... یدونیم

 ستار لب زد: یبه لب ها کیو نزد دییبهم سا دندان



کنار خواهر من دنبال جمع کردن  یکینک  نمیبب یندارم وقت شیمن آسا-

و خودمو پشت  نمیبب یکیناموسمو تو چنگ  یگندمه! من آرامش ندارم وقت

 باران بکنم! یفنس! ستار نزار توروهم قربون

 انداخت: ریو سر ز دیکش یقینفس عم ستار

 خورد؟ چرا بند اومد خواسته هات به ظاهر مرد...  یزبونت رو موش موش-

و کرد و ا ریرا اس شیفاصله گرفت که برنا بازو یآب دهان قورت داد و کم ستار

کرد ن ییدر هوا پخش شد. برنا اعتنا رشیدزدگ ریآژ یکوباند. صدا نیرا به ماش

 هشدارش را داد: نیو آخر

 فاصله ت تا باران رو حفظ کن! گردمیبرم شیاز ک یتا وقت-

ت بهانه دس خواستیگفت. نم ی "چشم"لب  ریرا بست و ز ریدزدگ یصدا ستار

بارور  یباران را سهم ابر ها توانستیکه م یطیبرنا بدهد آن هم درست در شرا

وع را از ن یدهد. مردانگ ادشیوار  کتهیرا نقطه به نقطه و د یخودش کند و عاشق

 دهد.  ادشی انیخودش و نه از نوع ک



ا دستش ر د،یکه از پشت سر به گوشش رس یزنانه و بچگانه ا یقدم ها یصدا

 ستار باز کرد و عقبش کشاند.  ی قهیاز دور 

 شد! رید سوزان خانوم باز کن! پرواز یدر و برا-

 

* 

 

زنگ درش در  یرفتن داشت که صدا قیخود جمع شده و قصد به خواب عم در

 . دیچیخانه پ

از لبخند از جا بلند شد. لباسش را با دست تکاند و دهانش  یته د،یاز ام یخال

 زالل دعوت کرد و به قورتگاهش سپرد.  یرا به آب

عشقش بود و  شیکه سال ها پ ی. مرددیرا د نیرحسیدر که باز شد، ام چفت

 . دیرس اسیبه  شانیقرارها یشوهرش شود اما با آمدن برنا همه  خواستیم

 !یخوایم یچ نجایتو ا-



 یزد. تلو تلو خوران وارد خانه  یخودش نبود و مست م یدر حالت عاد انگار

 رخساره شد و در را بست. 

  ؟یکنیم یمنو از من مخف یبچه -

 نگاه رخساره قرار گرفت.  درسیدر د نیرحسیخمار ام یها چشم

 یر گوهه زارمیم نبارمی! ابخشمشیام و بگم باشه، م یمنم ببوگالب یفکر کرد-

 خواست بخوره؟!

آمده بود که زبانش  شیطور حرف زدن؟! چقدر فشار بر رو نیمملکت و ا دکتر

 گرامر داده بود.  رییهم تغ

 گوشش گفت: ریرا به آشپزخانه برد و ز رخساره

کثافط؟! تو با دوست اون پسره برنا  یهات برس یبه گندکار یپسرمو خوابوند-

  ؟یکرد کهیاون مرد یفدا تویکه زندگ یداشت یچه صنم

 ندارد.  دنیو اشک مرد د ختیر اشکش

 ... یبچمو ازم پنهون کن یچطور تونست-



 به سر خودش زد: یا ضربه

 شیم داد، مگه تو آزماحک ی... چرا اون دادگاه لعنتدمیچرا من احمق نفهم-

 !؟ینداد

 کرد آرامش کند.  یرا متوجه شده بود، سع نیرحسیام یکه مست رخساره

 ... نیرحسیام-

 آرام گفت: نیرحسیام

واسته خ یمنو بچه رو قربون ی. صدام نزن اجنه! تو چطور تونستیصدام نزن لعنت-

 رخساره! یت کن

 نکینداد. مرد جوان، زن را به س ستنیفرصت گر نیرحسیاما ام ستیگر رخساره

 ی. لب مستادیتا او ا یچند سانت یاش چسباند و خودش در فاصله ا ییظرفشو

 زد. یلرزاند و حرف م

 جواب منو بده رخساره... جواب بده... -



 یجواب م دیکرده بود و با ریگ نیرحسیبدن ام یسکسکه و گرما انیم رخساره

 داد. 

ته گذش م،یکه با هم رابطه داشت یباردارم. فقط دو روز از شب دونستمیمن نم-

من از قبلش  ستین ادتیبود که طالقمون به روند افتاد و فورا مهر خورد. تو 

شد  دوست پدرت  تیپارت ؟یطالق و تو بله رو بخاطر من داد یشدم برا یشاک

 ایدم بود که خو فتهزودتر از موعد انجام گرفت! بچه شکل نگر هییقض نیو ا

 بفهمه...  شگاهیآزما

نه، کنارش  شیروبه رو نباری. ادیرخساره را رها کرده و عقب کش نیرحسیام

 و خمار نگاهش کرد.  ستادیا

 کنم رخساره؟! کاریکنم؟! با تو چ کاریبا تو چ-

 داد: هیتک نکیدستش را به س دو

 ... یداغونم کرد -

 را اشکبار کرد و حسرت خورد.  صورتش



 ...یناکارم کرد یزد-

 ینیباز نگه داشت. ب یادیخمارش را با زور ز یو چشم ها دیکش یقیعم نفس

 و گفت:  دیباال کش

 ... یکرد یآبروم باز یو همه  میبا زندگ-

ت انداخ ریرا پاک کرد. سر به ز شیو اشک ها دیبه صورتش کش یدست رخساره

 و لب زد:

 ... یتو بود یباز نی. ببخش... تنها مظلوم انیرحسیمنو ببخش ام-

 یطانیرخساره، فکر ش ییظرفشو یدست رو دنیپوزخند زد و با کش نیرحسیام

قلبش گذاشت و عقب  یکرد. رو یبزرگ از آنجا، عمل ییاش را با در آوردن چاقو

 . آهسته زمزمه کرد:دیکش

 ... یچاک داد نجامویا قایعاشقت که شدم دق-

 جابه جا کرد: یرا کج کرد و چاقو را کم سرش

 بود؟! نجایا ای-



 . دیکش ادیفر نیرحسیهول برداشت به سمتش و ام رخساره

 بکش عقب و دهنت رو ببند. -

 :دیدر گوشت تنش فرو برد که رخساره داد کش یرا کم چاقو

 ... نیرحسیجا حرف زدم...ام ی... من غلط کردم... من برینکن ام-

 و صدا کرد: ستادیخواب آلودش پشت مبل ها ا یبا چشم ها حسام

 ... نیزنیشده؟ چرا داد م یمامان... چ-

را گرفت و دست  شیجلو نیرحسیخواست به سمت پسرش برود که ام رخساره

 خودش کرد. یدست ها ریآزادش را اس
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م کند... حسا یچه م دانستیبود و نم دهیشده بود. تا خرخره نوش وانهیو د مست

. رخساره را چرخ داده و به خود چسباند. چاقو دیو او دست پس نکش دیکش غیج

 او گرفت و گفت: یگلو ریرا ز

 خواد...  یم اقتیخواد رخساره... مردن هم ل یم اقتیکشتن هم ل-

 و دامنش را گرفت: دیبه سمت مادرش دو حسام

 مامان... -

 و ستیگر ی. همزمان مستینگر یو پسرش را م دیخند یبلند م نیرحسیام

 گفت: یپشت سر هم م

 توام...  ی. من بابای. تو مال منیتو پسره من-

بود، خرخره مادرش به دست  دهیرا گرفته و به مادرش چسب شیگوش ها حسام

 نداشت.  دنیتوان عقب کش چکسیبود و ه ریاس نیرحسیام

ساره را رها کرد و رخساره کف رخ کبارهیحسام ب یاشک ها دنیبا د نیرحسیام

 را گرفت.  شیو چشم ها دیپخش شد. حسام را در آغوش کش نیزم



 باشه؟! رونیب ایمامان تورو خدا برو اتاقت تا نگفتم ن-

 رخساره را دور کند.  یکرد دست ها یسع حسام

 ... گهیم یآقائه چ نیمامان ا-

 . بخاطر مامانم که شده برو... گمیمامان برو بعدا م-

مهربان از  ینگاه یرا به سمت اتاقش هول داد و پسرش که در جستجو حسام

 آب از یوانیکرد ل یآمد و سع نیرحسیآن مرد بود را تنها گذاشت. به سمت ام

 که دستش خوانده شد.  زدیصورتش بر یدر آورده و بر رو خچالی

واست خ کامل، چاقو را باال برد و یدرست و عقل یتیو نه با ن یبا باز نیرحسیام

 یکند که رخساره جلو رفت. سع کیبا ترساندن رخساره آن را به شکم خود نزد

چاقو  یشان باال گرفت. دسته  یریبکشد که درگ رونیکرد چاقو را از دستش ب

قلب  یکینزد دردر چرخش بود و عاقبت  نیرحسیدست رخساره و ام انیم

کبود  یو لب ها نیرحسیمسخ ام یحسام، چشم ها غیرخساره فرود آمد و ج

 رخساره، ماه حصل آن لحظه شد...
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 را! نیرحسیحال ام دیفهم ینم یکس

 بلند حسام را! یها هیکرد گر یدرک نم یکس

ت که پش ییها هیهمسا یاتفاق افتاده را حال یتوانست عمق فاجعه  ینم یکس

 کند! دند،یشن ینم چیحسام ه غیج یکوفتند اما جز صدا یسر هم در را م

زد. صورتش  یخودش را م د،ید یم نیزم یرو زانیکه رخساره را خون ر حاال

 یخوردن نداشت. خودش با پا یلیس یپشت سر هم، جا برا یاز درد ضربه ها

خودش، در را باز کرد. خودش  شیخودش به سمت در رفت. خودش را دست ها

 یها ادم هفکر حالش باشد، ب ای ندیرا بب چارهیآنکه حسام ب یبا دهان خودش، ب

 پشت در گفت:

 من... من کشتمش!-

*** 



دهد، آسمان غمش را با باران به  یکه فخر خودش را به سخاوت نشان م آنگاه

 دهد.  یقرار م شیمعرض نما

 میجسم خود خالصه کرده و به مخلوقاتش تقد یرا در قطره به قطره  یزندگ

 یتوانست بدون او، با قطره به قطره  یکند. سوزان خالق دخترش بود و نم یم

 یاو بود و اگر نم دنید ی. دلش در تکاپودیایاز او، کنار ب یاشک خودش در دور

 کرد.  یدر دل احساس م یبردش حتما عقده ا

. سر دیکش نییسمت خودش را آهسته پا یو پنجره  دهیکش یقیعم نفس

لب  ریبرنا داشت، ز که به ینگاه میکرد و با ن میتنظ شیپاها یدخترکش را رو

سر دخترکش،  یرو شیخواندنش و نوازش دست ها انیخواند. م ییالال شیبرا

 :دیکرد و از او پرس یمکث

 دختر گل مادرشه، مگه نه؟!-

 :دیدندان نما خند نایآدر

 آره مامان نازم. -



 نیخواست ا یعادت کرده بود و نم نایاز دهان آدر دنیبه لفظ مامان شن سوزان

سه گوش به نام  یدختر را در قاب نیخواست ا یشود. اصال دلش م دهیعادت بر

 اش محافظت کند.  نهیقلب، قرار دهد و در س

 !؟یدونستی. میتو قلب مادرت-

وش خ شیو آدم ها ایگذاشتند دخترکش نفس بکشند، دن ینم شیو آدم ها ایدن

آدم ها... کاش  نیا دندیارز ی... نمایدن نیا دیارز یآن دو نبودند. نم یبه خوش

 فقط خودش بود و دخترش!

 مامان... -

 جان مامان... -

 ازت بخوام؟! یزیچ هی شهیم-

 کرد: ستیا یسوزان لحظه ا دست

 !؟یچ-



ن پرس یدوستام مدام م شیمهد پ رمیم ی! من... من وقتیاریمن ب یبابا برا هی-

 ... هیبابات ک

، کرد یبغل نگاهشان م ی هنیبه برنا که از آ یآب دهان قورت داد و نگاه سوزان

 انداخت و روبه ستار گفت:

 !؟یکن ادیآهنگ رو ز یلطفا صدا شهیم-

 دادن هیزد و با تک یخند شیآورد. برنا ن نییگفت و صدا را پا یچشم ستار

 نگفت.  چیه ،یصندل یسرش بر پشت

ان را با زب شیدخترکش را بلند کرد و صورت به صورتش نشست. لب ها سوزان

 تر کرد:

 یصنوعم یدادم. گفتم که تو هم مثل حسام بابا ها حیدخترم من قبال به تو توض-

 . نیدار

 سر تکان داد: نایآدر



تو  گنیبه من م یول گمی. مهیچ یمصنوع دوننیدوستام نم یمامان. ول دونمیم-

 . شنینم یباباها که مصنوع یفهم یو نم یخنگ

 صورت ماه تابانش را قاب گرفت و گفت: سوزان

کنه.  یم یتو پدر یبرا یول ستیتو ن یواقع یبابا نکهیا یعنی یمصنوع یبابا-

 یو من اجازه م رهیگ یخوشمزه م یزایتو چ یبرا ای... رونیبرتمون ب یمثال م

اسم که فقط در حد اسم  هی یعنی یمصنوع یدم، چون بهش اعتماد دارم. بابا

ن من پدر چو یبد حیتوض یکس یبرا ستی. تو الزم نرهیپدر تورو بگ یجا تونهیم

 بگو من بابا و مامانم، مامان سوزانمه. دیهم ازت پرس یو مادر توام! هر کس

 ی نهیس یو رو دیکش رونیمادرش ب یحصار دست ها انیسرش را از م نایآدر

 او گذاشت. 

 !؟یناراحت نش شهیباشه مامان، م-

 و آهسته گفت: دیسر دخترکش را بوس سوزان

 !مزیقربون تو برم من! همه چ-



 داده شد.  نایآدر یبه افکار بسته  یسوزان که زنگ خورد، فاصله ا لیموبا

 بله... -

 زده نشد.  یحرف

 الو... بله... -

 نه! یاما حرف دیشن یمردانه ا ینفس ها یصدا

 شدند.  یم ادهیپ دیبودند و با دهیفرودگاه رس به

 الو... -

 :دیبا چشم کرد و پرس یرا قطع کرد. برنا اشاره ا لیکج و موبا یلب

 بود؟ یک-

 را جمع کرد: شیلب ها سوزان

 حرف زدنش، نه! یصدا یول ومدینفس هاش م ی! صدادونمینم-
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ده و به آور نییرا پا لینگفت. به کمک ستار، وسا چیباال انداخت و ه ییابرو برنا

 دیرست یخورد، انگار که م یاز کنار مادرش تکان نم نایمسافران بردند. آدر گاهیجا

 دوباره همراهش شود.  ،یآنکه مامان عط ایباز هم او را از دست بدهد 

احساساتش شود، ترس به  ریبارانش باز هم درگ نکهیشد. ا یبرنا باز نم یها اخم

 زی. چشم هستینامرد ن دانستیشناخت و م یجانش انداخته بود اما ستار را م

 دیاما باز هم... بازهم بارانش نبا دیپا ی. چشمش به ناپاک خواهرش را نمستین

 ماند. یو پاک م زیتم شهیهم دیشد. باران او با یبه گِل و شل، آلوده م

بود،  دهیبخش نایکوچک آدر یخود و پاها یکه قدم ها یادیبا سرعت ز سوزان

 . ستادیبه برنا رسانده و شانه به شانه اش ا

 پرواز اعالم شد...  م؟یبرنا بر-

 با همان اخم... با همان کج خند! د،یپر رونیهپروتش ب یایاز دن برنا

 . میها...هان؟ باشه بر-



 سوزان باز هم زنگ خورد.  لیکه موبا داشتندیبه سمت محوطه برم قدم

 را به گوشش چسباند و گفت: لیبا اخم موبا نباریا

 بله! شما...-

 داد! لیبه سوزان تحو که اعالم زمان مرگ را ییصدا و

 !رادیشوهر سابقت! ه-
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 برداشت. نگاهش دنیلرز یبنا شیو پاها دیرس ینییدر خونش به مرز پا فشار

 تار تار شد و صورتش رنگ باخت. 

 مام...-

بر  را قطع کرد و لیلفظ مامان گفتن دخترش به انتها برسد، فورا موبا نگذاشت

 اش قرار داد.  نهیس یرو



 مامان؟!-

. تسیشد، نگر یانداخت و به دهان دخترش که آهسته باز و بسته م نییپا سر

 آب دهان قورت داد و چشمانش را بست. 

 !امیعمو تا ب شیبرو پ-

دگاه فرو یبهداشت سیسرو ییدخترکش را به برنا سپرد و به سمت روشو ناچارا

 کند.  دایآرامش پ یرفت تا کم

 

* 

 

 زد: یو داد م دیکوب یسر خود م بر

 زن رو کشتم... من کردم... من...  نیخودم، ا یمن کشتمش... من با دست ها-



آماده کرده بودند، خود  شیکه برا یاز انفراد یخود جمع شده و در قسمت در

نار، اش به ک یقبل نبود. پزشک نیرحسیام ن،یرحسیام نیکرد. انگار ا یم یزن

 شده بود. گرید یکیشده و انگار  رییمرد دستخوش تغ نیا تیشخص

 ... شیتو کشت-

 اش: قهیبه شق زد

 قاتل!-

 :شیبه پا زد

 آدم کش!-

 :دیکوب واریرا به د سرش

 یزد ؟یعنی شیبترسون یاومد ؟یکش یکه چاقو م ادیاز تو آدم کشتن بر م-

 نامرد...  شی... کشتیناکارش کرد

 :دیاش کوب یشانیپشت دست به پ با

 !تیثیح یب شیکشت-



که در آنجا حبس شده  یدار زندان چهیو در در اهیس واریجا بلند شد. روبه د از

 :دیکش ادیبود، کرد و فر

 !نیرحسیازت متنفرم ام-

حرف  نیزد. ا یحرف م یاز الکل در تنش نمانده بود اما هنوزم از سر مست یاثر

 بود! دی! بعن؟یرحسیها و ام

پخش  نیزم یبه سر خودش زد و بر اثر همان ضربه رو یدست مشت محکم با

 سرش رساند.  یرا به باال یبعدش، سرباز ادیشد. آخ بلند و فر

 ... یآقا... آقا خوب-

سرش متوجه نشد.  یرا بر باال قینجات غر دنیکرد که رس یدر وهم شنا م آنقدر

 شده بود؟! لیتبد یفرزند داشتنش به چه موجود دنیمرد با فهم نیا

 صدامو؟ یشنویآقا... م-



 یشد. کم یاز لب ها و زبانش خارج نم ییشد اما صدا یم نییهاش باال و پا پلک

 به باز شدن لیم شیصورتش حس شد و چشم ها یآب بر رو ختنیوقت برد تا ر

 را احساس کردند. 

 خوب شد، لب زد: مهیکه ن حالش

 من کشتمش! من... -

* 

د. کن یپاشد و تمام م یبرد و م یکند، م یبد نم ایخوب  د،یآ یم یوقت طوفان

کند...  ی. باران و برف را سوا نمستیحواسش به جدا کردن آتش و آب از هم ن

 دهد.  یانجام م یفقط کار خودش که ربودن هر چه در باد است را به خوب

 ایدختر  ،یزن هست ایندارد مادر  یتوجه د،یآ یم یاست. وقت لمیمانند ف عشق

اجرا کند. نمه نمه ذره ذره تو را خلع  ینقش خودش را به خوب دی! بایهست وهیب

 یخال رونت،یکند و در آخر با گرفتن جان، جسم، روح از درون و ب یاحساس م

 ریاست را به جانت سراز پربودن،  یخال نیمانند خلع که در ع یکند. حس یات م



 نیبودند و ا یعال لم؛یدر ف ینقش ها یتمام شد! همه  لمیکند و... کات! ف یم

 است! نیعشق بهتر

شده و با  ادهیپ یآخر بهشان اضاف شده بود، چهار نفر یآنجا که باراد لحظه  از

لب  ایقبل خودشان را به هتل رساندند. در خود بودن سوزان  تیهمان وضع

با او حرف بزند و بپرسد  خواستیمدامش از نگاه برنا دور نمانده بود. م دنیجو

 :گفت یکه با خستگ نایمزاحم بودند. آدر یو باراد کم نایراما آد ستیماجرا چ

 !ادیمامان خوابم م-

 سوزان کرد: یکرد و خودش را شانه به شانه  دایفرصت پ برنا

 نگیپارک یتو6به مهرآنا بسپار و ساعت  نارویباهات حرف بزنم، آدر خوامیم-

 باش!

 تکان داد.  یحال به سمتش برگشت و سر یب سوزان

 برنا قرض داد و گفت: یبه شانه  یضربه ا باراد



ه ب یچسب یبه تو حساب پس بده از بس که م دیدل بکن! اوووف کنه ام با-

 اتاق؟ یایطرف. م

 چشم بسته و باز کرد. برنا

 یکسر نیچند روز ا یبه اندازه  دیخسته م. با یلیمن خ میخوبه پس! بر-

 خوابمون رو جبران کنم!

 انیهرآنا و باراد و برنا هم به اتاق خودشان رفتند. آدربه اتاق م نایو آدر سوزان

 غی. جدیبود که مهرآنا در را باز کرد و صورت خندان او را د ستادهیپشت در ا

هم  یهر دو! در آغوش هم رفتند هر دو! تن به تن چسباندند و گونه  دندیکش

زاده نبودند اما حق و عشق و  واهررا غرق بوسه کردند. آن دو به شرع خاله و خ

 کرد.  یم فیتعر ایدن یخاله و خواهر زاده  نیتر کیاحساس آن دو را نزد

 عشق خاله؟  یچطور-

مهرآنا گذاشت و  ی نهیس یبود، سر رو دهیمهرآنا خوابش پر دنیکه با د نایآدر

 با شوق گفت:

 که نگو.  نجایخوبم خاله. انقدر خوشحالم اومدم ا-



 و گفت: دیرا محکم بوس سرش یرو مهرآنا

مامان زشتت قهرم. اصلنم دوستش ندارم. منو تنها گذاشت و اومد  نیمن با ا-

 تهران. اصال دوستش ندارم. 

 را کج کرد: شیلب ها نایآدر

 هشیخودت هم نه،ینه خاله اون بخاطر من اومده بود. تازشم مامان من خوشگلتر-

 که! یگیم

 گفت: و ستیرا نگر دییپا یکه دست به کمر آن دو را م یسوزان یبا ناراحت مهرآنا

 قشنگه! مونیم نیمن غلط کردم سر هفت جدم که بگم ا-

. سوزان با آنکه غم دندیشد، هر سه خند یادا م یو ناراحت ظیلفظش که با غ به

حال را به  نیداد در آن زمان بهتر حیکرده بود، باز هم ترج نیعالم در دلش نش

و مهرآنا رساند و  نایخودش را به آدر یادیبدهد. با فشار ز هیخودش و آن دو هد

 خود باز کرد. یبرا ییتخت در کنار آن دو، جا یرو
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 رمیو م زارمیمن م ن،یقهر باشه. اگه قهر کن یکیبا اون ستیقرار ن یک چیاصال ه-

 !میبغلم تا امشبو کنار هم بخواب نیای! ب اماینم گهید

 کیاست!  نیبا عشق او را در آغوش گرفتند و... آرامش هم نایبا قهر و آدر مهرآنا

 به نام مهرآنا!  ونیاشانت کی یباشد به اضافه  نایآدر

 

* 

 

شد که آهسته از  یم کینزد6کوچک به  یو عقربه 65 یبزرگ رو ی عقربه

مهرآنا به  لیکرد که نور موبا یرا پا م شی. جوراب هادیپر نییتخت پا یرو

 یلیگردد و با خ یم نترنتیآن دختر تا صبح در ا دانستیصورتش پخش شد. م



 بارا فشرد و  لشیخاموش موبا یکند. دکمه  یها به صورت ناشناس چت م

 آمد.  رونیآب دهان قورت داد و از اتاق ب نا،یگردن او و آدر ریپتو تا ز دنیکش

، به محل مقرر دنیو به محض رسرا شلنگ اندازان رفت  نگیراهرو تا پارک ریمس

. با ستیدر کنارش ن یلیگشت زنگ بزند که متوجه شد موبا لشیبه دنبال موبا

ا را حرف زدن برن یو قصد برگشتن کرد که صدا دیاش کوب یشانیپ یدست رو

 . دیشن

 کارش تموم شد؟!  یعنی ؟یتو مطمئن-

-.... 

 شد و نفسش را حبس کرد تا متوجه آمدنش نشود.  کیقدم نزد کی

 بوده؟! یعلت قتل چ-

-.... 

 امکان نداره...  ؟یدکترو مشروب؟ دکترو مست-

-.... 



 !؟یخودش نداره. تو مطمئن یمسئله رو تو نیچپوندن ا شیمن که مخم گنجا-

-... 

 بزار. ستار...  انیشد منو در جر یدیباشه... باشه قطع کن، هر خبر جد-

-... 

 کن وگرنه...  یتکرار نکنما، از باران دور-

-.... 

 فعال!-

به پشت برگشت و اوپس! سوزان و چشم  لشیهمزمان با قطع کردن موبا برنا

 سپرش! یها نهیپرسشگر و س یها

 ده؟یبه قتل رس یک-

 باز کرد و گفت: شیخودش را نباخت. در را برا برنا

 !دهیند یتا کس فتیبه تو چه! راه ب-

 در را محکم بست.  گرشیمشت کرد و با دست د یدست سوزان



 کشته شده؟! یگفتم ک-

 .دیکش یسوت برنا

 بودم! دهیرو ند تیاغی یاووو! اون رو-

 رفت.  کیو نزد دییدندان به هم سا سوزان

حرف  یکشته شده؟! از چه دکتر ی. بحث رو منحرف نکن. کیدیحاال که د-

 برنا...  یزن یم

 را باز کرد و گفت: نیدر ماش برنا

سواالت  یاگر اونجا به دونه دونه  ،یدرست و حساب یجا هی میسوار شو! بر-

 !یبا من کن یخواست یهر کار یتونیجواب ندادم، م

را از چشمانش  شیشد و خواست صحت حرف ها قیدق شیبه چشم ها سوزان

بار هم  کی یبخواند. نخواست درد بکشد و زجر به دلش راه بدهد. خواست برا

 اعتماد کند.  یلعنت رادیکه شده، به جنس آن ه



نگفت و فقط آب دهان قورت داد. در را بدون آنکه منتظر برنا بماند، خودش  چیه

 باز کرد و سوار شد و محکم پشت خودش بست. 

سوزان نم پس بدهد. سوزان  یدر هم نشست اما نخواست جلو یبا چهره ا برنا

 یاو را منصرف م دی. حداقل تا امشب باکردیم یعزم تهران م د،یفهم یاگر م

 کرد.  یم مشیو مهرآنا را وارد ت نایبعدش هم آدر یکرد. برا

 لب زمزمه کرد: ریچرخاند و ز نیرا در ماش چیسوئ

 !یها! دختر تهرون یکوب یدرشو به هم م نطوریکه ا ستین ونیکام نهیماش-

نگاهش کرد. برنا با همان نگاه، نگاه به  ظیبه سمتش برگشت و با غ یفور سوزان

 نگاهش دوخت و لب زد:

نکن که خود من پررنگ ترشو دارم، دفتر صورتت  ذینگاهت مستف نیمنو از ا-

 کنم! یم یرو پررنگ نقاش

 تیهدا ششان،یچند شب پ زیرا به سمت ساحل خاطره انگ نیکرد و ماش یاخم

 کرد. 



 

* 

 

 و یمرب نِیرحسیرخساره، ام دنیید پاکارش شده بو یخسته بود. همه  یلیخ

 برادر برنا!  لیحاال برادر و وک

 یم یچ دنیاش د یشد؟ نگاه باران را در هر روز زندگ یآرامشش چه م پس

 شد؟! 

را در آورد و  لشیشد. موبا ینم دیاما باز هم ناام ردیگ ینم یدانست پاسخ یم

 یداد و دست هیتک نیزنگ خورد اما جواب نداد. به ماش نیبه باران زنگ زد. چند

ته خس یخواست قطع کند که صدا دیو ناام دیکش ی. آهدیاش کش یشانیبه پ

 . دیبخش یرا جان تازه ا لشیباران، موبا

 بله!-

 باران خانوم! یعنیس..سالم باران... -



 کرد.  ینچ باران

 بخوابم. چته؟! یزاریشبه و نم6ستار؟ ساعت  یخوایم یچ-

 . دیکش شیدر موها یدست ستار

 !؟یو بر یایلحظه ب هی شهیم ستادم،یپنجره ت ا ری. زنمتیبب خوامیم-

 باران هراسان شد: یصدا

 !ایمگه داداشم نگفت ن ؟یتو... پسر تو خل شد یگ یم یچ...چ-

دلم  یبرم خونه. ننم ده بار زنگ زده ول کشهیبرم. بقران پاهام نم تونمیبخدا نم-

 یاگر کس . نامرده بعدشنمتیبب ایب یبعد برم. تورو به عل نمتیبب دیبرم. با ادینم

 تورو ناراحت... 

 . ستار با لذتدیاتاقش آمد و پرده را کنار کش یبا خشم به سمت پنجره  باران

اوت متف یکی! گریاست د نیشده بودند. عشق هم رهیخ گریو او با خشم به همد

 جهینت دیبا مثبت! شا یدارد، منف یاضیر یتیاصال عشق خاصرفتار کند.  یکیبا آن



به هم و لذت جمع آن بود  دنیکه مهم نبود، مهم آن چسب جهیشود اما نت یمنف

 ها! جهینت نیبه بهتر دیارز یکه م

 با حرص نگاهش کرد.  باران

 ؟یبر یتونیاالن م-

 بخاطرت تا خود خونه بدوم! تونمیبرم؟ االن م-

 لب کج کرد: باران

 !دتیند یفقط برو تا کس ،یبدو خواینم-

 قبلش گذاشت: یچشم بست و دست رو ستار

 چشم!-

 یو بر رو دیرا قطع کرد. پرده را کنار کش لیگفت و موبا ی"خدانگهدار" باران

 برداشت.  زیتختش خ

 لب، زمزمه کرد: ریز

 عاشق؟! ایست  وونهید-
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مورد نظر  ینقطه  یدور خود خورد و رو یچرخ نیماش د،یکه کش یا یدست با

زد و انگشت شصت و اشاره اش را به هم چسباند و  یکرد. لبخند  ستیبرنا ا

 کرد.  جادیا یا رهیدا

 !نهیا-

 با تاسف نگاهش کرد.  سوزان

 وجدانا؟! یتو عاقل-

 نگاهش کرد: رهیخ برنا

 یم یساحل پر آب چ نیا یزن تو هیشب با  کیمن اگر عاقل بودم ساعت -

 خواستم؟!



 باال انداخت و دست باال برد: ییابرو سوزان

 ...ای یا وونهید ایپس -

 نهیخودش گذاشت. لمس س یقلب تپنده  یسوزان را در هوا گرفت و رو دست

 مردانه اش به دست سوزان، آتش به پا کرد.  ی

 شده.  ریقسمت از مغزم تسخ هی ی. عاقلم ولستمین وونهید-

 آب دهان قورت داد.  سوزان

ه ب زیکنه! همون قسمت که ر یم یکه تحت نظر قلب داره زندگ یاون قسمت-

 تو و نمه نمه... یفکرش شد زیر

 زد.  پوزخند

 انگار... -

 را کج کرد: شیرا بست و لب ها شیها چشم

 بازه... انگار... یانگار داره خودشو م-



دهان برنا گذاشت. برنا  یدست آزادش را رو دن،یاز شن یریشگیپ یبرا سوزان

  ،شیو با باز کردن چشم ها دیبسته اش، گرم دست سوزان را بوس یبا چشم ها

 لب زد:

 !تایوریسن شهیانگار داره عاشق م-
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 را بست.  شیآب دهان قورت داد و چشم ها سوزان

 برنا... -

، او در فکر فرو رفت و "نمجا"لب جواب بدهد  ریکه برنا آهسته و ز یوقت تا

 :دیسوالش را پرس

 !؟یرو تکرار کن شنهادتیدوباره پ شهیم-

 را با زبان تر کرد: شیداد و لب ها شیبه ابرو ینیچ برنا



 داشتنت؟! ایخواستنت؟! -

 غرور گفت: یب سوزان

 فعال داشتن!-

 .دیباال انداخت. دست سوزان را رها کرد و عقب کش ییابرو برنا

 چرا!-

از  یکه عضو یبارم شده به جنس اون مردک عوض هی یبرا خوامیچون م-

 شناسناممه اعتماد کنم!

 . دیکش نییرا پا نیماش ی شهیرا به هم فشرد و ش شیلب ها برنا

 ... شهینم-

 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

داشته  یکه فقط با داشتنت حال خوب ستمین ی. آدمیدونیهستم، م یصیآدم حر-

 . خوامیباشم، من خواستنتم م

 را باز و بسته کرد و کالفه گفت: شیچشم ها سوزان



 ینعیبرقراره!  "داشتن"اما از طرف من فقط  یداشته باش یتونیم یتو هر حس-

 !هینشدن یتورو بخوام، امر یبخوا نکهیا یفقط تورو دارم ول نکهیا

 گفت: یشد و عصب ادهی. پزد و در را باز کرد نیبه فرمان ماش یضربه ا برنا

 شروع شه! خوامیشروع رابطه باشه، من نم نیاگه ا-

پشت و  ،یعوض رادی. در مقابل آن هخواستیخواست. مرد م یم تیحما سوزان

 کرد...  یم یآن مرد نفهم عصب یحال دیخواست. چطور با یپناه م

 :دینگاهش کرد و غر زی. برنا تدیشد و در را بهم کوب ادهیپ نیماش از

 ...یدرو خورد کرد-

 . ستادیتوجه به حرفش، خود را به برنا رساند و مقابلش ا یب

. تو مشکلت یریگ یروز پسش م هی ،یدیم شنهادیروز پ هیفهمم.  یتورو نم-

 ه؟یحرف حسابت چ ه؟ی! هدفت چه؟یچ

 پوزخند زد: برنا

 تو!-



 !؟یچ-

 رو پس شنهادمیپ یشیکه باعث م ییتو! خود تو شهیسواالت م یجواب همه -

 . رمیبگ

 عقب رفت.  یخند زد و قدم شین سوزان

ه . بیایمن سوسه م ی. به درک که برایخوای! باشه! به درک که نمه؟ینطوریا-

رفت ح یرو یتونی. به درک که نمیبعد نامرد ی قهیدق ،یمرد قهیدق هیدرک که 

 !یبمون

کنار زد و  متاسف او را یبرنا، شانه اش را رد کرد و با نگاه یبه شانه  کینزد

جوان  یزن یبرا یینصف شب جا6خلوت که ساعت  یابانیرفت. به سمت خ

 نداشت رفت. 

 زد: شیصدا برنا

 با توام! یسوزان... آ-

 که مکث کند.  ستادینا یکرد و رفت. حت یتوجه یب سوزان



 . زنمیدارم تورو صدا م-

 ییتنها یمرد شب ها دانستیکاشت. م شیلب ها یگوشه  یخنده ا سوزان

 تنها نگذاشتن سوزان! یعنی نیهست و ا

 ا شد. برن ی نهیبه س نهیو س دهیکه دستش کش دیرس یم67به  شیقدم ها شمار

 !؟ستمیمگه من با تو ن-

 را با ناز بسته وباز کرد. شیچشم ها سوزان

که بابت  ی! اون قتل؟یزدیحرف م یدر مورد چ یداشت یقرار بود به من بگ-

 ی. ولی! قرار بود جواب سوال منو بدیبد حیرو توض یعرق کرده بود دنشیشن

 !یهمه رو با منحرف کردن ذهن من پر داد

 یخالدون سوزان آتش هایکه تا ف قیخرجش کرد. آنقدر عم قیعم ینگاه برنا

 نفوذ کرد.  یخواستن

 ببوسمت؟! شهیم-



 مردیم گر،یشد. برنا بود د ریاما باز هم اس دیکش رونیمحکم دستش را ب سوزان

 رفتار کردن سوزان! انهیوحش نیا یبرا

که جنون به من و  ییتو نیا یکنن ول یم وونهیهوا... منو د نیساحل... ا نیا-

 . یدیمغزم م

 ش زد: قهیبه شق یا ضربه

 به تو و...  گردهیرو دور تند بندازمش! همش برم یدرست و حساب تونمینم-

 مشکوک نگاهش کرد: سوزان

 حرفتو کامل کن! ؟یمن و چ-

کامال به سمتش رفت. دو دستش را با دو دست خودش گرفته و پشت سر  برنا

ساحل برد. چشم در  یاهیو س نیسوزان برد، عقب عقب او را به سمت ماش

 سکیر نیا یکرد و برا یم سکی. ردید یخودش را نم یپا ریچشمش بود و ز

 گذاشت.  یم یکه سوزان با او همگام بود، انرژ ییها



داد و دو دست در هم گره کرده شان را پشت گردن  هیتک نیماش یرا به بدنه  او

زد و جلو  هیمتعجب سوزان بخ یسوزان قفل کرد. نگاه خمارش را به چشم ها

 :دیو آهسته پرس ستادیا شیلب ها یسانت کیرفت. 

 نه؟! ایببوسم -

 ینم یشرویپ یدر هم قفلشان اجازه  یاما دست ها دیسرش را عقب کش سوزان

 داد. 

 برنا ولم کن!-

 سرش را کج و نجوا کرد: برنا

به بعدش تحت کنترل منه!  نجایخودت بود، از ا اریاومدنت به اخت نجایتا ا-

 خودتو به من بسپار و بگو باشه!

 را باز کرد و لب زد: شیلب ها سوزان

 ن....-



 یندت یبرنا، ضربه  یناگهان یشد. بوسه  دهیدر دهانش کوب شیحرف ها ی ادامه

 یتند افتاد. سر و صدا یو بالفاصله به تپش ها ستیبه قلبش وارد کرد. اول ا

 و بلند گفت: دیبود که سوزان با خشم عقب کش ادیز یبه حد شانیقلب ها

ن بود. م یاز بله و داشتنت گفتم الک یولم کن! منو به خودت عادت نده. هر چ-

 ....فهمیم دی... بایستیمرد ن دونستمیم دیخوام. با ینم

دهان او را بست. گرم و ملتهب او را به عرق  ییهوی یهم با بوسه ا نباریا برنا

 یکرد و سوزان محکوم یبرنا حکم م ینبود وقت انیدر م یکردن انداخت. فاصله ا

، سرش دینبود. گرم و داغ و سوزان با سوزان در جدال بود که با عقب کش شیب

 میبه دور صورت زن جوان تنظ نباریسوزان را رها و ا یاو را رها کرد. دست ها

 و لب زد: ستیقرمز شده، سوزان را نگر یکرد. با لب ها

 و ... نیرحسیقاتل ام-
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 یم کیمردانه اش شر یرفت و سوزان را در بوسه ها یسوم بود که جلو م بار

شد.  یم داده یبا هم در آن زن جا یکرد. آخ که امشب شوک و عشق و دلدادگ

 مخزن قلبش چقدر جا داشت؟

 مقتول رخساره ست!-
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 ماه! شب و یگیبرنا در همسا دنید یبرا یآمد ونه شوق یم یقلب ینه صدا گرید

 یبرا شیبود و نه لب ها رهیسوزان به برنا خ یبق کرده  ینه چشم ها گرید

 خورد.  یتکان م یگفتن حرف

 ... زنانه اما با قدرت مردانه... یرا پس زد. تند... محکم... فور برنا

 مردک...  یگیم یچ یتو دار-

 عقب رفت.  برنا



 نیرحسیبا ام روزید نیمن هم ؟یگ یم ونیهز یچته دار ؟یمست ؟یتو خورد-

زر  یخوردن. چرا الک یسفره غذا م هیحرف زدم. سر  الیحرف زدم. با زنش ل

 ... یزنیم

 کرد که پشت به برنا، صورتش را گرفته یو نگاهش م ستادهیا یحرف چیه یب برنا

 داد.  ی. شوک داشت اما اشک امان به دست و صورتش نمستیو گر

 به سمتش رفت.  برنا

 سوزان...-

 نگاهش کرد.  دیناام یبه سمت برنا برگشت و با چشم ها یفور

 . آره؟!یدروغ گفت-

 . دیرا به دندان گز شیلب ها برنا

 ی قهیو  راهنیاو و در مشت فشرد پ یمردانه  یها نهیبرد به سمت س هجوم

 او را! یاتو خورده 

 حرف بزن برنا. بگو دروغه... -



داد، نگاهش کرد.  یکه مرتب آب دهان قورت م یبسته و دهان یبا چشم ها برنا

 تر کرد.  یاو را جر نینگفت و هم چیه

 خودش را به برنا زد و از او گذشت.  محکم

 برم...  دیپرسم؟ من با یاز تو م ستادمیچرا وا من-

 زد.  یم جیگ

 برم تهران.  دیبا-

 .گشتیو باز به سمت برنا برم رفتیم

 گن.  یتو دروغ نم یلعنت یچشما-

رفت  یبرنا م یگرفته، به سمت لب و چشما کانیپ یرفت و باز با انگشت ها یم

 :دیغر یو محکم م

 ... زارهیچشات نم نیاگه دهنت بخواد دروغ بگه ا یحت-

 شده بود تصوراتش... داغان شده بود ذهنش.... خراب



 ست،یاون ن یکردن ها تی... االن که دخترم و اذیقرار کن یمنو ب یخوایتو م-

 ... آره؟!یشد نیرحسیدست به دامن ام یرفت

ومانه خان یهم به چشم ها یقرار ینگاهش کرد. ب رهیو خ دیکش یقینفس عم برنا

 فیها بود... ح دیکه جز نبا فیکه ممنوع بود... ح فی... حفیح آمد... یاش م

شدن ببوسدش و  رابیبه س دنیقطره و تا رس نیتوانست تا آخر یکه نم

 ... دشیببو

 سوزان آروم باش.-

، پر حرف یلب ها س،یخ یو با چشم ها دیکوب شیدو دستش را به ران پا سوزان

 . دیبار یاز سر و صورتش م یشد. ناچارگ رهیبه برنا خ یباران یگونه ها

 برنا...-

 یچانه  ریکرد. جلو رفت و ز کینگاهش کرد و او نگاه برنا را تا خودش نزد برنا

 برنا حرف ها داشتند.  یخواستن یخمارش با چشم ها ی. چشم هاستادیاو ا

   ؟یتو چرا انقدر پر توقع-



 قدم جلو آمد.  کی

 ،یکن یم کیرحم شل یقلب و مغز من، ب یرو یزاریم ،یدار یتفنگ برم هی-

 یگیو م یکن یتو چشام نگاه م یستیا ی... بعد راست راست میکش یمنو م

 پاشو!

 را باال برد.  شیدهان قورت داد و دست ها آب

بعد توقع  یکنیبدن من راست شدن. چون سرمازدم م ی.... تموم موهانیبب-

 خواستنم داشته باشم. داشتنت،  یبهت گرما بدم. تورو بخوام، برا یدار

ه اش گون یتعارف رو یرا ب شیها هیو گر ستادیناب ا یتا برنا با جسارت نباریا

 روان کرد. 

. بودنت نبودنت... مردنت زنده بودنت... خسته م از ستیبرام مهم ن گهید-

... نشدن هات.... حکم دادنات... تموم کردنات... اتی... ناراحتتاتیدروغات... اذ

از نگه داشتنت کنار خودم ندارم. تو  یهدف گهی... دیخوام مدلم باش ینم گهید

 هام امتحان کیتونم با نزد یتورو خدا به من دروغ نگو... من نم ی... برو... ولیآزاد

 بشم. 



 برنا گذاشت: یچانه  یباال برد و رو دست

 هگیاز او خط قرمز، د یزن خط قرمزش بچه و خانواده شن، گذشت هی! ریبگ ادی-

 نداره...  یترس چیه

 قلب او گذاشت.  یبرنا گرفت و رو دست

ستشون شک تونهیکوتاه کردن مو، نم ایاز زن ها شکستن ناخن  یلی.... خریبگ ادی-

حث ب یراه ندادنشون تو ایمردونه  یبده، بلکه کوتاه کردن دستشون از کار ها

اونم  یکن یادآوریقلب وامونده ت  نیشکست بده. به ا تونهیمردونه، م یها

 شکست بشه.... تونهیم

از او گذشت اما... اما  "با دروغ امتحانم کنم گهید"را رها کرد و با گفتن  دستش

 به سمت مرد جوان برگرداند.  یاز طرف برنا، او را جر "من دروغ نگفتم"گفتن

 برنا زد: ی نهیبه س یدستش را جلو برد و ضربه ا دو

و  یهست ینکنه روان ؟یمشکل دار ؟یدار یهار ؟یدار یضیتو چته... هان؟ مر-

رف ح نیرحسیبا ام روزیمن د گمی... بچه خوشگل دارم میستین انیخودتم در جر

 زدم...



 ستادیزد که سوزان ا ادیکه تا آن لحظه ساکت مانده بود، آنچنان محکم فر ییبرنا

 و زل زده نگاهش کرد:

شو! مست بوده،  داریب ست،یبوده. دروغ ن شیچند ساعت پ ایقاضا یهمه -

 کنه...  یم کاریداره چ دونستهینم

وار به ماسه ها چنگ  وانهی. ددیکرد و داد کش هیعق زد و باال آورد. گر سوزان

و  چسبانده نیرا به زم شی. پاهادیرا افشان کرد و به ناخن کش شی. موهادیکش

 کرد.  یرا با تمام وجود حس م یچارگیزانو خم شده بود. ب یرو

 ینخواهد کرد... برنا حامل خبر یزندگ گریخبر د نیدانست بعد از ا یم خوب

 باشد...  رادیتنها خبر بدتر از آمدن ه توانستیبود که م

 ... نه حال داشت و نهزهینتوانست. نه جان داشت و نه انگ یبلند شود ول خواست

 کمک حال! او خراب و تمام شده بود..
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سرش گذاشت، پوشانده شد. لب و دهانش با  یکه برنا رو یبا شال شیموها

ست با د شیشد.  چشم و پلک ها زیتم د،یکش شیلب ها یکه برنا رو یدستمال

 که برنا با لطافت خرج صورتش کرد، پاک شد. ییها

اشت د دنیگرفتند، از جا بلند شد. قصد دو یبا کمک برنا جان تازه ا شیها شانه

 جمله گفت: کیفت. قصد داد زدن داشت اما فقط قدم ر کیاما فقط 

 تهران رمیبرنا من م-

 خود نگهش داشت. نگاه به نگاهش دوخت: یروبه رو برنا

نه  ای. ینه... قصد کشتن مادربزرگت رو دار ایشه؟  وونهیدخترت د خوادیدلت م-

بشه  نفر هیو اون  ینفر کن هی یخودتو فدا یخوایبهتر رو کنم. م ی نهیبزار گز

 یتموم خانواده ت؟! سوزان! روشن شو... تو اومد دنیکش نییپا یبرا یا لهیوس

 زارمی. من نممیگرد یبرم کهحداقل تا پس فردا  ،یندار یچیو خبر از ه شیک

 ... ینک سکیبا اون ر یتونی. دخترت اومده، نمزارمیکه نم یدونیخودتم م ،یتو بر

 را پس زد.  برنا



 خوام برم...  یولم کن... من م-

 او را خلع قدرت کرد.  ش،یآهسته نگهش داشت و با گرفتن شانه ها برنا

 . تالش نکن... یبر زارمینم-

 برنا ولم کن!-

 کنم...  ینم-

 دارم. یتورو من نگه م-

 !رمیو م زنمیم زی... شده باشه شبونه گریتونینم-

 !دمیم کیمن شبونه کش-

 برنا را پس زد.  دست

 کن!شونه م رو ول -

 نهیرا رها کرده و با چسباندن سر او به س شیشانه ها د،یکش یقینفس عم برنا

 کرد: دییحرف سوزان را تا نگونهیخودش، ا ی

 ...ریول کردم! حاال آروم بگ ایب-



 یاو را پس زد و با لگد زدن به مچ پا یادیو با زور ز دییدندان به هم سا سوزان

 رفت.  نیانداخت و خودش دوان دوان به سمت ماش نیزم یبرنا، او را بر رو

 تهران...  رمیمن م-

را محکم در دست گرفته  شیکه مچ پا ییراند، برنا یادیشد و با سرعت ز سوار

 یم اش یناج دی... شادی.... شادیکه شا یلیبود را تنها گذاشت. برنا ماند و موبا

 شد. 

 ...یریرو بگ تایوریسن یجلو دیالو باراد... بدو که با-
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پدال ترمز رفت. محکم  یبر رو شیپخش شد، پا یکه در گوش ی هیگر یصدا

 شد.  رهیو به جلو خ ستادهیا ابانیخ یجا نیتر یفشرد. وسط



که االن در دل حسام  یکرد... قتل رخساره را! قاتل بودن برادرش را! آشوب هضم

 چرخد را! یم

 ... ستیگرنکرد و   هضم

انست تو یکه م یکشد... به حال یدارد م نیرحسیکه پسر ام یکرد... به حال فکر

 حال دخترک خودش باشد... 

 ... ستیقد نداد و گر فکرش

 گفت: یبلند یبه فرمان زد و با صدا یتند ی ضربه

 ی... چرا خراب میدیخدا لعنتت کنه رخساره... خدا ازت نگذره... چرا زجر م-

 ... چرا دختر... شهیهم یکن

 مهرآنا از پشت خط: یتکرار صدا و

 ی. با همه شوخشهیجون م یب ختنی. سوزان دخترت داره از اشک رایبرگرد ب-

.... ینیبیم تیمهم تر آدر گرویکه د یانقدر بدذات شد یاز ک ؟تویشوخ نمیبا ا

 ... برگرد...یبه اون تهرون لعنت یبر زارمیبرگرد وگرنه به خدا قسم نم



ا بر ر لیموبا "مراقب دخترم باش!-"و با گفتنِ:  دیاش را باال کش ینیب سوزان

 .دیتوقف کرده، حرکت بخش نیقطع کرد و به ماش شیرو

 ،یرا قطع کرده و دوباره شماره اش را گرفت اما خاموش لیموبا تیبا عصبان مهرآنا

 پتک بر سرش شد. 

 شد؟! یچ-

 گفت: انیگر ینایو با اشاره به آدر ستیباراد نگر به

 رفت!-

 اش زد:  یشانیبه پ یضربه ا باراد

 دنبالش! رمیمن م-

را در دل و چشم خود  یا یدیچه ناام نایکه آدر دیزد و ند رونیدر اتاق ب از

 شده بود.  رهیو به عمو بارادش خ ختهیر

 !؟یمامانم رفت خاله مهر-

 !داریدختر ب نیصبح بود و ا0 ساعت



 و رفت؟ دیمنو شن یها هیگر-

 لب گفت: ریاش، ز نهیس یو با گذاشتن سر او بر رو دیکش یپووف مهرآنا

 یم داشیعمو باراد پ نمیخاله. فکر کنم خطش خراب شده... بزار بب دونمینم-

 نه...  ایکنه 

 

* 

 

 یگفت که باراد باال یو به خودش ناسزا م دیکوب یسرش م یرا محکم رو لیموبا

 . ستادیسرش ا

 نکردم! داشیپ-

 هم فشرد و گفت: یرا محکم بر رو شیسرش را بلند و نگاهش کرد. لب ها برنا

 به درک!-



در سالن هتل  یجلو یورود یپله ها یابرو باال انداخت و کنار برنا، رو باراد

 نشست. 

 !میدیها نفهم یکه ما رو آب نیرفت یرآبیز یرفت... شما دو تا ک هویشد! چرا  یچ-

 . لب به هم فشرد و پوزخند زد برنا

 مست کرده...  نیرحسیام-

 اون که همش مسته!-

 گم!  یسوزان رو م یاحمق! پسرخاله -

 متعجب به سمت برنا برگشت.  باراد

ته . البزدمیکه من داشتم با ستار حرف م دیزده رخساره رو کشته! سوزانم شن-

 ... ینطوریاز زبون خودم بشنوم اما نه ا خواستمیخودم م

 زد: یدست راستش در دست چپش ضربه ا با

 بنام صبر نداره...  یزیکله شق! اصال چ نیپووف از دست ا-

 به شانه اش زد: یدر فکر فرو رفته بود که برنا ضربه ا باراد



پدر  یب یجا بوده. اما اون بچه  نیندارم. عمرش تا هم اتشیاز جزئ یمن خبر-

زدم به اون سوزان  یه. اگرم حرفاون داغون یگناهه. اعصاب من برا یو مادرش ب

بشه و بره... اوووف... اوففف که  یفلفل ینطوریاحمق، بخاطر بچهه بود. نخواستم ا

 زن! نیا شهیآدم نم

 !یبهش خبر داد یتو... تو چطور-

 شد.  رهیدو دستش را در هم قفل کرد و به جلو خ برنا

 !هوی-

اون  یخوایکردم م سیمن که مردم زهره ترک شدم خودمو خ هو؟ی یچطور-

 ! داداش مارو باش تورو خدا... یبا تو رفتار کنه. اَکِه یزن عاد

 خند زد: شین برنا

 یفتر ریدنبالش؟ چرا د یمقدمه نبود... تو چرا نرفت یاونقدرام ب میهوینترس! -

 احمق!



 مدونستیبچش استفاده کردم. خواستم با اون برگردونمش! نم یچون از حربه -

 ... رهیتاث یب

 باراد!-

 هوم... -

 پدرسگش برگشتن! لیو وک ایبرد-

 بود! یدنیباراد د یها چشم

 !؟یچ-

 بود.  یاو عکس گرفتن یها لب

 دیجا کرد که برگشت. به گور باباش که بابام باشه خند یغلط کرد که برگشت. ب-

ده بار تکرار کرد با خودش  یعالم رو روز یکه برگشت. اصال تموم غلط کردم ها

 ... ستیچرا دست بردار ن خواد؟یم یچ نیکه برگشت... برنا ا

 .ریباراد آروم بگ-



رو  لی. دست وکنیفهممش. تورو زد زم ی. اصال نمرمیگیداداشم. نم رمیگینم-

کنه.  یخودش حل م یرو داره تو یچ ،یگرفت و رفت. براشم مهم نبود که ک

 نگاهم نکرد...  هیبابا و مش مش  یچشا رفت به یاصال... اصال وقت

 دور خود خورد.  یجا بلند شد. چرخ از

 !؟یدیفهم یاز ک-

 ادیم گهیدو هفته د طشیجاسوس گذاشتم تو اون خراب شده براش! طبق بل-

ز ا ییصدا هیاالن که  نی! مثل همگهی. حس ششمم دروغ نمرانهیا دونمیم یول

 فکرم اشتباهه و...  یکنم گربه ست ول یشنوم و فکر م یپشت م

که به حرفشان  یسوزان یاز جا بلند شد و به پشت درختچه ها رفت. بازو یفور

 باراد آورد.  شیگرفته و به پ یادیداد را با زور ز یگوش م

 سوزانه!-

 با دو چشم باز نگاهشان کرد و آب دهان قورت داد.  باراد

 !میبسم اهلل الرحمن الرح-



 زان را رها کرد. سو یپوزخند زد و بازو برنا

 کرد! نیسال تام هیرو از  آبغوره تا  شیک هیبرو اتاقت دخترت از گر-

بلند کفشش را دوباره باال برد،  یخند زد و پاشنه  شین ،یحرف چیه یب سوزان

کوباند. آخ  نیرا به زم شیدادن برنا، پا یآورد که جا خال نییبرنا پا یپا یرو

 نگاهش کرد.  تیاهم یاما برنا ب دیکش

 خورم! یجا، دو بار رکب نم هیاز -

 به باراد کرد: رو
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 یمن تو یآدم ها دونستمی! چون مگردهیبرم دونستمیگفتم به درک، چون م-

 چیموقع شب فروخته شه! البته که ه نیا یزن تو هیبه  طیبل هی زارنینم شیک

 شرط عقله! اطیاما باز هم احت ستیباز ن ییمایآژانس هواپ



 باال برد: دست

 !ریبخوابم! شب بخ رمیم-

 لب ناسزا گفت: ریو ز ستیمشت شده به رفتنش نگر ییبا دست ها سوزان

 زردک! یازت متنفرم عقده ا-

 را بهم فشرد و چشم بست: شیلب ها باراد

ت زن به دس هیقتل  ایشب رو 0زن ساعت  هیرو درک کنم. فرار  یچ دونمینم-

نفرم ازت مت میبنو ایبزنم بازگشت برادر بعد از سال ها  تریشوهر سابقش رو! ت

 زردک! یعقده ا

 رمق نگاهش کرد.  یب سوزان

 بخندم! تونمیمتاسفم که نم-

 سر تکان داد: باراد

 کنه.  رونیشوک هارو از سرم ب نیا تونهیخل بودنم نم یحت-

 باال برد و ادامه داد: دست



 ! ریشب بخ-

ا درون ر دیو سر تکان داد. به سمت اتاقش رفت و کل دیکش یقینفس عم سوزان

را باز کرد و به دخترک  شیصدا کرد، چشم ها شیکه لوال نیدر انداخت. هم

 . دیو آه کش ستیمهرآنا را نگر یشانه ها یبر رو دهیخواب

و  فیکند و به سمت تخت آمد. ک شیبست. کفش از پا شیرا باز پشت پا در

 را دور خورد، دور کرد.  شیشال و مانتو

 خسته خرجش کرد و با اخم گفت: یشد. نگاه داریآمدنش ب یبا صدا مهرآنا

 ! چه عجب... یشد و برگشت یباالخره دلت راض-

خت ت یو به سمت دخترکش برود. رو زدیبود تا سوزان اشک بر یناله کاف نیهم

 درازش کند و کنار لم بدهد. 

 ... یایتو هم دنبالم م ،یکنم و بدون فیاگه برات تعر-

 گفت: یآرام یاما با صدا یو همچنان عصبان دیکش یپووف مهرآنا

 شده... حرف بزن... یچ-



 و لب زد: دیکش یقینفس عم سوزان

 کنم! یم فیآروم شم، بعدش برات تعر یبا آدر یبزار کم-

هم در اتاق خودشان، مشغول  نایو برنا در اتاقشان و مهرآنا و سوزان و آدر باراد

شم که با چ یخبر بودند از مرد یتفکر بودند. ب ای تیصحبت، عصبان ایخواب 

 غرد: یلب محکم م رینگرد و ز یمنتظر به سر در هتل م ییها

 من برگشتم داداشم!-

*** 
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 ثانه،یهدف خب کیآنکه از  یکنند. برا یم یانتقام زندگ یانسان ها برا یبعض"

تا به آن  زندیر یجنگند و عرق م یخود رقم بزنند. آنقدر م یخوش برا یروز

 ".نندیو هدف خود را محقق بب دهیروز رس



. دیرا گذراند تا آخر به روز موعود رس شیکرد. روز ها یبا هدف انتقام زندگ برنا

باالخره آمده  یزودرس شد، ول یشد. اگر چه کم یآشکار م زیکه همه چ یروز

 . دید یو هدفش را محقق شده م

راننده  یسوزان باز کرد و به محض سوار شدنش، خود را به صندل یرا برا در

 رساند و سوار شد. 

به  دیا... بیبه من ثابت کن دی. بایقول به تهران آورد نیمنو با ا ،یبرنا قول داد-

 اوردین دلم طاقت یم، حتزنگ نزد الی! من به لنهیرحسیقاتل ام نیا یمن ثابت کن

 که خرجت یفقط به اعتماد نم،یحسام رو بب یرو خوامیدم دررخساره رو بزنم. نم

 کردم! 

 استارت زد: برنا

 هی دیکنم. اما قبلش با یو ثابت م مونمیقولم م یقول دادم بهت ثابت کنم، رو-

 ... یایباهام ب دیسخت با ایبد، آسون  ایرو، رو کنم. خوب  گهید زیچ

 مشغول کمربند بستن بود که حرف برنا مبهوتش کرد.  سوزان

 ؟یدیم یمنو باز یتو دار-



 دست او را کنترل کرده و گفت: یرانندگ نیح برنا

 برمت! یم یعنیبرمت  ی. گفتم ماریب نییکمربندتو ببند، صداتم پا-

 ی. دوستمو ول کردم افتادم دنبال تو که منو ببریدخترمو دادم مامان عط-

 ...ینه دنبال کاراگاه یآگاه

 :دیحرفش پر انیم برنا

داد زدن به  یکنم. تحمل کن! جا یمن باز کار خودمو م یداد بزن یهر چ-

 شیاصل یچون بابا دنشیفکر کن که نه پدر داره و نه مادر! به باراد نم یحسام

. دختر یستیبه بهز بخشنشیزندانه، م یچون تو دنشینم نیرحسیبه ام ستین

 رو داره؟! یکمهرآنا رو داره. اون حسام مادر مرده  هیرگ و مادربز هیتو 

 گرفت.  شیدست ها انیو سرش را م دیرا به دندان گز شیلب ها سوزان

 و رخساره... امکان نداره...  نیرحسیام رهیکنم. من تو کتم نم یمن باور نم-

 . دیکش یقینگاهش کرد و نفس عم یچشم ریز برنا

 ها واست آماده ست.  نیبزرگتر از ا زیسوپرا-



اشت و گذ نیماش یدست یسر بلند کرد و به سمت برنا برگشت. دست رو یفور

 خم شد: شیبه سو

 نایمنو با آدر ه؟یچ زیسوپرا ؟یکردن منو دار وونهیقصد د ؟یگیم یدار یتو چ-

 ... یاشتباه گرفت

 راست را زد.  یراهنما برنا

 نکن!  یو انقدر خودخور ری... آروم بگیفهم ی! میفهمیم-

 مرد! فقط مرد! دیاز دست تو فقط با-

 

 انشیرو یجلو ایکه پشت  ییشدند.نقشه ها دهییرو زا کیانسان ها  یبعض " 

گر باور ا یکنن. حت یهم باور نم ندیاگر بب یحت نند،یب یشود را نم یم دهیکش

ادامه  انشییرو کیبه  شهیکنند. آن ها هم رونشیکنند از سر ب یم یکنند، سع

 تمیبه ق رندیبماگر  یمرگ، حت متیکنند به ق یاگر زندگ یدهند. حت یم

 "!گرید یبه کس دنیبخش یزندگ



 

 ! زمیسوپرا کشهینگران نباش! تا مردن نم-

 . دیفرو برد و محکم کش شیدست در موها سوزان

بودم. کاش احمقانه به حرفت گوش نداده بودم! کاش انقدر  ومدهیکاش ن-

 دادم! یهاتو با بله جواب نم ییزورگو

ود بهتر است گفته ش ای شنهادیآن لحظه که پ ی. برادیخند زد و او ند شین برنا

 قبول کرد، خود را لعنت کرد. شیبرگشت از سفر ک یدستور برنا را برا

 برنا! یدهنده  نانیاطم یفکر کرد... به حرف ها یلعنت یآن لحظه  به
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 تهران! میریامروز م-



 . دیپر شیقهوه در گلو سوزان

 رون،یبره ب یکس یزاریتو اتاق و نم یمعلومه چته برنا؟ اول صبح همه رو چپوند-

 با خودت تو؟! ی. چند چندیکن یتهران م یمقدمه همه رو راه یبعدم ب

 اخم نگاهش کرد: برنابا

آنا رو حاضر کن . دخترت و مهردونمیم یزیچ هیحتما  زنم،یحرف م هی یوقت-

 . میتا ظهر تهران

 !امیمن نم-

 گفت: یعصب برنا

 . یایخود که نم یب-

 آوردم؟ یالک یدخترمو الک-

و جون خودت یکل یالک نیته ا دونمیمن م یول یاورد یالک یتو فکر کن الک-

 !میبر گمیدر خطره که م قتیدخترتو رف

 به سمتش خم شد.  یو کم دیکش یقینفس عم سوزان



 !یکنیرو از من پنهون م یشده؟ چ یچ-

ه نشسته و قند ب یکیو قهوه به دست،  ستادهیا یکیسوزان،  شیآرا زیم پشت

 به هم بودند که برنا حرفش را رک زد: رهیدست، خ

. ممکنه هر لحظه طرح رو ستین یا ی. آدم درست حسابنجاستیبرادر من ا-

. مینا محسوس بر دیبشناسه، داغون کنه و دست همه رو تو حنا بزاره. با

تا نفهمه چه خبره. تو  میو نامحسوس گم ش مینامحسوس بارادو همه کاره کن

 یموتار  هی یکه تهش تموم پول ها و طرح هات فدا یدیهمه زحمت کش نیا

 ما بشه؟ یایآقا برد

گذاشت و از جا بلند شد.  زیم یجابه جا شد. قهوه را رو شیدر جا یکم سوزان

درصد  کیشد. اگر  رهیخ واریاش جا کرد و به کمد د نهیدو دستش را درون س

را  نیرحسیرفتند. هر چقدر رخساره و ام یم دیگفت، با یزردک راست م نیا

 دیابود، چرا برنا ب وغبرد. اما اگر در یبه دروغ بودنش م یپ شتریب کرد،یم یحالج

 برد!؟ یاو را به تهران م



دهان سوزان با قند در دستش،  یبرنا بود که با خوردن جا نباریبرگشت و ا یفور

 زیم ی. قهوه را رواوردی. سوزان پوزخند زد و برنا کم ندیپر شیقهوه در گلو

 داد.  نییو پا دیگذاشت و قند را جو

 شد! یچ-

 شد: کینزد یقدم سوزان

 مدرک بهم نشون بده!-

 سوزان گرفت: یاش را روبه رو یاز گالر یرا در آورده و عکس لشیموبا برنا

 ! طشیبل نیا-

 را رد کرد: عکس

 هتل اقامتش!  نیا-

 را آورد: یبعد عکس

 بی. عجهیکیکه قراره بره جلسه و از قضا با ما همه مکان هاش  یمحل نمیا-

 !ست؟ین



 :دیرا به دندان گز شیو لب ها دیکش یقینفس عم سوزان

 که! شهیعوض نم یزیچ نجاست،یا ییاگر بدونه باراد به تنها-

 خمار او ی. چشم در چشم هاستادیبه سوزان ا کیباال انداخت و نزد ییابرو برنا

 دوخت و گفت:

 داشتنت، خواستنتم مالکه؟!  یگفتم برا ادتهی-

 نگفت و با ابهام نگاهش کرد که ادامه داد: چیه سوزان

بمونه، نخواستم  یتو و بچه ت، مهرانا و آرامشت دست نخورده باق نکهیا یبرا-

 یبهت ثابت کنم. باراد و با کل یبرسم. خواستم عملبه داشتن و خواستنت 

 رونیزنه ب یساعت قبل جلسه از هتل م کی ای. بردفرستمیم یقبل ماتیتنظ

 ...یرو مه نایکه جلسه موکول شده به شب! من و تو و آدر دونهینم

 مهرآنا!-

 تا صبح در هتل شبینداشته باشه! د یکه اون خبر میریبله! مهرآنا هم االن م-

بح ص خوره،ی! معادله هاش که بهم منتمیبیو م امیکرد من در م یبود چون فکر م



ه ما ش داریب م،یاستفاده کن دیو حاال اونجاست! خوابه و تا خوابه با رهیگیاتاق م

 !میباش شیک دینبا

 لب گفت: ریرا بست و ز شیچشم ها سوزان

 ساعت! میاگر شده ن یفکر کنم! حت دیبا-

" 

 

بان به نام ز یبا اهرم گرفقطید ی! حرف تا حرف! کلمه تا کلمه اهیتا مرث هیمرث"

 یکیسوزاند.  یرا م یکیشود،  یزبان جار یرو ایشود. در سر بگذرد  یجابجا م

 "دهد. یرا تا اعماق جان زجر م یکیو  اندیگر یرا م

  

 یایرا محکم گرفته بود، از دن نیماش یدستش که دست یفشار دست برنا بر رو با

 و نفس کالفه اش دیکش رونیآمد.  فورا دستش را ب رونیو لحظات اخر ب شیک

 داد.  رونیرا ب

 !؟یکن یم کاریچ-



 .دیبخش نیرا چ شیدو دستش را باال برد و ابرو برنا

 شو...  ادهی. پمیدی! رسچیه-

با  را لشیشد و موبا ادهیخودش زودتر پ وندد،یشود و به او بپ ادهیسوزان پ تا

 ستار، به گوشش چسباند.  یگرفتن شماره 

 ... ییالو... کجا-

 ! میآقا ما تو مکان-

 یکار را در حق خودش، قلبش، دلش دارد م نیدانست که بدتر یزد. نم لبخند

 . ستیاش ن یکند و حال

 !م؟یبر دیکجا با-

 پشت برگشت. به

شم نگاه سوزان و چ یعنی. آب دهان قورت داد. دینتپ گریلحظه قلبش د کی یبرا

 !د؟یدیبار آخر بود که م یخمارش را برا یها

 



 ید مب یلیخ یها میتصم یشان بعض یاوقات زندگ یانسان ها در بعض یبعض"

نند. ک یم نیگرفتنش نفر یها که تا عمر دارند خود را برا می. از آن تصمرندیگ

افتند... از آن  یها که با هر بار فکر کردن به آن به عق زدن م میاز آن تصم

 شانمیو تصم کافندخواهند با دست خودشان سرنوشت را بش یها که م میتصم

 "نداشته باشندش! گریکنند تا د تیلید فتیرا از دل سرنوشت ش
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 سوزان!-

 کنجکاو نگاهش کرد.  سوزان

 بله!-



تعارف دستش را گرفت.  یبود، رفت. ب ستادهیکه سوزان ا ییعقب، درست جا به

تعارف تر از دو مورد قبل، دم  یکرد. ب کیتعارف تر دهان به گوشش نزد یب

 گوشش گفت:

 نداشتم! یا گهیمنو ببخش! انتخاب د-

 یسوزان را رها کرد. دهان از گوش او دور کرد. قلبش را از بو و مو و سو دست

 ر کرد و فقط گفت:سوزان دو

 !ایدنبالم ب-

 با ستار هماهنگ شیکه قبل از رفتن دوباره اش به ک یافتاد به سمت مکان راه

 !دارید نیا یکرده بود برا

 تا حاال کرده بود، فکر کرد.  شبیکه از د ییها یزیافتاد و به تمام برنامه ر راه

ا کرد... راه رفت و ب شیکه با باراد گذراند و او را ملتفت به برنامه ها یشبید به

 سفر کرد...  شبشیافکارش به د یشگیاصالت هم

 



" 

 را به گوشش چسباند: لشیموبا

 ستار؟!  یگیم یدار یچ-

 :دیباراد را شن یاز ته گلو یرا کنار زد و از جا بلند شد. صدا پتو

 شده؟! یباز چ-

 ینیاش! مدییرا پا نییتوجه به باراد به سمت پنجره رفت، پرده را کنار زد و پا یب

 مشکوک، نگاهش را در بر گرفت.  ینیرنگ با سرنش دیسف

 ! قطع کن!دمشید-

را بست و سر به سمت آسمان بلند  شینگفت. فقط چشم ها یزینزد. چ یحرف

 کرد. 

 ... ی! خودت انتخاب کردایبرد یخودت خواست-

 گفت: مقدمه یو ب ستادیسر باراد ا یرا بسته و پرده را کامل پهن کرد. باال پنجره

 . یکن یفردا تمام جلسات رو خودت کنترل م-



 شد: زیخ مین باراد

 شده؟! یچ-

 نفر از نبود من، جز افراد تو جلسه مطلع بشن! کی یحت خوامینم-

 گم! یشده م یچ-

 دی! نباستیزوده... االن موقع ش ن یداره ول یی. قصد روبه رونجاستیا ایبرد-

 برنامه هام خراب شه...

 شد.  زیهم سا یباراد با نعلبک یها چشم

 بود تهران! دهیتازه رس نکهیتو...ا یگیم یدار یچ-

 . ما راه افتاده رترید یبوده ول شیپرواز امشب تهران ک ستیستار گفت تو ل-

 ...لشیبا وک ایتنهاست -

رو به  مخوایمن نم ی. ولدمیهتله، فقط خودشو د نییکه پا ینی! تو ماشدونمینم-

تهران! فردا صبح تا ظهر رو اداره کن. ختم جلسه هارو  رمیرو شم! باراد... من م

. از واریبه د یو بزن یپرده ببر هی. فقط کافکنمیم یاوک یریمن با تماس تصو



 گهید یول ارم،ی. الزم شد سوزان رو مدمیم حیتموم برنامه هارو توض پیاسکا

 . پس... میبه سوزان ندار یازین

 را بست: شیکالفه چشمها باراد

 باراد بدبخت! یسخت برا یکارها-

. اداره کن! مهرآنا و سوزان و دخترش ستین یو خستگ یباراد االن وقت کالفگ-

 تهران!  انیفردا با من م

 . دیپووف کش باراد

 کنه! ریخدا بخ-

" 

 

 !ییساختمان کذا همان

 مورد نظر! ید یال س همان



س توانست نف ی! نمدیسر به گوشش رس کفش سوزان از پشت یپاشنه  یصدا

دادن به  انیکرد با پا یکرد. فکر م یم ینیسنگ شیگلو یرو یزیبکشد، انگار چ

ن که آ دانستیشود اما در اشتباه بود و نم یهم تمام م شیگلو یکار، فشار رو

 فشار از سر عشق به سوزان است و نه از سر انتقام!

را  ایکه کرد برد یافکار خوب وبدش لبخند زد به کارش! با کار یبحبوحه  در

 را تهران نگه داشت.  رادیو ه شیدر ک

 تگشیشد. برنم داریدو دست، در را فشرد و باز شد. باز شد و قامت ستار پد با

 گریاش نخواهد بود. د یدر زندگ یسوزان گرید دانستیبه پشت چون م

 زد.  در افکارش چرخش نخواهد ییتایوریسن

 ستار!-

 جانم آقا!-

 کن داخل! ییخانومو راهنما-

 یمایرا در دست گرفت و پ لشیکند، موبا ییستار، سوزان را به داخل راهنما تا

 مضنون: نیبا ا یامیاش آماده کرده بود را سِند کرد. پ یمرب یکه از قبل برا



 یمن کرد یبرا ایو برد رادیه شیکه پ ییها یسالم. بابت تموم جاسوس"-

مسابقه ت  یتا مهمون افتخار نیسر تمر امیممنون! مرده و قولش! از شنبه م

 "باشم!

 شیکه روز ها برا یلحظه ا نیا یمزاحم چیه دیرا خاموش کرد، نبا لشیموبا

 کرد.  یبود را خراب م دهینقشه کش

 یحال ممکن را داشت. هم خوشحال بود، هم ناراحت! هم عصبان نیتر متناقض

 معصوم! یبود و هم برنا ثیخب یبود هم کالفه! همزمان هم برنا

تد کرد را به درک بفرس یاش حس م نهیس یکه رو یتا فشار دیکش یقیعم نفس

 !ییاما مگر ممکن بود؟! فشار قبر بود گو

. کنترل در دستش را به سمت ال ستادیسالن رفت. ا یجا نیتر یسمت وسط به

و دست و هلهله  غیج یرا فشرد. صدا "روشن"پاور  یگرفت و دکمه  ید یس

رفت و  یم رادیسوزان و ه یبر رو یبردار لمیف یدر همه جا پخش شد. صحنه 

را  سوزان رگذاشت که آن دو وارد شدند. ستا یم شیشان را به نما یعروس لمیف



 که ستار یاز اتاق لمیآن ف یصدا دنیخودش، با شن یخودش با پا رادیآورد و ه

 آمد.  رونیآماده کرده بود ب شیبرا

 شود. شیک رادیاستپ شد تا سوزان مات و ه یلحظه ا یبرا لمیف

 ندیخود گذاشت و با باال کش یجلو زیم یبه ظاهر برنده، کنترل را رو یبرنا

 کرد و گفت: یبه سوزان نگاه راهنش،یپ نیآست

 !رادیه یکنم به جناب داماد، آقا یم تیعروس خانوم! معرف گمیخوش آمد م-

 نگاه داد: رییتغ رادیه به

 کنم، عروس خانوم، سوزان بانو! یم یگم شاه داماد! معرف یمقدم م ریخ-

 را در هوا گرداند: دستش

 یها یبا باز نیوجود نداره که بخوا یاحمق یبرنا گهینقشتون سوخت! د-

 ....نیبد شیباز تونیرکیرزیز

 ود.ش یبافته م شتریب ن،یزم یکه سوزان رج به رج به افتادن رو دیو ند گفت
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 شدن تا مارک شیبا خانومش وارد زندگ رادیکه جناب ه ستمین ییمن اون برنا -

 بکشن و... رونیرو از دستش ب

انداخت. افتاد تا باز هم  یاش به بدن سوز م یکه سرد ینیزم یافتاد! رو سوزان

 دستیا یکند. باز هم خودش باشد که مردانه م یخودش باشد که برنا را خفه م

 صداقتش! یپا

انداخت! چه سرنوشت  شانیبه جان خودش، سوزان و خانواده  ییچه بها برنا

 خودشان رقم زد.  یبرا یبا چه روش بدتر یبد

 را به خود آورد: یتایوریبه سن رهیخ یکه سوزان را صدا زد، برنا رادیه ادیفر

 سوزان!!!-

 تلخ! یبه خود آوردن ر،ید یخود آوردن به

 



*** 

 

 

 فصل اول انیپا

 

 ❌زودی به دوم فصل❌
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 "فصل دوم "

 "ازدهمیقسمت "

 



اما در عشق، دو  رندیگ یسه سکو با سه مقام قرار م یهر عرصه و مسابقه ا در

 وجود ندارد.  شتریسکو ب

اول در کنار  یسکو یو رو یبر یم ای ،یده یم بیو سکو را به رق یباز یم ای

 . یکن یم دایپ دنینفس کش یبرا ییمعشوقه، جا

 یکرد. سوزان را با دست ها بشیبه رق میرا با دو دست تقد شیباخت و سکو برنا

 ینیدر ولنتا ایدر روز تولد  ییداد. درست مثل دادن کادو لیتحو رادیخودش به ه

 خوش آمد گفت! رادیسرخ به ه

 م... من کجام... -

 یزد، فقط نگاهش م یکرد. حرف نم یو نگاهش م ستادهیسرش ا یباال رادیه

 کرد. 

 من! بهوش و به گوش! شی. پیینجایا-

 .دیاش کش یشانیپ یآب دهان قورت داد و دست رو سوزان

 ؟یخوشحال نشد دنمیاز د-



 حس نگاهش کرد و آهسته از جا بلند شد.  یجوان ب زن

 !؟یبر یخوایکجا م-

از  یخال 4در 0که کنارش در اتاق  یزیم یافتاده اش رو لیو وسا فیک سوزان

 کفشش، قصد رفتن کرد.  دنیبود را برداشت و با پوش لیوسا

 ...یبا توام سوز-

 سوزان باال رفت.  یصدا

 ! اصال... اریاسم منو به زبون ن-

 دست سوزان. گرددیبرود، برم دانستیباال رفته نگاهش کرد. م یبا ابرو رادیه

 شد.  نییکه قفل شده بود، باال و پا یا رهیدستگ یرو

 :دیفقط غر برنگشت

 درو باز کن!-

 !رادیه زیرقت انگ یصدا و



شده... انگار که چه  ی. انگار که چیخور ی. حرص میزنیهنوز هم جوش م-

 افتاده... یاتفاق مهم

 را بسته و باز کرد.  شیچشم ها سوزان

 باز کن گفتم!-

 . ستادیچپش ا یکنار شانه  رادیه

بزنم و مثل  دیجلوتو د کمی یدندون ها نیرخت رو نگاه کنم. ا مین خوامیم-

 ..میقد

 مانند سوزان خفه شد.  غیج یبا صدا حرفش

رو باز کن. من اگر با  یدر لعنت نی. خفه شو. دهنت رو ببند. اکهیخفه شو مرد-

زدم. نه... نه اصال شستمش، گذاشتمش  ششیداشتم، کشتمش، آت یتو گذشته ا

 بهش! دمشیو بخش گهید یکیکه خشک شد کردمش تن  نیبند، هم یرو

 لب غنچه کرد: رادیه

 !؟یدیبخش یبه ک قایخب دق-



 :دییدندان به هم سا سوزان

پول و هوسش رها کرد و رفت. پول و  یکه منو برا یبه خود خودت! به همون-

 ... یبه سوزان نداشت یازین گهیدن که دهوس آنپچنان برازنده ت شده بو

 راست زن رساند: یخودش را به شانه  یخورد و فور یچرخ رادیه

 دارم.  ازیاالن بهش ن-

 باال انداخت: ییابرو سوزان

 خان بزرگ؟! رادیجناب ه نیشد نطوریشد که ا یتا حاال؟! چ یا؟! واقعا؟! از ک-

 و وجب گرفت: دیخود کش یسرشانه  یرو یدست

من و  نیکنم. صنم ب یرو خبر م667وجب بشه،  هیفاصله ت تا من کم تر از -

بهت اعتماد کرد و دخترخونده ش  ،یبود لشیدورم بود. وک یسال ها یتو، عمو

 رفت.  یطالقش داد ،ینگهش دار ینتونست ،ینداشت اقتشویبهت. ل دیرو بخش

 را به شانه رساند: فشیعقب رفت و ک یکم



 نیزن ساخته شده که نه از تو، نه از خواهرت، نه از ا هیدختر از اون  گهیاالن د-

  !ترسمینگاه کنه، نم دنشیکه مثل گاو فقط بلده به چر ینگاه بزدالنه ا

 زد و ادامه داد: رادیه ی نهیتند به س یا ضربه

 هی منیشیکنم. م یو نه خودم رو خسته م زنمیم غینه ج ،یدرو باز نکن نیاگه ا-

ودمه و خ اریبه اخت نباریکه ا یبه خواب ستین شمیپ یآدم چیگوشه و انگار که ه

 !کنمیبدنم، سالم م یفینه وضع

 :دیرا به دندان گز شیلب ها رادیه

 !؟یشناسیرو از کجا م اروی نیتو ا-

من اون  ؟یدار رتیرگ غ یبگ یخوایداره؟ م یبه تو چه ربط قایبه تو چه! دق-

 ملتو از دستت راحت کنم!  هیتا هم خودم راحت شم هم  زنمیرگو م

 چشم گشاد کرد و ادامه داد: راد،یه ی نهیشدن به س کینزد با

منو با اون خودکار  ،یکه امضا زد ی. روزیوجود ندار ییتو میتو زندگ گهید-

 !یو رفت یدادگاه رها کرد زیم یرو



در آورده و در را باز کرد.  بشیرا از ج دینگفت. کل یزیسر تکان داد. چ رادیه

زد و دستش را به در چسباند. بازش  یدر که صدا کردند، سوزان پوزخند یلوال

 رعشه بر اندامش انداخت: راد،یکرد و قدم جلو گذاشت که حرف ه

 تکون نخورده!  کلتیاما ه یداشت مانیزا هی نکهیبا ا-

 نینگدو مرد س. حس کرد دینتپ گریسوزان حبس شد. قلبش د ی  نهیدر س نفس

 یبه او نم یزندگ یادامه  یرا در دست دارند و اجازه  شیگلو تا پا یوزن رو

 دهند. 

 نیخرجش کند، سنگ دهینسنج یحرف ای دهیترس یبرنگشت که نگاه سوزان

از  یکه خبر یگرفت. در راه به سالن شیرا پ رونیراه ب یحرف چیه یب ن،یسنگ

ندش لبخ یکه رو یخند زد. صحنه ا شیو ن ستینبود، نگر یدوباره ا یبرنا و باز

 . دیکش یقیشد و نفس عم قیاستپ شده بود، دق رادیبا ه

 راهش را گرفت: یجلو ستار

 خانوم... آقا برنا خواستن برسونمتون! -



است، رد شد. آب دهان قورت داد و با  دهیانگار که او را ند ،یتوجه یبا ب سوزان

 آژانس را گرفت.  یشماره  نه،یطمئن

شخص  نینامرد تر ریاخ یادعاها نیو دروغ و راست بودن ا نیرحسیبه ام دیبا

 . دیرس یاش م یزندگ

 خوام به آدرس.... یآژانس م هیالو... -

 

*** 
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 کرد.  یتوجه یزنگ خورد. ب لشیموبا

 !تایوریسن-



باال  ر شدنرا تا مرز ک شیاش رفت، روشنش کرد و صدا یصوت ستمیسمت س به

 برد. 

 صداش!-

 را کند. شلوارش

 لب هاش!-

 شلوارش انداخت.  یرا رو رآهنیدکمه به دکمه اش را باز کرد و  پ آهسته

 چشماش!-

حرف در مردمک خود داشتند به سمت  یباز که کل ییو وارفته با چشم ها شل

 حمام رفت. 

 تشرهاش!-

 وان آب گرم فرو رفت.  درون

 غرورش!-

 داد و چشمانش را بست.  هیوان تک یرا به گوشه  سرش



 تندش! ینفس ها-

 دست چپ، دست راستش را ماساژ داد.  با

 مادر بودنش!-

 با دست راست، دست چپش را با کف ماساژ داد: نباریا

 مهربون بودنش!-

 مشت کرد. دست

 محکم بودنش!-

 دهان قورت داد. آب

 زن بودنش... راستگو بودنش!-

 بیعج نیاز سرزم ییوالیمرز از آرام شدن شد. خودِ ه یشد. داغان شد. ب یعصب

 شد.  بیو غر

 مشت کرده اش را محکم در کف و صابون و آب فرو کرد: دست

 . بفهم... بفهم... ستیمال تو ن گهید-



 ندیمردانه از جا بلند شد.  خودش را زجر داد. با کش یرپوشیتن برهنه، با ز با

 سرد حمام تکرار کرد.  واریتنش به در و د

 باشه! دی. نباستین گهید-

 و آخش باال رفت.  دیسرد کش یرا به کاش کمرش

 مال تو باشه! تونهینم گهیاون زن د-

 را به چپ چرخاند: تنش

 سرده... -

 :دیرا در آغوش کش شیراست رفت و دست ها به

 سردمه...-

تنش،  یردکرد. با س میآب داغ تنظ یحرکت به سمت دوش رفت. رو کی با

 . دیآب را در آغوش کش یگرم

 ... تایوریسن-

 تنش صف گرفت.  یداغ شر شر رو آب



 خودم ممنوع کردم! یتورو برا-

 گردنش بخوابد.  یکج کرد تا آب  رو گردن

 !نیکرد یکیاحمق دست به  رادیتو و اون ه-

 بسته آب را به صورتش رساند. یرا به باال برد و با چشم ها سرش

 ... ییاز دروغ... دو رو خورهیحالم بهم م-

 شد...  یم ضیبدن حتما مر نیشد. گرم شد. ا داغ

 ... تایوریسن یتو هم دو رو از آب دراومد-

مشت کرد و آب باز و وان پر از کف را رها کرد و با تن زدن حوله از حمام  دست

 آمد.  رونیب

دل خنک شدن  نی... چرا اشهیچرا دلم خنک نم یول یکرد یتو با من باز-

 ونتشیکجان که اذ تیآرومم کنه... اون بدن المصبت و اون نگاه لعنت زنهینم

 کنم... 

 شد...  یاما نم ردیکرد آرام بگ یسرش گذاشت و سع یرو دست



که از سوزان در  یا یرا برداشت و به اتاقش رفت. از کمدش، روسر لشیموبا

 اش چسباند.  ینیبه ب به جا مانده بود را برداشته و شیشب جشن دو ماه پ

 !نیا یعنیاوپس! آرامش -

 ستار را گرفت.  یباز شماره  مهین یتخت انداخت. با چشم ها یرا رو خودش

 الو آقا... -

 ...اریب تارویوریمن خرابم. سن-

 آقا سوزان خانوم...-

 ینیرا دور سر و ب یفرو رفت. روسر شیپتو ریقطع کرد و ز شیرا بر رو لیموبا

 را بست: شیاش بست و چشم ها

 !؟تایوریسن یچطور نمیبغلم بب ایب-
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 یباز به سقف سالن م یانتظار نشسته بود و با چشم ها یها یصندل یرو الیل

ار بار آبد کی هیدر هم گره شده بود. نگاهش هر چند ثان شی. دست هاستینگر

 شد.  یم

 ...الیل-

دور  ییایدر رو ای دید یاما بار نکرد. انگار که خواب م دینسوزان را ش یصدا

 کرد... آهسته سرش را به سمت سوزان برگرداند.  یم یزندگ

 ال؟یل یخوب-

 شد.  ینم دایپ ایاز او داغان تر در دن خوب؟

 ؟یچرا خبر نداد-

 شد.  ینم افتیعقل تر در اطراف  یاز او ب خبر؟

 دختر حرف بزن!-

 نشده بود.  دهییالل تر از او زا حرف؟

 را بست و گفت: شیچشم ها الیل



 رخساره برگشت. -

 دهان قورت داد: آب

 رو داغون کرد.  میزندگ-

 را باز کرد: شیها چشم

 و دوباره رخساره رفت. -

 :دیبا آه کش ینفس

 رو با خودش برد.  نیرحسیام نباریا-

 . دیرا درون دهان کش شیلب ها سوزان

 خدا لعنتت کنه رخساره. -

که از فرط  شیدر آغوش هم فرستاد. چشم ها الیل یپر دردش را با درد ها دل

 چسباند.  الیل یگرفت را به شانه ها یاشک آرام نم

 خدا ازت نگذره برنا!-



 نیرحسیاما نزاشتم ام دمیرخساره ترس هیکنم سوزان؟ سال ها با سا کاریمن چ-

مردو  نی. من چطور اارمی. دارم از درد باال مترکمیکمبود حس کنه. االن دارم م

 یول خوادیحبسه. دلش آرامش م یواریچهارد نیا یکه تو ینجات بدم... مرد

 ... رمیگیسوزان دارم گر م ی... واستمیمن ن

سفره  یشود و پا یتعارف وارد م یزند نه زنگ! ب ینه در م د،یآ یم یوقت غم

 یریکه به س شیچشد، اشتها یخورد، نمکت را م ی. نانت را مندینش یات م

 یپاشد و ب ینمک م شیشکند، ذره ذره به زخم ها ینمک دانت را م د،یرس

 بندد.  یرود و در را پشت سر خود م یم یخداحافظ

 را نوازش کرد: الیو صورت ل ختیاشک ر سوزان

و پرس و جو کردن در مورد صحت  لیجز گرفتن وک یقربونت برم من. راه-

 . میندار هییقض

 . رمیمیم نیرحسیام یمن ب-

 پر برف! یکوه یداشت به اندازه  غم

 . رهیمیاونم بدون تو م-



 داد: رونیرا با صدا ب بغضش

 که ساده از دستش بده... یاوردیساده به دستش ن-

 هق کرد: هق

که براش  یمون روز اول. دوباره، مثل هیاز ته دلت براش بجنگ دی... بادیبا-

 . یدیجنگ

گفت تا سرش سبک شود و  ی... فقط مدیگو یچه م دیفهم یهم نم خودش

 کرده باشند.  یدهانش کار

... یخواهر ،یقیرف ،یهمسر ،ی. براش مادریکن یدرکش م شهیفقط تو هم-

 داریعشق تازه ب یرخساره نه برا شیگرفتن بچش رفت پ ی! اون برایزیهمه چ

 شده ش!

 یپر از جا شود،یم دهیکه ذره ذره تراش یدلش مثل الماس دیفهم ینم یکس

از قاتل شدن  یاز رفتنش... زخم یرخساره، زخم انتیاز خ یزخم است. زخم

 شد... آخ! یبه تنش وارد م ی... آخ که چه تشنجنیرحسیام



 . یبخور نیزم دی. نبایاریکم ب دی! تو نباالیل-

 . دیاش کش یشانیپ یرو یدست

 ... ری. دستمو بگفتمیمنم بنزار -

 گذاشت و محکم فشرد.  الیل یشانه  یرا رو دستش

 م،ریمی. دارم ممیدینجات م رویام ی. ولمیکن یهق هق م م،یکن یم هیبا هم گر-

احساسم  ریاس خوامیکنم. نم یرخساره عزادار یخوام برا ینم یلرزم از تو ول یم

 نیکم اوردن با زم دونمیم یدلمه. غم رو دوشمه. ول یرو یبشم. من... کوه

 !هیکیخوردنم 

 .دیآه کش الیل

 گهید نی.. ا.تونمینم یول هیگر ریبزنم ز خوامی. مشترهیبغضم ب یول ادیم م هیگر-

 ... هیچه روش مرگ

را  انشیخمار گر یقرار داد و چشم ها الیصورت ل یصورتش را روبه رو سوزان

 به او دوخت:



طناب دار و دست سرنوشت،  شنیاحساس و غم م. هینطوریزنانه! مرگ زنانه ا-

 داره! ی هیپا

مبغوضش را  ی. لب هاستیخسته و سرخش سوزان را نگر یبا چشم ها الیل

 لرزاند:

 ...ربخوادیام هی...کافیمادر حسام شم. کاف تونمیمن... من م-

بد  یسرنوشت افتاده و قمار یها یباز نیتر فیانسان ها در بند کث نیتر پاک

 جمله نوشته شده بود.  نیبا ا نیقر الیکنند. سرنوشت ل یم را تجربه

 ال؟یبهت خبر داد ل ی... کدیبخواد... با دیخواد. با یم نیرحسیمعلومه که ام-

 ؟یدونیحادثه رو م اتیجزئ

 سوزان گذاشت. سرش را به چپ و راست تکان داد: ی نهیس یسر رو الیل

دم. بو فتیخبرم کردن. سر ش شیساعت پ کی سیپل ی. از اداره دونمینه. نم-

 ...یشیکردم هنوزم ک ی... فکر میباخبر دونستمیاومدم... نم یچطور دمینفهم

 خشکش را با زبان تر کرد. اشکش را با پشت دست پاک کرد: یلب ها سوزان



 نیز اا یکاره ا هیکنم. تا من با  دایحسام رو پ دیبا ی. از طرفلیدنبال وک رمیم-

 خودت رو بپا! زنم،یخراب شده حرف م

 یدیشد لیبود که م یجان نوزاده چند روزهه ا یب ی هیمانند گر الیل ی "باشه"

 داشت.  ایدن نینبودن در ا ایبه خواب 

 ،یصندل یبر رو الیرا با آب دهانش قورت داد و باقرار دادن سر ل شیگلو بغض

 از جا بلند شد. 

. انگار دیکش واریبه د یو دست یشانیپ یرو یکرد. دست ادیز یجگیسرگ احساس

جان کرد  یب نیزم یرها شدن بر رو یهوا تنش را برا یشد. ب یخال شیپا ریز

 برگرداند. ایجوان، او را به دن یمرد یآشنا یکه صدا

 :دینکرد، فقط پرس فیچشم باز کرد. فعل و فاعل رد هراسان

 دعوتت کرد؟! ی!؟ کنجایا یخوایم یتو چ-

 به غبغبش داد: یو باد دیاش کش دهیبه کت اتو کش یدست رادیه



 نیسرحی. اومدم با امنیریگیکه باهام تماس م هیعی. طبتونمیخانواده گ لیوک-

 انجام بدم! شویآزاد یبشم و کارا لشیحرف بزنم. اگر قبول کرد وک
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 به دست باران، ستار به حرف آمد: نیمحض بستن در ماش به

 برادرت الزمه! یبرا نیکنم. ا یخواهش مباران! -

 در دستش را قطع کرد و معترض گفت: لیموبا باران

 تیهم داره سرا داریحاال به د یزن یپشت تلفن چونه م یاز صبح تا حاال دار-

م. کن یداداشم دخالت نم ی. من تو کارهاگمیبهت گفتم، بازم م باریکنه؟  یم

ن . هموشهیمتنفر م یو از ک بندهیدل م ینداره به ک یبه من ربط گهیاصال د

 !مهیفکا یبه فنا داد روموآب زیبه ر زیر یو اونطور یکه منو دخالت داد شیپ یسر



 بود: دهیینگاه ستار استقامت رو در

با  دیبا !ششیپ یاریسوزان رو ب دیبا یشیاگر به فکر برنا و حس و حاال سالمت-

 ... یکن یمن همکار

ده. بچش عاشق ش دونهیبرگشته. نم شیبچش از ک دونهی. مادرم نمتونمیمن نم-

ه چه برسه ب شم،یم وونهیبچه! من دارم د هیزن با  هیاون عشق سوزانه.  دونهینم

 مادرم!

 :دیرا به دندان گز شیلب ها ستار

. کم کمش خانوم گذاشتن کنار کنهیمن باهات رفتار نم یبرنا بشنوه به سادگ-

 . تهیاسم سوزانه خانوم براش در اولو

 . دیکش ینفس کالفه ا باران

ازم  نورویب یکشونیاز خانواده م منو م یپنهون گمیسوزان بده؟ م گمیمگه من م-

 . خدا منو بکشه راحت شم از دست همه...یخوایاشتباه م یزهایچ

 فرمان گذاشت.  یکرد و دست رو یاخم ستار



. ..ادیم ایدنبالش،  رمیشو! خودم م ادهیپ ،یکن یکار خوادیخدا نکنه. تو نم-

 !نیی... برو پاادینم

 متعجب نگاهش کرد: باران

 . یکن یسر من صدا بلند م-

 انکه به سمتش برگردد گفت: یب ستار

 شو! ادهیزنم. پ یدادم م یکن نینفر ای نیبه خودت توه-

کرد که ستار به سمتش خم شد و  یباز همچنان نگاهش م یبا چشم ها باران

 درش را باز کرد. 

 !نییبرو پا-

 آب دهان قورت داد و پشت چشم نازک کرد.  باران

 عجب!-

 رفتار تو... بیعج-

 کرد: مکث



 هگیکمک بود که د هینخواستم.  رمتعارفیغ زیشماست. من از شما چ یعنی-

 ... دمی. خودم انجامش مخوامینم

د خو یبه ستار داد به جا یکرد. در را بست و اشاره ا یپوست ریز یخنده ا باران

 برگردد. 

 زنگ بزنم؟ دیکمک کنم! به سوزان با خوامینظرم برگشت. م-

 متعجب نگاهش کرد: ستار

 لش؟یدل-

 باران جمع شد: یها لب

 !یشما فکر کن باعثش بود دیتو... ببخش-

 . دیکش یقیباال انداخت و نفس عم ییابرو ستار

 امروز شاد بودن منه! لیخود دل یکه گفت ییتو نیا ست،یمهم ن لشیدل-

 لبخند زد و گفت: باران

 به سوزان بگم؟! یچ-



 نگاهش کرد: رهیخ ستار

 داره! ازیبرنا! داداشت بهش ن یدروغ و کشوندنش به خونه  هی-

 دو انگشت شصت و اشاره اش را بهم جسباند: باران

 بسپارش به من!-
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 دو انگشت شصت و اشاره اش را بهم جسباند: باران

 !نجا؟یا کشونهیسوزان رو م یچه بهونه ا یبسپارش به من! ول-

 زد: یثیلبخند خب ستار

 بسپار به من! نویشمام ا یبه شما ول سپارمیاونو م-

 

* 



 

 ود. لب گذاشته ب یرو گرید یگاریدر دست و س یگارینشسته بود. س زیم یرو

 و پوزخند زد: ستیرا نگر شیکه زنگ خورد، اسم رو لشیموبا

 دااشم... ی! چطوریسالم جواد-

-... 

 . ارمیکن خان رو ب نییام. توپ! زمان تع یعال-

-... 

 اول بدنشو بسازه.  خوامینزار م یزود نینه...نه... به ا-

-... 

 بلند کرد.  یا خنده

 بروفه بره.  نیهمچ خوامیفهم! م زیآ قربون آدم چ-

-.... 



 وجودش یتو یخونِ خان نیهمچ دمیقول م یول ارمشیمسابقه م هی یفقط برا-

 بجوشه کامل برگرده...

-... 

 ...نمتیبیچاکرتم! م-

را باز و بسته کرد.  شیخورد. چشم ها یچرخ زیرا قطع کرد و پشت م لیموبا

 زد و با خود گفت: یهیلبخند کر

 زدم!  یعجب رکب دو طرفه ا-

 تکاند: را گارشیس خاکستر

 !رهیکب نیرحسیام یاول خوشبخت نیتازه ا-

 گذاشت: زیم یرا رو شی. دو پادیکش یقیعم نفس

 روزم خوش!-

 

* 



 

 الو سوزان!-

 یصدا یتوانست به خوب یبود که نم ادیز یدور و اطراف سوزان به حد یصداها

 باران را داشته باشد.

 صدامو؟ من ندارم صداتو... الو...  یجانم باران جان! دار-

 گوش آزادش گذاشت تا بتواند تمرکز کند: یدست رو باران

حتما  دیباهات دارم. با ی! من کار مهم؟ییآره... آره دارمت. سوزان جان کجا-

 !نمتیبب

 یدگیدارم که مشغول رس یخصوص یکارها یسر هی. سمیپل یمن اداره  زمیعز-

 بهشونم. 

 .دیرس یصداها بهتر م انگار

 نیمه ی. برادمیاز برنا و باراد شن یعنیشده...  یچ دونمیقربونت برم من! من م-

 بهت زنگ زدم. 



 اتفاق آن لحظه بود.  نیسوزان و همچنان حرف زدن باران، پارادکس تر سکوت

 پسرعموتو نجات بده.  تونهیم یبه راحت دونمیسراغ دارم که م لیوک هیمن -

 ...ین... نه ن-

. من ستیتو و برنا به وجود اومده به من مربوط ن نیب ی. هر چزمیعز نیبب-

از که ب دونمیو م یبد به دردم خورد یتو روز ها یلیچون خ کنمیبرات م نکارویا

 . یریگیهم دستمو م

م گ یغرور م یاز رو نویبا داداشت روبه رو بشم. ا ستمیحاضر ن گهیباران! من د-

دوباره رو حس کنم. پس  یارزش یاحساس ب خوامینم . فقطنهیک یو نه از رو

ن آدم او کانینزد نیسنگ ریدستم ز گهید یباشم ول لیحاضرم خودم دنبال وک

 نباشه. پس...

. هیخال یلیخ لیگرفتن وک یدستت برا دونمی. من مکنمیسوزان! خواهش م-

 یزیبرنا چ دمیمن بهت قول م نی. ببهیمنظورم شناخت ست،ین یمنظورم مال

 بارو بهم اعتماد کن...  هی نیندونه. تورو خدا! فقط هم



 یسوزان را از رو یکه صدا یگرفتن باران و ستار زهیسوزان  باعث انگ سکوت

 داشتند، شود: فونیآ

 درسته! یتو بگ یاگر من خواستم نارو بزنم، هر چ-

 :دیکش یقینفس عم سوزان

 !ه؟یک لیاون وک-

 ...نییدار بکشه پا یارو از پ یزن! اون تونست اعدام هی-

 ...ستین نیکمتر از ا نمیرحسیجرم ام-

 پسر عموت رو نجات بده! تونهی! اون میلیپس بسپارش به مهتاب اسماع-

 ! فکر کنم بهتر باشه...دونمیمن نم-

چرا  .یخرج کن یو پول الک یاعتماد کن یبه هر کس یتونیسوزان! تو االن نم-

 !؟یکن یبارم که شده به من اعتماد نم هی یبرا

 . نمیبارم بب هی یبرا یبرنارو حت خوامیچون نم-

 . زارمیاون با من. من نم-



 ؟ییباشه. االن کجا-

 دنبالت! امیمن م ؟ییتو بگو کجا-

 ...65 یمنطقه -

ار اش به ست یکیرا قطع کرد. نزد لیآدرس را گرفت، موبا نکهیبه محض ا باران

 و لب زد: دیداشبورد، فاصله بخش یرو لیرا با گذاشتن موبا

 !کنهیبه من اعتماد نم گهیبرنا د شیاگه ببرمش پ-

 اش داد: یدلدار یبا مهربان ستار

 !برمشی. من مشیبریتو نم-

 من بهش دروغ گفتم!-

تورو  لیکه من با اوردن اون وک ارمیم لیبرات وک ی. گفتیتو بهش دروغ نگفت-

 ست؟ین یحلِ؟ مشکل گهی. دکنمیصادق م

 :دیمتعجب پرس باران

 ؟یدیچرا منو خوب جلوه م-



 دنبالش؟ میبهتره، بر یادامه ند گهی. دکنهیتو، من رو خوب م یچون خوب-

 

*** 
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 شر و شر!  ختیر یم عرق

 از تب سرد! دیلرز یبدنش م تمام

 .داشتیوام یرا به دلسوز ینگاهش آنقدر غم زده و دردگرفته بود که هر مخاطب 

سوزان که دور مچش  یتخت بلند شد. روسر یدور خود کرده و از رو یا حوله

تخت قرارش داد و با  یبسته شده بود را با دست آزادش گرفته و بازش کرد. رو

ترک  شینا نداشت. لب ها شیرفت. چشم ها رونیجان از اتاق ب مهین ییپاها

 ینیتوانست از ب یماش افتاده بود. ن هیبه جان دل و ر ییخورده بود. عجب سرما



 یدر سرش م بیو غر بیعج یکرد. صداها ینفس بکشد. تمام سرش درد م

 . دیچیپ

بزرگ گذاشته است.  یا فهیستار وظ یحال فراموش نکرده بود برا نیبا ا اما

 آوردن سوزان!

و کشان کشان خودش را به اپن رساند. دستش  دیکش رونیب بشیج را از لیموبا

 . ستادیاف آن بند کرد و ا یرا به ام د

 شد؟ یالو ستار... چ-

 ستار باال تر بود.  یآهنگ باال و صدا یصدا

 اونجا... میایم میسالم مهتاب خانوم. ما دار-

 !؟یگیشر و ور چرا م ه؟یمهتاب ک-

 .شتونیپ میایم میسوزان خانوم داربله. بله. درمورد وکالت با -

وزانو س دمی. تورو به کشتن میمن ببر شیپ ریغ ییسوزانو جا یتو غلط کرد-

 ... با توام ستار!یببر ییجا



 مهتاب خانوم...  میدم در گهید قهی. پنج دقمیکیبله نزد-

 برنا قطع کرد.  یرا بر رو لیو موبا گفت

آب  ی. به سختستیرا نگر لشیگشاد تر موبا یگشاد و دهان ییبا چشم ها برنا

 رستاد:ف شیبرا یامکیکه باران پ کردیم لیدهان قورت داد و فکر کرد. داشت تحل

 میارد میبد حیجلوش توض میتونی. نممیایم میداداش سوزان و من و ستار دار"-

 "تو! یخونه  میایم

و برق در آسمان  نداشت. اعصاب نداشت. اسم ستار و باران در کنار هم رعد تعادل

 کرد.  یم جادیقلبش ا

 "؟یتو؟ با اون پسر چرا همراه شد یگیم یچ"-

 در دستش بود که جواب گرفت: لیموبا

به  .دمیم حیتو، مجبور شدم همراهش بشم. توض شیپ ادیبخاطر سوزان که ب"-

 "سوزان فکر کن و فعال آروم باش داداش!

 فقط نوشت: نباریا



 "؟ییکجا"-

 جواب گرفت: و

 "!میدو کوچه فاصله دار"-

آنکه نگران سر و وضعش باشد به سمت در رفت. حوله  یدهان قورت داد. ب آب

که سوزان  ی. طورستادیرخ ا میداد. ن هیدور سرش را محکم کرد و به در تک ی

 در شود اما متوجه حضور او نه! یمتوجه باز

 نیه بود و اشد داریشدن حضور سوزان به کنارش ب کیاش با نزد دهیخواب قلب

 دیعاشق شدن! شا دیعالمت! عالمت داشتن، خواستن، دوست داشتن و شا یعنی

 عاشق شدن!

تقه در و  ی. صدادیترمز شن یتالطم سوزان و داشتنش غرق بود که صدا در

 . دیسوزان را شن یمتعاقب آن صدا

 جواب اعتمادم باران...  نمیا-

 در باران که باز و بسته شد، آمد: یصدا



 سوزان! سوزان گوش کن... -

د. طاقت ش یو ب دیبرداشته بود را شن دنیسوزان که رو به دو یکفش ها یصدا

 رفت و با همان حال نزارش صدا زد: رونیبه سمت ب یفور

 سوزان!-
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 سوزان شروع شد.  یغم ها یلدای

 . شتگیبرم دیچرا با اش نداشت. یمرد زندگ نیبا نامردتر یچون حرف برنگشت

ه سمت ب دیاش کش نهیکه از اعماق س یرا به شانه اش چسباند و با نفس فشیک

 مخالف رفت. 

 سوزان با توام!-



 یدر صدا زدن برنا موج م یدگیزجر کش تی... التماس... خواستن... نهایآشفتگ

 زد اما افسوس.... افسوس که سوزان زن دوبار امتحان کردن و پس دادن نبود. 

 . ردیرا بگ شیکرد دست ها یبه سمت سوزان رفت و سع باران

 ... نیسوزان من بهت دروغ نگفتم. من رو بب-

 . دیکش رونیبا خشونت دستش را ب سوزان

 میدیتو اوج ناام نکهیکشم. از ا یعذاب م ییاز دورو یول ادیبدم م ییاز دروغگو-

 نیا یتو و سوم برا یخودم، دوم برا یمتاسفم. اول برا یلیبهت اعتماد کردم خ

 شوم! یمحله 

 برنا را پشت خود حس کرد.  کلیه ینیسنگ

اش حس کرد. آب  ینیاو را در ب یبو د،یسرفه و عطسه اش را که شن یصدا

کم، مح یا یلیرا بست تا برنگردد. برنگردد و با س شیدهان قورت داد و چشم ها

 دو آدم خدشه دار نکند.  یاش را جلو یمردانگ

 باران خبر نداره!سوزان -



 به سوزان انداخت: یبه برادرش و نگاه ینفس زنان نگاه باران

 سوزان... من فقط خواستم کمک کنم!-

 پوزخند زد: سوزان

به برادرت  یروش؟ خواست نیبا ا ؟یکمک کن یخواستیم ینطوریکمک؟ ا-

 نه من! یکمک کن

 شد: دهیعاجز  برنا درست از پشت سرش شن یصدا

 ه!برادرش اسم دار-

 و به آن مرد نپرد.  ستدیخانمانه با شینتوانست در جا گریآورد. د جوش

باز شده نگاهش کرد. حس و حال نداشت.  یبه پشت برگشت. با چشم ها محکم

 خواست. چشم گشاد کرد و گفت: ینم گریآن مرد به ظاهر مرد را د

 باهات حرف بزنم؟! یخصوص شهیم-

 خند زد: شیکرد که سوزان ن یمتعجب نگاهش م برنا

 برنا بهت گفتم! یتو تو دنیبود که روز دوم د یجمله ا نیاول نیا-



از درد زود عاشق  دمیاز درد زود قضاوت کردن، شا دی. شادیکش ریبرنا ت قلب

 دانست...  یشدن... خودش هم نم

 ... یمدلم ش خوامیم-

 آشنا بود.  ای بهیغر یاز فرد یقدم عقب رفت. کوچه خال کی

 جمله! نیدوم نیا-

 و ادامه داد: دیرا به دندان گز شیها لب

ارم. نگفتم د اجیمثل تو احت ینگفتم بچه دارم. نگفتم مطلقه ام. نگفتم به شخص-

 . مونمیم ی. نگفتم باش، نگفتشمیمردم شو. نگفتم زنت م

در  یخیبرنا قرار داد. انگشتش س ی نهیس یرفت و انگشت اشاره اش را رو جلو

 با خودش چند چند بود؟ هم خواستن و نخواستن؟! یرد براستم نیقلب برنا شد. ا

. من یبفهم یکرد ی. خودت سعی. خودت تالش کردیخودت کنکاش کرد-

ه بترسم ک ومدمیجلو ن لهیرو با ح ینکردم که بابتش سرزنش بشم. من قدم یکار



  میدیترس یکه سال ها ازش م یرادیمن و با ه ینشدنش! لطف کرد ایاز رو شدن 

 .یغولش کرده بودم روبه رو کرد یفقط الک

 و کف زد: دیرا عقب کش دستش

خوشم اومد، ماه حصل کارت شد  یلی. خریدستت درد نکنه. عدو شود سبب خ-

 فقط باد دار! ومیاز اون هل دنمینترس گهید

 یلرزانش را روبه رو یبه هم، چانه  شیرا باال انداخت و با فشردن لب ها شیابرو

 چانه اش قرار داد و گفت: یلرزشش رو ینقطه  یبرنا قرار داد. دستش را رو

 و نه!خواستن ر یداشتن! گفتم باشه داشتن رو هستم ول یبه من گفت یروز هی-

ه او، موج ب یکه با هر جزر و مد صدا ییبرنا یباال رفته بود اما برا شیصدا یکم

 کرد، مهم نبود.  یاش را رفع م یموج دلتنگ

 و عقب رفت.  دیاش را باال کش ینیب

 یکیه. دار گهید یکی یخواد ول یم یکیمتفاوته.  تیخواستن دو موقع ایداشتن -

 چیکنه. ه یخواد، فقط به داشتن فکر م یتا م یکیفهمه و  یتا داره، قدر نم



ن به داشت ایکه خواستن به داشتن  نهیکنن و هم یتالش نم یگرید یکدام برا

 شه.  یخواستن ختم نم

 به چپ و راست تکان داد: یسر

 . یکه تو دستت بود رو خراب کرد یتیکه هر دو موقع فیح-

 . ختیر اشکش

 لعنت به تو و اعتماد به تو!-

خم  یکم یپشت دست اشکش را پاک کرد. انگشت اشاره اش را به سمت برنا با

 شده گرفت و محکم گفت:

رم اه گرانوید یحق ندار گهی. دیاریاسم منو نم گهی. دیایدنبال من نم گهید-

م. که من هست ییجا ارنیتورو ب ای شتیپ ارنیتا من رو ب یفشار خودت قرار بد

. از االن به یداد رادیه لیخودت تحو یمنو با دست ها یو منطق لیتو به هر دل

 ممکن بشه اما... دیشا رادیبعد، بودن و داشتن ه

 گفت: یو دلتنگ یآخرش را با بغض،  ناراحت حرف



 ممکنه! ریداشتن و خواستن و بودن تو غ-

 به باران و ستار امر کرد: برنا

 . دیچشم بدزد-

 "دلتنگت شدم"اش به سوزان را با لب زدن  رهیباز نگاه خ مهین ییبا چشم ها و

 ادامه دار کرد. 

سوزان و  یخال یشد. جوابش جا ختنشیپوزخند سوزان و از آنجا گر جوابش

 آن زن شد.  یخال یدرد جا

به  یبرنا و رفتنش به داخل خانه، باران را به خودش اورد. اشاره ا قیعم نفس

 ستار داد و خودش با دو به سمت سوزان رفت. 

 ... نجاستیسوزان به جان مادرم دروغ نگفتم. مهتاب... مهتاب ا-

به  نگاهم مین یرا در دست گرفت و به سمت باران برگشت. حت فشیک سوزان

 . نداختیبرنا ن یخال یسمت جا

 نشه!  داتیدور و بر من پ چوقتیه گهیباران! برو و د-



 زد: شانیدهان باز کرد حرف بزند که ستار صدا باران

 ! مهتاب خانوم جواب داد.نیایب-
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سه خانه تا خانه  یگیدر همسا یکرد که در خانه ا ینگاهش م الیخیب سوزان

 . دیسرک کش رونین از آن به بجوا یبرنا باز شد و خانم ی

 :دینازکش تا سوزان رس یاز شال باز بود. صدا یمیاز شال دور سرش و ن یمین

 تو... نیایمن حموم بودم آقا ستار! ب-

 به سوزان داد و گفت: یاشاره ا ستار

بهتون  ومدین رمیماشاا... سوزان خانوم انقدر حرف تو حرف شد که من مهلت گ-

 . نجاستیهستن ا لیکه وک یمهتاب خانوم یبگم خونه 



 جیکرد انداخت و ه یکه ملتمس نگاهش م یمشکوک به باران ینگاه سوزان

 نگفت. 

مهتاب  یمن بهت بگم خونه  یبخدا سوزان دروغ نگفتم. تو فرصت نداد-

 طورنیو ا نجاستیکرده و اومده. تا آخر تابستون ا ی. تازه اسباب کشنجاستیا

 .میریبگ نتونیرحسیام یبرا یوقت میشد که تونست

 کردن یکه اسباب کش یشد. روز یخانه خال نیکه ا یسفر کرد به روز سوزان

 را تماشا کرده بود.  یخانم یاز آنجا

ه به بحث بدهد، ب یآنکه ستار و باران را بنگرد و ادامه ا یو ب دیکش یآرام نفس

 یب ایبا مهتاب  ایکرد. حاال  یرا خالص م نیرحسیام دیسمت مهتاب رفت. با

روز  نیا یو دغدغه  دیجد یاز سرش هم مسئله  رادیکندن ه یمهتاب! از طرف

 شد.  یم رشیکه سبب خ یدوم یعدو شدیمهتاب م دیشده بود و شا شیها

 د!استقبال ش نشیاز صورت غمگ یاصفهان نیریش یباز و با لهجه  شیبر رو در

 یتخت نشسته و با روسر یچندخانه تا او رو یگیدر همسا یکه مرد دانستینم

 گذراند.  یاش وقت م



 زد.  یگذاشته و با باراد حرف م فونیآ یرا رو لیموبا برنا

 لیوک"یمدارک رو به برسون دست کمال شیباراد... به محض برگشتنت از ک-

پس فردا خودمو  ای! من تا فردا "بعد از قرارداد یحقوق یانجام کارها یشرکت برا

 . و...رسونمیم

 داداش! یو چ-

 ! نا محسوس از وجود من! یسوزان خونه دست و پا کن یبرا خوامیم-

 !؟یزد ادیز ازپامید ای ؟یخل شد-

 !زنمیحرف نزن دارم زر م-

 باشه زرتو بزن!-

دشو کن تا بع یاوک نویبهت، فعال ا گمی. مفصل ممیریکمک بگ یاز مهر دیبا-

 بهت بگم!

 باشه داداشم... -

 فعال...-



 داداش...خداحافظ -

ان در سوز یکرد که صدا دنیرا کنار بالشتش قرار داد و قصد دوباره خواب لیموبا

 . دیاش کش یشانیپ یگوشش اکو شد. دست رو

 نکن با من سوزان!-

 . دیچپ چرخ به

 محاله من اشتباه کرده باشم... -

 .دیراست چرخ به

 ... ستیدروغگو ن یهست ول یالش نیرحسیام-

 شد. دمر

 بده... یبازمحاله منو -

 را بست. شیها چشم

و تورو، زودتر از تو به  رادیچطور ه کردی... اگر مکنهیبا تو سر من قمار نم-

 فهموند... 



 شد...  رهیو به سقف خ برگشت

... نیرحسیام ی... نکن که اگر دروغ باشه حرف هاتایورینکن سن یبا من باز-

 اگر... 

وسط هر چه فکر در ذهنش بود، زده  یچی. افکارش پاره شد. قدیدر را شن زنگ

 دوخت...  یدوباره م دیشد و قِرچ! با

در  یاز جا بلند شد. به سمت در رفت و بدون آنکه چشم یرمق یو ب یخستگ با

 آن را باز کرد.  د،یرا بپا

 و تهران؟! ایمرد واقعا آنجا بود؟ برد نیا ای دید یم السیآلبالو گ  شیها چشم

 سالم داداش!-
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راستش حس  یشانه  یبر رو یا ینیفشرده شد. سنگ شیدرون دست ها در

هم  یخم شد. چشم بست و فک منقبض شده اش را محکم بر رو یکرد و کم

 کرد در یکه در بدن داشت، سع یو با اندک زور دیکش یفشرد. نفس صدا دار

 مهین نجان با هما یب ید. برنادر گرفت و هول دا ایببندد که برد ایبرد یرا بر رو

 افتاد.  نیزم یبر رو مارشیجان بودن جسم ب

 خود گذاشت و کشان یشانه  یرو یو جسم برنا را به سخت دیکش یپووف ایبرد

او و برنا  یها یبرادرنگ قیرف یخانه روز نیکشان به سمت اتاق خواب او برد. ا

 یزندگ ینه چندان دور برادرها را هم دوست و زن ها یخانه در روزگار نیبود. ا

 شان را دوست تر کرده بود. 

و قدم اول را  دیقرمز شده اش را با قورت دادن آب دهان آرامش بخش گردن

 برداشت. 

 چه کردم من...-

انداخت.  شیخانه بغض به گلو یشدن مبل ها و لوسترها، پرده ها و نما عوض

خسته اش نکند، محال است  ایو دن دیاین شیگلو خیبرنا تا چاقو ب دانستیم



، در کار باشد یرییاگر تغ دانستیدهد. م رییمحل کارش را تغ ایاز خانه  یزیچ

 و محل کار! ههم خان شه،ی. هم رگ و رردیگ یجوانب را در دست م یهمه 

 ر؟ییهمه تغ نیبرنا! تو و ا یترسونیمنو م یدار-

رنا به ب دنیکش ینا شیفقط حس کرد پاها دانستیششم بود،  نم ایپنجم  قدم

ا کار بود ت یلیتنومند تر تا او داشت، خ یکلیسمت اتاق خواب را ندارد. برنا ه

 همانجا هم تحمل کرده و کشانده بودش. 

 . به سمت سقف خانه سر بلند کرد.ستادیا شیجا در

 گرید یدر خود جمع کرد و قدم ی. زوردیکش قیپشت سر هم عم ینفس ها 

 برداشت. 

نماند و جسم برنا در آغوش  ایبرد یبرا یتوان گریبرنا د یخانه  یپارکت ها یرو

 قرمز رنگ در وسط سالن، قرار  گرفت. نرم و گرم!  یا چهیقال

 کرد. شیآب دهان قورت داد و همانجا رها ایبرد

 .ردیبگ یکرد انرژ یو سع ستادیدست به کمر ا 



 شد. یم داریکرد، برنا ب یماند و وقت تلف م یم شتریاگر ب 

 افتاد.  یاو م یکردنش به فکر مداوا رونیقبل از لج کردن و دوباره ب دیبا 

 کرد.  یم دایکردنش پ هیپاشو یبرا یاول تشت دیکجا بود؟ با حمامش

ک اش یپر از آب برگشت، برنا به حال آمد و چشم ها یبه حمام رفت و با تشت تا

 اما عقلش سر جا بود. دید یرا باز کرد. تار م ضشیدار مر

 از خونه م گم....-

کرد اما از زدن حرفش  ریاش گ یدر پ یپ یدر پس سرفه ها یا هیثان چند

 نگذشت. 

 ...رونیگمشو ب-

 برنا گفت: یتوجه به ناله ها یگذاشت و ب نیزم یتشت را رو ایبرد

 پاتو دراز کن...-

را در شکمش جمع کرد. حوله از دور سرش باز شده بود، احساس  شیپا برنا

امش که داشت تم یداخل ییلرز با گرما یسرما در تمام بدنش باعث شد بلرزد. تب



 یمیبدخ یضیچه مر گرید نیحس نداشت... ا گرینداشت... د یانرژ گریکرد. د یم

 جانش کرده بود؟! یزده و ب نیبود که او را زم

 برنا.. پاتو دراز کن...  ستمیمن دشمنت ن-

 به هوش نبود که حرف او را متوجه شود. برنا

 مقابله نداشت.  یبرا یاز حال رفته بود و توان 

ذاشتن اش کرد و با گ هیپاشو ایآرام گرفته بود، برد چهیقال یکه برنا بر رو یتامادام

 :اش داد و گفت هیقرص در دهانش، او را به حالت نشسته در آورد. به خود تک

 قرص گذاشتم دهنت بخورش...-

 رونیداشت و برادرش را ب یآنکه چشم باز کند، قورتش داد. کاش قدرت یب برنا

 کرد... یم

 ند...شوت ک رونیبه ب یرا از زندگ نیرحسیو ام ایسوزان و برد توانستیکاش م 

 اش بودند.  یفرد زندگ نیها دروغ گو تر نیا 

 .یعوض رونیمن برو ب یاز خونه -



 یافک یداد. به اندازه  یگرما به بدن برنا م دیاز خود دورش کرد. نبا یکم ایبرد

 تب داشت. 

 . رمیمن م ی. بزار بهتر بشرمیباشه م-

 :دیبه به تنش داد و با ناله غر یتکان برنا

 یبه اون پدرسوخته  ی... منو فروختی. تو... منو گول زدنمتیبب خوامینم-

 ... لتیوک

 یاون انتخابو نم گهیانتخابم رو کردم. به عقب برگردم دمن نفروختمت! فقط -

 کنم...

 شیبا تالش دستانش را باال آورد. مشتشان کرد و در هوا نگهشان داشت. بازو برنا

 عضله دارش را! ینشان دادن بازو خواست،یرا م نیخط انداخت و هم

 ؟ینیبیم نویا-

 و او ادامه داد: دیپووف کش ایبرد

 و بزرگ و بزرگتر شد. بعد از رفتن ت نیا-



 . دیاش کش نهیس یرو یدست

 خودم. یشده رو ول کردم و شدم آقا نینفر نگیتنو بزرگ کرد. اون ر نیا-

 را فوت کرد و لب زد: نفسش

 . برو...خوامیاز تو نم ینه تو، نه نشونه ا-

 :دیحرفش پر انیو م دیکش یقینفس عم ایبرد

ون کنم. اومدم تا بگم ا دارتیبهت بگم و ب نویتو کلکته! اومدم تا ا نیرحسیام-

 مرد دو طرفه هم من هم تورو گول زد. 

 :دینال یداریخواب و ب انیم برنا

 . از تو بدتر به من خنجر نزد. ستیاز تو نامرد تر ن-

. من مطمئنم بهت دروغ گفت. چون به نگیبرنا اون با برنامه تورو کشوند به ر-

 طتتیو بل یگردیبرم یگفت چه ساعت یرو داد. حت شیک یمن آدرس تو تو

 ساعت چنده. 

 . دادیجواب پس م ایجان بودنش به برد ی مهیبا ن همچنان



 ...یتو به من خنجر زد-
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قصد خراب کردن  نیرحسیمثل ام یدادم، باشه ول یپدر تورو باز یمن ب-

 نگیبا دروغاش تورو بکشه به ر خوادیشو... اون مرد م دارینکردم. برنا... ب تویزندگ

 ینطوریممکنه هم ؟ینشویکه خودش سود کنه. اون به من ادرس تورو داد. م

 خوب کنه... ایبد  رو رادیبخواد ه دونمیبه تو اطالعات غلط داده بشه. چه م

 کرد.  داریو برنا را ب رادیه گفت

 اطالعات غلط و برنا را به خود آورد.  گفت

 رها کرد.  یجان مهیو برنا را از ن نیرحسیام گفت

 ! نیرحسیبه اطالعات ام برگشت

 داد.  یبه او م ادیکه کم و ز ییها زهیبه انگ برگشت



گذاشت و فقط ازدواج  ارشیو سوزان در اخت رادیکه از ه یبه اطالعات برگشت

 سوزان! ی! برگشت به حرف هاشتریبود و نه ب دهیآن دو را د

که از آن لب ها  ییاو... به حرف ها یو... به لب هاخمار ا یبه چشم ها برگشت

 شد... یو چشم ها خارج م

 یم دایدست پ تشیکه کرده بود و اگر به واقع، به واقع یا یبه خرابکار برگشت

 درستش کند.  توانستینم گریکرد، د

 شتریرا با فشردن آن ها به هم، ب شیرا بست. تب تند و گرم پلک ها شیها چشم

 :دیکرد. آب دهان قورت داد و در دل از خود پرس

 برنا؟! یاشتباه کرد-

*** 

 

 فرو ببرد.  یقیشده بود تا روز را به خواب عم داریب اهیس شب



گرفته  یادیز یها دیزد که از او ام رونیمهتاب ب یاز خانه  یطیبا شرا سوزان

 بود. 

 یزندان یدار کمو مق هیبا د شد،یاگر ثابت م نیرحسینداشتن ام یعاد حالت

 آزاد شود و به بچه اش برسد.  توانستیم دنیکش

 حیرد کرد. ترج سیپل یاداره  ایرساندنش به خانه  یستار و باران را برا کمک

بود  به دل گرفته نهیکند. آنقدر از برنا و کارش ک یرو ادهیپ یکم یرو ادهیداد پ

به  نییبه دست و سر به پا فیآن نکرد. ک ینگاه هم خرج خانه و در چوب میکه ن

 برنا رفت.  یخانه  ابانیواقع در سر خ یسمت پارک

رح را گرفت. ش  الیل یرا در دست گرفت. شماره  لشیو موبا دیکش یقیعم نفس

 را داده و در آخر گفت: نیرحسیام تیوضع

 یزیچ نایبا آدر ی. مامان عطامیقدم بزنم بعدش م کمیتو برو خونه، من هم  الیل-

شون رو برا هییاومدم باهم قض ی. نگرانشون نکن. وقتادیبگو خودش م دنیپرس

 .میکنیباز م



از کنارش رد  یگرفت که موتور یطیرا در شرا الیرمق ل یخسته و ب ی"باشه"

رنا ب یاز خانه  ایآمدن برد رونیسوزان، ب غیرا کرد. ج فشیشد و قصد ربودن ک

 همه با هم، همزان اتفاق افتادند. ن،یزم یسوزان بر رو لیو افتادن موبا
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رود ف  ابانیکه تن سوزان به او رساند، در جوب کنار خ یاز شدت ضربه ا یموتور

افتاده بود، انداخت و  شیپا یبه سوزان که وسط کوچه بر رو ینگاه ایآمد. برد

 . دیدو ینفس نفس زنان به سمت موتور

هم، آبدار شد. لنزش را با دست  یسوزان از شدت فشرده شدن بر رو چشمان

را با دست  شیانداختش! گلو نیزم یو همانجا رو دیکش رونیلرزانش ب یها

 انداخت.  رونیکه وارد دهانش شده بود را با آب دهانش به ب یگرفت و خاک

 آخ...-



 با آرامشکرد  یکردند. نشست و سع یدرد م شیکرد بلند شود اما پاها یسع

هم  یرا بر رو شی. لب هادیکش یقیبرود. آب دهان قورت داد و نفس عم شیپ

گذاشت و  نیزم یکه در بدن داشت، دو دستش را رو یفشرد و با اندک جان

 آهسته بلند شد. 

که همچنان مشغول بحث کردن با او  ییایو برد یلنگان به سمت موتور لنگ

 و خودش را باالخره به آن دو رساند.  دیکش یقیبود، رفت. نفس عم

 ن؟یبد فمویک شهیم-

 یصدا یرا نشناخت. حت شیآشنا ی افهیخرجش کرد. ق ینگاه مین ایبرد

 تیبرساند. آن مرد طلسم معصوم رادیرا از سوزان به ه ایهم نتوانست برد شیآشنا

که ممکن بود به خودش هم  یسوزان و طرز حرف زدنش شده بود نه گذشته ا

 شود!!وصل 

 !ن؟یندار یتیخانوم؟! شکا یخوب-



م قس توانستیم نانیبا اطم ی. حتشناختیسوزان او را خوب م ا،یبرد برخالف

که از  یبود و هم او را زمان دهیمرد برادر برناست. هم عکسش را د نیبخورد ا

 . دید د،یدو یبرنا درآمد و به سمت موتور یخانه 

 به باال تکان داد: یسر سوزان

 ن؟یرو بد لمیو موبا فیک شهیهم ندارم! م تیشکاخوبم! -

 را به دستش داد: فشیدست باال برد و ک ایبرد

 !ن؟یندار تیبه شما ضرر رسوند! ازش شکا-

 را باال برد.  شیهو صدا کی سوزان

. بارهیو آسمون براش م نیمثل منه که از زم یخدا زده ا هی نمینه ندارم. حتما ا-

 کنه! کارینکنه چ یدزد

 نگفت.  چیانداخت و ه ریشرمنده سر به ز یموتور

 مسائل رو ندارم.  نیا یریگیپ یبرا یمن وقت یممنون از کمکتون ول-



 یحرف اضافه ا چیه یکرد و ب ریاس شیرا محکم در دست ها لشیو موبا فیک

 . ختیاز آنجا گر

خسته بود. او هم آدم بود... از سنگ که نبود... درد  نیو د ایبود. از دن دهیبر

 ... اصال خود درد را با اسم او نوشته بودند.دیکشیداشت. درد م

 اوردیباال ب خواستیکرد... م یروحش درد م یبه خود خدا که تمام دل و روده  

تحمل کردن نداشت و اگر  یبار یزیچ گریآورد د ی... انگار اگر باال مشدینم یول

 کرد...  یخوردن، رو دل م ادیآوردش از شدت ز ی نمباال

دوشش آهسته به سمت پارک کرد. شب  یبر رو فیک دنیو با کش دیکش یپووف

 آمد.  یاو به حساب م یبرا یرنگ آسمان، آرامش یاهیبود و س

 یرا باال آورد و ب شیپارک نشست. دو پا یجا نیدر بن بست تر یا یصندل یرو

 تعارف چهارزانو نشست. 

دستش  یدراز کرد و سر بر رو یصندل یباال یرا بر رو شیاز دست ها یکی

را در آغوش هم  شیمعطوف کرد و پلک ها نیبه زم میگذاشت. نگاهش را مستق

 فرو برد. 



 صبر من چقدره؟!-

 لب زد: خت،یاشکش که ر یقطره  نیاول

 !؟یحسام خاله... چند روزه مادر ندار گمیم تیتسل-

 . دیکش قیشد، نفس عم ریدوم اشکش که سراز ی قطره

 ییروز ها یعنیخاله سوزان...  یعنی یمادر ی! ب؟یچ یعنی یمادر یب یدونیم-

 کردم به خاله م بگم مامان...  یم یکه مادر نداشتم و سع

 را بلند کرد و به جهت مخالف برگرداندش! سرش

 یهمف یخواستن م اتویکه اول یمدرسه... وقت یکه رفت ی. وقتیفهم یاالن نم-

 ... نهیدرد سنگ نیچقدر ا

 بلند شد.  شیدادند که از جا یم البیخود را به س یها جا قطره

ه ب شیرا مشت کرد، از ران پا شیو دست ها ستادیپارک ا یسنگفرش ها وسط

 توازن بازشان کرد و گفت:

 مثل من! ینطوری. ایباش یقو دیتو با-



کرد. به اسمان  یبه عضالتش آورده بود، درد م یکه موتور یاز فشار شیپا

 آرام گفت: یو با صدا ستینگر

، رخساره ماه هیکه تو  یدیدی... اگر مگهید ینیبی... نمینیبیمنو نم گهیتوهم د-

 جونش ی... بشیشکت ی... نمیکرد ینم انتکارشی... خیکرد یرو دروغگو نم

 ... یکرد ینم

 افتاد.  شیزانو یهق کنان بر رو هق

 . یکرد یرحم م یکم یدیدیتو اگر منو م-

 . دیرا محکم گز شیها لب

 یهان؟ دلت نسوخت؟! کاش رخساره نرفته بود... با تموم کثافط بودنش کم-

 کرد...  یآرومم م

 را بست.  شیو چشم ها دیسنگفرش ها خواب یرو

 . مگه نه؟! ستیرخساره ن یجا یبه سرد یسرده ول-

 دند:با صدا به هم خور شیها دندان



 یرو زنده نگه دار تا بچم ب یمامان عط یخستم... منم بکش... منم بکش ول-

 نکشه...  یمادر

 شد... اصال دلش را پر از بتن ی. نه... خوب نمدیکش یاز ترس و لرز و نگران ینفس

 ار حد! شیب یبود با گرفتگ نیکرده بودند... سنگ مانیو س

 و لب زد: دیدلش کش یرو دست

که من  ینیرحسیرخساره؟ تو از ام میکه حامله شده بود یروز ادتهی-

 ... جفتمون با هم!یدونستیکه تو م یرادیمن از ه دونستم،ینم

 را ماساژ داد: دلش

 نیرحسیو ام یستیو حسام هست. تو ن یستیو من هستم. تو ن یستیاالن تو ن-

 هست. 

بود و  یدور یکس نبود. جا چیچشم دوخت. ه شیباز کرد و به روبه رو چشم

 !نتشیتوانست بب یکس نم چیه



 ادیو خائن بودنت، دلتنگتم! ازت بدم م یشعور یبا تمام ب شعوریمن... من ب-

 .یداد یبه من آرامش م یلیکه خ یدوست نامرد
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 کرد از جا بلند شود.  یدهان قورت داد و سع آب

 دشیآشنا د یآشنا گوشش و کفش ییشد که صدا یم لیاش به عمل تبد یانرژ

 را پر کردند.

 !تایوریسن-

 که عصر بارش ییکرد بعد از حرف ها یفکر نم یکند ول ینم شیرها دانستیم

 !نتشیبب یکرد، به زود

 ییخمارش را به برنا یبه حالت چهارزانو نشست و چشم ها نیزم یرو همانجا

 . ستیدر چهره اش بود، نگر یضیکم از مر یکرده بود و اثر پیکه خوشت



 شد. دست دراز کرد و لب زد: کشینزد یقدم برنا

 بلند شو!-

 :دیرا مشت کرد و پرس شیحرکت نگاهش کرد. برنا دست ها یب سوزان

 !؟یقبول کن یتونینم گهیکمک منو هم د یعنی-

 و پوزخند زد.  دیکش یقینفس عم سوزان

 !گردونهینشستن و ماتم گرفتن رخساره رو برنم نجایا نواهایمثل ب-

 اش را بدهد.  یمعن یب یاو و نطق ها یخواست جواب حرف ها یدلش نم یحت

 باهات حرف بزنم! خوامیپاشو م-

بود از جا بلند شد و پشت  ینگاهش هم نکرد. به هر زجر یحت نباریا سوزان

ر کم تا کمرش درا برداشت و قصد رفتن کرد که ش فشیرا تکاند. ک شیمانتو

 حصار برنا قرار گرفت. 

 !ه؟یبره موتور یداد تیچرا رضا-

 زبان باز کرد: نباریرخ برنا دوخت و ا میرخ به ن مین سوزان



 بدن من یندارن. دستتو از رو لدایهام  نهی. کستمین یا نهیچون مثل تو ک-

 بکش کنار!

 باال انداخت: ییابرو برنا

 !یپاشدم اومدم تا تنها نباش میضیبا مر-

 خند زد: شین سوزان

 شوم نفرستادم! تیفدا ینامه -

 !امیخودم خواستم ب-

 سوزان اخم به صورتش دواندند: یابرو

 !یبر یم فیخودت و اجبار من تشر اریاالن با اخت-

 آمد و ادامه داد: رونیبرنا ب یحرکت از آغوش ساختگ کی با

 وامخینشه! نه کمک م داتونیروم پ یرادرت جلونه خودت، نه ب یتا اطالع ثانو-

 و نه همراه! 

 زد: شیبرنداشته بود که برنا صدا شتریقدم ب دو



خودم که برادرش  یپارک! با آدرس ها نیبه ا دمیاون رس یاتفاقا با آدرس ها-

 برسم به قلبت؟! تونمیباشم، نم

 برنگشت، فقط گفت: سوزان

کنن. آدرس قلب منو فقط  دایپ توننینمراه قلب منو نه تو، بزرگتر از توشم -

 !ریدخترم بلده والغ

 :دینجوا مانند برنا که خوب شن یصدا و

 قلبت! یتو ستین یعوض رادیخداروشکر حداقل اون ه-

 برنا همراه شد: یاش با حرف بعد یپوزخند زد. قدم بعد سوزان

ش، بدونم ا یمن دو راه دارم. برم پ ی! ولکنمیندارم! درکت م تیاالن برو! کار-

 ینرم پ اینمک به حروم دروغ گفته و قصد خراب کردن تورو داشته،  یاون مرب

تو  یا لهیح چینمک به حروم و خودم بفهمم اون دروغ گفته و تو ه یاون مرب

و بکنمت مال  ارمیبه دست ب وت ایکارت نبوده. در آخر باز هم دو تا راه دارم. 

 و بکنمت مال خودم! ارمیتورو به زور هم که شده به دست ب ایخودم، 
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ه دوبار یبرا یا زهیانگ چیکه ه یراه رفتن مرد فیخند زد. به ضع شین سوزان

 حرکت کرد.  هیو آهسته به سمت خانه عط ستیبه دست آوردنش نداشت، نگر

داشت و قلبش ضربان موج عشق  شیکه موها یدخترش بود. همان دلتنگ

 !یخوشبخت

 

* 

 

ه ک یداشت یکوفت کنم. چه کار مهم یزیچ هیرفتم  یشده باراد! داشتم م یچ-

 خونه؟! یمنو کشوند

 کش رفت.  یا وهیاز جام یمبل لم داد و موز یرو باراد



 شده! یو چ هیاش چ هییقض نمی. گفتم ببدمیترس ایبرد یگفت-

ال با یینشست. دو دستش را در آغوش گرفت و ابرو شیمبل روبه رو یرو برنا

 انداخت:

 نکن! یسع-

 :دیاز موز را گز یتکه ا باراد

 !؟یچ یبرا یسع-

 چانه اش را جمع کرد: برنا

 شده!  ی. چیجز اون ندار یخبر ینشون بد نکهیا یبرا-

 !یچیه-

! من حال و حوصله سر و کله زدن با تورو ایموزتو کوفت کن بعد به حرف ب-

 ندارم! قتایندارم! حق

 داد: یموز را درون دهانش جا یحرکت همه  کی. با دیکش یقینفس عم باراد

 چی...هیه-



 مبل کنار خودش را به سمت او پرتا کرد و صورتش را جمع کرد: یکوسن رو برنا

 !یخوریم یزیچ هی یوقت یادم نیچندش تر-

 درجه خم شد:97اش گذاشت و  نهیس یدر حال خوردن دست رو باراد

 چاکرتم داداشم!-

 . دیمبل دراز کش یتوجه به او، رو یو ب دیکش ینفس کالفه ا برنا

 کرد.  یاش م یبود و بدن درد همچنان همراه خسته

 با توام! شششیبرنا... ه-

 آنکه برگردد، جواب داد: یسرش را به سقف معطوف کرد و ب برنا

 بگو!-

 گفت بهت! یکرد؟ چ کارتیچ ایبرد گمیم-

 :دیکش یقینفس عم برنا

 ادریکلک زده و دو طرفه کار کرده. گفت که ه نیرحسیام ابویگفت که اون -

 ... گفت ک...شیخوایکنه و تو راهت سخت شده اگر م یزنش رو ول نم گهید



خوردن آب گرفت و به سرفه  نیبرنا، ح یباراد از شدت شوک حرف ها یگلو

 افتاد. 

شدن. دانه به دانه بزار دهن پرنده  یبدنم عصب ینکن تموم اعضا نکن داداش...-

 یشد؟ اصال من ک یشد؟ چطور یشد؟ ک یتا رم نکنه مثل گاو پشتک بزنه. چ

 میرسیو انقدر دورادور به هم م میهمه از شکم مش مش ه؟یک ای! بردیا یام! تو ک

 م؟یشیملت م دیو ص

 پشت همش را در دستانش فوت کرد: ینفس ها برنا

 !گمیادامشو م یشد یباراد هر وقت جد-

 شیزانو یاش جمع کرد. سر بر رو نهیرا باال مبل برد و درون س شیدو پا باراد

 مظلوم به خود داد: یگذاشت و لحن

وردن برنزه و خ یزن ها و بدن ها دیبه ام شیک یفرستی. منو میناجنس یلیتو خ-

 یدعوا یعسل  با بو شهیاونجا سهم من م میریعسل با طعم اون ها! بعد که م

 زوج سوز بُر!

 متعجب نگاهش کرد: برنا



 سوزبر؟!-

 یکنمش برسوز! برا یم یخوایسوز بر! م شهیتو و سوزان! م بی. ترکگهیآره د-

 ! مهم نشستنش به دل توئه!قینداره رف یمن فرق

 :دیاش کش یشانیبه پ یکالفه دست برنا

نمک به حروم آسون تر از سر و کله  نیرحسی! سر و کله زدن با اون امیدونیم-

 ونهتینم یدست انداز چینوار بدبخت کردن من، ه یرو یریم یزدن با توئه! وقت

 از کار بندازتت!

 رد:ک میخورد را پانتوم یکه مدام تکان م یباراد گرفت و شکل لب یجلو دست

 !یکن یم یفقط حراف نیسر کوچه نش یور ور ور ور ، مثل زن ها-

آرامش از جا بلند شد و به سمتش رفت. از باال مبل دو طرف شانه  تیبا نها باراد

 اش را گرفت و مالش داد. 



. تیریبا تماس تصو یکنم افتخاره خانواده. ترکوند تیمن شکر بخورم تورو اذ-

جفت پا امضا بزنه نه جفت دست که! بده من درداتو! بگو به من  خواستیطرف م

 کنم؟ بگو جان دل! یم فیبرات رد یفیو رد هیچه قاف نیغم هاتو! بب

باراد را از شانه اش بکند اما برادر  یکرد دست ها یسع شیبا دست ها برنا

 یآورد، ول کن نبود! آبنبات یبرادر بزرگتر نم یلب ها یکوچکتر تا لبخند بر رو

 خودش! یبود برا

 ویکیکه  دمیفقط صداشو شن ه،یاون ک دونستینم ایسوزانو زد! برد فیدزد ک-

سمتش. به زور پاشدم و خودمو رسوندم به آشپزخونه، از پنجره  دیصدا کرد و دو

 یمی! همونموقع از سر شانس زنگ زدم شماره قددمیزدم سوزانو د دید رونویش ب

 یزدمش که کجا رفت یتدس هیجواب داد. دست به سرش کردم و آخر سر  ا،یبرد

 جیگفت زنه بدبخت گ دمیکمک کردم، تهش شن یکی! گفت به دادیبا داد و ب

نا بوده و آش یلیش خ افهیق یول رم،یشو بگ ینتونستم پ گهیبود، رفت پارک! د

کجاست و چش  نمیفالن! منم قطع کردم و به زور خودمو رسوندم به پارک بب

 شده! 



 مبل نشست: یرا رها کرد و گوشه  شیشانه ها باراد

 باهات بد برخورد کرد! فتیکث یاونم با اخم و تخم، بخاطر نقشه -

 :دیپووف کش برنا

 (نهیهم قایدق یعنی! )بلیوسط س-

 و با خباثت گفت: دیرا به دندان گز شیلب ها باراد

ات بر یلی. اگر مامیکرد ینگران نباش! منو ستار راجع به خونه اقدامات باحال-

 کنم!  فیتعر

 بده! کیساعت کش54که  یکس ؟یکرد کاریرو چ گاردیباد هیی... قضیباشه ول-

 سر تکان داد و لب زد: باراد

 کنه! یاونو حل کردم! از فردا صبح شروع م-

شت د یبه سوزان راه دراز دنی! انگار تا رسدیچشم بست و نفس راحت کش برنا

 !اری... بسدیکش یم دیبا یاریو تاوان بس

 



* 

 خانه شد.  وارد

را زجرآور کرده بود، گوش  هیعط یخانه  واریکه در و د یبلند یها هیگر یصدا

 را پر کرد. شیها
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 یدیام گرید دانستیآغوش پرحرارت نبود، خوب م ایاستقبال گرم  یبرا منتظر

 خانواده نبود، مگر با همت مهتاب!  نیبه خوب شدن حال ا

ر، را دم د فشیو بعض سرکشش را به خواب دعوت کرد. ک دیکش یقیعم نفس

اش را به پا کرده و به  یرو فرش ییها ییرها کرد. دمپا هیعط یکنار جا کفش

 زدند.  یدر آغوش هم بودند و زار م الیسمت سالن رفت. مهرآنا و ل



را با دو دست گرفته  شیو گوش ها دهیخواب هیعط یپا یمهربانش بر رو دختر

 بود.

 یکیبه ظرافتش وارد شود، به نزد یخداست و اگر خش یمعجزه  نیتر فیظر بچه

 . ردیم یپاشد، م یبرد، م یشده و م کترینزد گر،یو مو به همد یچیق

 . دی. سالم نکردن و بغض کردنش را ددیرا د مادرش

نکند، بچه  یداد نوه گر حی. ترجدیرا د شیاشک ها ختنیشدن قامت و ر خم

 نکند، فقط مرحم باشد و مرحم!  یباز

همه زجر و زخم  نیبا ا دنیتوان جنگ گریک کرد سوزان داش در یتمام بچگ با

 و نشدن ها را ندارد. 

 سالم!-

 سر هم تکان نداد. یسر تکان دادند. او حت همه

دعوت  شیرا به چنگ دست ها شیو موها دیفقط دخترش را در آغوش کش 

 کرد.



 کس! یزن ب نیا یقلب سوزان! هست-

شد و  یشد، جان او گرفته م یم شیزیدختر چ نینکرده ا ییاگر ... اگر خدا 

 ! مردیم

 کنم عمره مامانت! یدر خطر باشه جونم رو فدات م تییتاره مو-

 ! دشیی! بودشیبوس

 من! ی نهیطواف کرد مد دیتورو با-

لطافت عطر دختربچه ها و به قداست نام مادر ها، آنقدر فشردش و او را به  به

 خود چسباند که نفس کم آورد. 

 دخترکش را غرق بوسه کرد.  یو گونه  دیکش یقیعم نفس

 !گردمیبرم یبه زندگ کشمی. بوت که میبهشت من-

ا را ره شیرو کیمهربان و  ینایاش، آدر یوقت برد تا توانست بهار زندگ یکم

 یاو را جلو دن،یو فارغ از آغوش و به آغوش کش ردیکند. دست او را در دست بگ

 :دیخود نگه دارد و روبه جمع محزون بگو یپا



 خوب دارم! یخبرها شیو آزاد نیرحسیراجع به ام-
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 شد.  دهیبه صورت همه پاش یشاد موج

بد!  ایخوش است  نکهیکند. ا ریتعب توانستیکس نم چیرا ه الیاشکبار ل نگاه

 شوهرش! یخوش آزاد یدر اغما ایدرست... در بهت است  ایخراب است  نکهیا

ست توان یکس نم چیهمهمه به پا کرده بود را ه ه،یکه در نگاه عط یا یزندگ شور

 ترجمه کند! 

ت توانس یوصف حال او و دلش که نگران نوه اش بود را نم یجمله ا ایکلمه  چیه

 !نیرحسیانجام دهد. او از هر جهت مادر بود! چه از جهت سوزان، چه از جهت ام

 الیکرد به سمت ل یحمل مکه دخترک خوش وزنش را با خود  یدر حال سوزان

 رفت. 



 یاز عرق او را رو سیرا از آغوش مهرآنا گرفت و به خود چسباندش. سر خ او

 . ستیگر شیدوشش گذاشته و پا به پا

مردن هم از دستش  گریکه د ردیمی. آنقدر ممردیکه بشود، م ییزن تا جا کی

و نابود بودن هم تاب نگه داشتنش را  ستیکه ن ستیشود. آنقدر ن یخسته م

کند،  یزن با تمام ظرافت و خانمانه بودنش، آنقدر مردانه تحمل م کیندارد. 

خود خارج  یدهد که تحمل هم از معنا یم هیدهد و تحمل هد یم ادیتحمل 

 رسد.  یم یاز خود گذشتگ یشود و به کلمه  یم

 ... دمیقول م! الیل کنمیخارج م تیوضع نیتو و شوهرت رو از ا-

 ماند. یم شیداد و پا یم قول

 !لشیشد وک یخواست و مهتاب م یم لیشناخت، او وک ینم رادیه ایمهتاب  

که سهل است،  نیرحسیکرد که ام ینگارش م ییخط به خط نامه ها یبرا 

 کرد.  یزندان خالص م یاهیدامن ها را از س نیناپاک تر



شوهرت بره. تو فقط بغض نکن. بغض نکن که  ایتو  یپا یتو یخار زارمینم-

. من رمیمی... اونوقت من مشهیچشمام زنده م یجلو شیسوزان چند سال پ

 ندارم.  دنیجنگ یبرا یجون گهیو د رمیمیم

با تمام  فیضع ای یقو یگرفت. زن ها یآرام نم هیعط یدر خانه  هیگر یصدا

 . ستندیگر یتوان خود م

 میکه با پا لگدش کن ستیمحله ن ایشهر  نیتر بیاز غر  بهیغر هی نیرحسیام-

خانوادمونه ! دکتر و آقا باال سرمونه.  ینور چشم نیرحسیو برامون مهم نباشه. ام

 عمر کنه؟!  توانهیسر نداشته باشه، م ی هیآقا باال سر و سا یخونه ا یوقت

 سوزان بود که با ناله ادامه داد: نیسر به باال بردند اما ا همه

 هرگز!نه -

کنار  و دیرا با حال نسبتا بهتر رها کرد و از جا بلند شد. دخترکش را بوس الیل

 خود نگهش داشت.  یزانو

 ،نینفر ناراحت هی یاما من سوگ رخساره رو دارم. شما برا نینفر هیشما غمدار -

 من بغض دو نفر.  ن،ینفرو دار هیدو نفر. شما بغض  یمن برا



 گفت: یاشک یکنار گوشش برد و با چشم ها دست

خنده هامون هنوز تو گوشمه! شوک رفتنش امشب از تنم خارج شده،  یصدا-

 یزاداربراش ع یسالم نگفتم، کم الیخیو ب یتا دوباره به اون سوزان سنگ خوامیم

 یکه تو یرخساره ا یمن برا رن،یگیبراش عزا م رهیمیکنم. مردم گربشون م

 !رم؟ینداشت نگ یبد تیذهنم شخص

 .دیکش یقیعم نفس

نامطمئن به سمت اتاقش رفت. امشب  ییدست دخترکش را گرفت و با قدم ها 

 اهیبه آسمان س یکردند... امشب مادر و دختر یغم برپا م یلدای ش،ینایبا آدر

 کردند... یشده بود، سفر م یکه از آسمان تا دلشان خط کش یرنگ

 

*** 

 



 یدیجد کیگذشت و موز یسوزان م یبار چهارم بود که از کوچه  یبرا دیشا

 چینگفته بود و باراد ه چیکرد. ه یم یداشتند، پل یبا حالش همخوان یادیکه ز

 یباراد هم خوب م د،یگو یدانست وقتش که برسد م یبود. خودش م دهینپرس

 زند.  ینم یدانست که تا خودش نخواهد حرف

 

 بر من یوا یدگر گذر کن یبر من از کو یوا یگر با دگران سحر کن"*

تو در  یبه پا کرد یاز هر کس چه جنجال یبریشوم هر دم که دل م یآشوب چه

 *"قلبه دلواپس نیا

 

کردن  منقبض یب ظ،یغل ینگاه یب نه،یطمئن یمقدمه، ب یب کباره،یهو، به  کی

 داد، گفت: یکه انبردست هم تکانش نم یفک

دش بکستبال بزنم. بعدش مشروب بخورم. بعدش گرم کنم. بع خوادیباراد! م-

 خوانندهه! راه حل بده! نیا یحرف ها یقفلم رو یحرف بزنم! ول



 صاف کرد و گفت: ییگلو باراد

تو سالنت رو روشن کن، هم بشنو هم گرم کن! بعدشم  ستمیخونه... س میریم-

 !ه؟ی. هوم؟! نظرت چمیزنیبکستبال م

نگران برادرش انداخت و  یبه چشم ها یآهسته به سمتش برگشت. نگاه برنا

 گفت:

 بزن تا نخورم! یلیخواستم مشروب بزنم س یوقت-

 :دیپرس باراد

 چرا!-

 چون فردا جلسه دارم!-

 را درون دهان جمع کرد: شیتکان داد و لب ها یسر باراد

 چشم!-

 فرو برد که چراغ اتاق سوزان روشن شد.  نشیفرمان ماش یدر گود دست

 از فرمان کنده شدند. شیچ برداشته شد و دست هاکال یاز رو شیپا



 ه،یثان نیکه بعد از گذشت چند ی. آب دهان قورت داد و به پنجره استادیا 

 . ستینگر د،یاو بخش نیماش ی شهیانعکاس صورت سوزان را به ش

 پنجره کار دارم! نیفردا! فعال با ا یکارها بمونه برا-

 

 ستیشده سلول به سلول تنم خود من در خود من در خود من زندان یانفراد"*

 ستیشده سلول به سلول تنم خود من در خود من در خود من زندان یانفراد

 نیکه به ا ییخسته از حالو هوا زنمیم ابونیهمه شب من به خ یانفراد

 *"ستیرانیو
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دست پشت گردن باراد گذاشت و سر او را  د،یسر کج کرد که پنجره را بپا باراد

 به سمت خود برگرداند. 



 سرش لخته!-

اد و تکان د یرود، سر ینم شیمساعد پ یلیبرنا خ یبرد اوضاع برا یکه پ باراد

 گفت:

 !دمینفهم-

 اش تکان داد: یصندل یرا بست و سرش را به پشت شیچشم ها برنا

بار به رابطه ش با رخساره شک کردم، به رخساره حمله کردم.  نیاول یبرا یوقت-

ناکس چنان بهم ابت کرد فکرم خرابه که تا چند روز خراب اون ثابت کردنش 

، هزار شد دهیبه مغزم کوب خیم هیکه اگه  دونمی... مشناسمیخودمو م یعنیبودم. 

 ! شهینم بمن خو یجاش برا ارن،یکارم که ب یتا نجار و صاف

 قلبش گذاشت: یرو دست

 نگیتو ر یایکه بهم رسوند اگر ب نیرحسیباورش کرد. ام یبود ول دهیقلبم نتپ-

 دادنته! یشده، فقط به فکر باز تیکه وارد زندگ یزن نیکنم که ا یبهت ثابت م

 اش زد: یشانیبه پ یا ضربه



داغ کردم. عرق کردم. جهنم شد. رگ دستم باد کرد. صورتم سرخ شد. نه از -

 یکه هر کس ینیخوردن دوباره! از ا یها... از باز یور یدر نیعشق و ااحساس و 

 بودم!  نندهیمن خورد و من فقط ب یخواست تو زندگ یهر گ.و.ه

 را پنجره قائم کرد و ادامه داد: آرنجش

افه! ب یشب داره م یدرنده  نیگفت... گفت که ا میحس ششم لعنت نیالبته ا-

 یسوزان و کارها یوقت یتنت کنه! ول دیجد چسبونه تا لباس یشر و ور به هم م

اش، با حرف نیمنو بزنه زم یطور هیداره  یسع نکهیا ای... دمید یرو م شیواشکی

 کرد.  یم دییرو تا نیرحسیحرف ام

 کرد: نچ

مرام من  ینخواستم دوباره گول بخورم. گول جنس زن خوردن برا یاز طرف-

با خودم گفتم اگر  فتمین یدیتو دام زن جد نکهیا یبود! برا یادیز ،یادیز

راه ها برام  یراه ادامه بدم تا همه  نیبه ا دینباشه باز هم من با یزیچ نیهمچ

 بن بست بشه. 

 



 

 تو اما عقب سر نگران یاز تو بگذشتمو بگذاشتمت با دگران رفتم از کو"*

 *"به حاله دگران یتو بمان با دگران وا یگذشت آنچه تو با ما کرد مویگذشت ما

بهم بده، زدمش  یجواب بله و درست و درمون خواستیدرست همونجا که م-

 و ازش گذشتم!  نیزم

 فرمان: یرو زد

فکر کن باراد! من! برنا! همونجا با اون کفتار نر ولش کردم و اومدم خونه... ستارو -

 یعنیخودم نموندم.  یول نیرحسیام شینگه داشتم تا اگر خواست برسونتش پ

بهونه دستم بده. ثابت  رادیرفتن هم منتظر بودم سوزان با ه یتا لحظه  یحت

 داره. یزیچ ،ییتاکا کایکنه باهاش ت

 یکه خودش و برادرانش با زن ها ییبرنا به کار ها یدر سکوت حرف ها باراد

 . دیکردند، فکر کرد و پووف کش یشان م یزندگ

 !م؟یکن یقراره خرابکار یمن با ساناز! تو با سوزان! اون نره غولم با زنش! تا ک-



 خودش را گفت: یحرف ها یتوجه به حرفش، ادامه  یب برنا

 یخزعبالت م نیرحسیو ام چکارستیدرصد مطمئن بودم سوزان ه99 نکهیبا ا-

 درصد اعتماد کردم و رفتم.  هیسازه، به اون 

 اش: یشانیبه پ دشیرا باال برد و فرمان را هدف قرار داد و کوب شیصدا

 زنده شده... دیام هی میدیتو ناام شهیردم! چون همچون پا خو-

 . دیچیدر کوچه پ نشیدوم را زد و بوق ماش ی ضربه

 .رهیجوب نم هی یآبمون تو یدواریاصال من و ام-

زد که چراغ اتاق سوزان خاموش شد. در همان حالت رفت  یسوم را م ی ضربه

 :ستیکه کوچه را فراگرفته بود، نگر یا یاهیو با چشم به س ستادیو برگشت ا

 رفت!-

 کرد: سیرا با زبان خ شیلب ها باراد

 !دیالبد خواب-

 چانه اش را منقبض کرد: برنا



 صورتم نگاه یتو گهیکه به رخساره تجاوز کرده، منم، د یبفهمه اون یاگر روز-

 ! کنهیهم نم

 :دیکش یقینفس عم باراد

 !فهمهینم-

 و صادقانه گفت: دیلب به دندان گز برنا

 نیبرنده شدن تو جنگ ب یبرا ن،یرحسیو ام رادیشکست نخوردن از ه یبرا-

اگر مجبور شدم، اگر  ارش،یبه اخت ای یبه دست اوردن زور یخودم و سوزان، برا

ت ! اگر دسگمینگه داشتن و قانع نکردنش نداشتم، خودم م یبرا یا گهیحرف د

ه کنه و به دوبار کمیستریاگر ه یول ندارم شیروشن مغزم نزنه کار یبه دکمه 

 ! گمیرو م زینداشته باشه، همه چ یلیاومدنش م

 سر تکان داد: باراد

 !شناسمتیم-

 و گفت: دیکش یرا بست و باز کرد. پووف شیچشم ها برنا



 داد.  میکه باز یبدم! درست همونطور یرو باز نیحس ریام خوامیم-

 ذوق زده به سمتش برگشت.  باراد

 بگو جون دادا! ،یبد شیباز یخوایم یمن! چطور یِ بر نهیا-

 و تماشا کنه! نهی! فقط بشگردونمشیبرم و برم یتا لب چشمه م-

 بوق گذاشت و با آرامش چند تک بوق زد.  یرو دست

 سوزان فرستاد: یبرا یامکیرا برداشته و پ لشیموبا

 ! ".دارمیب تایوریمن از فکر سن دن،یتموم شهر خواب"-

خورد که چراغ  یبه کالچ برچسب م شیدستش به فرمان و پا. دیرس امشیپ

 پشت در منعکس شد! ی شهیاز آنجا به ش یروشن و نور هیعط یراهرو خانه 

 بود؟ سوزان
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 آمد.  رونیاز درگاه آن ب رزنیباز شد و پ هیعط یخانه  در

 به داخل برگشت.  یو فور در قرار داد یجلو اریزباله را با تالش بس ی سهیک

 نیاز ا شی... بدیبخش نشیبه ماش یسوزان زد و گاز امدنیبه ن یپوزخند برنا

 کرد...  یم گرید ییماندن، او را برنا

 

*** 

اصل  یرا خرج پارچه ها متشی. عطر گران قدیاز مارک خود پوش یکت و شلوار 

 آمد.  رونیتنش کرد و با اعتماد به نفس از اتاقش ب یرو

 را با آب پرتقال مورد عالقه اش قورت داد.  شیها قرص

 زد.  رونیاز خانه ب "دیشروع جد"بر هم زد و با گفتن  چشم



قه شاگرد، دو ت ی شهیبرد که به ش یشد. دست به سمت کمربند م نیماش سوار

 شیرنگ در چشم ها یشیبه آن سمت انداخت. دو چشم م یخورد. متعجب نگاه

 به لب زدن افتادند: یوه اقل ییشده و لب ها رهیخ

 لطفا! نیباز کن-

 یاش، ب یرسم پیاش را از حالت قفل درآورد. زن جوان با ت یقفل مرکز برنا

 یسرش را رو یباال نکیشد و در را پشت سر خود بست. ع نیتعارف  سوار ماش

 چشم قرار داد و گفت:

 سوزان خانوم! یپسرعمو لیمهتابم! وک-

 .دیبرنا باال پر یابرو

 باهاتون حرف بزنم!  دیبا-

 نگفت و او همچنان ادامه داد: چیه برنا

 برنامه جلو برم!  یخوام ب ینم-

 د. را روشن کر نیبرد و آهسته ماش چی. دست به سوئدیکش یقینفس عم برنا



 سالم! -

 هول شد.  یکم مهتاب

اصال حواسم نبود...  نهیمنو بب یخواستم کس یمن نم دیس... سالم! ببخش-

 خوام! یمعذرت م

 کوچه را دور زد.  چیزد و پ یپوزخند برنا

 شنوم! یم-

 ! ؟یاز خود راض ایگستاخ بود  یادیمنگ نگاهش کرد! ز مهتاب

 !ن؟ینشویرو م یچ-

 بگم! دیبا یفاراب نیرحسیام ی! از پرونده گهید حیتوض-

 شیبه سمت داشبورد خم شد. مهتاب از فرط معذب بودن پاها یرانندگ نیح برنا

شد. برنا  یکیرا در شکم جمع کرد، حرکتش با در اوردن آدامس به دست برنا 

 را آزاد کرد.  شیاو کند، پاها یکیکه تنش را از نزد

 را به سمت مهتاب گرفت.  یآدامس ی جعبه



 !ستمیمن حقوق دان ن-

 درون دهان قرارش داد.  یدانه برداشت و با بازکردن کاغذ دورش فور کی مهتاب

 !نیاریاز حقوق سر در م یلیخ دمیکه من از ستار شن ینطوریا-

 سرعتش را باال برد: برنا

 !ه؟یکی رمونیمس-

 سرش را به نشان نه باال برد.  مهتاب

 حرف بزنم! یفاراب نیرحسیبا ام دی! باسیپل یاداره  رمینه! م-

 رد. مذکور را انتخاب ک یبه جا ریمس نیتر کیبه تابلوها انداخت و نزد ینگاه برنا

 آقا ستار!؟ ایستار  ،یحرف قبل رویپ-

 گفت: یستیرودربا یب مهتاب

 !زمیستار! ستارِ عز-

کرده بود، آدامس را درون دهانش قرار دهد، از تعجب با  دایکه فرصت پ برنا

 خرجش کرد.  یدهان باز نگاه



 سوال، جواب داد: یب مهتاب

چسبونه!  یمبه اسم خواهر زاده ش آقا ن یخاله ا چیستارم! ه یمن خاله -

 !ست؟ین نطوریا

 خند زد: شیباال انداخت و ن ییابرو برنا

 لهجتو دوست دارم!-

 . دیکش نشییپا یو کم ستیخجول پشت پنجره را نگر مهتاب

 ستار گفت که... -

 کرد: یچیمهتاب را ق حرف

 مهمه...  گمیکه من م ینی. استیمهم ن گهیم یاون چ-

 !ن؟یهست یچرا در مورد ستار انقدر خودرا-

 بود! یبرنا سوال خوب یبود... واقعا برا یخوب سوال

افسر که هر  هی یشیبا وجود عالمت دور زدن ممنوع بازم دورت بزنن، م یوقت-

 ! ستار منو دور زد! چشم به ناموسم دوخت...یکردن طرف مهیلحظه فکر جر



 اما...-

 حرف مهتاب را قطع کرد: محکم

 !د؟یخط قرمز منه مهتاب بود نیدوخت و ا-

 با احترام حرفش را تمام کرد: نباریخند سر تکان داد و برنا ا شیبا ن مهتاب

 مهتاب خانوم!-

 نه به احترامتون! تتون،ینه به عصبان-

 و جوابش را داد: اوردیکم ن برنا

تا به اندازه  زنمیفلفل م زامیبه چ یدارم. ول یعادت دارم! تو سفره م همه چ-

نمک خوردن و  هیی! همون قضشهیدن مسئله مبها دا یادینوش کنه مهمونم! ز

 نمکدون شکستنه!

 قرار داد: شیران پا یرا رو فشیو ک دیکش یقینفس عم مهتاب

 بهتره سکوت کنم!-

 راست را زد: یراهنما برنا



درک  تونمینم نارویو ا شیو ن هیو کنا کهیت یگفتم که لهجتو دوست دارم، ول-

 کنم!

 عجب!-

 !ه؟یچ نیرحسیام هیی! قضدهیجد یپرونده  نیعجب ندونستن من از ا-

 به سمتش برگشت. آهسته و کلمه به کلمه گفت: تیبا جد مهتاب

ز به داد هرگ یمن رو قسم نم ایقضا نیسر ا یاگر ستار سفارش نکرده بود و کل-

خودم  فیدادن به شمارو جز وضا حی! و هرگز و اصال و ابدا توضومدمیتهران نم

 دادم! یقرار نم

 باال انداخت: ینه اشا برنا

 !نیکه انتخاب شد فیو چه ح-

 تند زد! یداشبورد ضربه ا یبه جلو رو رهیخ مهتاب

 !فیو صد ح-



کرد آرام کند خودش را! موثر  یسع ش،یکرد و با باز و بسته کردن چشم ها نچ

آرام کند. آرام که شد،  یواقع شد و او باالخره توانست خودش را تا حدود

 . دیرا در قالب چند جمله، شکل بخش فشیتعار

من آماده شده رو خودم  یکه ستار برا یکنم. خونه ا یم روزیپرونده رو پ نیا-

بشه! در  هییقض نیا نیمتوجه ارتباط ب نکهیبهش، بدون ا دمیسوزان م تیبا رضا

 به اصفهان! گردمیو منم برم نیشیم یآخر قهرمان نامرئ

 نیه اب ینقشه ا دانستینم یاند ول دهیخانه کش یبرا ینقشه ا دانستیم برنا

 باشد.... انیدر م یقیدق

 بودند.  دهیحساب شده کش یستار  و باراد با هم نشسته و نقشه ا باران،

 گرفت و فقط گفت: دهیستار را ناد یهوش باال برنا
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 !"خوب ینقشه "گود پِلَن -

 قرار داشت، کرد: ابانیکه در کنار خ یبه درخت بزرگ یاشاره ا مهتاب

 خوامی! باالخره منهیسوزان منو با شما بب خوامی. نمنینگه دار نجایلطفا ا شهیم-

 اعتمادشو جلب کنم!

که مهتاب  یرا همان نقطه ا نیماش یچانه اش را جمع کرد و با ژست خاص برنا

 اشاره کرده بود، متوقف کرد. 

د. ش یکیقلب مهتاب  یکردن مقطع ستیها با ا کیکردن الست ستیا یصدا

 رنگش قرمز شده و گرمش شده بود.  دیپوست سف

 آف؟! کیت ایترمز بود -

 را درون دهانش جمع کرد: شیلب ها برنا

 است! حیصح نهیهر دو گز-

شد. از  ادیپ یمثبت داد! در را باز کرد و فور یاو را یوانگیدر ذهن به د مهتاب

 سر داخل برد و فقط گفت: نیماش ی شهیش



 . خدانگهدار. کنمیدعا م تونیسالمت یخدا برا شیپ-

 به حرکتش زد و با تکان داد سر، جوابش را داد.  یخند شین برنا

 خانوم! لیبدرود وک-

 ونریرا ب لشیگم شد، موبا ابانیخ یاندامش در پهنا یکه رفت و توپر مهتاب

 را گرفت.  نیرحسیام یآورد و شماره 

 را به دهانش چسباند و لی. موبادیرس ریگ غامیبه پ شینگرفت و بوق ها یجواب

 گذاشت: غامیپ

 "!امیباال شهر باش دارم م یمیسالم! سالن قد"-
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 ... یکرد ی. کل صورتم رو خط خطگهیمامان بسه د نایآدر-

 را جمع کرد و مظلومانه گفت: شیلب ها نایآدر

 خواد خوشگلت کنم! یدلم مخب -

 سرش گشت: یکالفه سر تکان داد و دنبال شال رو سوزان

 ؟یشال من کجاست آدر-

 ..کشمیمامان تکون نخور دارم نکشو م-

 ؟یشد شگریمن آرا یدختر تو چند سالته که برا-

 یبر رو بایو تقر دیاو، خط چشمش را کامل کش یتوجه به غرولند ها یب نایآدر

او را  یخوراند و راض شیبه لب ها یرا با ولع خاص عیرژ لب ما. دیمادرش خواب

 .ستینگر

 هات برم دختر... یمن قربون خوشگل یآ-

قرمز شده  یو لپ ها دیکه از دهان دخترش خارج شد، خند یبه لفظ سوزان

 . دیاش را محکم بوس



 آبم روش... هیخورمت و  ینکن دختر! بخدا م-

 به گردنش داد: یقر نایآدر

 جانم! تیارزون-

 صورت دردانه اش کاشت.  گریدر طرف د گرید یو بوسه ا دیخند سوزان

 !شیبعد نمیا-

 مادرش را پاک کرد و لب زد: یبوسه  یبا وسواس جا نایآدر

 پاک کن سوزان خانوم! تویخرابکار یجا-

وروجکش عوض کرد. صورت به  یلپ ها دنیبوسش را با کش یجا نباریا سوزان

 صورتش شد و از ته دل گفت:

 ! ی. اصال! تو مال خود خود مندمینم یچکیتورو به ه-

 خورد.  کهی نایآدر

 قراره منو ببره؟ یمامان... کس-

 :دیفرق سرش را بوس سوزان



 این م شیپ یتونی. تو فقط مبرهیجا نم چیکس تورو ه چینه قربونت برم. ه-

 ... یباش یمامان عط

اتاق داخل آورد و معترض  رونیگرفتن جمله اش، مهرآنا سر از ب انیبا پا همزمان

 گفت:

شماها، بعدم ننت  شیپ نجایصاحابا اومدم ا یدور از جون مل ب ؟یپس من چ-

 ...یفقط خودم و مامان عط گهیم

 و ناراحت گفت: دیاش کش یشانیپ یدست رو سوزان

 سر من... یآخه درد تو تو-

 دست باال برد: مهرآنا

! نییو اون کجا نی... موقع گشتن هاش اییکورم کجا یخاله  یزار هیموقع گر-

تو تره که  یخودتو بکش، اون برا نیا یاالغ، تو برا یمهر یبدبخت! آ یمهر یا

 !کشهیتوالت هم نم فونیخوبه، س



ر و کنا دیبه سمتش رفت. در آغوشش کش یاز جا بلند شد و با مهربان سوزان

 . دیرا بوسگوشش 

 ! شب تا صبحمیتیتو چه وضع نیتورو خدا بب یول یقربونت برم من. حق دار-

از رده خارج  یام دار یکن! تو که درک داشت یصبح تا شب مردگ ر،یعزا بگ

 ...یشیم

 شانه اش زد: یرو یبه شوخ مهرآنا

 ! دخترت داغونت کرده... سیداغونه رئ تتیوضع-

 :دیزده نال رونیاز حدقه ب ییبه خود آمد و با چشم ها سوزان

 داغون؟-

 به نشان تاسف تکان داد و نچ نچ کرد: یسر مهرآنا

 از اونم بدتر!-

. همه دیآن، صورتش را کاو نیو از دورب دیدو لشیهراسان به سمت موبا سوزان

 شده بود.  یمشک شیصورتش قرمز رنگ و چشم ها یجا ی



 گفت: یرا باال برد و عصب شیچطور صدا دینفهم

م اونجا حال صورت نیبا ا ه،یتیحسام تو چه وضع نمیبب یستیبرم بهز خوامیم من-

 !؟یکنیبا مامان م هیچه کار نیا نایآخه؟ آدر دنیرام م

داد. در  یخودش را در آغوش مهرآنا جا یمادرش فور یاز صدا دهیترس نایآدر

 سنگر امنش که قرار گرفت، گفت:

 نکردم...  یه کار بد! من کگهید ی... خوشگل شدیخو...خوشگل شد-

درون دستش  لیکه موبا ردشیو خواست بگ دیبه حالت دو دنبالش دو سوزان

اق به ات یبه جانش انداخت. دست باال برد و سکوت ی. اسم مهتاب، نگراندیلرز

 .دیبخش

 جانم مهتاب خانوم!-

 !ن؟یسالم سوزان جان خوب-

 شده؟! یزیبله خوبم. چ-



امروز بر عهده  نیپسرخالتون. اگر وکالتشون رو هم یمن اومدم دنبال کار ها-

پرسم ب تونمیرفع اتهامش رو تا آخر ماه درست کنم، فقط م یکارها تونمیم رم،یبگ

امه ن نکهیبدون ا کنن؟یبودن م لیوک یهستن، چطور ادعا نجایکه ا ییآقا نیا

از کشور بودن و تا فعال  جچند سال خار دم،یکه شن نطوریداشته باشن؟! ا یا

رگردن . تا بانیو م رونیب رنیمنتظر بمونن. االن هم گفتن م دیشدن کارتشون با

 کنم تا به من جواب مثبت بدن. یپسرخالتون رو راض دیمن با

 در جا خشکش زد: سوزان

 ؟یک...ک-

 ...رادیه یآقا-

نگ هماه نیرحسی. من با امنینداشته باش یتوجه شونی! شما به ادمیبله فهم-

 رمیمن اول م ن،ی. شما اونجا باشنیریم دنشیشما امروز به د دونهیکردم و اون م

دل  یلی! خهیتیحسام تو چه وضع نمیبب خوامیشما! م شیپ امیو بعد م یستیبهز

 نگرانشم!

 !نیخبر بد هی نی. اومدرمیدرگ نجایا65من تا ساعت -



برداشت و تن  یآن را از جالباس د،یدو یکه به سمت مانتواش م یدر حال سوزان

 زد:

 چشم. فعال خدانگهدار!-

 مانتواش قرار داد.  بیرا قطع کرد و درون ج لیموبا 

 ونمتینم تیوضع نیپاک کنم. با ا شمویآرا اریکن مامان رو ب رپاکیش نایآدر-

 برم!

 خودش را به او رساند: یفور مهرآنا

 شده؟ یچ-

 نفهمد گفت: یکه کس یطور آهسته،

قبل  نیرحسیبزارم ام دیکه دوباره برگرده. نبا رونیاونجاست. االنم زده ب رادیه-

 برم. دی. بانهیرو بب رادیاز مهتاب، ه

 . دیکش یتکان داد و پووف یسر مهرآنا

 هست.  ی. برو من حواسم به آدریکن یتو زندگ زارنیآخ که حوادث نم-



 مهرآنا چسباند: یبه گونه  یا بوسه

 . زمیعز یمرس-

 را باال برد: شیصداو -

 ...ی! مامان؟ اومدنایآدر-
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 یهم... چشم در چشم هم... نگاه در نگاه هم... پا در پا ی... روبه روزیم کی پشت

 زد، برنا بود.  یکه حرف م یهم... نشسته بودند و تنها کس

 با من مبارزه کنه رو تا شب واسم بفرست.  خوادیکه م اروی نیتا درشت ا زیر-

 چرا!-

 زد: پوزخند



 !ه؟یمشکل-

 بدونم! خوامیرو م لشیدل ی! ولستینه ن-

ها دور هم جمع  یمرب نکهیا ی. جلسه قبل از مسابقه رو به جاخوامیچون من م-

 ها رو جمع کنم و فقط خود من باشم و اون! ریگ یکشت خوامیشن، م

 چشمک زد: نیرحسیام

 !؟یبرس یتهش به چکه -

 ملس جواب داد: یچشمک با

 فن هاش رو از صورتش بخونم! خوامیتو فکر کن م-

 تکان خورد: شیدر جا نیرحسیام

 ...شهینم نکهیخب ا-

 و گفت: دیکوب زیم یمحکم رو برنا

 !ستمیمن ن ای یدیم ای-



ت او مش یفور نیرحسیمشت فشرد. ام یرا تو نشیماش چیجا بلند شد و سوئ از

 را گرفت و از جا بلند شد. چشم در چشمش شد:

 !یتو به من قول داد-

 !می! منم شاگرد قابلیدیم ادمیقول زدن رو  ریز یتو دار-

 :دیکش ینفس کالفه ا نیرحسیام

 اطالعات... یریگیاز من نم لیدل یتو ب-

 تکان داد: یسر برنا

 به نفعته، نه به ضررت...  لمیدارم! دل لیدل-

 !کنمیفکر م-

 :دیو غر دیکش رونیدست از دستش ب برنا

 ... شهیبا شرکت خان برگزار نم یتمام شد! مسابقه ا-

، از سالن رونیزد و به پشت برگشت. قدم تند کرد و به سمت ب یخند شین

 گفت: نیرحسیژست رفتن گرفت که ام



 شرکتته!  لیمیتا شب اطالعات تو ا-

 زد: یلبخند مضحک برنا

 ! نیرحسیام گهیساعت د کینظرم عوض شد! فقط تا -

 اشاره اش را باال برد: انگشت

 ساعت!6-

ا کرد وفوت ر شیرو یگرفت. فوت شیلب ها یآورد و جلو نییانگشت را پا همان

 به هوا فرستاد.

 به کام! امیا-

 یرو یامکیپ ش،یحاال یاما نو نوار کرده  یمیرفتن از سالن قد رونیبا ب همزمان

 کرد.  ییخودنما لشیموبا

. مضنون دیسوزان گرفته بود را د یکه برا یگاردیباد یکه کرد، شماره  باز

 :دیرا درشت شده د شیرا خواند و چشم ها امکیپ



( االن نیکه قبال بهم نشون داد یآقا برنا! شوهر سابق سوزان خانوم)طبق عکس"-

 "نه؟! ایکنم  مشغول حرف زدن باهاشونه. دخالت شون،یمادربزرگ ا ابونیسر خ

بست، خون خون  یتوانستد ببندد که اگر م یرا نم شیعرق کرد. چشم ها برنا

شد و  یاضافه م رتشیبه غ رتیشد. غ یگرم شده جمع م یپشت آن پلک ها

 کنند..  زیکه اضافه ها سرر یبه روز یوا

 یسفت کرد. شماره  نیزم یرا درون دستش فشرد و پا رو لیموبا یعصب

 به گوشش چسباند: یادیرا فشار ز لیرا گرفت و موبا گاردیباد

 الو آقا...-

 :دیپرس د،یدو یم نیکه به سمت ماش یدرحال

 چند سالته حامد؟-

 آقا... 07-

 شد و استارت زد: سوار



نه!  ای یزمان کن تیریمد یبتون ایکه داره که آ یبستگ نیبه ا تیزندگ یادامه -

 یشمع ها یاون زن کم شه. دونه به دونه  یدونه از تار مو هیدونه، فقط  هیاگر 

 کنم. اونم سر قبرت! یرو خودم فوت م تیسالگ06تولد 

 قربان! نیامر کن-

داد، خود را  نیکه به کام ماش قیکه عم یباشگاه دور شد و با گاز یمحوطه  از

 به اتوبان رساند:

 !کی نینشه، ا کیاون حرومزاده به اون زن نزد یکنیم یکار-

 باالتر سپرد: یه به دند دنده

 دو! نیدنبال کارش، ا یفرست یو سالم، بدون اون مرد م حیسوزان رو صح-

 اتوبان بعد شد: وارد

که من نامرد برسم اونجا و سر اون نامرد رو  یکن یم یبا احتساب زمان، کار-

 سه! نیاش، ا نهیس یبزارم رو
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 "قسمت دوازدهم"

 

 ،یکن یاش مخف یشانیپ یرا با قطرات عرق رو تیو عجز در چشم ها یباش مادر

 سوزان! یشویاسطوره! م یشو یم

 !؟یخوایم یمن چ یتو از جون زندگ راد؟یه یخوایم یچ نجایتو ا-

 نیالتریخ یب یشو یم ،یرا با بازو نشان ده تیو قدرت در حرف ها یباش نامرد

 !رادیه یشو ی!مایمرد دن

 !رانیو کمک به تو اومدم ا نیرحسیام یمن بخاطر پرونده -

ن شکست یشد و صدا گرید یشعله  یآتش نه، شعله رو یسوزان آب رو پوزخند

 به هوا رفت.  شیها زمیه



که  یاز ناموس پرست یدونیناموس چه م یب ی. تویکه برگشت یتو غلط کرد-

 یمشت یلوت یسر هیداد دست  دی! تورو بایکن یمن قد علم م یو جلو یاومد

 بدن! ادتی یرسم مردونگ یتا کم

 شد. سیبا زبانش خ رادیه یها لب

 کنم من...  یتورو رام م-

سوزان، جا خوش  یدست ها یدر گره  شیدو قدم جلو رفت و دست ها شیپاها

 کردند:

 کنم من...  یتورو آدم م-

 گوش سوزان، اسکان کردند: یگیدر همسا شیها لب

.. انتخاب کردم و اومدم! اومدم و با هزار دردسر با تورو. یرو... زندگ شتیتو... آسا-

 یو ب بیکردم.گشتم، پرس و جو کردم. با تعق دایرو پ تیریمامان پ یخونه 

به  دمیتو گرفتم و رس یپ نیماش یو ب نیموتور، با ماش یبا موتور و ب ب،یتعق

 شهیسنگ رو نکوبون تو سرم که با ت نی! اومدم که بشم سنگ صبورت. انجایا

 ت! شهیسر وقت ر امیم



 . دیبد ترس یخورده بود نترسد ول قسم

 . دیزشت لرز یخورده بود قلبش از درد نلرزد، ول قسم

 ولم کن!-

 شد.  یم ادتریو ز ادیسوزان،  ز یدور دست ها رادیه یدست ها فشار

نم ندو هیمسخره و  لیدل هیبه تو گفتم زبون خوشم، زبون حرف با توئه! به -

 بار یرو برا یاالن مرد جبرانشم. نامرد یمسخره تر رفتم، ولت کردم. ول یکار

 . کنمیت نم کتهیدوم د

 کنه...  هیبه تو تک زارمی! نمنیرحسیام لیوک یکه بش یکور خوند-

 کرد.  یاو باز م یآمد و سوزان با صبور یبه سر م رادیه صبر

زارم سر و تورو ب یرو رو بزارم میکه بددل ستمین یمیقد رادی. من هشمی. مشمیم-

 .نیزم

 به دست سوزان آورد و ادامه داد: یمحکم فشار

 !!؟یشنویجبران! م یاومدم برا -



 همچنان باز و ناالن! شیسوزان از درد بسته بود اما لب ها یها چشم

 نامرد... من ... من مهتاب رو اوردم.  ی کهیولم کن... ولم کن مرد-

من  یمن! تو به گور بابا فیحر یکنیرو م ینیجوجه ماش هیکه  یتو غلط کرد-

 ...یکنیکه به شانس دوم من پشت م یدیخند

 و... ولم کن...-

 !ریبلند همچو غرش ش ییصدا و

 ولش کن! -

سوزان و  ی دهیدر هوا معلق ماند. نگاهش در امتداد نگاه ترس رادیه یها دست

 که کنار مچ دستش قرار گرفته بودند، مات شد.  یبزرگ یدست ها

 !؟یهست یتو ک-

بود و  ستادهیبه لب در کنارشان ا لیصدا کلفت و سب کل،یدرشت ه یمرد

 در دست داشت.  یمیسیب

 ولش کن گفتم!-



 سرش قرار گرفت و گفت: یشد. باال دهیجدا و عقب کش رادیه یها دست

 باشه...باشه! شما؟-

ه، شب یما شوخ ابونیپارکبون پارک، پاسبون محل، تو رو سنن؟! با ناموس خ-

 ! شهیطرف م بیجفت پا نص

 باال انداخت: ییابرو رادیه

 زنمه!-

 :دیحرفش پر انیم سوزان

 !یغلط کرد-

را محکم به دوشش چسباند و روبه مرد  فشیکرد که سوزان ک زیچشم ت رادیه

 گفت: کلیدرشت ه

 ممنون آقا!-

سمت  به د،یکاو یخوش تراشش را م کلیه نییکه باال تا پا یرادیتوجه به ه یب

 از او فرار کند.  یرفت تا با گرفتن تاکس ابانیخ



 یم یزود فکر گرفتن خانه ا یلیخ دیکرده بود... با دایمادربزرگش را پ ی خانه

 اش را! یزندگ ی زدردانهینه عز دیکرد تا حداقل او را بپا

. ندیگم باشد و او را نب رادیرفت که در نگاه ه یابانیدوان به طرف خ دوان

د. ش یکیبرنا  دنیو رس کلیمرد درشت ه یبا زمان سنج ابانیبه خ دنشیرس

سر  ی. فوردیرا د شیشد و پالک آشنا دهیکش شیترمز برنا که کنار پا شین

 ت:و بلند گف دیکش نییرا پا شهیدوباره کرد. برنا ش دنیبرگرداند و قصد دو

 سوار شو... -

اش، نامرد  یزندگ یا مردهابدتر از او! چر رادیه راد،یخواست. او بدتر از ه ینم

 !سش؟یقسمت بدنو ایاز شانس او بود  نیبودند؟ ا

 کی ینفر، تنفر و عشقت برا کی یبرا دنتیو شاخه و شانه کش یباش دلبسته

 برنا! یشو یدنده! م کی یشو یم ،یاورینفر باشد و کم ن

 ،یافتاد یتو چه دردسر دمید ر،یسوار شو سوزان! استخاره هاتو بد بگ گمیم-

 سوار شو!



دور زدن نبودن و  یو به سمت مخالف رفت. جا، جا دیکش ینفس تند سوزان

 شیها کیالست ادیز یرا با صدا نیماند. برنا لجوج تر از او ماش یبرنا از او جا م

شد. در را باز نگه داشته و به سمتش رفت. پشت را  ادهینگه داشت و خودش پ

د با حام ریبود، درگ وشاندهکه کوچه را پ یواریرا همچنان در پس د رادی. هدییپا

 . دید

 سوزان! سایوا-

 باز و متعجب به سمتش برگشت.  یبا چشم ها سوزان

 کارت...  یدنبال من؟! برو پ یخوایم یچ ؟یتو عاقل-

 و با دلهره گفت: ستیکه محو شده بود، نگر یرادیبه کوچه و ه ترسان

 کن...  نده! ولم ریخودت! به من گ یبرو دنبال کارها-

 کرد.  نیبه سمت ماش یرا با زبان تر کرد و اشاره ا شیلب ها برنا

 !یایدنبالم م ای ام،یدنبالت م ای-

 مسخره کرد: یخنده ا سوزان



 ! چکدومیه-

بود  ییروبه رو ابانیکه در خ یتاکس ستگاهیرا تند کرد و به سمت ا شیها قدم

 رفت.

 

 [61:01 71,74,68, ]ژست

#520 

را قفل کرد و به دنبالش رفت. سوزان با اخم به سمتش  نیماش ریبا دزدگ برنا

 .دیبرگشت و پووف کش

 آبرو دارم! نجایمن ا-

 تکان داد: یسر برنا

 !ییآبرو یاز االن ب-

 ت؟!گف یم یبه ک دیخواست، با یمرد را نم نی! اشهیبود! کالفه تر ازهم کالفه

 آبرو... یب-



ل مش مش که مث ایجونته  زهیبا باران که عز ؟یکنیم دیتهد ی... منو با کهیک-

 خودت که...  ای! رخساره که خواهرت بود ش؟یدونیمادر م

. تادسیباال رفته بود که در جا ا ابانیگذشتن از بلوار وسط خ یسوزان برا یپا

ت، که به کوچه داش ینگاه میمحکم به سمتش برگشت. انگشت اشاره اش را با ن

 باال آورد:

 !اریزبونت ن یاسم منو رو-

 پوزخند زد: برنا

 !یقلبم چ یرو-

 خند زد: شین سوزان

 ! راحت باش!نمیبیاونجارو نم-

 برسند.  ستگاهیبلوار گذشتند تا به ا از

 راحت باشم! دنشیبا د تونمیو نم نمیبیمن که م-

 :دیران را شن یمرد تاکس یصدا



 !"نفر هی شینفر! تجر هی شیتجر"-

رفت و برنا تندتر به دنبالش! سوزان که برگشت تا جوابش را  یتند م سوزان

ه اش شد! نگاه ب نهیبه س نهیجواب نگذارد، س یبه دو کردنش را ب کهیبدهد و 

 نگاهش شد! تپش به تپش با قلبش شد!

 در چشمش دوخت و گفت: چشم

و  بشه، مغز و عقل یباز یکیبا قلب  یوقت یفهم یشه. چون م یاتفاقا بهتر م-

وبار! . شکستم، اونم درهیگیم ادیو شکستن  شکنهیشناسه! م یو نشدن نم شدن

 بشکنم!  رمیبگ ادیشکستم تا 

 کوباند: شیپا یرا باال برد و با قدرت رو دستش

 تیقدر عاف یکوبم تا بفهم یدلت و قلبت و خواسته هات م یقدرت رو نیبه هم-

 دیرو شا یکه لگد کرد یاحترام یرو! تا بفهم شیقدرت تهران و ک یرو! بفهم

 اعتماد رو... یول ،یاریدوباره به دست ب

 باال فرستاد: یسر



 نچ!-

رنگش بود را در حال  یقهوه ا یمشت شده،  مات لب ها یکه با دست ها ییبرنا

 یکرد، سوار شد و رفت.  دست ها یکه به تاکس یخود نگه داشت و با اشاره ا

که در خودش باال  یبلند یصدا فرود آمد و شیران پا یبرنا رو یمشت شده 

 کرد: هیبرده بود را تخل

 !تایوری. منتظر باش سنکنمیدرستت م-
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ت. برگش ابانیاش به سمت آنور خ یمشت کرده و نگاه زخم یبا دست ها ،یعصب

 را گرفت.  یاتاق کارن محب یرا در آورده و شماره  لشیموبا

 الو...-



 هستن؟! یمحب یآقا-

 سالم شما!-

 سوزان! آخ! نیرفته بود! آخ از دست ا ادشیرا  سالمش

 ان؟یم یاز آشناهاش. ک یکیسالم. -

 !فتون؟یشر لی! فامگردنیبرم گهید ی قهیرفتن نماز و غذا! تا چند دق-

 زد! یلک نمپ تیشد. از عصبان نیو سوار بر ماش دیاش کش یشانیبه پ یدست برنا

 . رمیگیتماس م. دوباره ستیمهم ن-

کارن و مرد پشت خط  یرفت که همزمان صدا شیقطع تماس پ یبرا دستش

 با هم آمد. 

 ! با شما کار دارن!یمحب یاومدن. اومدن. آقا-

 انداز شد: نیدر گوشش طن یپر صالبت کارن محب یصدا

 یداشته باشه. گوش تونهیجز من نم یمخاطب زنهیزنگ م یاتاق منه، هر ک نیا-

 !رونیرو بزار و برو ب



  شد. یکیبه دست برنا  نیبا بستن در ماش یدست کارن محب ریز "چشم"

 الو...-

 !یمحب یسالم آقا-

 سالم.شما؟!-

 هستم! رزادیبرنا پ-

 ...دییبله. بفرما-

کرد، مزاحم شدم. چند  یوصل م یکه من و به خانوم فاراب یراجع به پرونده ا-

 یشد، نتونستم پ ادیمشغله هام ز یعنیمن نبودم،  نیتماس گرفت شیروز پ

 کنم! یریگ

 نوش دارو بعد از مرگ سهراب!-

 ت!کردن حوصله اش را داش زیسرر شتریقصد ب یحوصله بود و انگار کارن محب یب



 یتو نجایا خوامیچون م کنمی! من قبلنم به شما گفتم،کمک مرزادیپ یآقا نیبب-

 ریها قرار داره برسم. در غ ییپولشو نیکه پشت ا یدست به باند طیشرا نیا

 !ادیاز شما در م یو نه اصالعات ادیاز من برم ینه کمک نصورتیا

 بودم! شیمن ک-

 چند روز نی. اطالعات خالص استیشما به من مربوط ن یمحل زندگ یایجغراف-

درصد پول طلبشون 07که حداقل  یشدن در صورت یها راض یبوده که شاک نیا

ه ک ییرو بکنن. از اون زد و خورد ها هییبدن و قال قض تیرضا کنن، افتیرو در

ل پو نیا یفاراب ی! اگر آقاگذرنیپول م نیبا شما داشتن هم در صورت وصول ا

که از وارث  یمتعلق به سوزان فاراب یساختمان ها توننیرو پرداخت نکنن، م

جلب ! حکم نیخود دان گهیبزرگ هستن رو مصادره کنن! د یفاراب یآقا یها

 زندان هستن یتو شونیمتوجه شدم ا روزیکه د میرو فرستاده بود یفاراب یآقا

 دادگاه!  یو منتظر را

 بله! مضنون به قتل هستن!-

 :دیرا شن یکارن محب قیعم نفس



خانوم  اینه رو از خودشون  ایکنن  یطلب رو وصول م نیعجب! به هرحال! ا-

 ی لهیو به وس نیزد و خورد حضور داشت یچون شما تو یپرسم. ول یم یفاراب

 یتو نیتونیم مه،یحت تونیخونه  بازداشت لیوسا یها و رد انگشتتون رو نیدورب

 !نیداشته باش یا زهیپول، انگ نیوصول شدن ا

 :دیاش کش یشانیبه پ یدست برنا

 !اد؟یپول چند در م نیسر و هم ا-

 !ونیلیم07 ادیدر م یدرصد پرداخت07! با ونیلیم677-

را  یبود، قفل مرکز ستادهیا نشیماش ی شهیحامد که پشت ش یبا اشاره  برنا

 باز کرد تا او سوار شود. 

 کنم.  یاونو من پرداخت م-

 !؟یو خانوم فاراب یفاراب یو آقا-

 یا مخف. البته بدمیاگر داشتن که بدن، اگر نداشتن من م ن،یاول به خودشون بگ-

 !ارمیکردن اسم سرو تهش رو هم م



طلبات  یهمه  یول میکرد دایگروه ها رو پ نیپشت ا یرگ نفس کش هابز-

 یبره، مشکل شیپ نطوری! اگر اونیلیم677 نیشمرده شد جز ا یرقانونیاون ها غ

 !ری! وقت بخرمیگیتماس م ی. من با خانوم فارابستیام ن

تمام شدن تماس برنا،  یگذاشت و منتظر برا نیماش یدست یدست رو حامد

 به جانبش انداخت.  ینگاه

 آرام گفت: برنا

 خدا نگهدار!-

 را قطع کرد و به سمت حامد برگشت.  لیموبا یفور

کرده؟ هر چند مطمئنم از اون  دایپ نجارویاز کجا ا یدیشد؟! نفهم یچ اروی-

. دهیداره سه طرفه آدرس م نهیبوز نیکرده. ا داشیپ "یمرب"احمق  نیرحسیام

 احمق رو کرده درخت سه شاخه! یایو اون برد رادیمن و ه

به کتک رو با گرد و خاک انجام دادم.  دیو تهد یلیردش کردم. البته چند تا س-

 .نیکه دستور داد یدرست تو کنج



 !یول ستین قیدق تیزمان بند-

 نگران نگاهش کرد: حامد

 گهیسوزان خانوم دور شدن، متوجه شدم د دمیچون د ینه... نه آقا هست ول-

 سره کردم. هیم خودم کارو و من نیاینم

حواست باشه نپره و به  زه،یل ی. مثل ماهیمراقب سوزان شتریاز امروز به بعد ب-

که  یا هیسا یپشت سرش، منته ی هیسا یشیت شک نکنه. م یشگیبودن هم

 شه.  دهید زارهینور نم

 انداخت. ریتوپرش سر به ز کلیگفت با آن ه ی "چشم" حامد

 کرد؟!حاال کجا گمشو گور -

 شد و رفت! نیسوار ماش دمیفقط د-

شد، فکر قرار گرفته با رادیه بیتحت تعق دیکه شا یآشفته به سوزان یبا ذهن برنا

 کرد و آمرانه گفت:



رات سرچ ب هی! آدرس کاملش رو بعد از شیتجر یتو یستیشو و برو بهز ادهیپ-

 . یکنیلحظه م رهاش نم کی. فرستمیم

 کرد: دیبه سمت حامد برگشت و تاک محکم

 لحظه! کی یحت-

 چشم! چشم!-

با مادرش بود،  داریاش که د یکرد و خود به سمت مقصد بعد ادهیرا پ حامد

 رفت. 

 ساخت  و بس! یرا مش مش م شیخنده ها لینباشد، دل یچ هر
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 صورت! یکرد به پهنا یم هیگر

 یلعنت یبشکنه... من چه خاله  دینداره... مهتاب اون نبا یناهمهتاب اون بچه گ-

 تیوضع نیا یجلو تونمیبکنم... چرا نم یغلط چیه تونمیهستم اخه... چرا نم یا

 !رم؟یکثافط بارو بگ

 در آرام کردنش داشت.  یمهتاب محکم او را گرفته بود و سع یها دست

 فقط همت الزمه!. کنمیمن دارم تمام تالشمو م نی. ببزمینکن عز-

 ها! ایهمسو با در ختیر یم اشک

با روح و روانت  کاریمردن مادرت چ دنید یدونیم چی! تو ه؟یچ ؟یهمت ک-

انگار از جهنم  دیکه منو د نیتخت... هم یبچه کز کرده گوشه  نیا کنه؟یم

 داد... یانداختنش تنگِ بهشت! خودشو به من فشار م

 را باال برد: شیها دست



نم؟ براش بک یغلط چیه تونمی... چرا نمتپهیجون شده... قلبم نم یدست هام ب-

 یچه راه ،یچه تبصره ا ،یچه بند دونمی... من نمرونیب ارشیمهتاب تورو قران ب

 ...ارشیاونو به من برسونه... فقط ب تونهیم

 !یمانده در راه خشک یبه سان ماه دیتپ ینم قلبش

و مهتاب رسانده بود،  سیپل یاداره  را ترک کرده و خود را به یستیبهز یوقت از

که آب به دست در  یکرد و از مهتاب یم هیلحظه آرام و قرار نداشت. گر کی

 کرد.  یآغوش گرفته بودش، درخواست کمک م

 یکه اونشب به من گفت یهمون ؟یسوزان جان! تو به فکره دختره خودت هست-

اگر به فکر اون  ؟یاز شوهره سابقت دورش کن یکه خواست ی. همونزتهیهمه چ

اون  از یدور ش دیشده با یقی. به هر طریخونه دست و پا کن هیاول  دیبا یباش

 !یشوهر سابقت رو قانع به نبودنش کن یکه بتون ی! حداقل تا زمانششیو آسا

خودش فکر  ی. نگاهش اشکبار شد. اصال به دردانه دیسوزان لرز یها دست

 ست،یدانست ک ی. اصال نمدید ی، برتر نمبا حسام اسینکرده بود. اصال او را در ق

 تواند انجام دهد.  یخواهد و اصال چه م یچه م ست،یچ



که  یزهره مار یزندگ نیمهتاب؟ من از دست ا یفهمیم...من... من خستم... م-

 خستم!  ،یباز هیشوک، شده  هیش شده  هیهر ثان

 سیپل یاداره  اطیح ی. کشان کشان به گوشه ادیکش یقینفس عم مهتاب

 اسکانش داد.  یصندل یبردش و رو

 تیبگو! بعدش من از وضع یکی یکیهات رو  تیاول اروم شو. بعد اولو-

 موندن فعلنت یبرا شنهادیپ هی. و در آخر گمیتک به تک بهت م ن،یرحسیام

 !یردش کن یتونیم ،یقبول کن یتونی. مگمیم

ثل م گریمهم نبود که د شیکرد. برا یصورتش خال یآب در دستش را رو سوزان

را  لشیمیارزش نداشت اگر االن ر یزیپش شی. برادیآ یسابق جذاب به نظر نم

 گذاشت.  یم شیبه نما ختیر یرژ لبش را ب ای ختهیر

ت خنک هوا را به صور میرا باز و بسته کرد. نس شی. چشم هادیکش یقیعم نفس

 . به استقبال هوا رفت گرید قیملتهبش پاشاند و با نفس عم



 یشدگ یاز طبقه بند یمیعظ زانیکرد و به آن ها، م یرا منظم م شیها فکر

 ،یچک کردن قبل یفوت وقت و ب یزنگ خورد. ب لشیداد که موبا یم هیهد

 جواب داد:

 بله!-

 !؟یسالم. خانوم فاراب-

 هوش سوزان!  یآشنا یآشنا و ب یصدا

 بله خودم هستم!-

 هستم. مسئول پرونده... یکارن محب-

 . دیرا بر حرفش

 . دییبله! شناختم. بفرما-

- 

 

* 



 

 مادرش نشسته و دستانش را در دست گرفته بود: شیروبه رو 

دوماد  خوامیتو خونه ت. م ارمیزن ب خوامیخبر خوب دارم! م هیمش مش برات -

 شم!

 !؟یاریب یخوایرو م یدوماد؟ ک-

 !یسوزان! سوزان فاراب-
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 افتاد.  یاز دهان برنا نم ،یاسم سوزان، سوزان فاراب تکرار

اش  یشانیپ یشد، تمام تنش عرق کرده  و دست مادرش رو داریخواب که ب از

 برچسب شده بود.



 شده؟! شیزی... چیاورد یاسم سوزانو چرا م ؟یدیبرنا؟ برنا مادر خواب بد د-

آمد. چشمانش  رونیو آب دهان قورت داد. از آغوش مادرش ب دیکش یقیعم نفس

 . دیرا به دندان گز شیو لب ها دیرا با دست مال

 ساعت چنده؟!-

 نگاهش کرد و گفت: مهوش

 چه خبر شده؟  یبد حیتوض شهیم-

 دست مادرش را گرفت: برنا

 مادر من..-

 دستش را پس زد: مهوش

 ! دنتیبه د امیاومدم و االن م شیاز ک یدیخبر م ییهویاول که -

 مش مش گوش کن!-

 تو اون لونه موش!  مونهیو شب و روزش شده برنا و کال م ستشیباراد ن-

 :دیحرفش پر انیدر نگاه مادرش زوم کرد و م نگاه



 مش مش. منو داشته باش... دمیم حیتوض-

 ترسونه!  یمشکوک منو م یو هم کم یحال تو که هم الغر شد نیا-

 :دیصورتش خز یرو یمادرانه ا اشک

 بدونم بچه هام چشون شده؟! دیشدم که نبا بیمن انقدر غر-

 یمادر پر از حس ها نیو محکم تر او را لمس کرد. ا دیدر آغوشش کش محکم

بهار  ییو خوش آمد گو بیج کیدر  یناب بود. عطر رازق یخوب و آرامش ها

 بود.  گرید بیدر ج

 غمتو مش مش!  نمی. نبخرمیدالر م متیق نیاشکتو با آخر یدونه به دونه -

 گفت.  ینم چیرفت و ه یراه م شیروز ها نیا یعطر گمشده  انیم هوشم

کرده بودم  شوینیب شیشدم که از اولش پ یراه هی یشدم. آلوده  ریمن درگ-

 کنه... وانمیحد د نیتا ا کردمیوقت فکرشو نم چیه یول

 :دینگران سر بلند کرد و پرس مهوش



شده؟!  منو نگران نکن. تورو به ارواح خاک مرده و زنده هات نکن با دل  یچ-

 من مادر...

 :دیشد و رک پرس رهیخ شیبه چشم ها د،یرا عقب کش برنا

 !؟یتو کار کشت یباز رفت-

بود! ن شیب یا یخواست که برنا مبتد یقهار م یگریزن باز نیگفتن به ا دروغ

 چشم بست و دهان باز کرد:

 مش... نیبب-

 نه...  ایکلمه ست! آره  هیکلمه! جواب من فقط  هیفقط -

 کرد: کیدو دستش را محکم گرفت و دهان به گوش مادرش نزد برنا

 کشکه! شی. باقیتو خوشحال باش خوامیمن فقط م-

 گفتن بود که برنا لب زد: "نه"نفس نفس زنان منتظر  مهوش

لو رام ج یبوده و تصادف یمن اتفاق یزندگ یاگر بهم ثابت بشه وجود اون زن تو-

 . کنمیو زبر م ریز ارویسبز شده، دن



 مهوش سرد شد.  دست

 . رمیهم م یکشت نیزم یالزم باشه رو-

 مهوش از تپش افتاد.  قلب

ن برگشتنم به او متیمادر، شده باشه به ق کنمیاونو مال خودم م فتهیپاش ب-

 ! یحلفدون

 آب دهان قورت داد. محکم برنا را پس زد و از جا بلند شد: مهوش

ل با د نطوریکه ا یعنی یمرد ؟ی... تو مردیگیم یدار یبرنا... تو چ یگیم یچ-

زن؟ مگه اون  هی یو اون برا نیعروسک دست ا ی... شدیکن یم یمادرت باز

پشت به  ؟یکنیعمر زحمت کشتو فداش م هیمادر  نطوریبرات اورده که ا یچ

 و رو به، به دست اوردن اعتماد اون؟ آره برنا!؟ یکنیحرف من م

 یلی. خستیمن ن یزن تنها برا هینکن مش مش! اون زن  یبحث رو جناح-

 رو بهم ثابت کرده. با وجود بچه داشتنش... زهایچ

 دو ضربه به صورتش زد: مهوش



 !؟یچ-

 مادرش ادامه داد: یها تیتوجه به حساس یب برنا

 مردونه به ارم،ی. اگر قرار باشه به دستش بدهیجنگ شیردونه تو زندگاون م-

ده. چه مرگم ش دونمی. نمرمیرو بگ یقلب لعنت نیا یجلو خوامی. نمارمیدستش م

که چششون دنبال  یابونیخ یتو یطفل ها نیانگار گمش کردم. انگار مثل ا

ثابت کنم خائنه،  خوادیحرکتشه. دلم م هیو اونه، چشم دنبال  نیدست ا

! انداختمش تو لونه زنبور رونیانگ رو زدم به دامنش و زدم ب نیا یدروغگوئه، حت

 ... یفرار کردم ول یو خودم با آب تن

 اش زد: قهیضربه به شق دو

 داشی. پگردمیفرار م یراه برا هیآروم و قرار نداره. دارم دنبال  یمخ لعنت نیا یول-

سوراخ و  چی. اما... اما اگر همونمیتو نم یها حتیمنتظر نص رم،یکردم خودم م

 نکردم... دایفرار پ یبرا یسمبه ا

 :دیصورت مهوش، تکانش داد و محکم غر یباال برد و روبه رو دست



بابامم  یبابا یبابا یکه نه تو، نه بابا ارمیبه دستش م یبه عظمت خدا قسم طور-

 خواستم بزاره! ینتونه دست رو

 باال رفته اش را در هوا تکان داد: دست

 وسالم، نامه تمام! ختم جلسه!-

 اصالح زیدهانش گذاشت و عقب عقب رفت. پشت م یدست رو یبا ناباور مهوش

و  دیرغ یم دیترد یکه ب ییآرام گرفت. با بهت به برنا یچوب یصندل یبرنا رو

 . ستیزد، نگر یمحکم حرف م

 ! دیزخم دلش شده بود، د امیاال میکه قد ینبرنا را مصمم و مطمئن مانند خا نیا

 :دینال فقط

 ...یدونیبرنا! خودتم م ستین نیحقم ا-

 ت:قلبش گذاش یاز جا بلند شد و به سمتش رفت. سر را گرفت و آهسته رو برنا

 ،یبود یراض یکنم. اگر آخرش از راو یم فیروز کامل واست تعر هیقصه شو -

بگو اما اگر از زن داستان خوشت اومد، فقط مرد باش و مثل  یخواست یهر چ



سپر کن و بگو حق با اونه! االن نه! االن نه چون ته قصه رو معلوم  نهیاالن س

 !ینکرده اون راو

 :دیسرش را بوس فرق

 واسم!؟ یپز یدلم برات تنگ شده بود! فسنجون م-

... چه خوب که دیارز یم یا ینگفت. آرامش االنش به هر علت بعد چیه مهوش

 و مرد بود! دهیپسرش ورز
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 یشکمش جا یکه سر مادرش را رو یبرنا زنگ خورد. به همان آهستگ لیموبا

 کنار بالشش رفت.  ل،یداده بود، آن را برداشت و به سمت موبا

 !یمحب یجانم آقا-



رو پرداخت  نهیهز نیدر حال حاضر ندارن که ا یدرست حدس زدم! خانوم فاراب-

 کنن!

 زد: یلبخند تلخ برنا

 ام؟یو کجا ب یحله! ک-

 ها! یشاک نیهماهنگ کنم که باشن! همچن یبا خانوم فاراب دیبا-

هماهنگ  یها و نه من، فقط خانوم فاراب ینه شاک ،یکه خانوم فاراب یهر زمان-

 کردن، من هستم!
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 شد.  یکیسرش  یهجوم آوردن مهوش رو با لشیکردن موبا قطع

دارم " یخونه و بگ یایب نیمال نیخون زارمی. نمیبرگرد نگیبه اون ر زارمینم-

سودا  یطاقت ندارم دم در زده بشه و تو با سر ب گهی! د"آب بده. وانیل هی. رمیمیم



ندارم قدرتشو!  گه،ی! ندارم د"دوش ریمامان برم ز" یو بگ یایب یو دهن الکل

 نه؟! ای یفهمیم

 :دیو مطمئن نال ختیمادرش را محکم گرفت و فشرد. نگاه در نگاهش ر دست

ونه در خ یبا دهن الکل دمیشم. بهت قول شرف م نیو مال نیخون گهید زارمینم-

و جلومو  یکن ینامرد یخوایوجود و شرط و شروط باز هم م نیتو نزنم! با ا

 !؟یریبگ

 سر پسرش قرار گرفت: یمهوش رو سر

و صدا و ت یاون شد چوب ب ،یبابات خراب کرد شیخودتو پ تیشخص یوقتاز -

د و دل هم در یو برا نینیبار نشد مثل بابا و پسر بش هیصداتر!  یب وارید یشد

 نویا یکشم ول یکشم. با جون و دل م ی! اگر قراره جور باباتونو بکشم، منیکن

 جون گهیو د رهیمب ه،داره. اگر بشکن یبدون دل منم طاقت و صبر و حوصله ا

 که کنارتون باشه! ستین یدر نکنه، مهوش

 یدهان مادرش گذاشت و فور یاز جا بلند شد. دست جلو عیسر یبا حرکت برنا

 . دیبه آغوشش کش



 یتار مو هی یجورمو! درد تو سر من اگه بخوا یدردتو مش مش! نکش نمینب-

اون  ای ؟یکه تو جورمونو بکش می. مگه ما بچه ها مردیجمع کن نیزم یمنو رو

 پدر... 

 دهانش گذاشت و چشم درشت کرد: یدست رو هیبا بغض و گر مهوش

 . مینیارامشو بب یتورو قران صدا نکن. تورو به ابالفضل بزار رو-

 یکیو با  دیکش یقیو دهان بست. نفس عم دیمادرش را د یاشک و عرق ها برنا

 خود تا مادرش، آرامش کرد.  یکردن فاصله 

 رو پس بدم! ییبنده خدا هی یبده دی! باسیپل یاداره  رمیم-

  ؟یک-

 :دیکش ینفس کالفه ا برنا

 سوزان!-

 :دیمحکم پر ینگاهش، با نگاه انینگران نگاهش کرد که برنا م مهوش

 نگران... نباش!-



 هستم!-

 یواخیبه موال! م هریجلو نم گهینباشه قدم از قدم د ینباش مش مش. دلت راض-

 نداشته باش! یبه اون زن کار یله کن! ول ،یمنو له کن

 رو گرفت و گفت: مهوش

 دختر...  هی دیاون مادره. زنه. تورو چه به زن؟ تو با-

 ساله؟ سر حال و سرمه به چشم؟ 68-

 نگفت و او ادامه داد: چیه مهوش

تا دختر و پسر هم دنبالش باشن، 0ثابت شه،  شیگناه یاگر قرار باشه ب-

 !رمشیگیم

سر و کله زدن با  یمادرش کاشت و از آنجا که حوصله  یگونه  یرو یا بوسه

 رفت. رونیپدرش را نداشت، بالفاصله از خانه ب

 زنگ خورد: لشیشدنش، موبا نیبا سوار ماش همزمان

 !؟یکشیباش! چک م نجایبعد از ظهر ا0ساعت -



 !کشمیاونجام! دسته چک م0ربع به  هی-

 

* 

 خونه! رمیباراد داداش! من دارم م-

 شد، باراد بود.  یکه از برنا خارج م ینفر نیطبق معمول آخر 

 !؟یریم یبا ک-

 را در آورد: لشیبرد و موبا فشیسر درون ک باران

 !گهیبا ستار د-

 خورد.  یچرخ یصندل یرو باراد

 رتیرگ و غ یهم ب ینیزم بیبه شدت س یول ستمین یرتیغ یبه شدت بر-

 !ستمین

 کالفه نگاهش کرد که او ادامه داد: باران



ه . فکر کردیدی. بهشم رو نمینیشیفقط عقب م ،یایو م یریپسره م نیبا ا-

 خونده!  یخیکامال خط م ارهیبه دستت ب تونهیداره م کلیه

 :دیکج کرد و پرس یسر باران

 !؟یهست که اضاف کن یا گهید زیچ-

 سر تکان داد: باراد

 بله هست!-

 متعجب نگاهش کرد: باران

 !؟یچ-

 اش نشانه گرفت: یبا خودکارش را به سمت روسر باراد

قب ع ایجلو  یرو صندل ابون،یبرنا سر کوچه، خ چ،ی! من هتویبکش جلو روسر-

 ن!ک یریشگی. پس پیالزم ش وندیدم گوشت که پ زنهیم نیهمچ نتت،یبب

 و سر تکان داد: دیخند باران

 بله چشم!-



 کرد: یساختگ یاخم باراد

من گرم باشه که اگر برگشتم خونه  یجان! غذا یچشمت کور! دندتم نرم آبج-

 کنه! یمارستانیبپاشه و همتونو ب دیکل بدنم. اس ینبنده تو چکیمعدم گل پ

 رفت، کشدار لب زد: یکه به سمت در م یدر حال باران

 باااااشه!-

 زد و با خود گفت:اش  یخال یبه جا یلبخند باراد

... آخ ی! آخ برگهیخل بدتر از خودم بزارم د نیسر به سر ا دیبا ستیبرنا ن یوقت-

 شدم! "برنا"ابونیب نیا ریتو اس یکه ب ییکجا

 و ستار رساند.  نیبلند خودش را به ماش یبا قدم ها باران

 سالم!-

 با لبخند نگاهش کرد: ستار

 !یسالم! خسته نباش-

 در عقب را گرفت. باز کرد و نشست.  ی رهیزد و دستگ یکج خند باران



 باران گفت: ن،یماش یمحض نشستن ستار تو به

 یخبر . توستیفکر کنم االن موقعش ن یول نم،یمهتاب و سوزانو بب خواستمیم-

 ازشون؟! یندار

جواب  نیزد و در همان ح یدور چرخاند، دور دو فرمانه ا کیفرمان را   ستار

 داد:

 یرارو ب نیرحسیکه گفت ام دمیصبح که باهاش در ارتباط بودم، شن نیتا هم-

و رصد  یپزشک قانون مونهیحاال م گهی. دمی. امضاهارم زدمیکرد یوکالت راض

 خونه!

 باال انداخت: ییابرو باران

 خسته شدم امروز! یلیچشامو رو هم بزارم. خ یآهنگ بزار کم هی-

 :دیلب نال ریز ستار

 واسه من! تیخستگ-

 :دیپرس باران



 !؟یگفت یزیچ-

 عاشقانه خرجش کرد و نچ کرد! ینگاه ستار

 

* 
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 نشسته بودند.  زیمرتبط با پرونده دور م افراد

 !یفاراب نیرحسیبرنا و ام ،یها، کارن محب یاز شاک ندهینما دو

 یکارن محب یچشم کیبه چهره داشت،  یشیبلند و ر یها که قد یاز شاک یکی

 :دیو پرس ستیرا نگر

 !ن؟یکنیشروع م یک-

 باال انداخت: ییابرو یمحب کارن



 چیجلو باشه نه ده بر ه چیبر ه کینگاه کنه که  تونهیم یرو کس یچشم هی-

 !میکن یشروع م انیب یعقب! خانوم فاراب

 :فتادیاز زبان ن یخورده بود ول کهیبا آنکه  مرد

 !ادیچک بکشه، اون چرا ب خوادیم نیا-

 بلند کرد: ییصدا یمحب کارن

 یو بزن رو نینوشته شده! حاال بش نطوریپرونده ا ی! چون توخوامیچون من م-

 نشن! تیاذ گرانیکه د لنتیسا

 زد و گفت: شیپا یرو یکه به همراه مرد مذکور آمده بود، ضربه ا یشخص

 ! شر نساز منصور...شیه-

منتظر آمدن سوزان بودند که در اتاق زده شد و به متعاقب از آن سوزان و  همه

 مهتاب وارد شدند. 

 اوراق را جدا کرد: یمحب کارن

 !نیاریب فیتشر یاز خانوم فاراب نمیا-



سوزان، لرزان و پر از غم سر بلند  یصدا دنیبود که با شن ریسر به ز نیرحسیام

او  یچهره  یطرح نگاهش را به تابلو نیرت نی. غم گدیکرد. سوزان اول او را د

 کردن گفت: یپاشاند و در حد لبخوان

 داداش؟! یخوب-

حرف زدن نداشت.  یانداخت. نا ریسر تکان داد و ناراحت سر به ز نیرحسیام

مدام ذهنش در آن شب و حرف زدنش با رخساره در گردش بود. تمام وقتش 

 آوردن و بس! ادیشده بود رج به رج صورت حسام را به 

شصتش خبر دار  ،یهنوز قدم اول را برنداشته بود که با حرف کارن محب سوزان

 شد. 

 نیتا بعدا ا نیامضا بزن یمنصور آقاخان یپشت چک رو به نام آقا رزادیپ یآقا-

 جمع! یکنم و بدم خدمت همگ کسیرو من ف یادار ینامه 

ند، جانش را کرده بود دنیشدنشان قصد بلع دهیکه با کش ییبا نفس ها سوزان

 و کالفه به برنا انداخت و گفت: یعصبان ینگاه

 !خوامیپول و کمکو نم نیمن ا-
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 !خوامیپول و کمکو نم نیمن ا-

سوزان جمع را از هم گسسته کرد. همه سرشان را باال آورده  یمحکم صدا زنگ

 . ستندینگر د،یکش یزبانش شعله م یکه آتش رو یو متعجب به سوزان

 !؟یمحب یحرف بزنم اقا یباهاتون خصوص شهیم-

 یگفت و از جا بلند شد. برنا همزمان بلند شد و دست رو یا "بله" یمحب کارن

 گذاشت.  یکارن محب یشانه 

 !زنمیمن حرف م-

 و نفس زنان به مهتاب اشاره داد: ستادیا نهیدست به س سوزان

 !ای. دنبالمون بزنمیدم حرف نمآ نیمن تنها با ا-

 گفت. سوزان قبل از آن دو، روبه جمع گفت: "باشه "لب  ریز مهتاب



 !ادیب شیپ یمشکل فتهیب قیجلسه به تعو قهیکنم اگر چند دق یفکر نم -

شکل صادر کرد. بماند که آن دو  نیسر تکان داد و اجازه را به ا یکارن محب 

را ساکت  شانیبا چشم، هر دو یها غر غر کردند و کارن محب یشاک ی ندهینما

 کرد. 

 یجا نیتر ی....، در جنوب یمنطقه  سیپل یاداره  عینه چندان وس یمحوطه  در

نشست. دو طرفش را دو  یصندل یشد رو یجا محسوب م نیکه گوشه تر اطیح

 داده بودند.  لیاما پر برگ تشک وهیدرخت باال بلند بدون م

اما باز هم همان انسان محترم  دیجو یخورد. لب م ی. حرص مبود یعصب

ماند تا ثابت کند محکم بودن به ناسزا گفتن و زور چرباندن به طرف  یشگیهم

 !ستیمقابل ن

 ی! گرما، گرمادهیاما چه فا دیبرنا در کنارش، گرما به جسمش بخش نشستن

 بود و نه  عشق! تیعصبان

 بکش کنار!-

 از دهانش خارج کرد.  یا دهیکش "هوم" برنا



 .ستیدرد ما درد خودمونه و به تو مربوط ن-

 :دیکش یپووف کالفه ا برنا

 نه تو! حرص نخور! کنمیکمک م نیرحسیمن دارم به ام-

 را کنترل شده باال برد: شیپوزخند زد و صدا سوزان

به تو نداره. اصال  یازیداره، ن یو وص لیمنه نه تو، وک یپسرخاله  نیرحسیام-

نامرد که فقط بلده بکوبه و له کنه  هینگفتن  ریچرا به تو زنگ زدن؟ گفتن خ

 له شده بشه! هیقراره کمک حال 

 :دیرا درون دهانش کش شیلب ها برنا

 دهن منو باز نکن سوزان!-

 کرد: رهیانداخته اش را به او خ نییپا یچشم ها سوزان

ه رفتن داره! تو با چ شیتو تا کجا قصد پ یرو نیا نمیبب خوامیبزار باز شه! م-

! نه من، نه پسرخالم و نه خانواده م! میخوا یتورو نم ؟یکمک کن یاومد ییرو

حرف رخساره و جد و آبادشو  شیک یکه تو ی. روزمیندار یازیما به نامردا ن



 تمدونسیم دیبا ،یکرد پول هی یاون طرالن مادر مرده رو سکه  ای یدیکش شیپ

 عکس هی هیکردم و مات  تیکردم. خر یبهت اعتماد م دی! نبایهست یچه نامرد

به دست همون نفر داره  دونستمیبودم، نم رانیو مدل شدن تو و رفتن خودم از ا

 ! شهیم شیک

 و ادامه داد: دیگشاد کرد و از ته دلش غر چشم

 یت بدو نجا یکن ینوح و خانواده م رو سوار کشت یمن ازت متنفرم. اگر بش-

فرم. باز هم متن ،یو همه رو بکش یرو غرق کن یاون کشت یبازهم متنفرم. اگر بزن

 بده.  رییحس منو تغ تونهیبدت نم ایخوب 

 چشم بست و باز کرد: برنا

 عشقه! مهیتنفر ن-

 :دیکش شیلب ها یرو یلبخند مسخره ا سوزان

کالم منو ! ختم این گهیمثل تو بحث نکنم! برو و د یکیبا  دمیم حیترج-

 !میندار یازیکه به تو ن نهیا نیرحسیام



من نشسته و منتظره  شیپ یخودت نکن! وقت یزنونه  یاونو وارد حس ها-

 کمکه! نیبه ا یراض یعنیامضائه، 

 به نشان تاسف تکان داد: یسر سوزان

ورد باشه که با خ یکی دیبا کنه،یته چاه حس م یاون خودشو تو ی! وقتگهیآره د-

 !ادیهولش بده که حال ب شتریب نیکردنش همچ

 من هولش ندادم. خواهشا دلت از من پره چرت و پرت نگو!-

قرار  ؟یکرد دایپ یاحساس وفادار نیرحسیبه ام نقدریتو چرا ا دونمیمن نم-

 .یاز مادر بش زتریعز ی هیدا ستین

 جا بلند شد و ادامه داد: از

ش پس یمن احترام قائل یذره برا کی! اگر ری. چک رو پس بگکنمیپولو جور م-

 ! ریبگ

 دو کف دست بود! یبلند شد. قدش تا قدش سوزان به اندازه  برنا



تو احترام و عالقه قائل باشم که اگر اون روز برسه،  یکه برا ادیب یخدا نکنه روز-

و، تو که به ت یکنم هر کس یم ونیحق نداره به تو نگاه چپ بندازه. من فک ایدن

 . کنمیم قائل باشم، اگر بشم خودمو فراموش ماحترا تونمیبگه! من نم

 پوزخند زد: سوزان

 . یرو به سمت باز کرد رادیکه راه ه یخودتو فراموش کرد-

 :دیحرفش پر انیم برنا

 نه دهن تو! گهیباور کردم. چشم من راست م دمیرو که د یهر چ-

و  میکرد یکیدست به  رادیچشمت اعتماد کن. من با ه تیپس برو و به واقع-

 م!ا یکن! من راض یزندگ تیواقع نی! برو و با انیزم میبزن میخواستیتورو م

 اشت:حرف نگهش د کیو با گذشتن از کنارش، قصد رفتن داشت که برنا با  گفت

 ! نایآدر-

 :دیبرگشت و پرس سوزان

 شده بچم... یچ ؟یچ نایآدر-



 یو کم یحتبار با ترس و دلهره، نارا نیاول یآب دهان قورت داد و برا برنا

 گفت: تیعصبان

 کنم!  یم یبه باباش معرف نارویآدر یکمک رو قبول نکن نیاگر ا-

 !د؟یونگ یزیتوانست چ یسوزان گرفت. نگاهش بالفاصله تار شد اما مگر م قلب

 !؟یگفت ینامرد چ یتو... تو-

 سپر کرد: نهیو س دیکش یقینفس عم برنا

 !گمیکمک کنم م یبه جان مش مش اگر نزار-

 انشیو تماشا ستادهیا نهیکه تا آن زمان، با فاصله از آن دو؛ دست به س مهتاب

 حواسش پرت شد. لش،یکرد، با خوردن زنگ موبا یم

 بله!-

 خب...-

-.... 

 ؟یتو مطمئن-



-.... 

 سخت شد کار! ؟یگیم یدار یچ-

-... 
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 قطع قطع کن تا به سوزان بگم... -

نگران خود را به سوزان و  یسست و نگاه یبلند، با دست یتند، با قدم ها تند

 برنا رساند. 

 و گفت: دیحرفشان پر نیماب

 یچ دونمینم یعنی... یعنیخبر بد دارم.  یول پرمیوسط حرفتون م خوامیعذر م-

 بگم... یبگم، چطور دیبا



 رنگ باخت: سوزان

 ...رادیه-

 مهتاب رنگ باخته تر! و

 نیرحسیاون بشه و ام لیوک خوادیکرده! م دایرخساره رو پ یاز اشناها یکیآره! -

 زندان نگه داره! یرو تو

 کرده! دایقصد دشمن شدن با مارو پ یعنی
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 که سوزان با دو به سمت داخل اداره رفت. ستینگر یبا دهان باز مهتاب را م برنا

 به نشان تاسف تکان داد: یسر مهتاب

 ! ؟یکن کاریچ یخوایم-

 را با زبان تر کرد: شیلب ها برنا



 یخرم و خودم م یرو م اروی نیا یاگر پولو قبول نکرد به عنوان شرخر چک ها-

 به من بدهکاره نه به اون آدم! نیرحسیام گهی! دنیرحسیام یشم آدمِ روبه رو

 انگشت باال برد: مهتاب

 !یدیم تیو تو رضا-

 پلک گذاشت: یپلک رو برنا

 !قایدق-

 کج کرد: یلب مهتاب

تا نقطه ضعف! با  می. نقطه ضعف داریکرد یکه دخترش رو وارد باز یبدکرد-

 .یکارت دورترش کرد نیا

 :دیاش کش یشانیبه پ یکالفه دست برنا

! مطمئن به دهی! از من ناامشناسمشیالمصب. م شهینم ی. راضشدینم یراض-

. در مقابل منم حق ندازهی. معلومه که تفم روم نمستیاز جانب من ن یقدم چیه

 !دمی. مدرک دزمیدارم. از دل نخواستم که بهمش بر



 به سمت داخل سالن کرد: یو اشاره ا دیکش یقینفس عم مهتاب

 !م؟یبر-

* 

 

 یآورد، دست رو یهر چه خورده است را دارد باال م نکهیبا احساس ا باران

 زد.  گذاشت و عق شیگلو

 :دینگاهش کرد و پرس نهیدستپاچه از آ ستار

 شد؟! یچ-

 مناسب پارک کرد و به پشت برگشت. ییرا جا نیجواب ندادن باران، ستار ماش با

 باران؟ یخوب-

 باال انداخت: یقرمز شده سر یبا صورت باران

 ن... درو باز کن...-



زرد  ییباز کرد. باران با سر و رو شیشد و در را برا ادهیپ نیقرار از ماش یب ستار

 جاده رفت و هر چه خورده بود را باال آورد.  یشده به سمت کناره 

را در آورد و به سمتش  یکوچک آب معدن ینچ نچ کنان از داشبورد بطر ستار

 رفت. 

 باران!-

 را باال برد: شیدست باال برد و صدا باران

 !ادیغلتش بده تا ب نیزم ی. روکشمیخجالت م ای... ناین-

آنکه به او احساس خجل  یسرش حاضر شد. ب یتوجه به حرفش، باال یب ستار

صورت باران  یخود، رو یرا باز کرد و با دست ها یبودن ببخشد، در آب معدن

 . ختیر

 :دیدر چشمش شد و مهربان پرس چشم

 پاشو تا ببرمت دکتر! یاگه بهتر-

 :دیخند باران



 مسمومم کرد! چهیساندودکتر چرا؟ فکر کنم -

 به خنده اش طعنه زد: ستار

 !؟یخند یم تیضیبه مر-

 باز او کرد: یبه چشم ها یاشاره ا باران

 ت!ساده س تیمسموم هیپاشو ببرمت دکتر!  یگیکه م خندمینه! به حرف تو م-

 اخم کرد: ستار

 ! دهیم صیباشه خود دکتر تشخ یهر چ ای تیمسموم-

 :ختیباران ر یت هادس یاز  آب را رو گرید یکم

 منتظرم! نی! تو ماشایدست و روتو بشور و ب-

 نگاهش کرد و در دل گفت: بیعج باران

 دل آدم جا کنه! یخودشو تو تونهیچقدر خوب م-

 زد.  یدر پ یرا روشن کرد و دو بوق پ نیماش ستار

 لب گفت: ریبا غر از جا بلند شد و ز باران



 . اومدم.. ستیتا ثابت نکنه ول کن ن یعنی-

 

* 
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 یابرو ها نیبرنا لبخند و ب یلب ها یآمدند، رو رونیکه ب سیپل یاداره  از

 بود.  قیعم یسوزان اخم

 منم! نیرحسیاز االن طرف حساب ام-

 لب کج کرد: سوزان

 !ستیمن اصال مهم ن یبدون برا نویا یمبارکت باشه ول-

 آهسته به دنبالش راه افتاد.  برنا

 تو آدمو مجبور به... -



 محکم به سمتش برگشت: سوزان

شبانه روز رو واسه من مثال بزن که خود  هیروز،  هیشب،  هی! تو یمجبور به چ-

الت دنب یو منِ احمق با کور و کر یتو کلک من بود شهی! همیبوده باش تیواقع

 . دمیدو یم

 :دیلب به دندان گز برنا

 !دمیرک دمد-

 به صورت برنا زد:  یبه خود آورنده ا یلیبا پوزخندش س سوزان

 یزدم بود؟! مدرک یتو گشت م یباالتر از دخترم که تو دستم بود و جلو یمدرک-

 بود؟!  ست،یکه دروغ گفتن بلد ن مینگاه لعنت نیباالتر از ا

 را باز و بسته کرد: شیجلو آمد. دست مشت و چشم ها یقدم برنا

 ثابت بشه! دیثابت بشه... با دیبا-

 خند زد: شین سوزان



که  یقرار داد  یمَرد یمنو جلو یکه با نامرد یمُرد یمن زمان یتو برا-

 یدمن کامال دفن ش یبرا ی. وقتشهیرو شامل م یتمام ترسم از زندگ یدونستیم

 یا لهیو اون جسم کوچولوشو وس یدیاداره دخترمو به رخم کش نیا یکه تو

 !یبه خواسته ت کرد دنیرس یبرا

 فرو برد: شیو دست درون موها دیکش یپووف برنا

. من اونکارو یحرف گوش بد یستیا یادم نم هی. مثل یکنیحرف گوش نم-

 نهیشی! مخصوصا حاال که سوء پفتهین یا گهیتو دردسر د نیرحسیکردم تا ام

 دارم شده!

 سپر کرد و گفت: نهیس سوزان

 با یکنیکه فکر م هیهمون زن یخاله پسر نیرحسیبپرسم چرا؟ ام شهیم-

 بزنن.  نیکردن تا تورو زم یکیشوهرش دست به 

 شد و او عقب تر رفت و ادامه داد: کشینزد برنا

شد  تیبا برنامه وارد زندگ یکن یکه فکر م هیهمون زن یپسرعمو نیرحسیام-

 !نیارتش بسازه و بزنتت زم هیتا با رخساره و خودش 



نار ک یکه او عقب عقب به سمت درخت ها ردیرا بگ شیکرد دست ها یبرنا سع 

 :ستادیرفت و کنار جوب ا ابانیخ

 رادیاون ه ی هیی. من الل نبودم، کامل قضیدیپرس یاز من م یتو اگر مرد بود-

 . کردمیرو واست باز م یعوض

 :ردیاشکش را بگ یتا جلو دیبه دندان گز لب

 یبا اون عوض نکهینه ا یرفتیو م نیزم یزدیکالم منو م هیبا  یاگر مرد بود-

 شدن باشم!  میلونه موش واسه قا هیو االن من در به در دنبال  یروبه روم کن

 گرفته اش گفت: یباال برد و با صدا دست

 !نمیبینم دنیرو تو چک کش یبرنا من مردونگ-

 شد! مانیبرنا خمار و پش یها چشم

 !دمیواسه تو چک کش-

 به نشان تاسف تکان داد: یسر سوزان



 یبه دست آوردن نم یبرا دنیسپر کردن و داد کش نهیس یرو تو یمن مردونگ-

 !نمیب

ب سوزان قل دنیتپ یبرا یا زهیانگ شیتپش قلبش را به کار انداخت تا گرما برنا

 جلو رفت: یشود. کم

 !یزدم تا بشنو ادیفر-

 پوزخند زد: سوزان

مردونه  ی! تو خنده هانمیبینم یسرتق یعاشق شدن ها یرو تو یمن مردونگ-

 !نمیبینم یامروز یگذاشتن ها شیو ته ر

 را بست: شیآب دهان قورت داد مو چشم ها برنا

 ! حرف بزن دختر!؟ینیبیم یتو چ-

 خند زد: شین سوزان

 گرفتش! ینخواه ادیکه تو هرگز  یزیچ هیتو -



 یمنته یابانیپارک شده و خ یها نیبه دور و اطرف کرد. جز ماش ینگاه برنا

 نبود! دایپ یزیپهن، چ یشده به جاده ا

 از آسمان قرض گرفت: قیعم ینفس

 بزن... ادشیفر س،ی! بگو، بنورهیبگ ادی یروز هی دیبا یهر نابلد-

اه توجه به نگ یبه آژانس زد و ب یزنگ لش،یپشت کرد و با در آوردن موبا سوزان

 منتظر برنا، ادامه داد:

 !گمیبهتون م نی. اومدگمیمقصد رو نماالن -

 !رسونمتیخودم م-

 :دیاش کش یشانیپ یدست باال برد و رو سوزان

 !ستین یازی! نیشما متعال یلطف عال-

 :ستادیو محکم ا دییدندان بهم سا برنا

 !رسونمتیم گمیم-



 یرا باز شیپا ریز یکرد. شروع کرد با نک کفشش گِل ها یتوجه یب سوزان

 دادن!

 !؟یدیسوزان! چرا جواب نم با توام-

 محکم سر باال کرد: سوزان

 ییو! زورگفهمیو نم شناسمیرو نم تینیغرور و خود ب نی. اشناسمیچون تورو نم-

 فرق کرده.... زی! االن همه چمیقد رانیا یها لمیبه ف گردهیها برم یباز رتیو غ

 به زبان آورد: بیعج یحرف  ب،یعج یداد که برنا با لحن یادامه م داشت

! دمیکش شیکه زدم و دخترتو پ یخوام! بابت حرف مسخره ا یمعذرت م -

 خوام! یمعذرت م
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 :دیپرس اریاخت یمتعجب نگاهش کرد و ب سوزان

 !؟یچ-

 کرد: سیرا به زبان خ شیلب ها برنا

 خوام!  یمعذرت م-

معذرت خواستنش را با مشت کردن آن ها  یدر هوا تکان داد و سخت یدست

 آسان کرد:

 کردم! یدخترت رو وارد ماجرا م دینبا-

 کج کرد و گفت: یلب سوزان

 زور یرو باور ندارم. مرد بودنت رو باور ندارم. حت تیمونیتورو باور ندارم. پش-

طرف حساب  یخوایدرست کردن ماجرا رو باور ندارم. م یبرا تیظاهر یزدن ها

 ره،یبگ ادیتا بابا گفتن رو  یاریدل پسرشو به دست ب دیاول با ،یباش نیرحسیام

 باش! نیرحسیاوردن ام رونیبعد به فکر ب



 دوشش محکم کرد: یرا رو فشیک

 خداحافظ!-

 سوزان!-

اش خفه کرد و آهسته به سمتش  یدرون ی. قلبش را با صداستادیا سوزان

 برگشت.

 !زدیم دتیداخل اتاق داشت د یاروی نیمقنعه ت رو بکش جلوتر! ا-

ا که مطمئن یا یبدون منتظر ماندن به سمت تاکس نباریپوزخند زد و ا سوزان

 رفت.  د،یکش یانتظار او را م

ش ا یشگیحرف مهتاب به او، با اعتماد به نفس هم نیآوردن آخر ادیبا به  برنا

 را در آورد. لشیموبا

 !؟ییالو... کجا-

-... 

 ! یبرام انجام بد یکار هی خوامیم-



 

* 

 

 آمدند.  رونیب مارستانیب از

 . ستین یزیبهت گفتم که چ-

 :"اخم کرد ستار

 راحت شد!  المیخ-

 :ختیر یعشوه ا باران

 دلم بزارم آخه! یهمه اخم و غرورتو کجا نیا-

 زد: یلبخند ستار

 سر من! یسر من! اصال درد تو، تو یبزار رو-

رنگارنگ درون دستش  یکرد. انگار بادبادک ها یدر دل احساس خرسند باران

 کردند.  شیرنگ رها یآب یداده و در آسمان یجا



 شد: کیبه ستار نزد یدهان قورت داد و اندک آب

 ...گمیم-

 اش شد: رهیپر حرف خ یپر تپش و نگاه یبا قلب ستار

 جانم!-

 پا و آن پا کرد: نیا یکم باران

 !رونیب میبر ی... خواستیوقت اضافه دارم که... که اگر خواست کمیمن... من -

 به عرض لب زد: یخنده ا ستار

 من نوکرتم دختر! -

ها  اردگیو جسم باران کند، با دستش، درست مثل باد میبه حر یآنکه تجاوز یب

 اسکورتش کرد! نیبه ماش دنیدور کمر باران را حرمت باران کرد و تا رس

کرد از تکرار  یکارش را به اتمام رساند که انسان حض م بایو ز فیظر آنقدر

 در وصفش! یجمله ا

 مرد بود... او مرد بود... او مرد بود! او



 

* 

 ریز و ستیبرنا قرار داشت، نگر یخانه  یکیمهتاب که در نزد یسر در خانه  به

 گذشت و وارد شد: شیاز در باز شده بر رو انیگو "ااهللی"لب 

 !؟یستیصاحبخونه! ن-

و  یاصفهان یاول مهر مهتاب بر دلش نشسته بود. لهجه  یهمان لحظه  از

 صورتش را دوست داشت.  نیدلنش یمایس

 !زمیداخل عز ایجانم... ب-

 تعارف وارد شد.  یب

 یاز راهرو ییاز در آوردن کفشش، چمدانش را دم در رها کرد و خود به تنها بعد

 ه پشت آن راه پله قرار داشت، گذشت. ک یتنگ

برنا  یتفاوت که خانه  نیبرنا بود. با ا یمانند خانه  بایساخت خانه، تقر ی نحوه

 نسبت به آنجا داشت.  یبزرگتر یمعمار



 اپن بود.  ریو آشپزخانه اش غ5خانه،  یخواب ها تعداد

 لب زد:  ست،ینگر یخانه را م واریکه در و د یحال در

 !یجمع و جور یچه خونه -

 دوش او، گفت: یشانه اش گذاشت و با در آوردن کت از رو یدست رو مهتاب

! تمام مدت دلم ؟یکرد یمامان بزرگت رو راض یقابلتو نداره خانوم! چه طور-

 خواستم خودم باهاش حرف بزنم! ینگران بود. حت

ا پ یبنفش رنگ خانه نشست و پا رو یتک نفره  یاز مبل ها یکی یرو سوزان

 انداخت.

 و مکالمه شان فکر کرد: هیبه عط الیفراغ خ با

 

" 

 ه،ی.. سخته، زجره، نشدندونمیدختر من باش! م نیتورو خدا مراقب ا یمامان عط-

درد منو به جون بخر تا بتونم بخندم.  نبارمی. ایکرد دیاما تو بارها منو رو سف



 نیاز ا دخترم و خودت . بتونم بارونیرو با تن سالم بکشم ب نمونیرحسیبتونم ام

 . میبر رونیجهنم دره ب

 مهرآنا بلند شد: یصدا

 من کجا؟! یهوش! ب-

 :دیخند قیعم شیناراحت انیم

 ایدن ایمن دن یبرا ییپا ی! تو فعال ژست رو مقیشود رف یتو به من سر نم یب-

 دختر اونقدر نی! انیدونیمهتاب بمونم. جفتتون م شیارزش داره! من مجبورم پ

 اعتماد کردم! اریاخت یکرده بود که ب دواریو زنش رو ام نیرحسیام

 چشمک زد: مهرآنا

 م...  هیهمسا ایحاال بخاطر اونه -

 مهرآنا را با اخم رد کرد: ثیخب لبخند

 !کلمیبه ه ندازهیام که اسمشم رعشه م ی. انقدر ازش شاکیحرف نزن مهر-

 کرد: میدهانش ترس یرو پیشکل ز مهرآنا



 دهن!از من بسته شدن -

 مشکوک نگاهش کرد: هیعط

 !ه؟یچ هییقض-

 باال انداخت: یشانه ا الیخ یب سوزان

من ممکنه به مدت  ،یمامان عط گفتمی. خب مزنهیمزاحم بدذات حرف م هیاز -

 . نیرحسیام یبمونم. حداقل تا جواب گرفتن پرونده  یادیز یلیخ

 :دیدامنش کش یرو یدست هیعط

 !یدونیخودت صالح م یباشه دخترم. هر جور-

 

" 
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شربت را به  وانیداد، ل یم حیسوزان که توض یبا اتمام فکر و حرف ها مهتاب

 دستش داد و گفت:

 . یشد و اومد یخب خداروشکر که راض-

 لبخند زد: سوزان

رخساره قرار بود  یشدن آشناها دایو پ نیرحسی. خب... در مورد امزمینه عز-

 !میحرف بزن

از پشت خانه و همزمان  یبیمه یباز نشده بود که صدا چارهیدهان مهتاب ب هنوز

 شد.  دهیخانه شن ییاز طرف جلو یبلندتر یصدا

 از جا بلند شد: یفور سوزان

 چه خبره... -



 هراسان بلند شد: مهتاب

 ... صبر کن چک کنم!دونمینم-

ش که صورت یرساند و از پشت پرده به مرد یپشت اطیح یخود را پنجره ها یفور

 . ستیبود، نگر دهیپوش

 :دیصورتش کش یرو دست

 دزده! یوا-
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 کردند.  یسوزان را خال قلب

 !؟یچ-



 :دیرفت و با استرس از سوزان پرس لشیبهت زده به سمت موبا مهتاب

 !س؟یزنگ بزنم؟! بزنم پل یکنم؟! به ک کاریچ-

 هول شده تمام چراغ ها را روشن کرد و با لکنت گفت: سوزان

 !سی! ب...بزن پلدونمین.. نم-

 هراسان درخواست کمک کرد.  یرا گرفت و با لحن سیپل یشماره  مهتاب

که از نرده ها قصد  یرا قطع کرد و با ترس به مرد لیو چطور موبا یک دینفهم

 :ستیگذشتن داد، نگر

 تو...  ادشیم نیا ادیب سیتا پل یوا-

دسته بزرگ در دست به سمت سوزان  یسمت آشپزخانه رفت و دو چاقو به

 برگشت:

 ... ریبگ نویسوزان! ا-

 زد: چاقو را پس سوزان

 کنم! یتکرار نم نویرحسیکار ام-



 کرد: یعصب ینچ مهتاب

 ییها لهیاز چه وس ییچه وقت چه استفاده ها دونمیگفتم! من حقوقدانم! م ریبگ-

 دستت...  ری! بگیبکن دیبا

به  یو فور دیبرد اما باز هم دستش را پس کش شیدست پ نهیبا طمئن سوزان

 سمت مبل ها رفت. 

 دستم آلوده به کار اشتباه بشه! خوامینم یبزار منو بکشه ول-

 ادی ، برنا را به"دنده هیکله شقِ و "گفت  یحرف برنا که م ادآوردنیبا به  مهتاب

با سوزان  یو شماره اش را بدون هماهنگ دیکش رونیرا ب لشیموبا یآورد. فور

 گرفت.

 مهتاب؟! یزنیزنگ م یبه ک-

المپ ها را خاموش  کرد،یکه به سکوت دعوتش م یدست باال برد و در حال مهتاب

 کرد.

 الو آقا برنا...- 



 د،ییپا یرا م رونیکه ب یاز جا بلند شد و به سمتش آمد.  مهتاب در حال سوزان

 با دو دست سوزان را کنترل کرد و به برنا گفت:

 . دزد اومده خونم! ییمن! از در جلو یخونه  ایب-

-... 

 !یآره! از در پشت-

 کرد.  شیاپن رها یرا قطع و رو لیموبا

 به سرم نزد.  یا گهی. فکره ددیب...ببخش-

اش را باز کرد و منتظر  یرا وسط سالن رها کرد و به سمت در رفت. چفت سوزان

 آمدن برنا ماند.  یبرا

مرد مشکوک ملقب به دزد،  دانستینگذاشته بود و خوب م قهیچند دق هنوز

آخره  یرا انتخاب کرده و منتظر برا یکارش وقت نامناسب یاست برا دهیفهم

 وقت شدن شب است. 

 به سوزان گفت: آهسته



 اخر شب مونده. یفکر کنم منتظر برا-

 و آب دهان قورت داد: ستادیا یبا دلهره کنار سوزان

 ... ییدستشو رمی. مزننیدلمو چنگ م یوا-

کرده بود رفت.  در خانه را اشغال  یکه قسمت شرق ییها ییسمت دستشو به

 یتار م شی. چشم هادیشد و صورتش را چند مشت آب پاش رهیبه خود خ نهیآ

عقب  و  دیاش کش یشانیپ یزد. انگار تب داشت. دست رو یو قلبش تند م دید

 هیو تک تکرد، رف یم داریاش انسان مرده را ب یکه سرد یواریعقب به سمت د

 داد. 

 آخ... -

 :دیو از خود پرس دیکش یقیعم نفس

زن بعد گند ب یو نحسه! بزار برس اهیقدمت س یخدا لعنتت کنه که هر جا رفت-

 مردم! یبه زندگ

 کرد: یم دیتهد یکه با تن بلند دیبرنا را شن یصدا



 شرف...  یب رونیب ایمردک... ب-

 رفت.  رونیسرش، صورتش را خشک کرد و آهسته ب یشال رو با

در دست، سر مرد الغر اندام ِ سر  یبا چوب بلند شد که خیم ییبه برنا نگاهش

 یاش را در جوار خود محکم گرفته است و به داخل سالن م دهیدر جواب پوش

 کشد!

 صورتش گذاشت و صدا بلند کرد: یجلو دست

 تو...  ارین نویا-

 

* 

   

کارات باعث شده زنا بهت بگم دوجنسه! اه  نی! اه! خاک تو سرت! همگهیبزن د-

 اه... حالم بهم خورد... 



اتاق خودش بود. امروز را به خود  ید یال س یرو لمیف دنیمشغول د باراد

 برد.  یلذت م دهیداده و دراز کش یمرخص

مرد داستان مشغول ماساژ دادن دست زن داستان بود که باراد با پق زدن  کارکتر

 زد: لب ار،یبس دنیو خند

دستشه آخه! خاک بر سرت.  ریز یکارت خوشم اومد. جوون. چه داف نیاز ا-

 استفاده کن احمق!

را متوقف  لمیخورد را با غر زدن باال آورد. ف یدستش زنگ م ریکه ز لشیموبا

 کرد و جواب داد:

 الو بله!-

 سالم باراد!-

 کند! زیبرد تا مغزش آنال وقت

 سالم. شما!؟-

 !امیبرد-



 قفل کرد! مغزش

 الو...-

 نشده بود.  نیروت هنوز

 !؟یالو باراد... هست-

 به من زنگ نزن! اسم خودتو داداش نزار! گهیقطع کن! د-

 نگهش داشت: ایرفت که حرف برد یبه سمت قطع کرد م دستش

 !هیمرگ و زندگ--

 نگه داشت! دست

 !شنومیم-

 !نمتیبب دیبا-

 و داغش کردند: ختندیصورتش ر یرو زغال

 !کنمیم قطع-

 :دیرا شن ایبرد یهول شده  یصدا



 در مورد برناست!-

 . دیکش پووف

 !شنومیم-

 . دیکش ینفس کالفه ا ایبرد

 منتظرتم.  نیتو ماش ن،ییپا ایباراد! ب شهینم یتلفن-

 را محکم فشرد: لیموبا باراد

 ما؟  یدر خونه  یایب یچطور جرات کرد-

 افته! یم یدردسر بزرگ یوگرنه برنا تو ایکار من با توئه نه خونه! ب-

 :دیاش کش یشانیپ یرو یدست باراد

 افتن دنبالم!  ی. مامان و باران مامیب تونمیمن االن نم-

 مگه؟! یبچه ا-

 را باال برد: شیصدا



رتو ... بگو زکنمیداغون م لویموبا زنمیمن اعصاب ندارم بخدا م ایتورو سنن! برد-

 تموم شه بره... 

 ! یبرگرده به کشت خوادیبرنا م-

 باراد! یرفته  لیتحل یصدا و

 تو؟! یگیم یچ...چ-

 

* 
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 !ارم؟یب یخوریآب م-



 دست باال برد! سوزان

 نه!-

 با آرامش به سوزان انداخت: ینگاه

 !؟یبه من توجه کن شهی!؟ میآروم باش شهیاالن م-

 اش برد: یشانیملتهب دست به سمت پ سوزان

 !یمامان عط یخونه  رمیمن م-

 قائم کرد: شیپا یبرد و رو شیدست پ برنا

 ! ادیو م کنهیم تشوی! مهتابم شکانی! تو بشرمیمن م-

 و گرفتن دزد مشکوک، برنا و سوزان تنها شده بودند.  سیپل دنیرس با

 !مونمیمن م یبرو... تو برو.. اگه تو بر آره! -

را  شرتش یت ق،یعم یپووف دنیاز جا بلند شد. با کش ریدلگ یبا چهره ا برنا

 و قدم جلو گذاشت.  دیکش نییپا

 خداحافظ!-



 یم ییو با خود فکر کرد چقدر تنها ستیرفتنش نگر یبهانه ا چیه یبه ب سوزان

از  یمحکم دوباره ا یارد که صدابود تا نگهش د یترسد. دنبال حرف، بهانه ا

 . دیپشت خانه رس

ردنش به رد ک یبه سمتش برگشت و ب یبلند شد. برنا فور غیسوزان با ج نباریا

را  نگاهش یمشکوک زیچ چیه گوش،یباز یرفت. جز گربه ا یپشت اطیسمت ح

 شیکه همچنان ترسو و دل نگران در جا یپر نکرد. با لبخند به سمت سوزان

 و گفت: ستیبود، نگر ستادهیا

 گربه بود!-

 نشست.  شیو در جا دیاش کش نهیس یرو یدست سوزان

 بگذرونه! ریخدا بخ-

 شد: کشینزد طنتیو با ش دیرا به دندان گز شیلب ها برنا

 بمونم؟! -

 سر بلند کرد که اعتراضش را برساند، برنا دست باال برد و گفت: سوزان



 اونموقع!! فقط تا ادیکه مهتاب ب یتا زمان-

رد و ک ریتعب تینگفت! برنا سکوتش را رضا چیانداخت و ه نییپا یسر سوزان

 کنارش نشست!

 !ارم؟یحاال آب ب-
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ع کرد و را درون شکمش جم شی. پاهادیمبل دراز کش یکرد و رو یاخم سوزان

 . دیاه کش

 مامان... ییدخترم! کجا-

 را درون دهانش جمع کرد.  شیلب ها برنا



 شدنش سخته! کیشر-

 گنگ سر بلند کرد و نگاهش را به او دوخت: سوزان

 ؟یچ-

 !هیداشتن تو، کار سخت یبرا گهید یکیشدن  کیشر-

 پوزخند زد: سوزان

 شراکت نداد! یبه شما اجازه  یکس-

 مرموز نگاهش کرد. برنا

 که او دراز کش شده بود، نشست. یمبل نییآب در دست گرفت و پا یوانیل

 سوزان!-

 اما دم نزد.  دیسوزان تپ قلب

 من اشتباه کردم!-

 اشکبار شدن باردار شدند اما خود را به ندانستن نزد.  یسوزان برا نگاه

 !دمیکنار هم چ یپازل رو اشتباه یها کهیانگار واقعا ت-



 به سقف شد.  رهیآب دهان قورت داد و خ سوزان

 درصد ثابت شد!52 نیا یتو تیگناه یدرصد راه رو رفتم! ب52-

 . دیکه برنا نشسته بود، چرخ ییبه جا سوزان

 یمن برا ،یمن و دستور بد یخدا یبرنا! االن اگر بش یتو پشت پا به من زد-

 . شمیتو نم

 بلند شد.  شیهو از جا کی برنا

ر س شونمشیدهنش و م زنمیم یول کنهیم ینافرمان یگم، قلبم گاه یدروغ نم -

 جاش!

 شد.  یآتش برنا م یرو زمیگفت و ه یم سوزان

 میخودم دادم دستت! زندگ یمن بهت اعتماد کردم. نقطه ضعفم رو با دست ها-

 رو دست تو امانت دادم. 

گوشش  یدر سرش چرخ خوردند. دست رو ادها،یاثبات ها، نگاه ها، فر حرفها،

 گذاشت!



 یباشه. اگرم خواست تیزندگ یتو یکه زن درست و حساب ینخواست چوقتیه-

 میدخترمه و زندگ امیکه دن یمثل طرالن و رخساره بوده نه من یکیانتخابت 

 ! میمامان عط

 تشنه به سمت سوزان برگشت.  برنا

 . ستادیا نیبه زم رهیخ شیسره باال داد و در جا کیآب را  وانیل

در کار بود.  یشراکت دیکرد. شا یم رییتغ زیهمه چ ،یبود یاگر مرد م دیشا-

 یها تیاز اولو یکی یشدی! میو مامان عط  نایکنار آدر ومدیاسم تو م دیشا

 ... یسوزان! ول یزندگ

 کرد.  نچ

 !یرو اشغال نکرد یا گهید یمغزم، جا یجا نیتر کیاالن جز کوچ-

 نگاهش کرد. خیم برنا

 اراده به سمتش رفت. یاش دواند و ب یشانیبه پ یاخم

 !؟یدونیاز من  م یتو چ-



 سوزان را گرفت و آرام بلندش کرد.  ی قهیطرف  دو

 یدونیم یخوردم چ یم یلگد و تو پوز ،یلیکه فقط س یپناه یتو از من ب-

 مادمازل؟!

 :دیو کلمه به کلمه درون صورتش توپ ستادیبه صورت زن جوان ا صورت

 هیفقط  یوقت ؟یدونیم یشدم چ سهیمقا ایبا برد یکیکه از کوچ یتو از من-

و ر یپدر یوامونده  یتا بتونم قسط ها ایکار برد ینوجوون بودم، هولم دادن تو

م نبود انداختن میحالچیه یتو چشام نگاه کنه! وقت ستیبدم که االن حاضر ن

 دستمم یکه گوشه  یزندان به جرم تجاوز به عنف! به جرم همخوابه شدن با زن

منو هول داد توش، بابام از پولش خورد و  ایکه برد یبهش نخورده بود. به جرم

 دم نزد که حرومه و فالن و بهمان! 

 نیچ ش،یحرف ها یتوجه، فقط به دامنه  یزد اما برنا ب ینفس نفس م سوزان

 کرد.  یاضافه م حیتوض نیبه چ

 یندازیم ،یدیحکم م ،یکن یکه قضاوت م یدونیمن م یاز زندگ یآخه تو چ-

و براش  ی. دلت خوشه مادریکوب ی. فقط میزن یو فقط م نگیر یگوشه 



هم پدر بود چرا زد رخساره رو کشت؟!  نیرحسیام نطورهی! اگه ا؟یکن یم یمادر

 !دار و قصاصش کنم؟ ی لهیم یقضاوتش کنم؟ خوبه بندازمش پا ینطوریخوبه ا

 مبل نشاند.  یرا با دو دست رو سوزان

 نشست.  شیاش را صاف کرد و زانو زنان روبه رو قهی

! میزندگ یرخساره بودن خورد به پرونده  یجوون بودم انگ پدر بچه  یلیمن خ-

 نگیبه اون ر خواستمینم گهیبچه ش بگردم چون د یمجبور شدم دنبال پدر برا

ط در فق نکارمیا یگشتم. برا یم یدنبال شغل آبرومند دیبرگردم و با یلعنت

به  دیبا ناسنامم،تنگ ش نداختمیگرفتم و اسمشو م یکه رخساره رو م یصورت

 . دمیخر یجون م

بود؟  روزید یمرد همان برنا نینگفت. ا چیبهت زده نگاهش کرد و ه سوزان

 و چقدر قضاوت نا بجا در موردش شده بوده است... یاعتماد یچقدر زجر! چقدر ب

 یتو که طالق گرفت ا،یالتماس کردم برد یوقت یندویم یچ یلعنت ید آخه تو-

ه بچ یبزن به نام خودت، به خود خدا نوکر نویا یو بچه  ایو کارتم که جوره، ب

 . کنمیرو م



 گفت: تیسرخ شده اش را باز کرد و با قاطع یها چشم

 نکرد و رفت!-

 سوزان گذاشت و چشم در چشمش دوخت.  یچانه  ریز دست

باراد بچه رو زد به نام خودش! رخساره رو بعد از سه ماه طالق داد. من موندم -

 دمیتو شناسنامه ش بود! گشتم و گشتم. رس یفاراب نیرحسیکه اسم ام یزن هیو 

به تورم! شک  یکه اون روز در کافه خورد ییدکتر و تو یفاراب نیرحسیبه ام

و حال! شک کردم! به  ایدن خبر از یب نیرحسیکردم. به تو! به رخساره! به ام

 وقت به من نشون نداد! چیخوشش رو ه یکه رو یکوفت یزندگ نیخودم و ا

 انگشت نیاو را گرفت. انگشت ما ب یسوزان را آهسته رها کرد. دست ها ی چانه

از جا بلندش کرد. سوزان آنقدر مسخ و در فکر رفته  اطیاو فرو کرد. با احت یها

 کرد.  یدنبالش م یحرف چیه یبود که ب

 کرده بودند و به سمت راه پله رهیدست در دست، نگاه در نگاه خ نه،یبه س نهیس

 مهتاب رفتند.  یخانه  یها



 یسانت م67فاصله شان به  دی. شاستادیا شیاش داد و روبه رو هیتک وارید به

 که برنا ادامه داد: دیرس
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چند  که یشک کنم. به کس کردینگاهم م رهیخ رهیکه خ یحق داشتم به دختر-

 شک کنم!   زنه،یمسخره تر در برنا رو م یمسخره و بهونه  یادا هیروز بعد با 

 . دیسوزان را بوس ینیب ع،یسر یخمار کرد و با حرکت چشم

تپش قلب برنا نقش  یشد. انگار صدا داریسوزان از خواب چند ماهه اش ب قلب

 کردنش داشت! داریدر ب یادیز



بودن رابطه ات با رخساره و مثلث به وجود اومده داشتم اعتماد  یتصادف یوقت-

 رادیاز تلفنت که مرتب با ه ینتیموز مار در دفترم رو زد! پر نیرحسیکرد. ام یم

 کارم! زیم یاخت رورو اند یدر تماس بود

 متعجب گفت: سوزان

 باهاش نداشتم... یمن... من رابطه ا-

لب سوزان را  یها چهیرا شکار کرد. آنچنان از ته دل ماه شیلب ها نباریا برنا

به جان او انداخت و  ینیآتش ی. گرمادیبه کام گرفت که عقل از سر سوزان پر

 . دیعقب کش لیم یب

 صحبت یصوت لیدور در خونه م رو زد! فا ختمیریهارو م نتیداشتم پر یوقت-

که داشتم به حرف  یمن یصدات برا صیرو انداخت جلوم! تشخ رادیهات با ه

 کردم، سخت نبود! یزدن باهاش عادت م

 مات نگاهش کرد.  سوزان

 من...-



 اش رفت. یشانیبه سمت پ برنا

بلندش در  یاش را به کام بوسه اش گرفت که صدا یشانیاز ته دل پ آنچنان

 . دیچیصحن دل سوزان پ

رو بهم نشون داد که خفه  یطیکردم، بل یداشتم صداتو از ذهنم دور م یوقت-

 یبرا قایتو دق طیپدرمم دراز نبودم. بل یقلب ب نیا یبرا گهیخون گرفتم! زبونم د

شد گرفته شده بود.  یبا من تموم م تیکه عکس بردار یدرست زمان نده،یماه آ

ون هم قایکرد. دق یم یزندگ رادیرزرو شده بود که ه یشهر یبرا طیو و و اون بل

 کرد...  یم یکه زندگ یابانیخ

 یسرش م یرو دی. بااوردیب رونیکرد دستانش را از دست برنا ب یسع سوزان

آورد. امکان نداشت... آن همه  یم شیها قهیبه شق یگذاشت و فشار محکم

 نکرده بود...  یمدرک از کجا... او که کار

 یدونیشد، به من خبر داد. م رانیوارد ا رادیکه ه یروز یعوض نیرحسیاون ام-

 موند؟! یچه هتل رادیه

 و او با دهان جواب داد: دیبا چشم پرس سوزان



ه من تصادف ب یبرا نایمامان بزرگته! ا یباالتر از خونه  ابونیخ هیکه  یهتل-

 ... ومدیحساب نم

 قیرا بست و عم شیقرارشان داد! چشم ها دست سوزان را باال آورد وکنار هم دو

 !دشانیبوس

 یتا در ازا رهیگیم یهست. داره از من سوار نیرحسیهنوز هم مدرک دست ام-

 !نگیدادنشون منو برگردونه به ر

گردنش رها  یدست سوزان را رها کرد و به سمت شال او برد. شالش را رو کی

 کرد و آهسته به سمت گردنش برد. 

 کنم سوزان!  یتورو ول نم ،یگناه یموانع رد بشه و ثابت کنم تو ب نیاگر ا-

 زد.  یرا به آسمان گره م نیزم شیها اخم

 جلوت میکشور دار نیبه نام تو ا نیرحسیو ام رادیه یکنم که هر چ یم یکار-

 زانو بزنن و ازت معذرت بخوان!

 آب دهان قورت داد: سوزان



 برم...  دیچطور ممکنه... من... من با-

 "قرار داد: شیلب ها یانگشت رو برنا

 !ینقلب م یتو یبر یتونیکه م یی. تنها جایجا حق رفتن ندار چی... تو هشیه-

 .  دیرا به دندان گز شیرا بست و مضطرب لب ها شیچشم ها سوزان

 قرار نگاهش کرد: یب برنا

قرار  یبدارم  یمست یب یبا صد نوع مشروب نتونستم به رخساره دست بزنم ول-

 نکن! یباش... دلبر یشم! نکن سوزان! زن خوب یم

 و گفت: دیکش یقینفس عم سوزان

 نبودم! یاتفاق ها کاره ا نیاز ا چکدومیه یمن تو-

 چشم بسته و باز کرد! برنا

 خودش یبرا هیمخابرات سر خر یکه تو یکیرو ثابت کردم! امروز با  نشیاول-

رع بدم که اصل و ف یو آشنا تونستم صداها رو به کس یقرار گذاشتم. با چهار الو

ا صحبت هارو ب نی! گفت مونتاژ شده ست و ممکنه تو ادهیم صیبودن رو تشخ



وصلش کرده  یعوض رادیه یو اونا به صدا یانجام داده باش تیمامان عط ایدختر 

 باشن... 

 سوزان خمار گفت: یچشم ها دنیمتعجب نگاهش کرد که او با بوس سوزان

 نکن!  وونهیسوزان منو د-

 به چپ تکان داد: یسر

 یمنو به همون راه ینادرست یآدم ها یگفتم! قبلنم دنبالش رفته بودم ول یم-

که با  ییناینفهم بودن و از ا دمیهولم داده بود، هولم دادن. شا نیرحسیکه ام

 نبود! شونیاز مونتاژ حال چیسر کار بودن. چون ه رنیم یپارت

او را محاصره کرد. محکم گرفته و  یشانه ها نباریدست سوزان را رها کرد و ا دو

 فشردشان!

بخواد چه  ای! چه دنیچه نخوا ،ی! چه بخوایانتخاب من نیو آخر نیتو... اول-

ناکس  چیبفرسته چه نفرسته من تورو به ه ینخواد! چه خدا از اون باال وح

 ! دمینم ینامرد



 قلب سوزان گذاشت: یرو دست

 !نجاستیمن ا یجا-

 قلب خود گذاشت: یسوزان را گرفت و رو دست

سازم. اگر نساختم نامردتر از  یقلبت م یبرا یامن ی! خونه نجاستیتو ا یو جا-

مش مش و اون شوهرش که اسم پدر  ینشده و ترکه  دهییزا نیزم یمن رو

 !ستمین شهیادیز

 ! زد؟یحجم اطالعات باشد و سوزان اشک نر آنقدر

 برنا را لبالب یقطره، دست ها کیقطره سهم اطالعات برنا شد و همان  کی فقط

 سوزان کرد! یاز لمس ظرافت زنانه 

تماد ! فقط اعکنمیتشنه تشنه خاکشون م ،یختیکه ر یاشک یبابت هر قطره -

 کن!

ب داشته باشد، ل یآنکه بخواهد و فکر یرا باز و بسته کرد. ب شیچشم ها سوزان

 زد:



 ندارم برنا!بهت اعتماد -
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 با دست و پا به جان دل برنا افتادند.  انگار

 !؟یندار-

 سوزان باال رفت: یابروها

دکتر  هیدر مطبم و من  یومدیم ضیآدم مر هیاگر به عنوان  دینه! ندارم! شا-

 تونمیاصال نم طیشرا نیاالن و در ا یتونستم کمکت کنم، ول یناس بود مروانش

 کار! هیبرات بکنم. به جز  یکار

 منتظر نگاهش کرد که او ادامه داد: برنا



اشتم د اجیکه بهت احت یزمان یتو یکه بدون یتاسف بخورم! وقت شناس نبود-

 نه من! نهیرحسیبرهه از زمان فقط به نفع ام نی. بودنت تو ایبودیم دیبا

 اد. د هیداد  بود، تک هیآن تک یکه سوزان بر رو یعقب عقب رفت. به مبل برنا

 که؟! یدونی. مارمیمن تورو به دست م-

 را باال انداخت و از ته دلش گفت: شیشانه ها سوزان

ون بد یاگر نتونست ی! ولیمنو آب کن یزده  خیدل  نیا یکه بتون دوارمیام-

 مشکل از خودته نه من!

 اش جمع کرد: نهیو دو دستش را درون س دیکش یقینفس عم برنا

 !یبش رادیسهم ه زارمینم-

 پوزخند زد: سوزان

ستش به د یبار نگفت هی. یاریو اون کم ن نیا یکه جلو یبود نیعمر دنبال ا هی-

 تپه... یچون دلم براش م ارمیب

 :دیحرف سوزان پر انیم



 !تپهیم-

 یرافقط ب ،یدر خونه شو بزن یومدیبار به خاطر خود سوزان بخت برگشته ن هی-

 تو سفره ام! یو در عوضش تف کرد یخورد ،یجلو بردن نقشه ات اومد

 مدرک نشونم داد! گمیم ؟یفهم یچرا نم ی! لعنتزنمینم تین نیبه ا گهید-

ات آن حرک یاما همه  دیاش کش قهیشق یبه فکر فرو رفت. دست رو یکم سوزان

 هم نشد، دوباره سر بلند و تکرار کرد: قهیدق کی

 بهت اعتماد ندارم برنا!-

 خند زد: شین برنا

 بدم! لیدخترت رو تحو خواستمیالبد چون م-

 زد: لکسیر یلبخند سوزان

 !یچون به من دروغ گفت-

 برنا بود که پوزخند زد: نباریا

 !؟یک قایدق-



 داده بود، اشاره کرد و گفت: ایجغراف رییکه برنا بود و االن تغ ییبه جا سوزان

! یشخص تجاوز کننده به رخساره خودت بود یرک به من گفت یلی! خنجایهم-

نم که ذه ییبود! و تا اونجا قتیشف قیاون شخص رف ام،یم ادمیکه  ییتا اونجا

 اوز!شمارو به جرم قتل انداخته بودن زندان نه تج ارهیم ادمیداره به 

 مانده شیکه برا یذره انرژ کی. همان دیبرنا گرفت. حرف در دهانش ماس نفس

 . دیبود هم ته کش

 من به رخساره دست نزدم!-

 جرم گرفتنت؟! نیو به ا ینزد-

و رها شد.  دیرا به دندان گز شیاش قرار گرفت. لب ها قهیشق یبرنا رو دست

 ینعلبک یبه اندازه  شیکه چشم ها یو رها شد تا زمان دیو رها شد. گز دیگز

سوزان  یلرزانش را به چانه  یگشاد شد و به سمت سوزان برگشت. چانه ها

 :دیکرد و غر کینزد

 رمزایم هیکه از جون دارم برات ما ییتو یاگر دستم به دستش خورده بود جلو-

 ... کردمی. اشاره شم نمزدمیحرفشو نم



 !یاما کرد-

 !نیرحسیمثل ام ینه از کس یدیشنیاز خودم م دیکردم چون  با-

 ... یاورد رادویو ه ینه! رفت ؟یکه از من بشنو یتو صبر کرد-

 کردم که برم.  یشرف اگر بهم ثابت شده بود، غلط م یمنِ ب-

 !یرفت یول-

 سوزان!-

 چشم گشاد کرد: سوزان

 ستادیکه جلوت ا یاون زن گهیسوزان و درد! سوزان و مرض! من د ه؟یهان؟ چ-

ل د نیدختر که پناهگاش ا هی. من مادرم! مادرِ ستمیکرد ن یدونستن م یو ادعا

عشق  یبرا ییو قلبم جا دیجد یحلقه  یبرا ییمنه! دستم جا یصاحب مرده 

 نداره! دیجد

 قلبش گذاشت: یدستش را گرفت و رو برنا

 !کنمیمن جاش م-



 . دیکش رونیدستش را محکم ب سوزان

 من مرد خودم و دخترمم!-

 !دمیرو به فنا م زیهمه چ زنمیکردم م یاعصاب منو متشنج نکن! قاطسوزان -

. اونم یگرفت ری! تو دل منو ز؟یکن رونشیو یمونده که بخوا یا یمگه آباد-

 ... ستیدر کار ن ی! بار سومرادیبارم با ه هیبدبخت،  یبار با رخساره  هیدوبار! 

 ! ه؟ینطوریا-

 !هینطوریبله ا-

 زن کنار رفت.  یرو یو از جلو دیکش یا ینفس عصب برنا

 . ختیخود ر یبرا یآب وانیبه او و روبه اپن، ل پشت

 !گه؟یحرف آخرته د-

 بله! حرف آخرمه!-

 :دیلب نال ریآنکه برگردد ز یآب را تا انتها خورد و ب وانیل

 !تایوریسن دمی! نشونت مدمینشونت م-



 کلفت آقا باال سرمون باشه!  لیسب هی خوامینم-

 گفت. یم دیوخت اما باس یم قلبش

 !  میایخودمون برب یاز عهده  میتونیمن و دخترم م-

 کرد.  یاش دور م یبرنا را از زندگ دیبا

 !یباش من و دخترم یپشت و پناه برا یتونینم ،یایکه از پس نفرتت برنم ییتو-

بس بود...  گرینامرد شده بود... د یمرد ها یدست مال یاش به حد کاف یزندگ

 بس بود!

بارم ممکنه اون در به  هیو  زننیدرو م هیبار دم  هی! گهید چوقتینه االن، نه ه-

 برنا! ستیدر کار ن یطرف باز بشه، بار دوم یرو

 داد.  یحرکت بود و سوزان همچنان ادامه م یب برنا

محو شو! از حاال به بعدم  میاز زندگ شهیهم ی. برو و براگمیبا توام برنا! برو م-

 نه من! نهیرحسیو ام رادیروبه روت ه



ه و شش تک نیزم یبر رو وانیداد برنا و برگشتنش به جلو و انداختن ل یصدا

 شد.  یکیشدنش، همه با هم 

 ... رمیجا نم چی... هرمیاساس رو! من نم یحرف ب هیاههههه! انقدر تکرار نکن -

خون گرفته اش به سمت  یخورد شده را برداشت و با چشم ها وانیاز ل یا تکه

 کرد، رفت.  یکه هراسان نگاهش م یسوزان

 !؟ینیبیم نویا-

 نگاه کرد: شهیش یبا ترس به تکه  سوزان

 !نیبندازش زم-

 پوزخند زد: برنا
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 !؟یآدم کش ش نیرحسیمثل ام ای ؟یریمثل رخساره بم یترسیم ه؟یچ-

شدن  یاز زخم ییکه ابا ییشدن برنا ی! اما از زخمدیترس یجفت حالت ها م از

 . دیترس یم شترینداشت، ب

 گفتم! نیبزارش زم-

را به مچ  شهیجمع شده از ترس سوزان برد و ش یسرش را به سمت چانه  برنا

 کرد.  کیدستش نزد

 !شمیم یتا بهت ثابت کنم موقعش برسه چه خر زنمیم شویاول-

  نگفت. چیرا بست و ه شیو سوزان چشم ها دیمچش کش یرا رو شهیش آهسته

و ساعتم یجا ،یقبول ندار مویتا بهت ثابت کنم اگر مردونگ زنمیم شویدوم-

کنم تا سر وقت برسم بهت، به قلب سر وقت سر بزنم و سر وقت  یم یزخم

 عقد! زیبشونمت سر م



اما  دیاز ترس کش ی عیو خون به هوا برخواست. سوزان ه دیمحکم تر کش نباریا

 نگفت.  چیباز هم ه

سته دست از خوا یول شهیم ریپ رزاد،یتا بهت ثابت کنم برنا پ زنمیرو م یسوم-

 .دارهیش برنم

 سوزان برد: یآمده  رونیب یآزادش را به سمت مو دست

 !جز من ناز کنه یرو کس تیتار مو زارمینم-

 بسته و باز کرد: چشم

چشمات رو  یایح نیا یکس زارمیشه. نم کیتو ترس هات شر یکس زارمینم-

 نداشته ها و داشته هات شه! سوزان...  کیشر یکس زارمیبدزده! نم

 دهان قورت داد: آب

 . یبش یکس دنیعلت نفس کش زارمیمن نم-

 :دیکش یبا فشار تند تر نباریرا ا شهیتکان داد و ش یسر

 !زارمی! به شرفم قسم نمزارمینم-



و  دیکش غیکرد، سوزان نتوانست خود دار باشد. از ته دل ج دایکه فشار پ خون

 را با دو دست گرفت.  شیگوش ها

 وسط سالن برداشت زیم یدر خانه اش را از رو دیکل ش،یها غیتوجه به ج یب برنا

 و برداشتنش گفت: قهیو با گذاشتنش کنار شق

 الوداع!-

 نبود.  گرید ییشد اما برنا یو در خود جمع م ستیگر یم سوزان

 تحمل ندارم...  گهیخداااا... د-

روح زن  یبر رو دیکش یرحمش که همچنان خنجر م یب یبود و قرمز خون

 آرزو شده بود و بس! شیکه انگار روز خودش برا یجوان

 هگید ...دمیببر... خستم... به خودت قسم خستم... بر نیمنو بکش... منو از ب-

 ندارم تاب و تحمل!

 !یو نه حرف یعمل ی! کمکیو نه جسم یروح یخواست. کمک یم کمک



توانست داشته  ینم چوقتیه گریکه د ییرخساره و برنا ادیهق کرد و با  هق

 . ستیباشه شان، گر

 !نیشما سهم من نبود-

 سوخت. یکه دلش تا تهِ ته م آخ

 نرو برنا... نرو... -

کس  چیاندامش و ه کیبار ی کرهیزدند از پشت و جلو به پ یآخ که خنجر م 

 . اوردینبود که درشان ب

 یعنتل خوامتیم یداشته باشم ول دی... تورو نباینداشت یگناه یول یتو ممنوع-

هت فکر ب تونمیشرف... اونقدر ازت متنفرم که نم ی.. نامرد.. بمیزندگ یلعنت نیتر

 نکنم... 

 را با دو دست گرفت و بلند داد زد: سرش

 ... رمی... کاش بمرمیکاش بم-



 انیآنکه متوجه باشد، م یب قه،یدق ستیخود مچاله شده، بعد از گذشت ب در

هق هق و آرامشش، کفش مردانه اش را کنار سرش  انیاش، م شیداریخواب و ب

 . دیشده بود، د نیکه برچسب زم

 تو... تو؟!-
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 . دیکش یجوان سر تکان داد و پووف کالفه ا مرد

 سوزان خانوم؟! نیافتاد ینطوریچرا ا-

ار کن واریبه سمت سر سوزان برد و با گرفتن شال او، آهسته به سمت د دست

 . دیکش قیبلند شد و نفس عم اریراه پله ها برد. سوزان با تالش بس



 آب بده! وانیل هی... ستیحالم خوب ن-

 رفت. خچالیگفت و به سمت  ی "چشم"جوان  مرد

ه برد ک شیآب در دست به سمت سوزان برگشت و به سمت لب ها وانیل یفور

 . دیرا گرفت و با ولع نوش وانیل یدست شیسوزان با پ

بود که با برنا انجام داد و خود را به  یاما او در پس مکالمه ا دینوش یم سوزان

 برنا رساند! یزن زندگ

 

" 

 ! ؟ییالو ... کجا-

 !؟یچ ی! برارونیب-

 مهتاب؟! یخونه  یتا برس کشهی. چقدر طول میانجام بد یبرام کار خوامیم-

 یعنیبرد که  شیلب ها یبه باران انداخت و دست رو ینگاه مستانه ا ستار

 سکوت کن!



 کنم؟! کاریچ دیندارم. با یکار-

 . یانجام بد یصور یدزد هی دیبا-

 چرا؟!-

و باهاش تنها  ارمیاعتمادشو به دست ب خوامیمن با مهتاب هماهنگ کردم. م-

 باشم! 

 . رسمیم گهیساعته د میباشه چشم! فقط من تا ن-

 خوامت. فقط...  یهمون موقع م یمنم برا-

 جانم؟!-

 !نیوتیگ ریز برمیباران بفهمه، سرتو م-

 آب دهان قورت داد: ستار

 چشم!-

 . فعال!کنمیم امیرو پ اتیجزئ-



 دیکش شیسواالت باران فقط ژست و برنا را پ لیکه قطع شد، در مقابل س لیموبا

 از صاحبانشان نزد. یحرف چیو ه

بهانه دادن به دست او،  ن،یهم یبرنا را مقابل خود قرار دهد و برا خواستینم 

 کار ممکن بود.  نیبدتر

 مویمشکوکت با داداشم زندگ یفکر کردن به تو و مکالمه  یبرم خونه و بمن -

 !گه؟یکنم د

 آره! برو و راحت بخواب!-

 در را باز کرد.  باران

 کنم! یفراموش نم یباشه! ول-

 . ردیبگ دیاش را ند یکرد فعال ناراحت یو سع دیکش یقینفس عم ستار

 برنا را نگاه کرد.  امیپکه رفت و در خانه که بسته شد، ستار فورا  باران

 میزاری. فقط خودت باش و خودت! نمیدیانجام م یصور یدزد هیامشب "-

تاب که ! مهیعنی یکالنتر متیفرستیمهتاب م یصورتت معلوم بشه و با هماهنگ



. ونممیسوزان م شیو من پ رونیب نیریباهم م م،یمنو خبر کرد و تورو خفت کرد

 الزم شد دیشا. یمونیمن و منتظر خبر من م یخونه  نیریبا موندن من، شما م

 "شد.  ازیهم ن یصور یها سیپل یسر هیو به 

 

" 

 

 سوزان، به خود امد و گفت: ی لهیبار صدا شدنش به وس نیچند با

 جانم سوزان خانوم!-

 شد؟! داتیتو از کجا پ گمیم-

مدارک مربوط به شراکت ژست و برنا رو بدم  یسر هیمن... من... من اومدم -

ومد ا نجایاز ا ی. خواستم زنگ بزنم که با دست خونستین دمیدست آقا برنا د

به  یازین نمیداشتم اومدم بب دیمنم چون کل ن،ی. نخواست که تنها بمونرونیب

 !ن؟یکمک ندار

 جابه جا شد.  شیدر جا یتکان داد و کم یسر سوزان



 حالش خوب بود؟!-

 :دیآن دو خند نیدر دل به جدال ماب ستار

 دورش! دهیچیفکر کنم باندپ-

 باال انداخت: ییابرو سوزان

 چه خبر از مهتاب؟-

 . اوردیب ادیتا ستار نقشه را به  دیطول کش یکم

 !؟نیندار انمارستیبه ب یازین ن؟ینوشتن باشه. شما خوب تیشکا ریفکر کنم درگ-

 . دیآه کش سوزان

 . ادیمهتاب م گهید یبرو مراقب برنا باش. من خوبم. کمنه! خوبم! شما -

 مطمئن؟-

 بله!-

 .نیشد بهم زنگ بزن یزیچ ن؟یمنو دار یشماره -

 دارم! دارم! تو برو!-



 یم اش یکه به وضع سوزان و نگران نیغمگ یگفت و با لبخند ی "چشم" ستار

جواب از برنا را گرفت و منتظر  یشماره  یرفت. فور رونیاو ب یزد از خانه 

 جانبش ماند:

 آقا... -

 الو خوب بود حالش؟-

 . دیکش یقینفس عم ستار

 دستتون چطوره!؟ ؟یاره. خوبه. شما خوب-

 فویرح ینطوریکردم. ده بار هم یم یتو کشت ادیکارهارو ز نینگران نباش! من ا-

 اونو مال خودم کنم!  خوامی! فقط منیزدم زم

 !ن؟یشینم تیاذ ینطوریا-

 . تو به کار خودت برس!شمیم تمیالزم باشه اذ-

 گفت و لب زد: ی "چشم "یفور ستار

 بمونه؟ ایبفرستم بره  گاردرویباد نیا-



 یلحظه از رو هیدر اومده ش  یچشم ها خوامینه! بزار بمونه. نگران سوزانم . نم-

 دور شه! تشیسوزان و امن

 بله چشم!-

 برو خونه و منتظر خبرم باش. -

 مهتاب؟!-

 سوزان! شیبره پ شهیداره آماده م-

 !ریباشه پس! شب بخ-

 فعال!-

از دست او، شماره  یباران، آن هم با ناراحت دنیرا قطع کرد و با فکر خواب لیموبا

 دخترک را گرفت و منتظر جواب دادن ماند.  ی

 بله!-

نم ک کاری! چادیصاحب مرده م نم یتو خواب به چشم ها یسالم بارانم! با ناراحت-

 !؟یخوب ش



 

*** 
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 چسباندش: واریرا محکم گرفت و به د ایبرد ی قهی رادیه

 ! ؟یگیم یدار یحرومزاده چ-

و ت یزد یرفت دهیشرف. نرس ینحسته نامرد ب افهی! حرومزادم ققمویول کن -

 !؟یداداش  من که چ بیرق یخط زن بدبخت شد

 :دییدندان به هم سا رادیه

 اون زن منه!-



ونه براش د گهیداداش منه! د یپوکت فرو کن! االن تو زندگ یبود! بود! تو کله -

 نپاش!

 . زارمیمن نم-

 ؟یدهنتو ببند! تو روسنن که نزار_

تو پشت داداش نکهینه ا یریبم یبر دیام که اگر بهت بگم با یمن همون ربط-

 !یریبگ

 !!گم؟یم یبگ ویدهنتو باز کن! چ ؟یبگ یچ-

 . دینچ نچ کرد و عقب کش رادیه

من  بدون نویراز بمونه تا موقع افشاش! فقط ا دیراز با هی! شهینچ! فعال باز نم-

بکنمش کات!  دیبرنا شدم چون قلب زنم با قلب اون زدن تو کار رل! با بیرق

 !ته؟یحال
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 نفس نفس زد. ایبرد

 و باز برگشت. اوردیاما طاقت ن دیعقب کش هیدر حد چند ثان فقط

 شده بود، گفت: قیبه رفتار او دق لکسیکه ر یرادیدر چشم ه چشم

سگ صورتم نتونه  نیرحسیاون ام گهیکه د نیزم زنمیم یتورو... تورو طور-

 بلندت کنه!

 خند زد: شین رادیه

 کردن منه؟! ینه، قصد فس فس ایمنو؟  یبکش یخوایم ه؟یچ-

 و رذل بودن! فیبدبخت! معتاد به کث یمعتاد تمینطوریتو هم-

 گفت: یدست باال برد و به حالت مسخره ا رادیه

 !ایمستر برد دمیآخ آخ آخ ترس-

 زد: شخندیر ایبرد

 ! به موقعش!یترس یبه موقعش م-



 شیکه صدارا بست  رادیبدون برگشت، چنان در اتاق ه نباریو ا دیکش عقب

 :دیلب نال ریراهرو را در بر گرفت. به سمت اتاق خود در هتل رفت و ز

 به موقعش! یزیهر چ-

* 

 آب پرتغال گردنبند شده بود! وانیدور ل گرشیو دست د زیم یدستش رو کی

 !ه؟یچ یدونیمالقاتو م نیا لیدل-

ما از لحاظ برنا نبود ا یپیپشت لب داشت. به خوشت یلیبه چشم و سب ینکیع مرد

از خود  یخوب یبود و هم جربزه  کلیکم از او نداشت. هم درشت ه یجسم

 نشان داده بود.

 نظر گرفت: ریصورت برنا را ز زیبه ر زیر

 !ه؟یبه فرض که بدونم! امر و فرمونت چ-

 باال انداخت و لب زد: ییابرو برنا

 شده! گرفتهریتازه از ش یپسر بچه  هیروبه روت خان نشسته نه -



 شده خان! وضیع گهی! دیخان بود-

 .دیکوب زیم یمحکم رو برنا

 لِی. ستمیمثل تو ن یکیخوندن با  یدهنت رو ببند! محتاج خان بودن و کر-

و شده باز نیکه با چهار تا فس بدن اورده باشم باال! با زحمت ا ستمیهم ن یآمپول

 بازو!

 .دیلرز یم تیکرد که از فرط عصبان ینگاهش را ثابت به دهان وضیع

 یا گهید زیخان بودم. به هرحال! من بابت چ یروز هیمنم  ،یوضیاگر تو ع-

 !میتوافق کن هی خوامی! منجامیا

 :دیجلو کش یکم وضیع

 توافق؟!-

 سر تکان داد: برنا

 مسابقه؟! نیا یبرا یشراکت کن یآره! توافق! حاضر-

 :دیکش ششیبه ر یدست وضیع



 باشه! یچ نمیتا بب-

شد و  فشیچشم در چشم حر ز،یم یتکان داد و با خم شدن بر رو یسر برنا

 گفت:

 !نیرحسیزدن ام نیزم یشراکت برا-

  

 

* 

  

 

 آمد. نییتخت پا یاز رو آهسته

 کمرم! ساعت چنده؟! یآ-

 به دست به سمتش رفت: رکاکائویش مهتاب

 !؟یصبح! خوب67-



 به مهتاب انداخت: یرمق یب نگاه

 شد؟! ی. چه خبر، چدمیخواب یلی. خدیببخش-

 به سر و صورت سوزان کرد: یاشاره ا مهتاب

 کنم! یم فی! واست تعرایآب به صورتت بزن و ب هیبرو -

 زمان، مهتاب نیرفت. در ا یبهداشت سیگفت و به سمت سرو یا "باشه " سوزان

نگ تمام شده بود، ز وضیکه تازه جلسه اش با ع ییرا برداشت و به برنا لشیموبا

 زد.

 الو بله!-

 گفت: مهتاب

 شد! داریب-

 حالش خوبه؟-

 خوبه! فقط...-

 ؟یفقط چ-



 کنم؟! حشیتوج یچطور-

 !امیبزار خودم م-

 محکم گفت: مهتاب

 نه!-

 تو... در و باز کن! یهست ی! ک؟یمحروم کن دنشیمنو از د یخوایچرا نه؟ م-

 نچ کرد: مهتاب

 رو واسش باز کنم. لطفا دخالت نکن... نیرحسیام یپرونده  خوامیفعال نه! م-

 کردن گوشش گفت: زیانداخت و با ت یبهداشت سیبه در سرو ینگاه مین

 آب به سر و صورتش بزنه! هیفعال رفته -

 قر بون اون صورتش!"و در دل گفت :  دیلب به دندان گز برنا

" 

 



نرفته که، اون خونه به نام  ادتیبعدش من اونجام!  ،یساعت وقت دار هیفقط -

 برت نداره! تیاحساس مالک یلیمنه! خ

 :دییدندان به هم سا مهتاب

 نباشه برنا! ریسنگ تو گ ریباشه، ز ریسنگ خدا گ ریآدم دستش ز-

 . حواستیتحمل کن دیبا نم،ی. من همارمیباشه، به رو م ری! کارم گنمیمن هم-

 !دونمیکم بشه، تورو مقصر م شییتار مو ایبه چشش بره  یبه سوزان باشه، خار

 آمدن سوزان، مهتاب فورا به خود آمد و گفت: رونیب با

 !گهیبا... باشه حواسم هست. تو هم روبه راه کن د-

 قطع کرد. یکردن اوضاع به دست مهتاب شد و فور یمتوجه ماسمال برنا

 گذاشت. زیم یرا رو لیموبا ،یصور یا یهم با خداحافظ مهتاب

 شد و گفت:از جا بلند  

 !ارمیگرم واست ب یبرم نسکافه -

 قرار داد و برگشت. شیسر جا یدر دستش را به آرام یحوله  سوزان



 بود؟! یکن! دزد ک فیبرام تعر نی. بشخوادینم-

 اپن گذاشت و به آشپزخانه رفت. یرا رو وانیل مهتاب

ونه خ نیکنترل ا ینبوده و برا یگفت که هدفش دزد دونم،یبرات! نم زمیریم-

 دعوا داشته! یقبل یاومده. انگار با صاحبخونه 

 در هوا تکان داد: یدست

 !م؟اری. کاکائو بستین ینانیآدم ها اطم نیانگار! چون به حرف ا گمیباز هم م-

 را جمع کرد: شیمبل نشست و پا یرو سوزان

 !؟یکن کاریباهاش چ یخوای. خب مخورمیم ینطورینه! هم-

 :دیقرار داد و پرس شیرو یجلو زیم یبه سمتش آمد. رو وانیبا ل مهتاب

و و ر ریز نمیا هییقض یبخوا یکم استرس دار ؟یش الیخیدزدو ب نیا شهیم-

 !؟یکن

 ...یمن... من برا-

 ؟یترسیمن م یبرا-



 نه!-

 ؟یترسیدخترت م یبرا-

 نه!-

 !؟یترس یبرنا م یبرا-

در فضا پخش شد.  قشیسوزان به سرفه انداختش! نفس عم یدهان در گلو آب

 افتاد. نییسرش پا

 .رمینم یبهشت چیمرد به ه نیمن با ا-

 اون دوستت داره! یول-

 :دیمحکم سر بلند کرد و پرس سوزان

 !؟یچ-

 باال انداخت: یشانه ا مهتاب

که ستار رو وارد کار کرد.  یخانوادگ میشناسیم یدوستت داره! برنارو از زمان-

 البته قبل
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کرد،  یکه م یاصفهان و مرتب رفت و آمد یتو شیشعب کار قیاونم از طر از

 بودمش! دهیقرار و کله پا ند یب نطوری. تاحاال امیشناس یم

 نسکافه را برداشت. وانیل سوزان

 !هیلیخ وانیل هی-

 !یفرصت بد هیبه عشقش  یخواینم-

 

 را مزه مزه کرد! نسکافه

 نه!-

 !؟یچون مادر-

 نه!-



 برنا مرد... ؟یچ پس-

 یو روز ها ییتنها ی. مرد شب هاستین ی. مرد زندگستین یمورد اعتماد-

 .ستیسخت ن

 !دهیهست! اون زخم د-

 و گفت: دینفس باال کش کیاش با  ینسکافه را با تمام گرم وانیل

رو  زمیتر از اونم. اما بهش اعتماد کردم. همه چ یاگر به زخمه که من زخم-

! مرد متجاوز رخساره بودنش! رحم کرد؟ نه! من ؟یسپردم بهش! سهمم شد چ

. بهم احترام گذاشت؟ نه! منو ول شیو مرب رادیانتقامش از ه یطعمه برا هیشدم 

! هیکیمن  یبرا بودتو هوا و گفت برو! گفت برو چون بود و ن نیزم ونیکرد م

ندازم، و خم ب چیراه پر پ هیتو  رو میخوام زندگ یکه نم یفرصت هیتو  نجا،یاالن، ا

 به برنا ندارم! یازین

 !کنهیاون ولت نم یول-

 زد: یلبخند تلخ سوزان



 نیکه به خودم مغرور بشم و به ا دهیرو م زهیانگ نیبهتر! ول نکردنش به من ا-

 !کنهیدارم که ولم نم یزیچ هیبرسم که البد  دید

 ماند! دهان باز مانده اش را با دو حرکت بست و باز کرد: مهتاب

 ...یعنی... یعنی-

 خم شد: شیگذاشت و بر رو زیم یرا رو وانیل

بروئه!  و تو دل ییایرو یلیقشنگه، خ یلیآدمه که از دور خ هیمهتاب! برنا  نیبب-

 بیخار آس هی کیاز دور شکل گل و از نزد مونه،یخونم م یتو یمثل کاکتوس ها

 یلیخ نویبده! ذاتش خرابه! ا تشیخوب باشه چون ماه تونهینم نه،یرسونن! برنا ا

 !دمیوقته که فهم

 باال انداخت: ییابرو مهتاب

 !ارهیکه به دستت م دونمیم-

 گفت: شیبه سر و وضعش کرد و با باال بردن دست ها یاشاره ا سوزان



ه ف فکر منو ثابت کردخال یعنیکارو کرد،  نی! اگر اارهیاز خدامه که به دستم ب-

د رو مرد نامر هیداشتم که  نویمن قدرت ا یعنی نی! اگهید یبرنا هی یعنی نیو ا

 دوباره مرد کنم!

 دگاهیه دمثبت ب یمبل لم داد. با فکر یپشت یو بر رو دیکش یقینفس عم مهتاب

 و لب زد: دیشیسوزان اند

 نه؟! ای رادیبر سر بحث پسر خالت و پرونده ش با ه میبر-

 حلقه کرد: شیپا انداخت و دست دور خالکوب یپا رو سوزان

 !می! برشمینوکرتم م-

  

*** 

 

 

 را فشرده و از هم جدا شدند. گریکدی دست



و  دیدور گردنش کش ی. دستدیها را باال کش شهینشست و ش نیماش یتو برنا

 ستار را گرفت. یرا در دست و شماره  لشیرا پاک کرد. موبا شیعرق ها

 :دیستار رس یبود که صدا دهیبوق سوم نرس به

 بله آقا برنا...-

 یبعد از اوک خوامی! مشهیبرنده م نیرحسیام یمهتاب پرونده  یطبق حرف ها-

از سوزان! فقط خودمو خودش!  ییرایپذ یبرا یرو آماده کن یمحل هیشدن پرونده 

 نه؟! ای یدی! فهمکنهیاونشب اون زن، منو به عنوان دامادش قبول م
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 پرونده چطوره؟! ریبله آقا! فقط س-

که پسرش تو  ییو حرف ها ادیم یکه از پزشک قانون یبا گزارش نیرحسیام-

 یشترد انگ دیمدارک با نی. البته به ارونیب ادیو م شهیگناه م یب زنه،یدادگاه م



بوده معلوم مست  نیرحسیکه ام ییاز اونجا اد،یکه منتظر اومدنش هستنم ب

زدن، مشخصه که  یآخرو زده، البته که با توجه به نحوه  یضربه  یک ستین

 مربوط به رخساره بوده! هیزاو

 !شه؟یرخساره خانوم مراسم گرفته م یبرا یک -

بعدشم  ،یستیبرم بهز یسر هی دی! من بایبعد از مشخص شد جواب پزشک قانون-

 که گفتم بشو! کمِ کم یمشغول کار ؟یندار یکار دارم، فعال کار ییبرم جا دیبا

 !رهیگیروز وقتتو م67

 ن؟یندار یا گهیباشه آقا... من در خدمتم. شما امر د-

 نه! فعال!-

 را قطع کرد و با بستن چشم لیموبا یجواب بدهد، فور چارهیکه ستار ب نگذاشت

 :دیلب نال ریز ش،یها

 فقط خاطره! ،یخاطره بش دی! تو باتایوریسن یآرزو بش ادمی یبرا زارمینم-



و ذهنش که  دانستیکه فقط خودش م ییرا روشن کرد به مقصد جا نیماش

 نقشه بود! نیا ییبرپا یکامال آماده  گرید

 مهم! یلیرفت! خ یمهم م یفرد داریبه د دیبا

 کرد، برنا نبود... یهفته خودش را به سوزان ثابت نم نیتا آخر ا اگر

 

* 

 

 ساناز! ساناز خانوم؟!-

 هم برنگشت! نباری! اگشتیبه پشت هنگام صدا زده شدنش برنم چوقتیه

 ساناز... با توام!-

 برنگشت! ی! ولستادیا شیدر جا فقط

 شد.  کشیاز پشت نزد ینفس زنان مرد نفس

 !نینگاه کن شهیم-



 اش کرد به پشت برگشت.  ینیکه مهمان ب یباالخره با نفس کالفه ا ساناز

در آن جا شده بود، انداخت و  یکه گل باال بلند یپسر یبه دست ها ینگاه

 :دیمتعجب پرس

 !ه؟ی! از طرف که؟یچ نایا-

 دست ساناز خانوم! نیاورده. گفته بد کیپ هی! دونمینم-

 آدرس منو از کجا داشتن؟!-

گذاشت و کمر صاف  نیزم یو رز بود را رو یداوود بیکه ترک یسبد گل پسرک

 کرد. 

 !نیکن یکار م نجایا دونستنیکنم م. فکر دونمیواال خانوم نم-

 فکر فرو رفت! به

 !نجامیمن ا دونهینم یکس-

 کنم خانوم؟ کاریمن چ-

 اخم نگاهش کرد: با



! رینگ یزیچ یاز کس ستمیخودم ن ینیبیم یمن! وقت ینداشته  شیبخند به ر-

 کنم! یخودم حلش م ،یبر یتونیحاال م

گل  که وسط یبه سمت کارتکه کل ذهنش را در بر گرفته بود، دست  یسوال با

 ها قرار گرفته بود، برد و خواند:

ونه مرد یا وهیزنونه به ش یتتو! طرح یبرا نیساعت وقت بزار هیساناز خانوم "-

 "آشنا! یپشت شونم! فرد یبرا خوامیم

کارت نوشته شده بود انداخت و لب  ریکه ز یبه شماره ا یبا اخم نگاه ساناز

 را به هم فشرد.  شیها

 ست! ختهیخونت ر یباراد باشاگه -

 کارت را گرفت و منتظر جواب ماند! ریز یترس شماره  بدون

 بله!-

 آشنا بود! یادیصدا ز نی. ادیاش کش یشانیپ یرو یدست

 شما...  دیببخش-



 ساناز!-

 بله، شما؟!-

 ! زرادی! برادر باراد پرزادیبرنا هستم، برنا پ-

 انداخت.  یاسمش هم رعشه به قلبش م ی. لعنتدیبه دندان گز لب

 !شنومیبله م-

 !ن؟یدیوقت م یخواستمو نوشتم! ک-

 :دییسا نیرا به زم کفشش

 !ریخ-

 !یانجام بد دیبا نه،یکارت ا ر؟یخ ویچ یچ-

 !ستیتو کار ن یدیبا-

 !گهیحرف آخرته د-

 و پشت سر هم گفت: یشد! تکرار یعصب

 بله بله حرف آخرمه!-



م، بد دیکه با ییقانون کار کردنتو دادم به جا یگزارش ب یپس! وقت یاوک-

 ! فعال خدانگهدار!نمتیبیم

 هم گذاشت: یو چشم رو دییدندان به هم سا ساناز

 ... یکن یم دیکه منو تهد یباش یتو ک-

خوشم اومده! انجام  دم،ی! کارتو دیکه چند سالتو به پاش گذاشت یداداش همون-

 !ه؟یم بولدورمت واسه چاولدور ،یریگیو پولشو م یدیم

 کنم! یقطع م-

 !دمیخبر بدم، م دیکه با ییمنم به جاها-

 ! یدیبده بده! بدرک که م-

 را قطع کرد.  لیموبا

 . دیفکر فرو رفت و آه کش در

 دیآ یکار! در ذهنش تکرار شد که هر روز هر روز م یدارد ب یافتاد برادر ادشی

 کند!   یم یپرستار چارهیب رزنیپ نیا نیو از ا



 برنا را گرفت.  یرا باال آورد و شماره  لشیدوتا کند! موبا یکیتوانست  ینم 

 برنا که به گوشش خورد، فقط گفت: یالو

 مزاحم! یسر خر، ب ی! بایب گمیکه م یشب به آدرس65ساعت -

 یکه از او در دست دارد، م یرا خرج آدرس ثشیکه برنا لبخند خب دیو ند گفت

 کند!

 

* 

 

 "زدهمیقسمت س"
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 عکس بچتونه؟! نیا-



 به سمت قاب عکس رفت و آن را گرفت.  سوزان

 بله! ن،یبد حیتوض یو اجازه  نشیاگر بد-

 شما بود! یاالن همسن بچه  موندیمنم زنده م یاگر بچه -

 . دیآه کش سوزان

 !ندهیآ یگم! انشاا... فرصت ها یم تیتسل-

 به فکر فرو رفت. مرد

 یم یکه از چهره ا یا یمهربان یشباهت به مادرش بود ول یکه ب یدختر به

 . دیکش یبه مادرش م یلیخ دیبار

 مثل شماست! شیمهربون یول ستین هتونیشب نکهیبا ا-

 !ایآقا برد دونمیمالقاتو نم نیا لیمن هنوزم دل-

 مهتاب نشست.  یدر وسط سالن خانه  یمبل یرو ایبرد

 !نهیرحسیامروز دادگاه ام-

 پوزخند زد: سوزان



 انگار! یداشت یچون شما کاره مهم دمینرس یاره! ول-

 !نیقبول کن داروید نیکرد! وگرنه قرار نبوده البد ا دمییو چون مهتاب تا-

 نتونم بهتون اعتماد کنم.  شهیبا شما باعث م شیکار یو رابطه  رادیه-

 :دیلب به دندان گز ایبرد

 محکم دارم!  لیخب من دل-

 چشم درشت کرد: سوزان

 !شنومیم-

 کردم!  قیدر موردتون تحق یلیخ-

 نشست: شیروبه رو سوزان

 !ن؟یبا من دار ی! چه نسبتیکه چ-

دخترتون زنده ست  دونمیگم! م ی. خالصه ممیکن ینسبتم رو بعدا مشخص م-

ه ژست به نام خودتون نکهیخبره! با خبرم از ا یموضوع ب نیاز ا رادیکه ه دونمیو م

 که...  دونمی! منیو با برنا قرارداد بست



 :دیحرفش پر انیم سوزان

 ! اصل حرفتون؟!ه؟یو تمام! االن حرفتون چ نیدونیم زویهمه چ-

دختر با دختر  نیکه ا نمی! من ادعا داره امیریبگ یان ا یاز دخترتون د نکهیا-

 من جابجا شده!
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 . روح از بدنش خارج شد. دیاز رخ سوزان پر رنگ

جلو  قدم کیو  دیاش کش یشانیپ یباز دست رو یمبل بلند شد. با دهان یرو از

اولش برگشت و  یکرد. به جا یرا کم رنگ تر م نایرفت. انگار جلو رفتن، آدر

 را بست.  شیچشم ها

 لب زمزمه کرد: ریز

 دخترم!-



کرد... پس سکوت  یزد... حس نم یقلبش گذاشت و سکوت کرد.نم یرو دست

 د. ز شی. نفس گرفته بود اما باز صدادیکش قیکرد... سکوت کرد و نفس عم

 !نایآدر-

 داغ شدند! شیقلبش به راه افتاد. خون در رگ ها یتپش ها 

 برگشت. نفسش

 من! ینایآدر-

مبل نشست.  یرو ایمتعجب برد یچشم ها یرا باز کرد و روبه رو شیها چشم

 حلقه کرد! گرشیپا انداخت و دست در دست د یپا رو

 شد و لب زد: ایدر چشمان برد رهیخ

 ! رونیب دیبر نجایکه از ا دمیوقت م هیثان57فقط -

 دهان باز کرد حرف بزند که سوزان حرفش را نزده قطع کرد: ایبرد

 !هیثان69شد -

 !خوامیمن دخترمو م-



 یزنده م شیرا برا نایآدر ادیاش بود و  یکه تمام زندگ یبه همان تپش سوزان

 کرد نلرزد! یکرد و سع هیکرد، تک

نداره که  یبه من ربط ن،یکه خودتون براش کند هیهمون قبر ریدخترتون ز-

 تا رونیب نیخونه بر نی! از انیخوایرو از دختر من و من م شیخون و خون کش

 خبر نکردم! سویپل

 از جا بلند شد: لکسیر ایبرد

 !شهیبا خبر م رادیاونوقت ه !نیبه نفعتونه خبر نکن-

و  کالفه یو نفس ها ستیقرار گرفته بود نگر زیم یکه رو ییبه چاقو سوزان

 داد!؟ یاش چرا کار نم یشش لعنت نیبار و دوبار! ا کی. دیکشدار کش

 و... نیایاما اگر ن چیکه ه میریبگ یان ا ید میو بر نیایاگر با صلح و صفا ب-

ترس و ن ستادیا شیرفت. روبه رو ایبه سمت برد یاز جا بلند شد و عصب سوزان

 گفت:



ره . اگر رخساکشمیو م ندازمی. چنگ مشمیببر م هیمن  ادیم نایاسم آدر یوقت-

 . کنمیم نکارویبا چاقو کشت من با تمام توان خودم ا

 داد.  یضعف نشان م دیاما نبا دیلرز یم

 دستش را مشت کرد و باال برد: کیو  دییبه هم سا دندان

 شروع با مشت شروع کنم؟! یبرا-

 به مشت او انداخت و پوزخند زد: ینگاه ایبرد

 ! تو...؟یمنو داغون کن یکجا یخوایم فتیظر یدست ها نیبا ا-

 زد.  یلیدست مشت شده اش را باز کرد و س سوزان

 ! ایلج ننداز آقا برد یمنو رو دنده -

 و دست مشت کرد: ستادیا شیمحکم در جا ایبرد

 در صلح وارد شدم!من از -

که خودت به  هیحرف زور، قانون زور و چرت و پرت نی. ایخوایتو دختر منو م-

من به نام  یو مغز یقلب ی. دختر من مال منه! منطقه یخورد ذهنت داد



 چه برسه یاسمشو صدا بزن یو حت یکن یبهش دست دراز یتونیدخترمه، نم

 ! یداشتنتش رو کن یادعا

 دراز کرد: یبه سمت در ورود دست

 !رونیب-

 !نیبه من بد خیتار-

 را باال برد: شیصدا سوزان

 گفتم! رونیب-

 در هوا تکان داد: یدست ایبرد

 !مونهیناتموم نم ینطوریا نکاریا-

 کنم؟! رونتونیب ای نیریم رونیب-

دکمه ها حرکتش داد. صورتش قرمز و لب  یرا در دست گرفت و رو لشیموبا

 از زور فشرده شدن کبود شده بود: شیها

 !زنمیزنگ م نامیبه جان آدر-



در ذهن سوزان به وجود آورده بود،  یکه جنگ روان ینچ نچ کنان در حال ایبرد

 خانه را ترک کرد. 

 ده بود. قرار دا یکه قلبش را تحت شعاع فشردگ یبانگیغر ایدن کیماند و  سوزان

 نه... نه... -

 برنا را گرفت.  ید و شماره آم لشیبه سمت موبا یفور

 .دیجو یرفت و از ترس پوست لبش را م یقرار به چپ و راست م یب

 الو سوزان...-

 ها بود!؟ یلعنت نیتر یلعنت نیرفت. چرا انتخاب اولش ا دلش

 و آب دهان قورت داد.  ستادیجا ا کی

 !؟ییکجا-

 ... ادیکار داره و خودش بعد م یدم در خونه! رفتم دنبال مهتاب که گفت کم-

 مبل رها کرد و فقط گفت: یخود را رو سوزان

 !نجایا ایب-



برنا باز کرد. آنقدر در فکر فرو رفته بود که آمدن  یسمت در رفت و آن را برا به

 را متوجه نشد.  ستادنشیبرنا و مقابل ا

 سوزان؟!-

 طرز صدا کردم، غش کردن نداشت؟!  نیا

 هوا گفت: یدهان قورت داد و ب آب

 دارم!  اجیبهت احت-

 در را بست و متعجب نگاهش کرد: برنا

 شده؟! حرف بزن! یچ-

شانه  یکه چه ساده شالش رو دی. جلو افتاد و نفهمدیایافتاد تا برنا بعد او ب جلو

 زنند.  یمواجش آتش به جان برنا م یاش رها شده و موها

 سوزان؟!-

خم شده، قرار  یبه صورت زانو گرشید یپا ریمبل نشست و پا ز یرو سوزان

 داد. 



 !نایآدر-

 نگران به سمتش آمد: برنا

 د حرف بزن دختر...  ؟یدیفهم یزیچ رادیشده؟! ه شیزیچ نایآدر-

ده ساعت  یکوه گرفته و سرش به اندازه  یکرده بود... دلش به اندازه  بغض

 حرف زدن، واژه در خود داشت. 

 !؟یکن یغلم مبرنا ب-

در خود حس کرد که زبان خشک  ییشد. قلبش آنچنان گرما خیتن برنا س یمو

 !ش؟یایو دن نیکرد با او، قلبش، د یزن چه م نیشد. ا

نشست. نگاه در نگاهش  شیمبل، روبه رو یبه سمتش رفت.رو یحرف چیه یب

 دهییسوزان زا یاشک که در بطن چشم ها یبه قطره ا شی. بغض صداختیر

رف به پر ح یپر تپش و لب ی. برنا با قلبختیکرده و اشکش ر تیشده بود، سرا

 . دیسمتش رفت و آهسته و نرم در آغوش کش

 . ستادندیها ا عقربه



 داده...  یباز تارویوریدل سن یک-

 . دندینوز گریها از ترس خشم برنا د باد

 از موعد خواسته؟ شیو پ یدلش مرگ اجبار یک-

 !ییاز نوع برنا یا ی! دلگرمگر؟یبود د یها هم دلگرم نیا

 کرده؟! تیسوزانِ برنارو اذ یک-
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کرد،  یکه م یشد حداقل کار یزده م گرید یطیحرف ها در شرا نیکه اگر ا آخ

 محکم تر بود.  یو آغوش نیریش یبوسه 

 دخترم!-

 زان اجازه نداد. اما سو دیکرد و آهسته عقب کش سیرا با زبان خ شیلب ها برنا

 بمون!-

 امکان نداشت! ؟یامر کند و برنا لگد پران سوزان



 ها نزدم... نیبدتر از ا یکه! بگو تا حدس ها یدونیرام بودن زمان داره، م نیا-

 و سرش را راحت تر جا داد.  دیپهن برنا بخش یاشکش را به شانه  سوزان

 ندارن؟! یبد تموم یروز ها نیچرا ا-

به  رنطویرا ا شیتایوریتوانسته بود سن یطیبا چه روش و در چه شرا یکس چه

 بود! ختهیواهلل که خونش ر زد؟یهم بر

 نگفت.  چیرا به هم فشرد و ه شیلب ها برنا

 . دیآب دماغش را باال کش سوزان

 برنا؟! اول تو...  نمیرو بب یخوش یرو تونمیچرا نم-

 :دیحرفش پر انیم برنا

 لعنت به من!-

 "خدا نکنه!": دیدر دل نال سوزان

 بار چندم گرفت و اشکش را رها کرد.  یاش را برا ینیآب ب سوزان

 و رخساره...  نیرحسیبعدش ام-



 دست مشت کرد و گفت: نباریا برنا

 !نیمظلوم مثل امام حس یکیو  دیزی یکی-

 تازه کرد.  یو نفس دیآه کش سوزان

 برنا...  خوادیمن دلم آرامش م-

 یو قرمز شده  سی. صورت خدینکرد و عقب کش یبه او توجه گرید نباریا برنا

 . دیجام عشق نوش ش،یسوزان را با دو دستش قاب گرفت و در خمار چشم ها

 ،ییورود بده... تو سوزانِ برنا یالمصب! تو جون بخواه... تو اجازه  شمیآرامشت م-

 !؟یفهمینم نویچرا ا

ورت داد. نفسش به شمارش افتاد انداخت و بغضش را ق رینگاهش را به ز سوزان

 کند: فیاما فقط توانست دو واژه را رد

 ...نایآدر دی... شادیشا-

 کرد، چه برسد به اتفاق افتادنش...  یهم او را داغان م فکرش



اجازه را به او نداد و محکم  نیبکشد که برنا ا رونیخود را از حصار برنا ب خواست

 تر گرفتش.

 د حرف بزن! اه...  ؟یچ دیشا-

 چشم بست و قلب به سکته انداخت و زبان به لکنت تا توانست بنالد: سوزان

 که جلوت نشسته نباشه... یدختر... دختر سوزان- 
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 دهیزد که برنا ترس یکه بر زبان راند آنچنان هق هق یحرف یو تلخ یسخت از

 نگاهش کرد. 

 سوزان... سوزان...  ؟یگیم یدار یتو چ-



و تا جان داشت  دیکوب یبرنا به خود م یها یچیحرف و سوال پ انیدر م سوزان

 ونیمد چوقتی... کاش هدیرس ینم قتیبه حق شی. کاش کوبوس هاستیگر یم

 گرفت... ینم ادی یبودن را از از روز لعنت

 باال...  اریسوزان... با توام... سرتو ب-

 یم غیج بایپنهان کرده و تقر دیاش را از د یاشک یبا دو دست چشم ها سوزان

 . دیکش

من  یبچه  نایداره که آدر یبه تو چه... به تو چه... به اون داداشت چه ربط-

 نه؟!  ایهست 

 :دیکش ادیفر وانگانیاز جا بلند شد و مانند د کبارهی به

 !رونیمن برو ب ی... پاشو از خونه رونیپاشو برو ب-

 سر کرد: یاالبه ب یاشاره ا برنا

 باالرو نگاه کن... -



 نایو برنا با مهارت تمام او را م ستیسرش را نگر یخود باال یبا سادگ سوزان

 کرد.  ریخود اس یدست ها

 و کنار گوشش گفت: دیکش نشییآرامش پا با

 دیبده شا حیرو بفهم! مثل آدم واسم توض نی. ارمیخوام دخترت رو بگ یمن نم-

 بتونم کمکت کنم! 

 ... ادی... از تو و برادرت بدم مخوامینم-

تو گوشت  یزبون نفهم چ یایبرد نیا یبه من بگ دیبا یول ادیباشه! باشه! بدت ب-

 ! ختهیبهمت ر نطوریپچ پچ کرده ا

که زور برنا  دیایب رونیمحکم برنا دست دست کرد ب یدست ها انیم سوزان

 و او محکم تر همانجا حصر شد.  دیچرب

 ولم کن... -

کمکت کنم. به جان  خوامیکنم. من م یچه خبره ولت نم نجایا یبه من نگتا -

 مش مش قصدم کمکه!



 سرش را به چپ و راست تکان داد: سوزان

 ... یگی... دروغ میگیدروغ م-

 مواج سوزان فرو برد و با آرامش تمام لب زد: یسر در موها برنا

 ط قصدم کمکه!فق یکه تو باش زمیقصدم کمکه! به جان عز میبه مرگ جوون-

 

* 

 

ه اشار د،یدرخش یم نینگاه حاضر یکه جلو یباران گرفت و به رستوران دست

 کرد. 

 بفرما داخل!-

 نگاهش کرد.  دیبا ترد باران

 !نجا؟یچرا ا-

 :دیمتعجب پرس ستار



 !ندازه؟یم یزیچ ادیشده؟ تورو  یزیچ-

 .دیکش یقینفس عم باران

 نه!-

ش دو دست انیاش را محکم م یدست فیتا ک دیکش رونیاز دست ستار ب دست

 بدهد.  یجا

 ... انِیچرا! اون ک یعنی-

 یکه افراد کنار کس یآرام طور ش،یو با گرفتن دست ها دیحرفش پر انیم ستار

 نشنود گفت:

ارزش شب آخرش رو  یب ی! نگاه هوسباز و حرف هااریرو ن کهیاسم اون مرد-

. مردت شمیگاهت م هیتک. من یبهش فکر کن خوادیهنوز فراموش نکردم. نم

 اون بترس! یاز نامرد یمنو قبول ندار ی. اگر مردونگشمیم

 به لحن مطمئن و محکم ستار فکر کرد و فقط توانست لبخند بزند! باران

 !یکه هست یمرس-



 !فتهیاز دهن م شهیشاممون سرد م م؟یبر-

 بود که در آن افتادن و گم شدن، یاز نام خوشبخت قیعم یباران چاه لبخند

 ستار بود.  یآرزو تینها

کرد و با بردن به سمت  تیرفتار به داخل رستوران هدا نیرا با جنتلمندتر او

 شد.  شیباال، راهنما یطبقه 

 دست باران را گرفت و آهسته لب زد: دو

 دارم!  زیبرات سوپرا-

 کرد.  یو آسمان حس م نیزم انیستار خود را م یبا دست ها باران

 چشم هاتو ببند!-

 وحشتناک نبود.  یکابوس ها ادآوری شیبرا گریبستن د چشم

 !فتهیفالکت بار ب یزندگ نیا یاتفاق قشنگ قراره تو هیامشب -

نازک از عشق دور احساس  یریحر ش،یحرف ها و نوازش موجود در حرف ها با

 کرد.  یشکسته شده اش حس م



به  نینردبون از زم هیقراره  دمیشا دونم،ینم ایتموم بشه  یقراره خشکسال دیشا-

 بشه! دهیآسمون کش

 نبود.  گانهیب شیبا لب ها گریوجود ستار لبخند د با

 چشم هاتو باز کن!-

 نداشت. ییلغات عشق و احساسش جا رهیدر دا ییجدا

 باران متولد شه! هوم؟! هیقراره  دمیشا-

اش وجود داشت که روز تولدش  یاراده بود. چقدر مشکل در زندگ یباران ب غیج

 ا فراموش کرده بود. ر

دهانش  یو رو دیکش رونیپر از ذوق از دست ستار ب یدستش را با بغض دو

 گذاشت. 

 آخه...  دهید یبا بارون خشک یکنیم کاریستار! تو چ یوا-

 انداخت. ریسر به ز ستار



 یبهشت بود. نم یاز مرد ها ی. اصال او مردندیشد بغض باران را بب ینم شیرو

خوب هم داشت! حتما  یو زن نداشت، مرد ها یشد؟ بهشت که همه اش حور

 داشت!

 یکرده بود. ستار با وسواس صندل دایحالت خود را پ نیتر یباران، باران یها چشم

 . دیکش رونیاسم باران بود، ب یکه پشت آن پر از حرف ها یچوب زیاز پشت م یا

رار باران ق یده بود را روبه رومحاصره ش یومیهل یکه با بادکنک ها یتولد کیک

 داد. 

 یبدبخت هیشب بوده! با  قهیدق42و 8تونستم بفهمم ساعت تولدت  یبدبخت هیبه -

 اومدنت کنم! رونیبه ب یتونستم تموم کارکنان رو راض

 با عشق نگاهش کرد.   باران

 ! ؟یتو آدم-

 لبخند زد: ستار

 کنم! دایامروزت پ یشرت همرنگ مانتو یتونستم ت یا یبدبخت هیبا -



از جا بلند شد و به سمتش رفت. نتوانست... نتوانست خود دار باشد، او را  باران

 :دیشانه اش، کنار گوشش نال یو رو دیدر آغوش کش

 که دارمت با مرام! یمرس-

 

* 
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 بود رفت.  دهیآن خواب یکه سوزان رو یبه دست به سمت مبل پتو

 ت. گرف یرا م ایهتل اقامت برد یمرتب شماره  ده،ییبهم سا یبا دندان هالب  ریز

 نامرد! یایبرد-

 مبل نشست. یرو شیپا نییسوزان انداخت و پا یرا رو پتو

 الو... سالم. هتل...؟! -



-... 

 !رزادیپ ایبرد یآقا ن؟یوصل کن 651اتاق  شهیم-

به سمتش  ینگاه می. نچاندیتکان خورد و پتو را دور خود پ شیدر جا سوزان

 گفت: شیآوردن ولوم صدا نییانداخت و با پا

 ! شناسهیم نیرحسیام نیبگ قشم،یرف-

-... 

 بله! ممنون!-

 یه روو ضرب ستیرا با تپش قلب نگر فشیطر یزد. پا رونیسوزان از پتو ب یپا

 اش زد. یشانیپ

 نکن با من زن!-

کنار رفت. کنترل کردن ذات خود  یو کم دیالک خورده اش کش یپا یرا رو پتو

 اتفاق ممکن بود! نیدر آن لحظه، ناممکن تر

 بست و به پشت تلفن توجه کرد.  چشم



 !نیرحسیالو... الو ام-

 . دیکش نییشرتش را پا یاز جا بلند شد و پشت ت آهسته

 یقول دو قول باز هیکه  یدار کاریبه سوزان چ ینفله با من درافتاد ی کهیمرد-

 باهاش!؟ یکن یم

 برنا؟ ییتو-

 سمت راه پله ها رفت. به

لشو به و د یفتیدر م فهیکنن که با ضع فتی! خاک بر سر ضعلتمینه من عزرائ-

که به نام برادر تو مهر خوردم. تف  رنی. خاک بر سر من بگیندازیتک و تا م

 یواخ یم یمن چه غلط یکه تورو پس انداخت... تو با زن زندگ یکردم تو ترکه ا

 به رگبار دروغ؟! شیتوپیخونه ش و م یایکه روز روشن م یبکن

 زر و ور!؟ یه یگیم یچ-

 طعنه زدن باز شد: شتریبرنا مشت و دهانش به ب دست



 رهینگ تلیقبرسم تحو نباریکه ا ارمیسرت م ییکنم. و آنچنان بال یتورو خفت م-

. کنمیر مت یتیرفتار باهات رو امن نینکن که قوان ی! با ناموس من بازیسومال یبر

لعون م یکه تو کردهیم یا یعرضه داشته چه دختر باز یب گاردیاون باد دونمینم

 نی! از اشهیواست بد تموم م شدن،من  ی رهیاومدن و وارد دا یول ده،یرو ند

 مطئمن باش!

 !؟یریجلومو بگ یخواینامرد م یمنه! تو یمن مطئنم اون بچه، بچه -

 را باال برد: شیبا کنترل صدا برنا

خودت نچسبون  شیمعصومو به ر یدهنت رو آب بکش سگ صفت! دختر بچه -

گرفتم. در ضمن! اون  ادیکفتار  یبلدم از تو ی! من اگر نامردمونیو ا نید یب

من! دلم  یبچه  شهیمادرش بشه زن من، اون م یمنه! وقت یبچه  یبچه به زود

 ... یکن زر دادگاه و زر یایب یخوایم یبعدش تو با چه جنم نمیبب خوادیم

 تو...-

  ِ اهیرنگ خودت! س ینقشه ها ریز زنمیتو خطاب کن نه من که م فتویتک و طا-

 !اهیس



 به دستش دهیرا قطع کرد! هراس لیو موبا ستیدستش را با تعجب نگر لرزش

 کرد. در دل تشر زد: شیو رو ریو ز ستینگر

 "برگردن! نزار! یلعنت ینزار روز ها"-

 یکرد. رو شیتوجه رها یشلوارش، فعال ب بیدهان قورت داد و با بردن در ج آب

 شیسوزان چشم ها دنیو به سمت عقب برگشت که با د دیپا چرخ یپاشنه 

 گشاد شدند. 

 . تسینگر یکرد را م یکه با اخم نگاهش م ییو به برنا دهیچیدور خود پ پتو

 ؟یزد یمنطق یبا من چه حرف ب ی! بدون هماهنگ؟یگفت یچ ایتو... تو به برد-
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 ؟یزد یمنطق یبا من چه حرف ب ی! بدون هماهنگ؟یگفت یچ ایتو... تو به برد-



کرد  یاز سر و وضعشان چکه م خیکه توب یرا به همان دو چشم ای! دنباخت

 باخت!

نا بر ینیب یجاو آمد. انگشت باال برد و روبه رو یبا رها کردن پتو، کم سوزان

 و پر از حرف! دکنندهیآورد! تهد نشییپا

 ندادم... یقول چیبرنا! من به تو ه نیبب-

 نچ نچ کنان حرفش را قطع کرد و به سمتش رفت.  برنا

 کند که سوزان دو دستش را مانع کرد.  شیدر آغوش خود جا خواست

 نشو! منظور منو اشتباه برداشت نکن!  کینزد-

 شد.  کیقدم نزد کی شیها دیتوجه به تهد یب برنا

 :دیاش کوب قهیبا انگشت اشاره اش محکم به شق سوزان

 مغز احمق منه! نیتو بخاطر درست نبودن ا ینجایبودن و موندن ا-

 را به چپ و راست تکاند: سرش



تا تنها نباشم. تا دل  یباش نجایغلطه! خواستم ا یدرست و چ یچ فهممینم-

 ...رهیآروم بگ میلعنت

تش صور یکامال خود را به او رساند و سانت به سانت با اجزا نباریرار اق یب برنا

 ...دیکش ادی. سوزان ساکت شد اما قلبش فرستادیا

 لباس انداخت. با ابرو اشاره اش داد: یقلب او از رو گاهیبه جا ینگاه مین برنا

 خواد! یبرنا رو م دینکن! شا تشیاذ-

 دیدر کالبدش وارد شده بود که نفهم. آنقدر شکست ستادیدست به کمر ا سوزان

 :ختیاشکش ر یک

 !خوادیهم رفتن اون رو م دیشا-

سوزان را گرفت و قدش را تا  ی. دو طرف بازودیاش را باال کش ینیبا خشم ب برنا

 :دیشد و فقط پرس رهیمتفکر، پر حرف، مطمئن به او خ ق،یکرد. عم میقد او تنظ

 حرف آخرته؟!-



شک، انزجار و عشق، نخواستن و خواستن،  ،یدو دل د،ی. ترددیبه سوزان رس نوبت

بدنش نفوذ کردند و او فقط  یقلب و عقل، همه و همه در تک به تک سلول ها

 گفت:

 حرف آخرمه!-

 نکند.  تشیاذ گریخود قول داده بود د به

 سوزان از ته دل خواست برود، برود! یخود قول داده بود اگر روز به

 یحال ممکن برا نیتر یبرسد که انفراد یخود قول داده بود اگر لحظه ا به

 . دیاین دشید یجلو گریحصر باشد، برود و د یب یسوزان آزاد

 زدند؟! یخود عهد کرده بود اما چرا دلش را چنگ م با

 خیکه از جنس سوزان بر تنش کرده بودند را از ب یبا منقاش نخ به نخ لباس چرا

بش و قل نینخ کش کنند احساس و د نطوریآمد ا یدلشان م چطور دند؟یکش یم

 را؟!

 . دیحرف بزند، لب جو خواست



 فکر کند، سرش را تکاند. خواست

 راه برود، پا قفل کرد.  خواست

 !یبود؟! لعنت به عاشق نیا یعاشق

 . دیمشت کرد و لب به دندان گز دست

 بره! شیپ تایوریسن لیبه م زیهمه چ نباریباشه! ا-

 دل سوزان پاره شد. اگر واقعا برود؟! یاز بند ها یو بند  "باشه"گفت  او

 !رمیمن م-

بود  دهیکه سوزان دور خود و برنا تن یمحکم یاز دژ ها یو دژ "رومیم"گفت  او

 کرد.  دایپ ختهیرا از هم گس

 !یخودت شمیو قاض نهیاگه امر و حکم تو ا رمیباشه من م-

اگر  یداشت حت ازیآب دهان قورت داد. نرود... کاش نرود... سوزان به او ن سوزان

 از همه به او اعتماد داشت!  شترینامرد باشد ب

 نشدم.  مونیکه کردم پش ییوقت از کارها چیه یمن اشتباه کردم ول-



او را  یعطرش مشام سوزان را پر کرد و چشم ها یسوزان را رد کرد. بو ی شانه

 بسته کرد.  از لذت باز و

ت. شد، رف یمهتاب باز م یخانه  یپشت اطیکه به ح یبزرگ یسمت پنجره  به

 . دیپرده را پس کش انهیوحش

 وارد شد، آدم من بود! نجایکه از ا یدزد-

 متعجب نگاهش کرد.  سوزان

بتونم با تو حرف بزنم و حال خرابتو خوب کنم!  گهیبار د هیاوردمش تا فقط -

به اون هدفم  دنمیراه رس یول خوام،یم یچ دونمیکه م نهیمن ا ی... بدیدونیم

 اشتباهه! 

 کج کرد: لب

 چون ذاتم خرابه...  دیخرابه! شا-

 اش زد: یشانیضربه به پ دو



چنان قانعت کنم که بوهم  ،یدیکه فهم یلحظه ا یبرا ختمیده ها نقشه ر-

 از عمد فرستادم.  ینبر

ن بود... از نداشت یداد. عصبان رونیاش گذاشت و نفس ب نهیس یدستش را رو دو

 بود! یسوزان عصبان

 یصورت و غرور من م ینخواستنت رو تو ینخواستم که ه یتورو من کشکک-

 . باشه... باشه نخواه! یکوبون

 زد: ادیفر

 یپدر یب یبرنا نیا یبار خودتو جا هیخدا  یبار، محض رضا هی یول رمیمن م-

 بوده!  یریراه درستش، راه خشونت و زورگ شهیبزار که هم

 نیآخر دانستیو در مقابل سوزان م زندیکه م ستییحرف ها نیآخر دانستیم

 شوند! یکه م ستییحرف ها

شد، من بودم. منِ احمق مست بودم.  شیشونیپ یکه اسم متجاوز مهر رو یکس-

م تونست یشد که اسم پدرو انداختن گردنم. وقت یشد و ک یچ دمیاصال نفهم

 !یفاب رخساره بود قیشده بود و تو رف رید گهیثابت کنم، د



 را پهن کرد.  پرده

 :ستادیا شیهمان خشونت به سمت سوزان آمد و روبه رو با

بارم  چاردیاصال فحش و ل یکرد یادی ،یدیاسم منو شن یروزگار یاگر روز-

د. نامرد نبو شمیمن اومد و رفت، هم یکه تو زندگ ییاروی نیا ادیب ادتی ،یکرد

 هم بلد بود!  یمردونگ

 ،قیعم یدنیاش را با گذاشتن دو دستش دور صورت او و بوس یو درماندگ مات

 تر کرد.  قیعم

 یگوارا م یو از ته جانش عسل دیمک یجان سوزان م ی رهیو ملتهب از ش گرم

 . دینوش

بود  نیریاز سوزان دل بکند. ش توانستیداد اما برنا نم یدل م  ی هیبه ثان هیثان

 اول سال! ی دهیرس یمثل قند! مثل مربا

زن را با هر شرط و  نی. ادیسوزان را د یبسته  یو چشم ها دیعقب کش برنا

 .خواستیم یشروط
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 داشت! رتیلبخندت غ ینامرد برا نیا ادیب ادتی-

 یخشمناک و ذره ا ی... کمی... خواستننی... گرم... آتشدیرفت باز! بوس جلو

 مردانه! 

 یکرد، اتفاقات یبار سهم خود م نیآخر یکه برنا برا یبسته و آغوش یها چشم

 در کار نبود.  یا ینیداد و عقب نش یبود که رخ م

 یمز. قردیدست سوزان که باال آمد، نفسش را از نفس او قطع کرد و عقب کش دو

 . تسیرا با لذت نگر شیچشم ها یسوزان و خمار یلب ها

 حرفش: نیآخر و

 !مونمیبودم. بودم و م ینبودم، اما اخر یاول-

 :قلبش گذاشت یبه در و روبه سوزان عقب عقب به سمت در رفت. دست رو پشت



 !شیچه نخوا شیدل با توئه! چه بخوا نیا-

را در هم قفل کرد  شیرا بهم چسباند! دست ها شیچشم بست و لب ها سوزان

رفتن برنا آن هم به  دنیمبل چسباند. د یگاهش را آهسته به دسته  مانیو نش

خواست اما راه برگشت نداشت... نه غرورش و نه  یاصرار خودش را اصال نم

 کرد! یممکن م ریداشتن برنا را غ تشیموقع

 چشمش قرار داد و به سمت سوزان سوقش داد: یدو اشاره و وسطش را جلو برنا

 !یچه نزار ،یتوئه! چه بزار یخمار چشم ها یدو تا چشم فقط پ نیا-

 یتر م یطوالن نباریدر خورد و با خود گفت کاش مسافت ا یبه دسته  کمرش

 شد. 

 سوزان باز!  یبسته شد و چشم ها در

 دلش نشاند.  یآوار رو یبه بزرگ یبرنا درد یخال یجا

که دست برنا، نوازش گر  ییرا رها و پتو شیمبل انداخت. اشک ها یرا رو خود

 .چاندیآن شده بود را دور خود پ



 عاشق بودن؟! ایمادر بودن سخت تر است  د،یو از خود پرس ستیگر
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 تولد تولد تولدت مبارک! -

 اش یعشق زندگ یاز چوب در تهران بزرگ برا ییبایمدرن با طرح ز یرستوران

 داده بود.  بیترت شیبرا لیشک یکرده و تولد هیکرا

 شد و به یعشق م یبارانش اجاره شده بود. آن طبقه، طبقه  یدوم برا ی هطبق

 نام او و باران!

 !شهیقشنگ براورده م یآرزو-

او را  یچشم ریاش فرستاد و ز هیشمع فوت شده را به ر یبا عشق بو باران

 گفت ی! مستیچ تیآرزو دیپرس ی. چقدر خوب که درک داشت و نمستینگر

 ! یکه در دل دار ییبراورده شود هر آنچه آرزو

 .زمیعز یمرس-



 اسیق نیتوانست و مدام ا ینبود اما نم یکار درست انیاو با ک ی سهیآنکه مقا با

تر و برنده  نیسنگ شهیهم اسیق نی... و چه خوب که ستار در ادادیرا انجام م

 بود!

 !ارم؟یکادوتو ب-

 با بغض نگاهش کرد: باران

 !؟یزنیبازهم حرف کادو م ،یکه بهم داد یقشنگ یکادو نیبا ا-

 زد: یلبخند مردانه ا ستار

 !یدیاصل کادومو هنوز ند-

 . دیچشم بست و مستانه خند باران

 !نمشیبب-

 مطمئن گفت: ستار

 باز کن!-

 زده اش را به لبخند واداشت و آهسته چشم باز کرد.  رونیب یگونه ها باران



 باز کردم!-

 به دست چپ و انگشت حلقه اش کرد: یاشاره ا ستار

 انگشتتو دارم؟! نیپر کردن ا یاجازه -

 به پر شدنش فکر نکرده بود.  چگاهیکه ه ییشد به جا خیباران م چشم

.. .یبود... از داشتن و خواستن ستار بعد از گذشت چند ماه مطمئن بود ول شاد

 برنا چه؟! جواب و عکس العمل او چه؟! یول

 من...-

 یدوم را ط یطبقه  یبدهد که دو نفر پله ها حیتوض شتریشد ب یباز م دهانش

 ود!باران آشنا ب یبرا دایشد شانیها افهیکه ق ی. دو نفردندیکرده و به تولد رس

که  یبرزیاو بود! طرالن و فر ریدوست دختر اخ یگریبرادر و د قیرف یکی

 . دیبه باران بخش یترس و دلهره، تپش قلب و رو زرد دنشان،ید

جواب، باران  یدو به تصادف در آنجا بودند. ستار خم شده و منتظر برا آن

کنجکاو و منتظر در آن  برزیجواب، طرالن متعجب و مردد، فر یو ب دهیهراس



 نیبردند که طرالن اول یرستوران به نام بودند و در سکوت به سر م یواریچهارد

 آن معرکه شد! یحرف زننده 

 !برزیفر میبه به! انگار تولد دار-

 زد و جلو آمد: دست

 ! یرتیغ یخواهر برنا تولد

 اش را جمع کرد و ادامه داد: چانه

 شکنه به نظرت؟! یشهررو م یشده، چند تا چراغ ها زیبدونه خواهرش سوپرا-

 

* 

 ؟ بشه لیوک یکه برادر من تونسته وارد خونه  یکجا بود القوزی ی کهیمرد-

-... 

 ! شهیامروز قراردادت فسخ م نی. همزنمیحرف نزن دارم زر م-

-... 



 !یگفتم اخراج-

-... 

زن، جون من بود، دست تو بود به امانت!  نی! ااریدر ن یباز بمیننه من قر-

 و تمام! یخوره! اخراج یم فتیبودنت به درد خودت و تک و طا گاردیباد

 . دیاش کوب یشانیرا قطع کرد و محکم به پ لیموبا

  !اینامرد برد یلعنت به تو-

 را با زبان تر کرد.  شیها لب

 ! یاز من گذاشت ی! دست رو بد نقطه ضعفیبد کرد-

 یجلو م نشیاش با کمک خدا انجام شده و ماش یبود که رانندگ یعصب آنقدر

 رفت. 

 ینداد. بار دوم و سوم زد و باز ب یجواب یستار را گرفت. بوق خورد ول ی شماره

 !یجواب



را محکم به سمت راست کشاند و خاموشش کرد. آنچنان  نیاتوبان ماش وسط

کالفه بسته شد و قلبش  شیکه دستش درد گرفت. چشم ها دیفرمان کوب یرو

 . دیدرد کش

 سوزان... -

 یاش درد م هیخود و شاگرد را باز کرد. ر یداشت. هر دو پنجره  یتنگ نفس

 اش!؟ هینفس به ر دیرس یخواست... چرا نم یکرد و نفس م

ود و ب شهیباراد را گرفت. او هم یشماره  نباریگفت و ا ییلب ناسزا ریتار زس به

 داد.  یجواب م شهیهم

 جونم دادا... -

 باراد!-

 جانم... -

شده  دیی. تایدو در کامال دود نیماش هیخوام!  یسوزان م یبرا گاردیباد هی-

 باشه...



 چرا دو در؟! یباشه ول-
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 کهیت کهیالش خورا ت زارمینباشم اما نم شیتو زندگ دیخودمم هستم. شا نباریا-

 ش کنن!
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هارو  جلسه یخوایم م؟یبرنا با هم حرف بزن یاینکن! م فیباشه دادا. خونتو کث-

 کنسل کنم؟

 :دییدندان به هم سا محکم



ال خونه، احتما ستمیشب هم ن! ییسر برم جا هی دینه! تو به کارت برس! من با-

 !امیوقت ب رید

 !یباشه! پس فعلن-

 مکان یکردن دارد ول یحال شوخ یعنیآورد  یبه زبان م "یفعلن "وقت باراد هر

 !ستیو زمانش مناسب ن

 را گرفت.  ایبرد یشماره  نباریباراد قطع کرد و ا یرا بر رو لیموبا

 هتلت باش! یتو الو گهیساعت د میتا ن-

داد  نیبه ماش یقطع کرد. گاز شیرا بر رو لینه نکند. موبا ایها  ایدبر نگذاشت

 :دیلب نال ریو ز

 !نینفهم چکدومتونیآنچنان مال خودم کنم که ه تارویوریسن-

 

* 



! یخواه ی! کمک میزن ی! دست و پا میشو یغرق م تیدر چاه باور ها قیعم

 دراز تیبه سو یدست چیکه ه یاما آنقدر در قعر فرورفته ا یزنیخدا را صدا م

 شوند...  ینم دهیهستند که د یآنقدر کوتاه و سطح دیشا ایشود  ینم

بود. رنگ  دهیچیخانه پ یکس در فضا یب یزن ی هیگر یرا باز کرد. صدا در

 شد.  لیشوک زده تبد ییشادش به صدا یرخش زرد و صدا

 سوزان... -

 کیسرام یبر رو دهیخواب یاپن رها کرد و به سمت زن یرا رو دیچطور کل دینفهم

 سالن رفت.  یها

 شده قربونت برم؟ یچ-

جوابند، چون سوالشان در قعر فرو رفته و  یحرفها ب یداشت؟ نه! گاه یجواب

 رسد.  یدست سوال به دستشان نم

 !یترسونیمنو م یسوزان دار-

 بلند کرد. یو سرش را به سخت دیاش را باال کش ینیب سوزان



 یب یصدا دیشن یاش عرق کرده بود. کاش خدا م یشانیاش سرخ و پ ینیب 

 کینفر، حداقل  کیرا! کاش  ازشین یب ازین دیفهم یرا! کاش خلق م شیصدا

 د!ش یکمکش م یشناختش و دست بر قضا یحد و مرز م یب یایدن نینفر در ا

 ؟یچرا انقدر نااروم ؟یکن یم هیچرا گر زمیعز-

 چیبرنا باشد و دخترش باشد و ه نکهیبخواهد؟ ا یزیچ کیداشت از خدا  حق

 نباشد؟! حق نداشت؟!

 رو خراب... خراب کردم! یم... من... همه چ-

هوا در آغوشش  ی. بدیجمله فهم کیحالش را با همان  یعمق خراب مهتاب

 و کنار گوشش گفت: دیکش

 کن! یخودتو خال-

 . کرد یشدن طلب م یخال یشد! آنچنان پر بود که سال ها وقت برا ینم یخال

 رو انجام داد؟! یب...برنا دزد-

 حرف ها بود! نیدار تر از ا خی. اوضاع بدیپووف کش مهتاب



 خودش گفت؟-

 نگفت. چیسر تکان داد و ه سوزان

داشت  یسع یو بهش اعتماد نداشت یداد یآره! چون به حرف هاش گوش نم-

 خودشو بهت بقبولونه! هر چند من... ینطوریا

 مهتاب قرار گرفت.  یلب ها یسوزان باال آمد و رو دست

 ! ادامه ش... شیه-

کرد. ستار بنده خدام  ریباهات تنها باشه. اصرار کرد. چند نفرو اج خوادیگفت م-

 کنه! یقافله شد تا بتونه برنا رو همراه قیدزد و رف کیشر

دختر هم با  نیآمد. صورت به صورتش نشست. ا رونیاز آغوش مهتاب ب سوزان

 بود؟! دهیا بحال ندنمک بود ها! چطور ت

 رمق گفت: یب

 خب... -

 !نجایکه چطور کشوندت ا یدی! بعدشم دگهیخب نداره د-



 .یچرا به من نگفت-

 !نیشد یگفتم تنها نم یچون اگر م-

 بهتر!-

براش  و شیخوایکه م یدونی! میدونیخودتو و دلتو م فیبهترش االنه، که تکل-

 مینیشیبه عشق و خواستمون، بعد م میزنی! ما زن ها گند مادیجونت داره در م

 !میزیریاشک م زیر زیر

 کنم! ینم هیمن واسه اون گر-

 پوزخند زد: مهتاب

 !؟یکن یم هیگر یبپرسم واسه چ تونمیم-

واسه دل خودم که بازهم احمقانه عاشق شد! واسه سن و سال و مادر بودنم که -

 رو انتخاب کرد! یمرد باکره ا

 :دیخند مهتاب

 !ستیباکره م ن نیبرنا همچمرد باکره؟ -



 .خوادیبچه ش نم یمن دسته دوم رو برا چوقتیمادرش باکره ست! اون ه یبرا-

 یکه قطار قطار دور یپشت سر هم یپس زدن ها نیاز حدم، ا شیغرور ب نیا

 یتو یسوزان گهی! در ضمن، برنا از امشب دنهیهم یانداخته فقط برا نمونیب

 !گهیسوزان د هیبره دنبال  دیشا ست،ی. معلومم نستین شیزندگ

 !؟یمطمئن-

 !؟یاز چ-

 از حرفات! از رفتن برنا! از نداشتنش!-

 سوزان حبس شد. ی نهیدر س نفس

 نه!-

پشت سرهم و خر خر  یدو سکسکه  مه،یهق هق نصفه و ن کیاش  هیاز گر 

 اش مانده بود! ینیب

 یلقمه  هیمن  ی. اما خوشحالم که عقلم رو جلو انداختم. برنا براستمینه ن-

دو خط قطع  م،ینبود یبودم. من و برنا دو خط مواز یادیمن ز دمیبود. شا یادیز



 ی. باعث خراب شدن وحجهه میکرد یرو قطع م گهیکه همد میکننده بود

 !میشدیم یکیاون

 باال انداخت: ییابرو مهتاب

 !رهیکه نم دونمیم یگیحاضرم قسم بخورم که تو دلت م-

 لبخند زد: سوزان

 یاز راه ها شتریما به هم ب دنینرس ی! اما... اما راه هارهیکه نم دونمیم-

 ست! گهیبه همد دنمونیرس

 تهش!-

 قبول کرد.  یجد یلیمن امروز برنارو رد کردم. اونم خ نکهیتهش ا-

 :ستیناآرام سوزان نگر یمتعجب به چشم ها مهتاب

 !یجنازه گرفت عیو تو تش-

 پشت دست پاک کرد.  را با شیزد. اشک ها یلبخند تلخ سوزان



 وونهید اد،یهاش ز یمردونگ اد،یهاش ز ی. نامردادهیاون ز ی! حرف براالیخیب-

 بگو! نیرحسیعاقل بودن هاش کمه! از ام اد،یهاش ز یباز

 لبخند زد: ردیبگ یانگار که جان تازه ا مهتاب

 ... شهیتبرئه م یبه زود نیرحسیام-

 سوزان تپش گرفت. دو چشمش برق افتاد.  قلب

 وقت نشناس...  یای! بردامیکه من چطور نتونستم ب یوا ؟یواقعا؟ چطور-

 آنکه حرف قبلش را ادامه دهد، گفت: یب مهتاب

 ایبرد-
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گشت ! اثر اننهیرحسیکن اما قبلش بگم که مدارک همه به نفع ام فیکامل تعر رو

 یاون زده و صد البته که اون وسط دعوا نیاخر یعنیچاقوئه!  یرخساره رو



جهت  یجوابو داده و حت نیا یبوده، جونم برات بگه که پزشک قانون یادیز

ومد. ا شیآزما جهیتن نکهی. دوم اکنهیثابت م نویبوده که ا یحرکت چاقوهم طور

 یگبست زیباال بوده. همه چ نیرحسیکه دوز مصرف الکل ام دهینشون م زیهمه چ

 رخساره وارد عمل شده...  یکه به عنوان آشنا یو اون نفربه پسرش داره 

 :دیلب نال ریز سوزان

 !رادیو ه-

 :دیلب برچ مهتاب

چطور اونو کله ملق کنم! تو فقط با پسر رخساره حرف  دونمیبا من! من م رادیه-

 بهمون تونهیم یبفهم چ طوری... دونمی! نمادشهیاز روز حادثه  یچ نیبزن. بب

 برسونه... 

 لب بهم چسباند و چشم بست: سوزان

 کار سخت، سوزان سرسخت!-

 :دیآه کش مهتاب



 تنها راهمونه!-

 :دیاش کش یشانیکالفه دست به پ سوزان

برم جلو... اون بچه جون  دیکنم چطور با یفکر م نیو دارم به ا دونمی... مدونمیم-

مهمونم  یچا هی شهینداره... م شی. مغزم گنجازهیبرام عز نایادر یمنه! اندازه 

 !؟یکن

 شد...  دهیپاش شیمهتاب بر رو لبخند

 چرا که نه!-

 کرد...  یچون مهتاب طلوع م یدر صورت افراد یانگار خدا گاه و

 

* 

 

 کنه... یکار زارمی. نمبرزمی. من همون فرگمیباران! نگران نباش م-

 گرفته بود.  یرا به باز زیباران مرتعش م دستان



 باران با توام!-

 لب گفت: ریز برزیتوجه به فر یز ترس آب دهان قورت داد و با باران

 اگه برنا بفهمه...  یوا-

 را باال برد: شیصدا برزیفر

 باران!-

ش خشک و نگاه شیگلو ده،یترس شیهو به سمتش برگشت. چشم ها کی باران

 رمق شده بود.  یب

 برنا...  یوا-

ستار بدبخت مرد و زنده  ؟یآروم باش شهیکنم. م ینترس! من طرالنو کنترل م-

 شد!

 باران بسته و باز شد.  یها چشم

 که برم خونه...  خوامیم-

 برد.  شیپ دست



 برو کنار... -

 :دیکه ستار جلو امد. اخم کرد و غر ردیبرد دستش را بگ شیدست پ برزیفر

 حد نگهدار!-

 و گفت: دیپووف کش برزیفر

 یکار که تونمیطرالنم و م شیکن من با نقشه پ شیو خودت حال ای! پس بایب-

 کنم دهنشو ببنده!

 دست باال برد.  ستار

 ... ستیبگه نگه مهم ن-

 سر بلند کرد.  باران

 !یشناسیهست... هست ستار! تو داداشمو نم-

 :دینال ستار

 جلو...  امینکن! من مردونه م هیتو گر-

 به ارث نبرده جز برنا! یو غرشش را از کس دیاز جا بلند شد. غر باران



کنه!  دایخان شدن پ ی زهیباز انگ خوامیاون خان بوده! نم ؟یفهم یچرا نم-

 . دیکش رونشیب برزیفر نیشه، هم وونهیشه، د یجان

 را حصار سرش کرد.  شینشست و دست ها شیسر جا باز

 کنم؟! کاری! مامانو چیوا-

 آهسته به کنارشان رفت.  برزیفر

 . دمیمن بهت قول م-

 کنترل شده بود...  یهو چشم چشم کرد. ب کی باران

 کوش؟ طرالن کوش؟-

لب  ریو ز دیدهانش کش یو عقب گرد گرفت. دست رو دیترس آه کش یبرا ستار

 گفت:

 !یطرالن لعنت-



رس ترسونم! نت یم شتریدارم تورو ب الشی! به خاهیفرستادمش دنبال نخود س-

! طبق نقشه باهاشم. رونیژست رو از دست طرالن بکشم ب خوامیخواهرم. من م

 . رمیگیهم چرت و پرت گفت من جلوشو م یوقت هی. اگه دونمیخود برنام م

 :گریباران برق زد. کم سن بود د یها چشم

 !دونهیواقعا؟! برنا م-

 . دیکش ینفس راحت برزیفر

 دنیشک رونیطرف قصد ب نی! ما از اگشهید یکارها ریفعال درگ ی. ولدونهیآره! م-

 !نی. هممینژست از دست طرال

 لب گفت: ریو ز دیکش یقینفس عم باران

 خدارو شکر!-

 برگشت به سمتش و گفت: ستار

  م؟یبر-

 بلند شد.  باران



 هر چه زودتر!-

 اوست.  یبا اشاره به ستار فهماند که آرام تر کردنش به عهده  برزیفر

 دیوج یرساند و درون آن نشست، فقط لب م نیتا خود را به ماش چارهیب دخترک

 زد.  یو خدا را صدا م

 !؟یخوب-

 کرد.  رهیبه سمت ستار برگشت و چشم در چشمش خ آهسته

 یآرزو نیتو! ا ی. با دست هانیآهنگ غمگ هیدور دور با  هی. خوامیدور دور م-

 !؟یکن یبراورده م کمویکوچ

 زد و دست باال آورد: ینیلبخند غمگ ستار

 !شیاز اول نیا-

 

*** 

 !؟یخوایم یاز سوزان چ-



 هدف گرفت: ریبرنا را ت یچشم ها میمستق ایبرد یها چشم

 !؟یکن کاریچ یخوایخودشو! تو فکر کن عاشقش شدم! م-
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 درون گوشش دوران خورد. ایبرد یصدا

بار... دوبار... سه بار... گفت سوزان؟! گفت عاشق سوزان شده است؟ مگر...  کی 

 سوزان دارد؟! یکردن برا یحق عاشق یاز برنا کس ریمگر به غ

هتل نشسته بودند، از جا  یتوجه به افراد که در الب یزد و ب زیم یضربه رو دو

 بلند شد.

 :را باال انداخت شیابرو یتا کیرا به سمت برادرش گرفت و  زیم یرو یمعدن آب

 اوردن اسمش اول دهنت رو آب بکش! یبرا-

 شده بود؟!متعجب نگاهش کرد. برنا مجنون  ایبرد



 زشته! نیچت شده تو؟ بش-

 پوزخند زد: برنا

 یخوایاون م قیو از طر یزن یضربه م یزن دار هیکه به  هتهیزشت تو و رفتار کر-

 !یمنو زخم کن

 خم زیم یبر رو ز،یم یرو یآب معدن یو با محکم زدن بطر دییبه هم سا دندان

 به صورتش گفت: کیشد و نزد

سال  کی نیا ی! تویسال وقت الزم دار6از  شتریب یبه هدفت برس نکهیا یبرا-

ن تا سوزا یسال الزم دار کیسوزان من رو فراموش کنه، بعدش  یکن یسع دیبا

 عاشقت بشه! چه معلوم که من بزارم سال اول شروع بشه!

 کج کرد: لب

مقتول درجه  هی یمن دلم خواست قاتل بشم! تو هم بش دی! شایدیخدارو چه د-

 بودن! یو الابال ییدر امر دروغگو کی

 زد: چشمک



 بِرو )برادر(؟ هینظرت چ-

م مه یبرنا، سوزان فرد ی. براستیگرید زیو مهم شمردن چ زیچ کیمهم بودن  

 شمردش! یمرگ مهم م یبود که از اول تا االن و از االن تا پا

 :ستیدور و اطرافش را با حرص نگر ایبرد

 برنا! نیبش-

 زیم یدر آورد و رو یپولش، مبلغ فی. از کستادیباال انداخت. صاف ا یشانه ا برنا

 گذاشت.

 به من نرسه بهتره! یزیاز تو چ-

 اشاره اش را باال آورد. انگشت

نکن ذهن سوزانو بهم  یسع یبچه و بچه دار ی هیقض نی! با ایآهان راست-

 !یایالزم باشه به اجبار عموش به حساب م شم،ی. الزم باشه باباش میزیبر

 زد: پوزخند

 دارم! ی. با تو کار جداگانه امونمیبگو منتظرت م یعوض رادیاون ه به-



 از جا بلند شد. به سمتش دراز شد و مچ دستش را گرفت: ایبرد

 !نیبش-

 .دیکش رونیحرکت مچ دستش را ب کیو با  دیکش یکالفه ا نفس

 با تو کارم تموم شد!-

 گفت: یفور د،یکنترل د رقابلیکه برنا را غ ایبرد

 منه برنا! یواقعا بچه اون بچه، -

مد. آ یبرنا به جنگ هم رفتند. طاقچه باال گذاشتن به چهره و اندامش م یابروها

 بود؟! یخواست بگذارد. حرف یاالن م

 زد و گفت: یخند شین

 پس بابا شدنت مبارک بِرو!-

بش ل یکه رو یکرد، کرد و با زهرخند یکه بر و بر نگاهش م ییایبه برد پشت

 رفت. یجا خوش کرده بود، به سمت در خروج

 حرف از سوزان، لبخندش را پررنگ تر کرد: کیراه بود که  ی انهیم



 

  

 

" 

 !ستم؟یمن نباشه، من مادرش ن یدختر واقع نایاگه آدر یبرنا... برنا حت-

 یچرا هست-

 !؟یثابت کن یتونیپس بهم ثابت کن مادرشم! فقط تو م-

 

" 

 

 قفل شده یدندان ها ریدستش چسباند و از ز یرا محکم به انگشت ها چیسوئ

 :دیاش، غر



و  یکنیشنا م یآزاد دار یتو قفس یکه فکر کن ستمیآنچنان پشتت محکم با-

 ! فقط صبر کن!یکن یمن باز یرو برا ییایرو یتایوریسن هینقش 

 

 

*** 

 

 یصندل یبرد و رو یدر همان حوال یطرالن را به پارک اریبا اصرار بس برزیفر

 نشاندش!

 بچه گانه ت رو درست کن! یرفتارها نیا-

 باال انداخت: یشانه ا طرالن

هرشو که خوا یبه برنا؟ گفت یکنن! زنگ زد یم یچه فکر ستیاصال برام مهم ن-

 !م؟یدیبا رانندهه د

 !ستیراننده ن-



 حاال همون پادوشون!-

 به دروغ گفت: برزیفر

 آره زدم!-

 چشم درشت کرد: طرالن

 !نمیبب-

 پوزخند زد. برزیفر

وت ندارم. چ یبهت کار گهید ش،یدیبرنا بود و د یاگر شماره  یول دمینشونت م-

که دلش اعتماد کردن  یبه کس یادیدادن ز حیو توض یاعتماد یب یحوصله 

 خواد رو ندارم! ینم

 را جلو آورد. شیلب ها طرالن

 و پس دادن ژست تمام ذهنم رو خورده! یکه بهم داد یامضا کردن قرارداد-

 با آنکه جا خورد اما خودش را نباخت: برزیفر



رنا ب نوی! ایمن ازت نخواستم که راه به راه دنبال ثابت کردن من به خودت نویا-

 ازت خواست...

 خواهرشو بشناسه! خوامیکه م نهیهم  یبرا-

 زد: یخود ضربه ا ی نهیس یبا دو دست بر رو برزیفر

 !شناسهیتم و االن ممن گف-

 :امدیکوتاه ن طرالن

 !نمیپس بب-

 :اوردیهم کم ن برزیفر

 حرف من پابرجاست!-

 اغواگرانه جلو رفت: طرالن

 !دونمیرگ خامتو م-

 راند: یگرید زیزبانش چ یدر دل ناسزا گفت اما بر رو برزیفر

 المصبت! یاز دست تو! امان از چشات یآ یآ یآ-



شده بود را نشانش داد.  یریبرنا که شماره گ یرا در آورده و شماره  لشیموبا

بماند که مضنون زنگ به برنا، خبر دادن قرار امشبش با طرالن وصحبت در مورد 

 !گرید زیقرارداد بود و نه چ یامضا

 باورت شد؟!-

 انداخت و اخم کرد: یتماس را نگاه ستیل طرالن

 !؟یپس چرا بعدش به من زنگ زد-

 را کرده بود: شینجایفکر ا رزبیفر

 یردک دیکه خواهره برنارو تهد یکردنت تو کافه بهت زنگ زدم! زمان دایپ یبرا-

 !یو بعدش رفت

 گفت: ق،یعم ینفس دنیباال انداخت و با کش ییطرالن افتاد. ابرو یدوهزار

 فکر کردم! شنهادتیدر مورد پ-

 :دیرا قفل کرد و پرس لشیبه سمتش برگشت. موبا برزیفر

 !شنهاد؟یکدوم پ-



 سوزان! ایکه ژست رو بفروشم به برنا  نیا-

 برق زد: برزیفر یها چشم

 خب!-

 شرط دارم! یول دمیم-
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 ؟یچه شرط-

منو  ،یکن یبا من باز یو نخوا یبرنا نباش ی. اگر تو واقعا مهره میعقد کن نکهیا-

 . قبوله؟!یکن یعقد م

* 

 



د. کردن ینگاهش م اریبس یشرکت مارک برنا که شد، کارکنان با تعجب وارد

 .ندیب یم کیکرد برنا را بعد از مدت ها از نزد یباور نم چکسیه

 یواسح یوقت از ب کیدر دستشان را محکم گرفته بودند تا  یها تلفن ها یمنش

 نکنند. نشیپخش زم

 یدند که اتگار زامباش بو رهیدر دست آنچنان خ یبا کت وشلوارها کارمندان

 .ستندینگر یرها شده در شهر را م یها

 چه خبره؟!-

و  یابآفت نکی. برنا با باال بردن عدیرا نشن شیکس صدا چیباراد بود. ه یصدا

 گفت: ش،یموها یقرار دادنش رو

 !نیایحالت در ب نیاز ا نیتونی. میسالم به همگ-

و گل از گلش شکفت. لبخند زد و به سمتش  دیبرادرش را شن شیصدا باراد

 رفت.

 سالم دادا!-



 .دیتلخ در آغوشش کش یبا لبخند برنا

 کارت دارم! ه؟یسالم. اتاقت خال-

رد، ک یکه کارکنان را به سرکار رفتنشان دعوت م یسر تکان داد و در حال باراد

 دست برنا را گرفته و به سمت اتاق برد.

 ؟یبرنا افتاد ادیشده که  یچ-

 اش حسرت خورد اما در ظاهر خودش را نباخت! یشگیهم امدنیدر دل به ن برنا

 شد؟! یچ گاردیبرنا! باد الِیخیب-

 که کرد به سمت برنا گرفت: شیدایدنبال کاغذ گشت. پ زیم یرو باراد

 27تا 42 ی! سنشم روهیشماره و ادرس و اصل و نصبش! آدم درست نی! اایب-

 رفت و امد داره!

 پوزخند زد: برنا

 واسم!؟ یگرفت رمردیپ-



 ینم ی! منم آدم بد بهت معرفشیشناسیکارش جوون پسنده دادا! تو که نم-

 کنم. یفقط عوض م رمیگیکنم. تو ببرش، بد بود پسش نم

 :دیاز مدت ها برنا خند بعد

 پدر سوخته!-

 :دیکش نهیس یرو یدست باراد

. فقط اون شوهر کنهیم زتیج ،یزنیبه مش مش زبون نم ادیچاکرتم! خوشم م-

 !یچزونیبدبختشو م

 شد. دهییبرنا به هم سا یها دندان

 ... بدرک!دیبکنم! با دیکارو!؟ با نینکنم ا-

 دست در هوا تکان داد: باراد

 !ی! و شما حق دارکنمیم بیتکذ-

 کار گذاشت: مهین شیلب ها دنیخنده اش را با گز نباریا برنا

 بده. حیبهش توض زویشروع کنه! خودت همه چ دیاز فردا با-



 اسکان گرفت: شیچشم ها یبرنا رو دست

 چشم!-

 !ده؟ینم لشویاز ستار چه خبر؟ چرا جواب موبا-

 بود، خود را به ندانستن زد: دهیبا آنکه خواهرش را با او در شرکت د باراد

 !؟ی. کارش داررونهیحتما کار داره و ب-

 زیاگر همه چ خوامی. مدهیم برزیادن ژست رو به فرطرالن امشب خبر د نیآره. ا-

 روزه حل بشه! هی زیبا مهتاب حرف بزنه همه چ هیاوک

 :دیباراد باال پر یابرو

 یبا ج یج یج روزی! تا داطشی! خب برو در حیدیدرس م طونویحقا که ش-

 که! نیبود

 باراد فرود آمد: زیم یبرنا رو دست

برم. زنگم زدم جواب نداد. به سوزان قول دادم  شهی! نممیاز امروز بارسا و رئال-

 جلو چشش نرم!



 !؟یکرد یکه در رابطه با سوزان بوده رو عمل ییقول ها یتو ک-

 محکم گفت: برنا

 !هیعمل نباریا-

 :دیکش قینفس عم باراد

 بگم! دیکه با یزیجز اون چ هیبگم هر چ یبگم که هر چ یچ-

 دست جلو آورد: برنا

 ؟یندار ی. کاررمیمن م-

 !یزدیزنگ م کار،یچ یاومد-

 برنا پررنگ شد: لبخند

. نمیستار بب تونمیفکر کردم م یدلم واسه محل کارم تنگ شده بود! از طرف-

 ...گهی! خب من برم درهیو م پرهی! مویویشده  نمیا دونستمینم

 دستش را محکم فشرد: باراد

 ؟یستیشب ن یبرو دادا! گفت-



 از فکر کرد و گفت:که با سان یدر دل به مالقات برنا

 دارم! ینه! کار مهم-

 تکان داد: یسر باراد

 باشه پس!-

 فعال!-

 فعال دادا!-

ترک کرد تا بعد از صفا دادن به شکمش،  یتصادف یرا به مقصد رستوران شرکت

 اش برسد! مهیبه ساناز و کاره نصف و ن

 

* 

 دست مهتاب را محکم گرفت و عاجز گفت: سوزان

 !؟یشیم ،یمنو دخترم بش لیاگر بخوام وکمهتاب... من اگر... -

 دخترت؟ دخترت چرا!-



 :دیسوزان چک اشک

 اون لحظه به من دیدروغ باشه... شا زیهمه چ دینباشه دخترم... شا دی... شادیشا-

 دروغ گفته باشن!

 

 [55:64 76,71,68, ]ژست

#588 

 از اشک در صورت سوزان یاز بهت در صورت مهتاب پخش شد تا باران یآسمان

 .ردیبگ دنیبار

 !؟یتو؟ دختر خل شد یگیم یچ-

 .دیاش را باال کش ینیب سوزان

 ...ستین ادمیمن -

 اش گذاشت: یشانیپ یرو دست

 ...دونمینم یچیه-



 :دیرا درون دهان قرار داد و انگشتش را گز دستش

 کنن... دایپ قتیتموم ترس هام حق ترسمی... مترسمیفقط م-

 اش نکند. یاز آن گازمال شتریدستش را محکم گرفت تا ب مهتاب

چه  نیشده... اخه ا یچ نمیکن بب فیبده من دستتو! نکن با خودت. درست تعر-

 !یخودت ساخت یکه تو برا هیوضع زندگ

 سوزان را مالش داد: یدست، شانه  کیو با  دیاش کش یشانیپ یرو یدست

که واست  ییزهایاتفاقات رو! رد به رد چ ی! دونه  به دونه یبه من بگ دیبا- 

 اومده! شیپ

 بغض کرد. سوزان

 نداره... یمن تموم یها یچارگیب-

 محکم تر دست سوزان را گرفت: نباریا



 یخود خور ینطوریا دمیاجازه م یکن یمن! فکر م یخواهر نداشته  یتو جا-

ت دس ختهیبهمت ر نطوریا یشده و چ یچ یتا بهم نگ ؟یو خودتو زجر بد یکن

 !دارمیاز سرت برنم

 .دیکش یقینفس عم سوزان

 با دخترم حرف بزنم؟! یکم شهیقبلش م یول گمی... مگمیم-

 رونیاو ب یدست ها یراهش را باز کرد. دستش را آهسته از گره  یجلو مهتاب

 .دیکش

 آره!-

 یشد را محکم تر م یکه در ذهن مهتاب بافته م یسوزان رج به رج فرش اخم

 !ردیمیزن م نیسوزان نباشد.. آخ که ا یدختر واقع نایکرد. اگر آدر

* 

کند تا به مقصد  یکه جان م ستیکند ساعت یهمان عقربه  قایدق یزندگ"

 "برسد...



 !ه؟یک-

 منم برنا!-

 یدورن دستش را محکم تو یوارد شد. پرونده  نهیدر که زده شد، با طمئن کیت

 لب گفت: ریگذاشت و با چشمان بسته، ز اطیبغل فشرد. پا در ح

 !اهللای-

تالش  یشود اما ب یکم نم یکن یکه هر چه م ستیهمان بغض قایمردن دق"

جون را تا جنون نکشد، ول کن  یشد. تا قطره به قطره  یبزرگ و بزرگ تر م

 "!ستین

 ...ستین یتو! کس ایب-

که با ساناز و باراد و رخساره گذرانده بودند.  ییدل پوزخند زد. به روز ها در

 رو کجا! کیکجا و ساناز  یموز یرخساره 

 .اندازدیبه ساناز چادر به سر ب یآنکه نگاه یگذشت ب اطیح یپهنا از

 مزاحم نباشم؟!-



 از جانب ساناز جواب داده شد: یا هیاش با کنا هیکنا

 !یکه به زور وارد خونه م شد یهست یمزاحم هی-

 شود! دهیباال انداخت تا باالخره نگاهش باال کش ییابرو برنا

 !ادی! از زور خوشم مبهتر-

تکان داد و به  یشناخت اما باز هم جا خورد. سر یبا آنکه کامال برنا را م ساناز

 :دیکش بخش شیلب ها

 !یعوض نشد-

 کفشش را در آورد. برنا

 کفش هارو در اورد. دیعوض نشده، همچنان با نجامیا نیانگار قوان-

 :دیخند ساناز

 !ی! هنوز باهوشنیآفر-

 نیشد که برادرش را سال ها خانه نش ییبه چشم ها رهیسر بلند کرد و خ برنا

 کرده بود.



 به تو! هنوز هم خندوندنت آسونه! نیآفر-

 ساناز بسته شد. آب دهان قورت داد و کنار رفت. یها لب

 تو! ایب-

 مقدمه به سمتش گرفت. یدرون دستش را ب یتعارف وارد شد. پرونده  یب برنا

 !ایبخون و ب نویا رسمیم متا من به کارها-

 مشکوک نگاهش کرد: ساناز

 !؟یچه کار-

بال با ق یمواد آماده کنم! ناسالمت یسر هیبدم و  لتیطرح تحو دیکه با دونمیم-

 داشتم! ایقشر برو وب نیآدم ها از ا یلیخ

 در دست برنا انداخت: یمردد به کاغذ ها ینگاه ساناز

 ان!؟ یچ-

 رک گفت: برنا

 !ایبخون و ب قیباراد ازت! دق ییعلت جدا-



 کرد: یدست شیقصد رد کردنش را داشت که برنا پ ساناز

 یب زارمی. اما نمفهمهینم چوقتیو الزم باشه ه نجامیا دونهیبرو و بخون! باراد نم-

 !یورقه ها قضاوتش کن نیخوندن ا

 :دیبه کتش کش یانداخت و دست ریبه ز سر

 بارم من جور قلبشو بکشم! هیمن کار کرد.  یبرا یبسه هر چ-

رم و ... زبان نشیرای... نگاه گاهشیس یساناز به تپش افتاد. باراد... چشم ها قلب

 پنبه مانندش! یحرف ها

 ...گهیتموم شده د یو... وقت-

شد  یچ یبفهم دی. بایبدون دیعلتش رو با یخودتونه ول نینشد ب ایتموم شد -

ر ازش اگ یحق توئه حت نی. ایکس شد یب ییهویچرا  یبدون دیکه باراد رفت. با

 !یفرار کن

و  تسیپر حرف برنا را نگر ییباراد با چشم ها یزندگ رید یبانمک روز ها دختر

 لب گفت: ریاو، آهسته ورقه ها را برداشت و ز ادیز یباالخره بعد از اصرار ها



 باشه!-

 :دیسر تکان داد و پرس برنا

 ...یراست-

 بله!-

 وهم و آرزو به بال هاش وصله! یسر هیپرنده که  هیطرحم دخترونه ست! -

 :دیکرد که حرفش را بر یم دایساناز به حرف زدن کش پ یها لب

 !شیمردونه بکش خوامیم-

 :دیمتعجب پرس ساناز

 !؟یآخه چطور-

 :دیشد و آمرانه غر شیروبه رو واریبه د رهیبرنا خ یها چشم

 رو بکش! دهیعقاب که قدرتش رو به بال هاش بخش هیشکل -

  

 



* 

 بود... سردش

 شده بود... دهیدور تا دورش کش پتو

 در درونش کم بود... یزیدخترش حرف زده بود اما انگار چ با

 د،ینش یآن نامرد را نم یخونش کم کرده بود... انگار تا صدا یانگار... انگار برنا 

 برد. یخوابش نم

 یم یرا به مهتاب به گفته بود. تک به تک اتفاقات را! احساس سبک زیچ همه

 !بالشتش یکرد اما... اما باز هم ترس از دست دادن دخترکش شده بود بختک رو

 توانست بلند شود و تا جان در بدن دارد بدود... بدود و یم کاش
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ترس  یرا آن طرف بگذارد. او را ب خود و دخترکش یرا به مرز برساند! پا خود

 را حس کند... یدر آغوش بکشد و باالخره خوشبخت

 .دیدر را شن یلوال یصدا

 !؟یداریب-

برنا شد و چه خوب که هم  ی هیبشر مهربان بود! چه خوب که همسا نیا چقدر

 همچو مهتاب شد! یزن یخانه 

 بود، آهسته به سمت در برگشت! دهیتخت آرم یکه رو همانطور

 آره!-

 وارد اتاق شد. ریخاک ش وانیل با

 اوردم. ریبرات خاک ش-

 دختر! نیفرشته بود ا ش؟یبرا ردیشد بم یم

 رساند: شیشد اما پتو را رها نکرد. حرف دلش را به لب ها زیخ میتخت ن یرو

 مرد برات؟! شهیم-



 نهیس یرو یرا به دستش داد. سرش را به آهستگ وانیکنارش نشست. ل مهتاب

 :دیمواج او را بوس یخود جا داد و محکم موها ی

 خدا نکنه! بخور، خوبه برات...-

 را دور انگشتانش محصور کرد: وانیانداخت و ل ریسر به ز سوزان

 دلم گرفته!-

کرد. سر و صورت او را در آغوش  کیبه او نزد شتریو خود را ب دیآه کش مهتاب

 خود غرق کرد.

 برنا؟! یبرا-

 آزاد او را گرفته و محکم در دست فشرد. دست

 هی! کال برنا عاشق نبوده... رخساره م دمشیبدون که تا حاال انقدر عاشق ند نویا-

 بود! شیزندگ یباز یبرا یاجبار یمهره 

 فاصله گرفت. یکم سوزان

 راه من و برنا جدائه!-



 جداست! یکه خودت بخوا یدر صورت-

 !؟شهیعوض م یمن نخوام چ-

هر چند کم  یکرد. جرعه ا کیسوزان نزد یرا به لب ها وانیخود، لدست  با

 کرد. ریاو سراز یحجم به معده 

 !یهمه چ-

 بغضش را قورت داد و گفت: ریبا خاک ش همراه

 ...شهیهم یامروز رفت. فکر کنم برا-

قرار داد. سر  شیران پا یآب دهان قورت داد. دست او را رها کرد و رو مهتاب

اهش گذار نگ ریو تاث قینشست. عم شیداد و خود روبه رو هیاو را به تاج تخت تک

 کرد:

! بارها منو واسطه کرد تا به تو دست نهیبرنا بارها از من استفاده کرد تا تورو بب-

شدم اما... اما امشب  شیمهره از باز هیبد انجام شد و منم  ایکنه! خوب  دایپ



اس احس یت گفت ندهیآ یبا شعف از گذشته ت و امکان نابود از ته دل و یوقت

 !نیسنگ تیکنم! احساس مسئول یم نید

 به چپ و راست تکان داد: یسر

 و پر از حرف! قیعم یدوست هیهم  دیشا ای یخواهرانگ دیشا-

 بغض کرده نگاهش کرد: سوزان

 قربونت برم!-

 !ا؟نجیا مشیبکشون یفقط بگو موافق ،یبگ ینطوریا ستینه... نه الزم ن-

 مات شد. سوزان

 !ارمینترس! اسم تورو نم-

 سوزان به چپ و راست تکان خورد: سر

 نه! من خودم خواستم بره...-

 !یاتاق یو تو ی! تو خبر ندارادیکه ب خوامیمن م-

 قلب سوزان گذاشت: یرو دست



 . هان؟یریبگ دنیجنگ ی زهی. بزار انگرهیبزار قلبت آروم بگ-

هتاب م یرا بکند اما صدا هینه و قال قض دیبه فکر فرو رفت. خواست بگو سوزان

 گذاشته بود، معادالتش را بر هم زد: فونیآ یرا رو لیکه موبا

 !؟ییسالم برنا! کجا-

 شده؟! شیزیشده؟! سوزان چ ی... چرونیسالم! ب-

ا تنه، قلب سوزان را ب کی. مردانه و دیسوزان گفت بله و زبانش نطق نکش قلب

 .دیکش رونیجمله گرفت و از جا ب کیهمان 

 یتونیکرده، م دایپ ینشت ییظرفشو ریز یاز لوله ها یکیانگار  یسوزان نه! ول-

 !؟یایب
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 !؟یستیخونه ن ؟یی! مگه کجا؟یایب شهیم رید یچ یعنی-

 انداخت و اخم کرد. شد،یبه دهان مهتاب که باز و بسته م یکنجکاو نگاه سوزان

 !شهیشب م مهیام! تا برگردم ن یینه! جا-

 رنگ شده بود، انداخت و لب زد: دیبه سوزان که مثل گچ سف ینگاه مین مهتاب

 !ایباش... باشه! پس فردا ب-

 را قطع کرد و به سمت سوزان برگشت: لیموبا

 سوزان! چت شد دختر؟!-

 :دیمقدمه پرس یب سوزان

 کجا بود؟!-

 !گردمیوقت برم ریام، د یی! گفت جادونمینم-

 باال انداخت: ییابرو سوزان

 !کنهیوقت تلف نم-

 اخم کرد: مهتاب



 تهمت نزن! ،یدیرو ند یزیخودت چ یبا چشم ها یقضاوت نکن! وقت-

 کرد: دیدندان کل سوزان

 !؟زنهیم زنه،یدل که تهمت نم-

 سر تکان داد: مهتاب

 رسه،یحرف ناحسابه! زورش به عقل نم یسر هی یاتفاقا! همونه که شروع کننده -

 !گهیچرت و پرت م

 شانه باال انداخت: سوزان

 ...گمی... مستی! مهم نالیخیب-

 نگاهش کرد: مهتاب

 جانم!-

ا ت زنمیزنگ م یبا حسام حرف بزنم. به مهر خوامی! میستیبهز رمیمن فردا م-

 . هان؟!شهیهم شاد م چارهیب. دل پسر ارهیب نارویآدر



 از حسام یچ نمیتا بب مونمی. منم منتظر میکنیم یباشه! اتفاقا خوب کار-

 . خبرم کن!رونیب یبکش یتونیم

 چشم بسته و باز کرد. سوزان

 حتما!-

 از جا بلند شد: مهتاب

 نظرت هست؟! یتو یزی. تو چمیبار بزارم بخور یزیچ هیمن برم -

 داد: هیسر باال برد و به تاج تخت تک سوزان

 !ستینه! گرسنم ن-

 ن!کم فکرتو آزاد ک هی امی. تا مکنمیدرست م هی. ساالد علویبخور دی... باخودیب-

 آشپزخانه کند. یراحت راه یالیلبخند زد تا او را با خ سوزان

مهرآنا را گرفت.  یفکر شماره  یرا رها کرد و ب قشیکه رفت، نفس عم مهتاب

 زبان باز کرد: د،یبه گوشش رس یگرم او که از پشت گوش یها نفس

 !سیجونم رئ-



 یها یبدبخت یخودش فکر کرده. تو بهبوبه  شیپ یمردک چ نیا دونمیمن نم-

 احمق! زنهیالس م یداره با ک ستیمن معلوم ن

 سوزان؟! یهست یبا ک-

 احمقم! یبا... با اون برنا-

 کرده؟! تتیزردک اذ-

 :دیاش کش یشانیپ یدست رو سوزان

دوستش داشتم! اه  یروز هی! ازش متنفرم! خاک بر سر من که ادیازش بدم م-

 باشه آخه!!! قهیبد سل تونهیادم چقدر م هیاه، 

 :دیحرفش پر انیم مهرآنا

 پس افتادم! یشده؟! دختر از نگران یچ یبگ شهیم-

گفتم. انگار واقعا کارساز  یجد یلیبره! خ میامروز... امروز بهش گفتم از زندگ-

 شده بود!

 نه؟! ای. آره یخواست یبود که م یزیهمون چ نیخب... ا-



 کند! یم یکرده و حاال احساس دلمردگ یکه دلبر یدر دل نداشت آن دل

مهتاب بهش زنگ زد و  یزورم گرفت وقت ی... ولیول خواستمی! مخواستمیم--

 خونه نبود.

 جا بلند شد. از

 رتیتازه عاشق کرده. همش حسادت... همش غ یها یرستانیمنو مثل دختر دب-

 دخترونه... یها یباز

 .دیکش پووف

 از دلم بگم! تونمیمهتابم نم ی. جلویمهر شمیم وونهیدارم د یوا-

د آدم اگر تورو بخوا نینکن با خودت! ا یبخوره فرق سره مهر ادیباره ب هیدرد تو -

 که تو ییجز اونجا ییاگر جا یطرف. از رهینم ییتند حرف زدن تو جا هیکه با 

 دنبال دختر و... فتهیب ستیبچه که ن ؟یرفته باشه چ یکنیفکر م

 سرد پنجره گذاشت و حرف مهرآنا را قطع کرد: ی شهیش یرو دست



تورو خدا ذهنمو  یبا دختر رفته... اه... مهر کنمیمن... من نگفتم که فکر م-

 مشغول نکن!

 !شت؟یپ امیب یخوای. مکنمی. من فقط دارم ارومت مزمیعز-

 !مونهیدخترم تنها م-

 !شهیمادرش آروم م یآره ول-

 :ستیگرفت، نگر یاش با ماه را جشن م ینیشب که شب نش ی رهیآسمان ت به

 میتا با هم بر یاریب نارویآدر خوامی! منمتیبی! فردا میایب خوادی. نمزمینه عز-

 حسام! شیپ

 ونمتیبه امون خدا، من که نم یرفت یولش کرد ،یایوقته نم یلیپس ژست؟ خ-

 بشم! الشیخیب

 :دیکش آه

 اشم!و بچش ب نیرحسیبه فکر دخترم و ام دی. فعال باتونمینم یدلتنگشم ول-

 فکر کرد و ادامه داد: یکم



 ... هان؟!ایفردا در حد چند ساعت ژست رو بسپار به مژگان و ب یخوای... میمهر-

 کرد. یتلق تیمهرآنا را رضا سکوت

 و گفت: دشیبوس هآهست

 !نمتیبیم-

و دست آزادش  دیقرارش داد. پرده را کنار کش نهیس یرا قطع کرد و رو لیموبا

 نگه داشت. شهیرا مماس با ش

 کار کرد و آهسته شهیش یاز قلب رو یاش، نقش یمیقد یبرگشت به روز ها با

 :دینال

 !یزردک لعنت-

 

*** 

 

 ثابت نگه داشته شده بود. شیرا محکم اما کم جان در دست ها ورقه



 باراد...-

 جلو رفت: یسر تکان داد و قدم برنا

 رابطتتون کنه! ینخواست تورو قربان نیهم یبود! برا میآره! باراد عق-

 بکشد. رونیب میخود و برادرش را از گل یگرفته بود مردانه زندگ ادی

. ندهد رونشینگه دارد اما ب شیرا در بطن چشم ها شیها هیگرفته بود گر ادی

 دنیاش خواب یسع ی جهیکرد اما نت یآورد. سع یگرفته بود اما داشت کم م ادی

 اشک در تخت چشمانش شد.

 کرد؟! نکارویچرا... چرا ا-

 قرار گرفت. شیجلو رفت و روبه رو گرید یقدم برنا

 ...ریاشکتو نگ یکن! جلو هیگر-

 .دیرس نیتوپر ساناز به طاق در خورده و در آخر به زم جسم

 بود. ختهیسال ها در خود ر نیدر ا یهر آنچه اشک ختیر

 باراد... چرا نگفت... آخ آخ آخ... یچطور تونست -



 و گرمش دهیرا در آغوش کش شیو پر حرف گونه ها نیسنگ اشک،
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 کرد. یم

که  قلبش در آن رابطه درگذشت،  یکه گذشت و ساناز یدلش به حال باراد برنا

 سوخت.

 .دیکش رونیلب راند، ورقه را از دستش ب ریکه ز ی "نچ"نشست و با  کنارش

 !ستینچسبون! اون نامرد ن یبه باراد انگ نامرد گهید-

 .دیچیپ شیهق ساناز در گلو هق

 دی... منو خورد کرد... خودشو خورد کرد... رابطه رو به گنداب کشبخشمشینم-

 بون باز نکرد...ز یول

 گفت: یورقه از دست برنا، عصب یدستش را باال آورد و با گرفتن دوباره  دو



 خواستمیم یک یدونی... میجناب! ته نامرد ستین یمردونگ یو بر یبگذر نکهیا-

 بمونه؟ درست همون وقت که التماسش کردم بره!

 اش ماندن او بوده است؟! یواقع ی. نکند سوزان خواسته دیبرنا لرز دل

 یکه بهش گفتم چون سرد شد یدلم ازش واقعا شکست؟! زمان یک یدونیم-

 . دلم شکست چون عاشقش بودم!ستمیعاشقت ن گهید

که اظهار  ی. نکند سوزان همچنان عاشق اوست و نفرتدیتند تپ نهیبرنا در س قلب

 کرد، دروغ محض بوده است؟! یم

... کرد یباز ندمونیبگه که چرا با من، خودش، آ دیجواب پس بده... با دیاون با-

 چیاتفاق که ه هیگرفت رو خراب کرد بخاطر  یکه داشت جون م یرابطه ا

 نداشته... یریتقص

 :دیرا با دو دست گرفت و بلند نال سرش

 !؟یفهمیجواب پس بده،  م دیبا-

 چسباند. واریبه ناچار دو دستش را محکم گرفت و به د برنا



 کرد: کتهید شیکرد و کلمه به کلمه برا رهیدر چشمش خ چشم

 ایاز امروز به بعد باش! با بچه  شیتولدش باش! زن زندگ یفردا تولدشه! کادو-

 یزیچ یتونی! با نبودنم نمیاریاونو مُقُر ب یتونینم یبچه کنارش باش! با قلدر یب

 !یرو عوض کن

 ادامه داد: بلند

 یبهونه برا هی یتو روز دوباره بش دیبشه با تیاز زندگ یجزئ یخوایاگر م-

 !شیزندگ

 :دیغر

 نه؟ ای یفهمیم-

زنگ خورد. شماره  لشیساناز و جواب او غرق بود که موبا یتالطم دست ها در

را به گوشش  لیصحبت به او نداد. موبا یادامه  یاجازه  برزیفر یو اسم آشنا

 چسباند:

 !؟یشده فر یچ-



 طرالنو عقد کنم! دیمن با-
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 شوک به صورت برنا نواخته شد. یلیس

 تو... یگیم ی... چیچ-

 :دیچیدرون گوشش پ برزیملتهب فر یصدا

 که عقدش کنم! نهیبده ا لیژست رو تحو نکهیپسر شرط ا-

 زدند. ی. انگار مغزش را شخم مدییدست مشت کرد و دندان به هم سا برنا

ساناز و کنار  یخانه  یبه ساناز کرد و از جا بلند شد. به سمت شرق یا اشاره

 هال خود را کشاند. یزوار در رفته  یپنجره 

 .یاریسر من م یتو دار نارویا یهمه  برزینفهم! فر چیه ی کهیغلط کرده زن-

ن نه و بزار م ی! گفتنیبزنمش زم تونستمیتو دستم م یهمونموقع با مدرک ها



کنم، تورو خدا نزار  یبزار حداقل تالف یدقش! نه ه نهیعذابش بدم. بزار بشم آ

 !نیتهش شد ا نیمدارک رو به اجرا! بب

 را به کام دندانش سپرد: شیها لب

 یجا کنهیمار هفت خط رو رنگ م دم،یکه من د یدِ آخه برادر من اون طرالن-

 !فروشهیم یلوله بخار

 برنا...-

 یریبابا! انقدر چوب حماقت شمارو خوردم شدم زخم خور! م نشیرد! کشتبرنا م-

 ی کهیکنم و نه قصد عقد کردنت رو دارم. زن یکه من نه عقد م یگیو بهش م

 !ییول هر جا

 ...شهینم-

 چارهیبار بارادو ب هیرو بزور داماد کردم..  گهید یکینشه! نشه اصال! الزم نکرده -

 کردم بسه...



باراد درست پشت سر او  یمیقد یباراد و اصال متوجه نبود که معشوقه  گفت

 زد! خیعشق گذشته اش، از حرف او  یاش برا یسوگوار انینشسته و م

 ...یتو بگ یکنم داداش؟! هر چ کاریمن چ-

ت ژس یکه دار یتو زمان تونمینه و تمام! بگو من خونه خونواده دارم. نم یگیم-

اضافه کن که اسم به نامت رو از قبل به  نمیکنم. ا شونیراض یکن یرو امضا م

 !شن یوصلت م نیبه ا یراض رید یدرخشانت کم یدارن و به خاطر پرونده  ادی

 و ادامه داد: دیکش یپووف

 د!تو دستم بو ییبرند اروپا نیداشتم االن بهتر نویاگر من اعتماد به نفس ا-

 !دمینکن. من تا فردا خبرشو بهت م ریباشه داداش. باشه تو خودتو درگ-

 سر تکان داد: برنا

امضا رو به عنوان شاباش  نیا خوامیدادگاه پسرخاله ش آخره هفته ست! م خیتار-

 نیبه بنز ازین نیبگو خودم وارد کار شم. ا یحلش کن ینتونست برزیبدم دستش!فر

 من داره تا گاز بده!



به  ییچاره جو یقطع کرد. کاش برارا  لیگفت و موبا یا "باشه"تند تند  برزیفر

 لیاش م یکه هر لحظه آتش فشان درون ییباراد مراجعه کرده بود اما سراغ برنا

 رفت. یدارد نم یبه سرکش

 پس باراد به خواست تو عقد کرد!-

 یدهان یبر رو لیساناز برنا را به خود آورد. موبا نیبغض آلود اما زهرآگ یصدا

 گاز شده بود، قرار داد و آهسته برگشت. یطعمه  یکه امشب حساب

 تکان داد و چشم بست: سر

 آره!-

 :دیهمراه با آه کش ینفس ساناز

 گهید یکیدروغ با سند! گفت  هیکه علت رفتنش دروغ بود.  سوزهیم نیدلم از ا-

 محضر... ایب یکن یکنم. باور نم یشده. فردا دارم عقدش م میوارد زندگ

 شد و پوزخند زد: رهیخ شیپا ریز یقال به

 !گهیدستش د یساناز شده بود مضحکه -



او عادت کرده بود... عادت کرده  یآب دهان قورت داد. خراب کرده بود... ول برنا

 بدهد! لیقدرتمند تحو یها را نمه نمه بسازد و برج رانهیبود و

که از تو جدا شد و اسم  ی. شبدونمیرو من بهتر از تو م یتکرار یحرفا نیا-

. دیره رو وارد شناسنامه ش کرد فقط من کنارش بودم. اونشب تا صبح نخوابرخسا

. دینال یتوش وارد بشه بود و م تونستینم گهیکه د یفقط به فکر تو و رابطه ا

فتم گ یبهت م دی! من باهن ای ینه! براش تالش کن ای شیخودته که بخوا لیم

ام! سود و سه یتو روز شمار ب یندازیسن خودت و اونو م یو اگر نجنب نهیا هیقض

 !یخود دان شوی! بقنیبا خودتون! هم نینکن

 لباسش را باز کرد. یحرکت دکمه ها کی با

 !؟یکن یشروع م-

 به پنجره کرد: یتکان داد و اشاره ا یسر ساناز

 ! ببندش!شهیسردت م-

 آنکه به سمت پنجره برود پشت به ساناز نشست: یزد و ب یخند شین برنا



 که؟! تهی! حالسوزهیانم پر از زخمه، گرمم بشه مروح و رو-

  

 

 *** 

 

 بله!-

 مهرآنا خانوم؟!-

 گردن و شانه اش نگه داشت: نیرا ماب لیرا پوشاندش و موبا نایدوم آدر نیآست

 بله خودم هستم!-

 دوستتون هستن؟! ی. خانوم سوزان فارابشمیمزاحم م مارستانیاز ب-

 گرفت نانیبا سوزان حرف زد و از او اطم شیپ قهی. او که دو دقدندیرا چ زبانش

 است! دهیرس یستیسالم به بهز

 ب...بله خودم...-



 هست... لشونیموبا یشما تو یتماسشون با شما بوده! شماره  نیآخر-

 خ... خب؟! خوبه حالش؟-

 متعجب نگاهش کرد: نایآدر

 شده؟! یخاله چ-

 نایکه جواب آدرآن یدهان دخترک گذاشت و اخم کرد. ب یدست رو ناخودآگاه

 اش را شنود کرد: یرا بدهد پشت خط

 ندارن. یحال مساعد-

 !مارستان؟یک... کدوم ب-

 ...یفاراب-

 ای میاز حال وخ یزیچ دیچرخ یخودش نبود! لکنت گرفته و زبانش نم دست

 خوب سوزان بپرسد!

 آ...آدرس!-

 ...دیکن ادداشتی-



 رید دیزد اما شا یزنگ م یبه تاکس دیرا نوشت و فورا از جا بلند شد. با آدرس

 شت.گذ یکرد کم کم ربع ساعت وقت م یهم خبر م یتبس ایشد. اگر اسنپ  یم

 .ردیدربست بگ یتوانست تاکس یرفت... از سر کوچه هم م یم دیبا

 ؟یخوب ؟یگیشده؟ چرا نم یخاله چ-

خشک و  یقاب گرفته شده بود. لب ها نایآدر یخوشبو یبا دست ها صورتش

 هیبردش حتما عط یاما اگر نم این دیجان تکان خوردند. خواست بگو یب
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 کرد؟! یچکار م دیبردش هم... آخ... با یکرد، اگر م یم شک

خانه  هیزد. خوب شد عط رونیفکر از خانه ب یرا گرفت و ب نایشد. دست آدر بلند

 کرد. یک مش وارشینبود وگرنه به حال او رنگ همچو گچ د



جور واجور بود...  ینگرفت. سرش پر از سوال ها یسوزان زنگ زد اما جواب به

 سوزان که خوب بود...

درون گوشش  نایآدر یآمد. صدا و سوال ها یدر نم شیخشک بود. صدا شیگلو

 خورد اما جان جواب دادن نداشت. یچرخ م

کرد. نشست و آدرس گفت.  ستیا شیپا یجلو ینیبه سر کوچه! ماش دیرس

 بونیرت ینکیکاله و ع ریکه ز رادیه یآشنا یلینگاه خ ای ایبرد یآشنا یچشم ها

 شده بود را نشناخت. یمانند مخف

 آن دو سپرد که گفتند: یو شناختش را به صدا نشناخت

 خانوم! یاحوال مهر-

  

 

*** 

 



 تیاز هر طرف به سلول ها ییرسوا ،یکه شو چارهیقعر چاه ندارد، ب ایقعر دل "

 "کند.  یات را منسوخ از جان م یانیشر یکند و رگ  ها یرسوخ م

 !شهیشب ها سردم م یلیخ نجایخاله ا-

بدنت ارتعاش و  ،ینیرا بب میتی یمادرخوانده ندارد، غم فرزند ای یمادر خون"

 "شود! یتوانمند م یمهماندار بغض تیگلو

 متیاریو م میایخاله. با بابا م رونیب یایمزود  یلیخاله قربونت بره. خ یاله-

 ...رونیب

 یسوزان خاموش شد. او که پدر یبراق حسام با تمام شدن جمله  چشمان

 نداشت...

 من که بابا ندارم!-

 دی! چطور بانیا یعنیکردند! کار سخت  رینوش غم به دل سوزان سراز نوش

 دهستایو پا دراز تر از دست ا یبود، دست خال امدهیکرد... مهرآنا هنوز ن یحلش م

از پشت شانه  یداغ یآشنا یکرد که صدا یحسام نگاه م یبود و به چشم ها

 اش را گرم کرد:



 یتونیخوب اوردم که تو م یلیخ یبابا هیحسام؟ من واست  یبابا ندار گهیم یک-

 !یدوستات پزشو بد یباهاش به همه 
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 . آب دهان قورت داد و آهسته گفت:دیآنکه به پشت برگردد، کنار کش یب سوزان

 خاله! گردمیمن برم-

 شیپهن مرد جوان جلو یاما شانه  ردیبگ شیرفتن را پ رونیکه راه ب برگشت

 قرار گرفت. 

 حسام! عمو؟!-

آنکه سوزان ناراحت باشد، او ناراحت  یسالم نکرد! برعکس شده بود؟ جا یحت

 بود؟!



ده و ش دهیبرنا ساب یسوزان به شانه  یگذشت تا شانه  هیچند ثانفقط  دیشا

عطر  ی. بودیقرن طول کش کی یسوزان به اندازه  یکامال رد شود. اما برا

ه هم ،یشگیغرور و تکبر هم ،یشگیهم یقد و قامت محکم و مردانه  ،یشگیهم

 و همه در او هنوز زنده بود. 

ها، قامت ها، غرور ها و خواستن ها دلتنگش بود  داریتمام عطر ها، د یاندازه  به

 کار بود انگار... نیاما... اما نگفتن و نماندن بهتر

 :دیخوشحال حسام را شن یبرود که صدا رونیاز او بگذرد و ب خواست

 عمو برنا...-

 نظرشان گرفت.  ریبه سمتشان برگشته و ز کامال

ه ک دیو در اغوشش کش دیبرنا آنچنان به سمتش دو دنیبا د چارهیب پسرک

 زدن داشت.  رونیچشمان سوزان از حدقه قصد ب

ا . سرش ردییرا بو شی. موهادی. گردنش را بوسدیبا شوق در آغوشش کش برنا

 اش فشرد و گفت: نهیمحکم به س



 !قیرف یچه مرد شد-

 !تنخیر یبرنا داشتند برا دنیبه د ازی. انگار نختندیحسام باالخره ر یها اشک

 چون مامان ندارم! -

 مشتش، ادامه داد: یبرنا تو یبه دور و اطرافش کرد و با گرفتن بازوها یا اشاره

 بابا و مامان نداره! یچکیه نجایالبته ا-

رنا که به حرکات ب یداد و در حال هیتک واریسوزان گرفت اما جلو نرفت. به د قلب

سخ از مهرآنا داشت. پا یتماس ب نیرا در آورد. چند لشیشده بود، موبا قیدق

 بلند گفت: بایو تقر دیاش کش یشانیپ یدست رو

 !دمی! چطور نفهمیلعنت-

 نگاهش کرد: یلحظه ا یناله اش به پشت برگشت و برا دنیبا شن برنا

 شده؟! یچ-

 !؟یاحوال پرس ایسالم بگذارد  یاش را جا "شده یچ"

 ، او را دوباره به حسام پاس داد. "چیه"سر تکان داد و با گفتن  الیخ یب



 لب گفت: ریشانه اش باال انداخت و ز برنا

 !لتهیکه م یهر جور-

 :دیدر ادامه به سمت حسام برگشت و پرس و

 !ق؟یرف یاز بابات بدون یخوایم-

 به لکنت افتاد.  حسام

 ...دوین... نم-

 اش کرد: یچیبود که برنا ق دهینرس انیبه پا حرفش

 باباش خوادیم یک یبپرس نجاتیا یاگه از هرکدوم از دوستا یدونیدکتره! م-

 ما؟! گنیپرن باال و م یدکتر بشه همه م

 :دیباال پر گوشیباز حسام

 من!-

مهرآنا ارسال  یبرا یامکیزدن آن دو، پ دنید نیو ح دیکش ینفس راحت سوزان

 کرد:



ه راه ! انگار حسام دارایبدو ب ن؟یدی! چرا نرسیزنگ زد دمیند یآج ،یمهر"-

 !"زمی! منتظرتم عزادیم

 بود که نمه نمه قصد رام کردن ییبه برنا گرشیو چشم د لیچشمش به موبا کی

 یخواست او را راض یم یبود و به چه قصد نجایچه ا یحسام را داشت؟ برا

 ندارد...  نیرحسیبا رخساره و ام یکند؟! او که ارتباط

ممکنه دوستات به بابات و تو  نجای. باشه؟ امیباهم حرف بزن رونیب میبر ایب-

 حسادت کنن! باشه!؟

که منتظرش بود، داد و با او  ییاز جا بلند شد و دست به دست برنا یفور حسام

 همراه شد!

 رد کرد و کنار گوشش گفت: یحسام را لحظه ا دست

 . باشه؟!ارمیتا من خاله رو با خودم ب رونیتو برو ب-

 لب گفت: ریسر تکان داد و ز حسام

 عمو جون! چشم-



 یگوناگون در خانه  یها دیدو چندان داشت چون او را با خر یبرنا اعتماد به

چون دست مادرش  دادیگوش فرا م شتریبود. به او ب دهیمشترکش با رخساره د

 یم دهیبرخورد نکرده بود و به چشم عمو د شیرو یوقت به دست او، جلو چیه

 شد. 

 دیمثل برنا دروغ بگو یکس دیگنج یخوشحال بود چون در گمانش نم دنشید از

 خندان، بعد از گذشت یو لب الیبدهد، پس با فراغ خ هیبه او هد یتقلب یو پدر

 . دیدو اطیبه سمت ح ییروز تنها نیچند

 ؟یایدنبالم م-

ه از جانب مهرآنا، شور ب یامیپ دنی. نددییرا پا لشیچشم موبا یبا گوشه  سوزان

 دلش انداخت.

 برنا به خود آوردش: یدر افکارش غرق بود که تن محکم صدا او

 با شمام خانوم!-

بحث نداشت، پشت سر هم  ی! از آنجا که حال و حوصله گر؟یشده بود خانوم د 

 سرتکان داد و گفت:



 !امیآ...آره منم م-

 گفت و جلو افتاد.  یا  "خوبه"لب  ریز برنا

 یو افراد غرق هستند اما نشان نم ریسراز ایافراد با آنکه در دلشان در یبعض

کرده اند تا راز دار قلب خود و  وستهیدهند. انگار آن ها را با مهر و موم به هم پ

ش دل یواقع یداد، به معنا یسوزان جان م یباشند. برنا برا گرانینفس د ریاس

را با لم شدن بدنش  دنشیکه د ودرفت اما محکم تر از آن ب یاو ضعف م یبرا

 کند! هر چه نباشد او برنا بود...  یکی

د. او را که حس کر نیعطر سوزان و نگاه سنگ یگذاشته بود که بو شیقدم پ دو

نفس تازه کرد. آهسته به سمت پشت برگشت و چشم  د،یکش قینفس عم ستاد،یا

 در چشم او دوخت و رک گفت:

 عطرو نزن! نیا گهید-

 :دیچشم گشاد کرد و فقط پرس سوزان

 !؟ رمیاز تو اجازه بگ دیزدن عطرم با یبله؟! برا-



 اشاره اش را باال برد: انگشت

 ! ستادهیصداتو باال نبر، مرد جلوت ا-

 پوزخند زد و او ادامه داد: سوزان

 کنه! یعطرت کالفه م م-

 دیشد. نبا زیسوزان گرم شد. شعله اش به سمت گردن او واحساسش لبر قلب

 مرد؟یم

 ونمتیشرخرت نشم نزن وگرنه نم یخوایاگر م! کنهیدلتنگ ترم م ییجورا هی-

 قولم بمونم یرو
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تش و ک دیکش نییکه انگشتش را پا خوردیجواب دادن تکان م یسوزان برا دهان

 را صاف کرد:



 کمتر استفاده ش کن! کنه،یدر ضمن رنگ قرمز جذاب ترت م-

جلو آمد و قصد  یو دندان به هم چفت کرد. قدم دییسا نیپا به زم سوزان

به  یراهش را باز کرد. دست یهو جلو کیباال انداخت و  ییگذشتن کرد. برنا ابرو

 گرفت و تا کمر خم شد: شینشان احترام جلو

 فرست! زیدیل-

 ید. لبخنندیاش را بب یزن زندگ نیحرص خوردن مردتر توانستیاز پشت هم م 

 به راه رفتن معنادارش زد و دنباله ش روانه شد. 

 لجوج جذاب!  یتایوریسن-

 !دیکرد... با یمال خود م دیکرد... با یرا مال خود م او

 

* 

 کرده بودند.  شیرها کیتار یاتاق درون

 کرده بود.  خیاز افت فشار  شیو پا دست



 بود.  دهیباشد، ترس دهیشده د داریب یکه روح یانگار شیها چشم

 زد: داد

 خاله...  ینای... آدرنایآدر-

کرده بود... چطور گول خورد؟  میرا قا لشی. بلند و با هق هق! کاش موباستیگر

 انسان نما را نشناخت؟! طانیچطور سوزان جوابش را نداد؟ چطور آن دو ش

ودند ب کدهیاما جان نداشت. انگار خون از بدنش م شیدستش بسته بود نه پا نه

 نفس فاصله داشت.  کیو او تا مردن فقط 

 سوزان... سوزان تورو خدا نگران شو... -

 از جا بلند شود. قیعم یکرد با کمک نفس ها یدر گردنش فرو برد و سع سر

 بردن...  توی... پاشو آدریپاشو مهر-

آمد چطور به آنجا هولش  ینم ادشی ی. حتدیچیشد. درد در تمام بدنش پ کالفه

 د. دادن



ه اشکبار ب یدرد و چشم ها یاش بلند و بلندتر شد. کشان کشان با زانو هیگر

آمد رفت. گفتنش راحت بود اما  یم رونینور ب ییکه از آن کورسو یسمت در

و  نیحس ایکه مدام ذکر  یا قهیدق 2وقت برد.  قهیدق2 یبه اندازه  یمهر یبرا

 !ودند؟چکار کرده ب شینایشد. با آدر یصلوات از زبانش جدا نم

ه اتاق قرار گرفت یجنوب یکه گوشه  یدقت به در آهن یکم جانش را ب یها مشت

، کند داریرا از خواب ب یصدا تر از ان بود که بچه ا یشد اما... اما ب لیبود، تحم

 کمک! یچه برسد  به خبر کردن افراد برا

کرد و محکم به  و سوزان دست مشت نایآدر یمستانه  یخنده ها ادیبا  نباریا

 . اندیگرا یکه مشتش را به قرمز یدر ضربه زد. ماه حصلش شد درد

رد باال به صورتش برخو یکه از پنجره  یاش با باد هیافتاد و گر نیحال به زم یب

ر د یگریتر از هر زمان د خیصدا تر از قبل،  یکرد، خشک شد. خشک شد و او ب

 اتاق، کتلت شد! یخاک ها

 

* 
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 حسام خاله، من تاحاال بهت دروغ گفتم؟-

 دل رحم کنش سرش را باال انداخت: یها هیگر انیم حسام

 ن... نه!-

 زد و در آغوش فشردش: یلبخند تلخ سوزان

دوست توام. من دوست مامان توام. چرا  نیگم. من مامان بهتر یخب حاالم نم-

 بهت دروغ بگم؟ هوم خاله؟! دیبا

که ذهنش را مورد هجوم قرار داده بود، چشم  یافکارش مشوش انیم حسام

 کرد. شیاشک ها بانیرا بست و دستش را سا شیها



 اون... اون مامانو کشت!-

 .ستیو به برنا نگر دینفس نفس زنان عقب کش سوزان

 :دیآسمان کرد و کالفه نال روبه

 کنم آخه... شیراض یمن چطور-

 و نگاهش کرد: دیرا درون دهانش کش شیلب ها برنا

 داریخر شتریمن حرف بزنم؟ فکر کنم حرف من ب دنیسرکار خانوم اجازه م-

 داشته باشه!

 .دیکرد و عقب کش یاخم سوزان

 جلوتو نگرفته! یکس-

 باال انداخت و لب زد: ییابرو برنا

 !یی! تو اصال کال توانایبزن یلیس یتونی! با اخمتم مادیاخم هم بهت م-

به سوزان زد و خود را به حسام رساند. با قاب گرفتن صورت  یآهسته ا ی تنه

 او را از دور صورتش باز کرد. یمعصومش، دست ها



 !نیحسام... حسام عمو آروم باش. منو بب-

کرد را  یکه روز و شب با مادرش مراوده م ییآهسته سر بلند کرد. برنا حسام

 یکاره اش م کی نیرحسیدانست ام یقبول داشت که حاال م یاز سوزان شتریب

 شود!

که خاله سوزان رو فرستادم  ادیحساب کرده بودم! اونقدر ز یلیتو خ یمن رو-

 دم؟یرس رترید یدی! ندومدمیاما خودم ن

 :دیاز جنس برنا رس ینیقیبه  شیشبهه ها انیم حسام

 هوم!-

 کهنینه ا یتو راستشو بهش بگ نجا،یا دایخاله م یخب! من توقع داشتم وقت-

 .یو سراز خود حرف بزن یالک

 اش زد: یشانیبه پ یا بوسه

 نگفتم؟ ایگفتم مرد، گفتم  ق،یمن بهت گفتم رف-

 :دیاش را باال کش ینیب حسام



 !یگفت-

 او زد: فیظر یبه دست ها یدو دستش را محکم گرفت و بوسه ا برنا

. دلم یریو خودتو سفت بگ ینباش قوی! ری. مرد باشیمحکم باش خوامیاز تو م-

 .یو راستشو بگ یها نگاه کن سیاون پل یتو چشم ها خوادیم

 یدااش را ف یمادر یتوانست درد ب یبه سکسکه افتاده بود. نم چارهیب پسرک

 !توانستیکند که قاتل او بود. نم یشخص یآزاد

 اون... اون مرد مامانمو کشت!-

 :دیرا به صورت صاف مال شیها شیشد. ر کینچ نچ کنان به صورتش نزد برنا

روز مثل تو بچه بودم، بزرگ که  هینبودن!  ینطوریا ،ینیبیهارو م شیر نیا-

که  دیدیرو م ییزهایکه بودم، چشم هام چ کیکوچ دمیشدم و مرد شدم، فهم

اون  ینیخواد که بب یکه راسته! تو دلت م ییها زیخواست. نه اون چ یدلم م

ش خود نکهیا بدوننبوده! مامانت  ینطوریکه ا یمرد مامانت رو کشته. در صورت

 بابات بخواد، چاقو به شکم خودش زده! ای



 یدر چشم ها شیو سکسکه اش به فکر فرو رفت. چشم ها هیگر انیدر م حسام

 گفت. براق بود و پر از حس! یشده بود که دروغ نم رهیخ ییبرنا

 انم چاقو زد...نه... اون به مام-

 کرد: ریدو دستش اس انیصورت بچه گانش را محکم م برنا

 بوده؟! ینطوریبهت ثابت کنم ا یخوایعمو... م نینه! نه اصال! بب-

 .ستیسکوت کرد وگر حسام

 چشماتو ببند! ببند و به من گوش کن!-

 سپرد. شیاش را به دست ها هیدهانش گذاشت و گر یدست رو سوزان

 صورتش را در برگرفتند. ی رهیدا یگریپس از د یکی شیها اشک

 

 ند؟یدشمنش را بب ایدوست  یجگر گوشه  دنیزجر د توانستیچطور م 

 کرد... یم ینیسنگ دیسخت بر دوش او با یکارها یهمه  شه،یهم چرا



 یدر خانه  یگریپس از د یکیکه  یینداشت زجر و غم و غصه ها یچرا تمام 

 زدند؟ یقلبش را م

 !دیا گزآن سکن یرساند و رو یخال یمکتیجانش را به ن یب یپاها اریبا تالش بس 

 زد. یتند م قلبش

 زد. یشور م دلش

 کرد. یسرش درد م 

 نگاهش اشک داشت. 

کرد قلبش از  یاز دوستش نداشت. چه شده بود؟ چرا حس م یامکیپ لشیموبا

 تنش قصد جدا شدن دارد؟

و سر برگرداند.  دیآمد را شن یکنارش مکه پشت سر هم از  ییبوسه ها یصدا

 یم بارانش نیو آفر دشیبوس یکه حسام را در آغوش گرفته بود، م یبرنا در حال

 کرد.

 .یثابت کن تویمردونگ دی! تو بانهیپسر! ا نیآفر-



 آشفته از جا بلند شد و به سمتشان رفت. یبا ذهن سوزان

 شده!؟ یچ-

 زد و گفت: یچشمک برنا

 بوده... یچ هیقض تیمتوجه شد که راست و واقعحسام قبول کرد! -

 اش لبخند زد: یو قلب یذهن یدلشوره ها انیم سوزان

 چطور باور کنم؟-

 :دیو از ته دل نال ستیدهان گذاشت، به آسمان نگر یدستش را رو دو

 شکرت... ایخدا یوا -

خودش  برنا و یها فیکه گذشته بود، سفر کرد و تعر یبا کمک برنا به شب حسام

 ترازو قرار داد. یرا در دو کفه 

و حق را به برنا و سوزان بدهد! آن  اوردیب ادیاش توانست به  یهمان عقل بچگ با

 یو دار پرونده ا ریکرد که پدرش درگ ییجا یخوش راه یدو را با لبخند و دل

 شده بود. میضخ



او،  یگرفتن به زود لیتحو یبرا یحسام به مسئول و دادن وعده ا لیاز تحو بعد

 شدند. سیپل یاداره  یراه

ا مهرآنا ر یاز ده بار، شماره  شیب یستیبه در بهز دنیکه سوزان تا رس بماند

 :ادستیو وسط راه ا دیکوب نیرا به زم فشیکالفه، ک یگرفت. در آخر با پووف

 دختر... دلم هزار راه رفت! یداریچرا برنم-

تش و به سم دیاو بود، عقب کش یکه جلو یکنجکاو نگاهش کرد و از دو قدم برنا

 را فشیآمد. ک
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 برداشت و به سمتش خم شد: نیزم یرو از

 شده؟! یچ-



بود ن ینتوانست خوددار باشد. بحث از دختر و دوستش بود! الک گریآورد. د کم

 که!

 .ستین یمهر-

 کنم... ارکیچ دیبا دونمیو من خر نم ستی... نستین یول ادیبود ب قرار

 برد. نیکنان دستش را گرفت و او را به کنار ماش سیه سیه برنا

 حیشده؟ نگران نباش و درست توض یچ نمی. به خودت حرف بزن. بگو ببشیه-

 بده!

 دستمو ول کن!-

 پوزخند زد: برنا

 شده؟! یدرصد فکر کن ول کنم!حرف بزن! چ هی-

 لب زد: ن،یکردن نگاهش به زم رهیدست از تالش برداشت و با خ سوزان



 دیاب یچطور دونمیدادم بهش جوابمو نداده. نم امیکنم. پ ینم داشی. پدونمینم-

حسام... اگر  شیپ ارهیقرار بود دخترمو ب یوا زنه،یکنم. دلم شور م داشیپ

 بشه... یزی... اگر چیزیچ

رآنا مه یزنگ خورد. نام و شماره  لشیبود که موبا دهینرس انیحرفش به پا هنوز

 قلبش را به تپش انداخت و نگاهش را براق کرد.

 و تماس را لمس کرد: دیکش رونیفوت وقت دست از دست برنا ب یب

 شما؟ نییالو کجا-

 رو بردن... یسو...سوزان... آدر-
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 "قسمت چهاردهم"

 



 

ود، برابر شده ب دو تیدر اثر عصبان شانیزیکه ت ییدر حصار دندان ها شیها لب

 قرار گرفته بود. 

 ها!  دیها و نبا دیبا انیکرده بود م ریخون به پا کند! گ ای هیخون گر دانستینم

 یماند خودش را به کشتن م یکشت اما اگر م یرفت الجرم او را م یجلو م اگر

 داد. 

 خونه! رسونمیتورو م-

 زد: داد

 !امیمنم م-

 عقب بکشاندش! توانستیبرنا هم نم یکالفه  پووف

 مردونه حرف بزنم! خوامیمن م-

که درون  ینی!جلو رفت و در ماشدهیاعصاب بود و داغان! مادر بود و زخم د یب

 . ستادیاش ا نهیبه س نهیو س دیکش رونیرا از دست او ب دیدرخش یدست برنا م



 :ختیر نیزم یدهانش را جمع کرد و رو آب

 کشنش!  یبه دوش م رادیال هکه امث یا یو مردونگ یمرد یتف کردم رو-

رنا ب زیت یاش را منقبض کرد. انگشت اشاره اش را باال گرفت و به چشم ها چانه

 کرد: کینزد

 !یحق دخالت کردن ندار ای ،یبریمنو م ای-

 که به جانش افتاده بود.  یاز ترس دیلرز یم

به  دیخبر نداشت و شا یبعد ی هیاز ثان هیافتاده بود. ثان فشیبه اندام ظر رعشه

 شد.  یم نینقش بر زم ده،ینکش هیثان

 ببرمت! دهیشرفم اجازه نم-

 سوزان باال رفت: یصدا

دن کر دایپ یبپا کنم که برا ییشرف تو آنچنان غوغا یمن وسط اون شرف ب-

 . یفقط بدو یریشرفت تا خود پ یدوباره 

 کردن به برنا و ادامه داد: پشت



 حداقل نامرد نباش! ،یمرد باش یتونی! نمیحق دخالت ندار-

 چشم بست و دهان باز کرد: برنا

و  یگیم یخوایم یمن کند نشده که هرچ یچیق یدرسته زبونت دراز شده ول-

 فیکلت نییمن تع یبرا ینشدم که بخوا رتیغ یبه جلو! هنوز اونقدر ب یدیگاز م

 . یکن

 خوردند: یفیسوزان تکان خف یرا باال برد. آنچنان باال که شانه ها شیصدا

کش عقب، ! برنیجلومو بگ توننی. نه تو... نه بزرگ تر از تو نمبرمیبخوام نبرم، نم-

 روشن کنم! نویماش خوامیم

 برد...  یرفت و او را نم ی. اگر مدیسوزان ترک ی زهره

ه ک دیبگو یزیبه پشت برگشت و هراسان نگاهش کرد. دهان باز کرد چ مردد

 به در جلو کرد: یبرنا اشاره ا



من  یخدا ،یکرد یرو تو چشام زوم نم دهیچشات که کار دست آدم م نیاگه ا-

دو تا چشم خمار کن که  نیبردمت! برو دعا به جون ا ینم یشد یو خودت م

 کرده!  یمتالش مویزندگ

 :دیسوار شدن،  آمرانه غر نیو ح گفت

 سوار شو!-

 سوار شد و در را پشت سر خود بست.  یفور سوزان

 لب گفت: ریو چرا ز یک دینفهم

 ممنون!-

 لب کاشت و استارت زد: یرو یخند شین برنا

 . یحکم قاتل شدن من رو امضا کرد ،یکرد هیکه اگر گر یکن ینم هیگر-

 تند تند سر تکان داد: سوزان

 کنم! ینم هیکنم... گر ینم-

 هست: یتکان داد و لبخند محزون یسر برنا



 رهیخ یعوض رادیکم رنگ کن! اون ه شتمی! آراجیخوبه! شالتم دور گردنت بپ-

 !شهیم دینگاهت کنه شه

 ریز چاند،یپ یکه شالش را  دور گردنش م ینیآب دهان قورت داد و ح سوزان

 لب گفت:

 !گهیپدر من دروغ نم ی... دل ببرنیدخترم... دخترم م-

کولر را به سمتش  یها چهیبه سمتش انداخت. باد خنک در ینگاه مین برنا

 را خاموش کرد! نشیماش یکرد و دستگاه صوت لیمتما

 چطور بود؟ بهتر شد؟! یمهر-

که گرداگرد مغزش را احاطه کرده  یو با افکار مشوش دیکش یقینفس عم سوزان

 و  شیساعت پ کیبودند، به 

 با مهرآنا سفر کرد... شیگفتگو
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 شد...  یچ دمیسو...سوزان به خدا... بخدا من نفهم-

چنگ خورده بود. رنگ رخش همچو  شیمهرآنا کبود شده و موها یو پا دست

 گرفته بود.  هیاز شدت گر شیگچ و صدا

 ... نهیدردتو نب رهیبم یمهر-

 راننده نشست.  یصندل یفشرد و کنارش رو یرا به آرام شیشانه ها سوزان

ن داره، تونست ادیبخاطر وکالتش آشنا ز یعوض رادی... اون هستیتو ن ریتقص-

 تورو داشته باشن! لیتلفنت رو شنود کنن! وگرنه محاله آماره موبا

 بود را به سمت مهرآنا گرفت: دهیخر شانیکه برنا برا یا وهیآبم

 ... یریبخور تا رنگ بگ-

 خود او کرد: یبه رو یاشاره ا مهرآنا

 البد! یدیخودتو ند-



 سوزان باال رفت: یها شانه

کنم، چون دخترم روبه رومه و کنار  یکنم، داد بزنم، خود زن هیگر تونمیاالن نم-

 از منه! بیعکس العمل عج هیتاب نشسته و منتظر  یبرنا رو

 :دیآه کش مهرآنا

 من چرا حواسم جمع نبود آخه!-

گرفت، همه  یم ییبود که اگر ناخنش به جا تازه جان گرفته یسوزان آتش دل

 کند! یفعال کار نایآدر یخواست جلو یاما نم دیکش یجا را به آتش م

 ایبردن! درد اون گرفتن آب دهان  یرو م یآدر گهیطور د هی یتو نبود یمهر-

مسخره  یان ا یمنتظر د دی. حاالم بادنیدخترم بود که به هدفشون رس یمو

 باشم که...  یا

 پاشنه بلند پوشانده شده بود، جان گرفت.  یکه در کفش ها ییاز نک پاها بغض

 بخورم! یگوه چیکه دخترمو ببرن و من نتونم ه-

 . دیاش را شدت بخش هیگر مهرانا



 !یآخ... لعنت به من! لعنت به من خر و احمق که صبر نکردم تو جواب بد-

ن ش را با گرفتبدن یجا یو بغض سر گرفته در جا دیکش یقینفس عم سوزان

 قلبش در دست، خفه کرد و لب زد:

 تحمل ندارم! گهیببر خونه... د ناروی. آدرارمیمن دارم کم م-

 با عجز به سمتش خم شد: مهرآنا

 تونستم کمکت کنم! دیحداقل بگو شا ؟یکن کاریچ یخوایدختر م-

در  یرفتم و از دستشون چند روز یتهران کوفت نیاز ا دمیفرار کردم. شا دیشا-

هنوز  یحسام، رخساره  ن،یرحسی. امدونمینم یچیکردم. فعال ه یارامش زندگ

روزهام!  نیکتاب ا یبرنا، همه و همه شدن صفحه صفحه  نا،یخاک نکرده، آدر

 ... ارمیدارم کم م

 :دیاز درد کش یدست راستش را به کمک دست چپش ماساژ داد و آه مهرآنا

 ... رنیبگ ادیجاشو  خوامیخودم! نم یخونه  برمیرو م یآدر-

 پوزخند زد: سوزان



 چیه ،یچیه گهیبا دخترم ندارن... اونا کار خودشونو کردن. االن د یکار گهید-

 نگران نشه! یکه مامان عط نهیمن نداره، حداقلش ا یبرا یا دهیفا

 ! برمیرو م نایباشه پس! من آدر-

 

" 

 

باز شده  مانیکه رو ییدر ها چ،یپل که ه م،یشو یکه غرق م یزندگ یاهویه در

 . میرو یم شیپ یتوجه رها کرده و به سمت در بعد یرا ب

 اینگنجانده و در جغراف خیکه تاحاال در تار نمیبیم قیعم یکوتاه را چاه یها چاله

 نشده بوده است.  یجا

به  رادیداده بود، هر چه در از ه لیتحو رادیکه به ه ییبا پشت کردن ها سوزان

 به آن زده بود.  یسمتش باز شده بود را بسته و قفل محکم



بسته اش را باز کرد.  یچشم ها ش،یدست ها یدست برنا بر رو یحس گرما  با

گفت؟ اما او که  یزد؟ ناسزا م یکرد؟ تشر م یخرابش م دیداشت، با یحال خوب

 نداشت! یجان

کرده  خی یانگشت ها انیم شیبا سکوت او سکوت کرد و با بردن انگشت ها برنا

 اش ادامه داد.  یبه رانندگ یدست کیسوزان،  ی

پر قو نگه داشتن  یتو نارویاتاق و تا بخوره زدنش! آدر هیمهرآنارو انداختن تو -

 نارویرو آزاد کردن و آدر یکردن، مهر یاز موهاش نمونه بردار نکهیو به محض ا

 دستش سپردن و ولشون کردن!

برناست و او  فیحر دانستیبکشد اما نم رونیکرد دستش را ب یزد و سع داد

 به اجبار! یلمس دستان سوزان است حت یتشنه 

 !کنه؟یم نکارارویبا دختر خودش ا یمردک داره. کس نیا هیچه منطق نیآخه ا-

 :ختیمقاومت کند و باالخره اشکش ر نتوانست

خودمو  یمهتاب تا پ شیدخترمو دور نگه دارم. اومدم پ تونمیمن... من چطور م-

زنه خراب که از  هی لینه اون زبون بسته رو اما باز هم ول کن نشد... وک رهیبگ



 دخوایشاملش شده و م یتیقوم هیاز رخساره  یعنیقماش خودشن شد تا بگه 

 ... خوادیاز جونم م یخونه خراب کن چ یموز نیکمک کنه! ا

 برد و آمرانه گفت: رونیآزادش را پنجره ب دست

 زدم...  خیلرو خاموش کن! کو-

 که برنا ممانعت کرد: اوردیب رونیخواست ب اریرا با زور بس دستش

 ... گمیدستمو ول کن! ول کن م-

 کرد: تیمورد نظر هدا یرا به جاده  نیو ماش دیکش یقینفس عم برنا

رو آماده  یبزن یخوایکه م یی! حرفا؟یبه آرامش من دار کاریتو دادتو بزن چ-

 !؟یبه دست من دار کاریکن چ

 زد: ادیبه سمت برنا برگشت و فر شیگونه ها یچشم و سرخ یسیخ با

 ول کن! گمیدارم م شم؟یم تیدارم اذ ینیبینم-



ترمز زد. پنجره ها را باال و  یجاده محکم رو دنید یزدن پشت و خال دیبا د برنا

ت دس انی. به سمت سوزان خم شد و صورت او را مدیرا محکم کش نیماش یدست

 اش چسباند و ملتمس گفت: ینیبه ب ینیکرد. چشم به چشم، ب ریاس شیها

. به مرگ مش شمینکن! بقران قاتل م هینکن سوزان! تورو به جدت گر هیگر-

 !شمیکنترل م یمش ب

. فکش از شدت خواستن سوزان دیلرز یم تیاز شدت عصبان شیها دست

 منقبض شده و حرفا در خود باردار بود. 

 بشم. بزنم و خورد کنم و لیکه قبال بودم تبد یر نکن به همون گوهمنو مجبو-

 نباشه. المیخ نیع
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 کرد.  قیعم یبه نفس نفس زدن افتاد و سکسکه ا سوزان



. دیرا کنار کش ختهیدرون صورتش ر یرا پاک و موها شیبا درد، اشک ها برنا

 اش قرار داد و ناالن گفت: نهیس یتن خودش، رو دنیسر او را با جلو کش

بشم!  یکه درست کردم، بهشت یجهنم نیبزار تو ا قهیدق هی! فقط قهیدق هیفقط -

 !قهیدق هیفقط 

به او  قهیدق کی یآب دهان قورت داد و خود، تن، سر، قلبش را فقط برا سوزان

 سپرد. جرم که نبود، بود؟!
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 . رمیگیآشغال م رادیکارو از اون ه نیمن... من حساب ا-

 :دیو غر دیکش شیموها یدست رو برنا

که من مرد از سگ کمترم!  یفتیدر ب ی! بخوایاومد ستادنیتو به شرط عقب ا-

 ؟یریحق پس بگ یشرفم کجا رفته که تو بخوا

 !یستیمن ن یجا-



رد م هی. اون دو نفر مردن، پس امینم نییخودمم پا یاز جا یول ستمیتو ن یجا-

 نه تو!  فتهیباهاشون در ب دیبا

آبدار او  یاش بلند کرد و چشم در چشم ها نهیس یسوزان را آهسته از رو سر

 دوخت:

 برنا... -

تندش سپرد. چشم بست و دست از  یقلبش را به دست تپش ها اریاخت یب برنا

 :دیصورت او بر کش

 جونم!-

 :ابدیاز بغضش کاهش  یتا کم دیبه دندان گز لب

 خوامی. میبه من بد نانیکه اونو با اطم خوامی. مخوامیمن... من دخترمو از تو م-

 نباشه...  شمیدو قدم یحت رادیو ه ایاز برد یخبر گهیکه د

 و اشک پاک کرد: ملیر یاهیچشمش را از س ریدو دست ز با



 نمو خواست خوامی... میکه قراره انجام بد یکه اعتماد کنم. به تو، به کار خوامیم-

 !؟یدونیم نویا طلبه،یعمل تورو م

 :دیبه صورتش نال کیکرد و نزد سیرا با زبان خ شیلب ها برنا

 باشه! باشه اون با من! -

 و ادامه داد: چاندیرا دور گوش او پ شیگوش سوزان کرد، موها کینزد دست

 ...یول-

 !؟یچ یول-

 که رگ به رگش را در بر گرفته بود، محکم گفت: ییاز خواستن ها پر

 خوام! حله؟! یدر مقابلش من فقط تورو م یول-

 تا دست برنا از مو و گوش سوزان کوتاه بماند. دیعقب کش سوزان

 که جان یزد. نه سوزان ینم یحرف چیکدام ه چیبود و ه دهیهر دو در هم تن نگاه

 نداشتن سوزان نداشت! یبرا یمجال گریکه  د یینداشت و نه برنا دنیجنگ

 من... -



و به  دیشک یقیداد. نفس عم  هیتک یصندل یو سرش را به پشت دیعقب کش برنا

 شد.  رهیجلو خ

دور بمون،  یخوام سوزان! گفت یجز بله از تو نم یام من جواب یان و من نکن-

ه ک یشیبچه ت و کوتاه موندن دستت از اونو و آزما یموندم و عاقبتت شد دزد

 خودشو رادیمثل ه یکی یمن باشصد در صد تا حاال ازش گرفتن. تو اگر مال 

 که بخواد در خونه م رو بزنه! کنهیم سیخ

  ؟یکنیم یگرو کش یدار-

. یبه هدفت برس یخوایبه هدفم برسم تو هم م خوامی! من مهینطوریتو فکر کن ا-

 !نه؟یاز ا ریغ

 هدف؟! زاریکه اسمشو م هیچه خواستن نیا-

 نییحرکت گرفت و پا کیبه سمتش برگشت. دو دست در هوا معلقش را با  برنا

 . دیکش



 ایکردم، با ظلم ازم گرفتنش! هر وقت از دل  یشرط بند زیچ هی یهر وقت رو-

خواستن رفتم جلو، نارو خوردم. نمونه ش رخساره! فقط  یهمون حرف تو، از رو

 تم بهش برسم. کارم، تونس یکه اسم و شهرت هدف افتاد رو ییزمان ها

 خودش را گرفت: قهیدست سوزان را رها کرد و  دو

 ش! قهی یبرند که االن زبانزد شده و اسم من مارک رو نیمثل ا-

 و برنا ادامه داد: دیچشم دزد سوزان

 !؟یشدن ندار ادهیقصد پ-

شم برنا چ یرگیگرفت و به ت رونیب یاهیو چشم از س دیکش یقینفس عم سوزان

 داد:

 من آماده م. چرا... چرا-

 برد که برنا امرانه گفت: یدر م ی رهیبه سمت دستگ دست

 !رمیگیجوابمو وقت برگشت ازت م-

 صورتش لب زد: یباز کردن در به سمتش برگشت و تو نیح سوزان



من  ،ی! اگر دخترم تمام و کمال مال من بشه، بدور از هر دردسرنهیجوابت ا-

 مال تو!

 کی ،دیباال پر یابرو یتا کیماند.  رهیه او خپلک زدن ب یبراق برنا ب یها چشم

 داشت را با تمام قدرت گرفت ختنیکه قصد گر یدستش جلو رفت و دست سوزان

 و به سمت خود برگرداند:

 !دمینشن-

 :دیکالفه نال سوزان

 کجاشو؟!-

 :چدیبپ نیچرق گردنش درون ماش یبه چپ و راست تکان داد تا صدا یسر برنا

 آخرشو...  کهیاون ت-

شد، بک رونیکرد دستش را از دستان برنا ب یم یکه با آرامش سع ینیح سوزان

 لب تکرار کرد: ریز

 اگر مطمئن شم دخترم مال منه، من مال تو!-



 را رها کرد: شیزد و دست ها یپوست ریز یلبخند برنا

 . یکه زدم فکر و عمل کن ییبه حرف ها هیتو کاف-

 شد و در را پشت سرش بست! ادهیپ

 آمدن سوزان ماند! یرا صاف کرد و منتظر برا شیها نیآست سر

قرار  فیرد کیسوزان در  یکه عرض شانه اش با عرض شانه  دینکش یطول

 گرفتند. 

 !نجاست؟یا-

 اما باز دانستیکه خود جواب سوال خود را م یپاک تر و معصوم تر از سوزان یزن

 تا از ترس و استرسش بکاهد، وجود داشت؟! دیپرس یهم م
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ت کنترل خود گرف ی طهیدستش را در ح گریدست کمر و با دست د کیبا  برنا

 و کنار گوشش گفت:

 نترس!  یبا من یوقت-

و  دهیبودند که دخترش را دزد یهمان کسان قایان دو نفر دق شد؟یم مگر

که  یینترسد و... نترسد و برنا توانستیرا کبود کرده بودند... چطور م شیمهرآنا

 خود از همان جنس بود اعتماد کند؟

 راند: یگرید زیزبان چ یدل با خود در مجادله بود اما رو در

 کنم! یباشه! باشه اعتماد م-

 تکان داد: یسر انهیموز یبا لبخند برنا

 خوبه!-

د وجو ابانیخ یکه گوشه  ییمغازه ها یکیرا از دور از خانه و در نزد نیماش

 به مغازه دار آنجا داد تا از آن مراقبت کند.  یداشت پارک کرد و پول

 محل قرار خود انتخاب کرده بودند.  یدو شهر کرج و تهران را برا نیماب یا خانه



 گریاست اما از آنجا که د نیرحسیام یدست ها ریمکان متعلق به ز دانستیم برنا

م ه قیتحق یارزش نداشت، حت شیبرا یزیپش نیرحسیام یها یکثافت کار

 نکرد.

 هم به سمت خانه مذکور حرکت کردند.  با

ه که از ضرب یاش عرق کرده بود اما حرص یشانیو پ دیتپ یسوزان تند م قلب

از آن بود که  شتریشده بود، ب نهیمهرآنا و اشک دخترش در دلش نهاد یها

 . ردیبخواهد استرس و ترسش را در نظر بگ

 لب گفت: رینده و زخانه را خوا پالک

 خودشه!-

 :دیبرد زنگ بزند که برنا دستش را با دست آزاد خود عقب کش شیدست پ سوزان

 !؟یکن یم کاریچ-

 ؟یزنیمگه زنگ و نم-



. آهسته کنار گوشش دیاو را گرفته و عقبش کش ینچ نچ دو طرف شانه  برنا

 گفت:

 چه خبره...  نمی! صبر کن ببدمیشن بیعج یصدا-

ا قرار داد ت واریاو را کنار د تیکرد که با درا یباز نگاهش م ییبا چشم ها سوزان

 نباشد.  یریتصو فونیآ درسیدر د

 بمون و تکون نخور! نجایا-

 هم ناله... دیشا ای هیگر یآشنا بود... صدا ی... صداصدا

 یم دایدرز پ رونیبه ب شتریکه صدا از آن ب یواریرفته و خود را به د شیفکر پ با

 ساختمان چسباند.  یکنار یکرد، رساند و گوش به نما

 شد! یم دهیشن یبود ول کم

 درسته؟! یمهتاب بود-

 به صورت برنا دوانده شد! شوک

 چه گرفته بودند؟! ی! مهتاب را برامهتاب؟
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سوزان گرفت و با چند قدم بلند خود را به  دید یشوک زده اش را جلو صورت

 و رساند!ا

 !؟یدیصدارو شن-

 را باال انداخت: شیشانه ها سوزان

 بود؟  ین..نه! ک-

 شوک را از صورتش خارج کرد و لب زد: ثیخب یبا لبخند برنا

 خودشون پهن کردن! یتله که خودشون برا هی-

 :دیگشاد نگاهش کرد و پرس ییبا چشم ها سوزان

 تو االن؟! میرینم یعنی ؟یگیم یچ-

 نچ کرد: برنا



 هی نیبگم! ا نمی! اهان... امونمیقشنگ واسشون م یزیسوپرا ینه! منتظر برا-

 کادو از طرف من به توئه!

 ییها یشد بس که برنا با مغز او باز یاش نم یزدند حال یبه سوزان م یلیس

 کرد.  یم بیعج

 ست،یاو ن یبرا یا یدرست و حساب یدانست برنا جوابگو یداشت اما م سوال

 که خودش بخواهد! یحداقل تا زمان

 دنیشد. برنا با د دهیکش نیزم یداد و آهسته رو هیتک واریکم رمقش را به د تن

 دست او را سرآپا کرد.  کیبغلش را گرفت. با  ریحال نزارش به سمتش رفت و ز

 !تایورینه غش کرد سن دنهیچت شد؟! االن وقت خند-

 خسته اش را بست.  یچشم ها سوزان

 خسته شدم!-

 !؟یاز چ-



 دهیبرنا آرم یکه در بطن چشم ها یا ین یرا باز کرد و به دو ن شیها چشم

 :ستیبودند، نگر

 . انقدر درکش سخته؟!خوادی! دلم آرامش میاز همه چ-

 باال آورد: میدو دستش را به نشان تسل برنا

 باشم! حداقل نه فعال...  بلیس خوامیمن نم-

 ارویکنار د یکیرا به تار. سوزان هراسان خود دیبگوش رس سیپل ریآژ یصدا

 ساختمان رساند و نفس نفس زنان گفت:

 ... سیپ... پ...ل-

زده اش را با دست گرم خود گرفته  خی یو به سمتش رفت. دست ها دیخند برنا

 خود آوردش! کیو به نزد

 و تماشا کن! ستیبا-

 تتوانسینم یگرفته بود. حت یکرد و اللمون ینگاهش م جیهمچنان گ سوزان

 دهد! یم ییلبت چه معنا یرو یلبخند و خنده  نیبپرسد ا



 سمت رویشد و همه به سمت خانه رفتند. دو ن یدور از آن ها خال سیپل نیماش

 رونیبه سمت برنا و سوزان آمدند که برنا با جسارت خود را ب رویچپ و دو ن

 و سر تکان داد: دیکش

 من گزارش دادم!-

 داد و گفت: یا مذکور سر تکان داد و اشاره سیپل

 !نیباش نجایهم-

 و رفت تا به تجسس برسد.  گفت

و سرش را کامال به سمتش  دیکش رونیحرکت دست از دستش ب کیبا  سوزان

 کج کرد:

 ...یدار یتو... تو چ-

 فکش را منقبض کرد: برنا

 ن!باش یقشنگ ی هیهد نیمنتظر همچ دیبا کننیم یبا ناموس من باز یوقت-



 یاهن یدر دستبند شانیکه دست ها یدر حال رادیو ه ایکه برد دینکش یطول

 نیبه سمت ماش یخانم سیآمدند. مهتاب هم به کمک پل رونیشده بود، ب ریاس

 ببرندش! سیپل یگرفتن اظهارات به اداره  یبرده شد تا برا

ه لبش ک یمهتاب و لبخند رو دنیدانست، با د ینم چیکه تا آن لحظه ه سوزان

 !افتیدر شیرا کم و ب هیشد، قض یبه سمت برنا و او زده م

 زد: شیاراده به سمتش رفت و صدا یب

 مهتاب... -

در خانه  شانیها رویاز ن یکیهول داده و  نیرا درون ماش ایو برد رادیها ه سیپل

 یروزیو به پ ستادهیکه تنها ا ییبرنا یورقه در دست روبه رو نیرا بست و با چند

 گفت: ست،ینگر یماش 

 !نیایب نیتونیم ن،یبد یشتریب یها حیتوض نیخوایاگر م-

 سهم برادر متعجبش کرد و گفت: ثانهیخب ینگاه برنا

 !امیبله! حتما م-
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 تخت لم و جواب تلفنش را داد: یرو

 !زمیجونم عز-

 !یخواب که نبود-

 :دیخند

 نه!-

 !؟یخنده هات! خوب نیا یبرا کنمیمن غش م-

 :دیچپ پرخ به

 شونریشد؟ داداشم و مهتاب تونستن گ یچ نمی! بگو ببیخوبم تو خوب باش-

 بندازن!؟



 کرد: فیبا شوق تعر ستار

 االن با آقا حرف زدم! نیآره! هم-

 زد: یپوست ریز یلبخند باران

 خوشگل تو برم! یمن قربون اون آقا یا-

 لب گفت: ریز ستار

 خدا نکنه!-

 :دیخند باران

 باشه... باشه ... تو ادامه بده... -

 او وصورت ماهش یستار ناز کند و ستار هم ناز کش یخواست تا ابد برا یم دلش

 را بکند. 

پهن کرده  یراندازیروان ز یآرام رفته و کنار چشمه ا ییخواست به جا یم دلش

انه عاشق یپهن ستار گذاشته و به حرف ها ی نهیس یو هر دو دراز بکشند. سر رو

 او گوش بدهد.  ی



 کنند؟  مشیتقد یشد ستار را دو دست یم اصال

و افکار و رفتار زشتش را به  انیاش شده بود، ک یکه قهرمان زندگ یروز از

ستار شده بود! مال خود او  یشده بود! اصال برا گرید یکیسپرده و  یفراموش

 فقط!

 نکهیا قبل از یبندازن. حت ریدو تا آدمو گ نیا رنیگیم میمهتاب و آقا برنا تصم-

 بودن! ختهینقشه رو ر نیدختر سوزان خانوم رو بدزدن ا

 شیداد ستار، ابروها حیتوض نیداد ح حیرفت. ترج نهیآ یاخم کنان به جلو باران

 کند: زیرا تم

 ا... خب؟-

. مطمئن رنیهم قرار بگ یروبه رو رادیکنن که مهتاب و ه یکار خواستنیم-

ره، بب شیرو پ یکار نیدروغ یبا شاهد ها تونهینم نکهیاز لج ا رادیبودن که ه

 ایمثل دوست شدن با مهتاب...  دونم،ی. چه مکشهیم فیکث یحتما نقشه ها

 اتفاق ها! لیقب نیکردنش... ترسوندنش و ا تیاذ

 هوم...-



 یو آزاد کن نیرحسیام یکنه که اگر بخوا یم دی. مهتاب رو تهدشهیم نمیهم-

ط و زنگاشونو ضب امی! مهتابم پنایو ا میزاریزنده ت نم یو کمک حال سوزان بش

باور  ادری. هدمیخبر م سیپل یبه اداره  نیاگر ادامه بد گهی. مدارهیو نگه م کنهیم

 اطالعات!  دنید یحضور یبرا زارهیو قرار مالقات م کنهینم

 ! خب... یجانیچه ه-

 رادیکه ه ننیب یکنن. م یرنا مالقات منظر ب ریدو بار ز یکیخب به جمالت. -

. شهیم سیدار خبردار کردن پل اریکنه، برنا اخت یباور کرده و االنه که نقششو عمل

که امشب گرفتنشون  یاون خونه ا رادیزاره، ه یبار سوم قرار م یمهتاب برا یوقت

 رو از دستش یکنن ممور یم یسع ایبردبا  ره،یام مهتاب م ی. وقتدهیرو ادرس م

 افتادن! ریبراشون شد و گ یتله ا نیکش برن که خداروشکر هم

 :ستینگر نهیکرده اش در آ رییتغ ی افهیزد و به ق یلبخند باران

 !نهی! داداش باهوش من انهیا-

 منم که بوق!-

 !برونن و بگازونن و جلو برن توننیاونا نم ی. تو نباشی. تو خود فرمونزمینه عز-



 :دیبلند خند ستار

 باران...  گمیتو! م یجان من ،یجان من-

 جونم... -

 !؟یشیهستم، ناراحت م یشگیهم یاگه بگم دم درتون، همون جا-

 یتبه دس ی. به مرد گوشدیبه پشت پنجره رفت و پرده را کنار کش یفور باران

 و با لبخند گفت: ستیشده بود، نگر شیفراد یکه امروز آرزو

 ستار بخدا! یا وونهیتو د-

 شه! ریتا شبم بخ ای! بنمتیبب ایب-

 لبخند زد: باران

 !امیاالن م-

 ریز را یزندگ ذیلذ یمزه  توانستیوقت نم چیحق که اگر ستار را نداشت، ه به

 دندان سرنوشت حس کند!
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 سوزان...-

 زد: شیبلند تر صدا نبارینکرد. ا یتوجه سوزان

 سوزان با توام... ده بار صدات زدم... -

ده ش رهیاز پنجره خ رونیزده و به ب یشانیپ ریغرق در افکار خود دست ز سوزان

 برنا به سمتش برگشت.  یبود که با صدا

 بله!-

 رسونمتیم امیم دمیداخل! من اظهاراتمو م یایخواد ب یاونجا تو نم میرفت-

 خونه!

 لجبازانه گفت: سوزان

 ! امیم-

 دنده عوض کرد و مصمم گفت: برنا

 !یاینم-



 !امیم-

 را باال برد: شیمحکم به سمتش خم شد و صدا برنا

 کنم! یم کارتیمن چ نیو بب ایتو ب-

 کرد.  لیحرفش را تکم ست،یکیحرف و عمل برنا با هم  دانستیکه م سوزان

 !یریرو از من بگ ایو برد رادیلذت شکست ه یتونیچون نم امیم-

بودند، آهسته راند  یانها در حال رانندگ یکه جلو یسیپل نیدور از دو ماش برنا

 تا بتواند سوزان را مجاب کند. 

 ی... اونا مدرک دارن! دیدونی! تو که مکنهیتر م یسوزان... اومدن تو اونها جر-

 فتنیتو دستشونه و دست ما کوتاه! بزار با من لج ب گهیکه چند روز د یا یان ا

 نه تو!

 و کرد خرابش! یان ا ی! گفت ددیسوزان تند تپ قلب

 ممکنه دخترم...  یعنی ...یعنی-

 زد: ادیفرمان و بلند فر یزد رو برنا



دهن قشنگتو و همونجا بمون! تورو سر جدت  نیآره... آره... ممکنه! پس ببند ا-

 نشو! باشه؟ ادهیپ
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 را بست.  شیاز ترس آب دهان قورت داد و چشم ها سوزان

 :دیقلبش گذاشت و در دل نال یصدا به سمت پنجره برگشت. دست رو یب

 من! ینایآدر-

 یکرد و اگر چشم باز م یم ینیاش سنگ نهیس یبر رو ایحجم دن ینیسنگ تمام

 کرد.  دنیچشمش شروع به چک یکرد، اشک از گوشه به گوشه 

 سوزان!-

روز  نیا یدلداده گ تیاش نشسته بود را با نها یگیمرد که در همسا یصدا

 شد.  یو دلش آرامش نم دیشن یم شیها



 سوزان! با توام...-

 سمتش برنگشت، فقط گفت: به

 به کارت برس! نییبرو پا-

و فارغ  میقد ی. اگر برنادیکش یقیرا به هم فشرد و نفس عم شیکالفه لب ها برنا

 رفت اما حاال...  یکرد و داخل م یبود، حتما او را رها م دیجد یاز حس ها

قرار گرفته بود را محکم گرفت و  یدست یدراز کرد و دست سوزان که رو دست

 آمرانه گفت:

 نطق نکن! یلیشو خ ادهیپ-

 

*** 

 . دییشال، گردن او را بو یآغوشش فشرد و از رو انیرا محکم م باران

 باران؟! یجون من یدونستیم-

 بود، گم شد.  شانیستار که در جستجو یمردانه  یباران در لب ها لبخند



 خورمت باران! ینخند م-

 را باال آورد: شیو پاها دیاراده خند یب باران

 !یکیپالست ییاومدم؟ دمپا یبا چ نیآخه بب-

شده بود، شده و لب  شیپا یکه روکش ناخن ها یبه الک قرمز رنگ رهیخ ستار

 زد:

 ادم انقدر تو دل برو باشه باران؟ هی شهیمگه م-

 د و او ادامه داد:کر ینگاه یسوال باران

 پاهات هم قشنگه!-

گاه از زبان ستار به  یکه گاه و ب یعلت یب یو لبخند ها یخوب سرزندگ حس

 بود! یشد، تمام ناشدن یم یاو جار یلب ها

 ستار...  ترسمیم-

 :دیبه صورتش را با دو دست قاب گرفت و نگران پرس ستار

 زم؟یعز یچ ینگران برا-



 یهمه چ یخودم، چشم بزنمت. آخه... آخه وقت یخودم با دست ها ترسمیم-

 !خورهیمعادله هات آدم بهم م یجا همه  هی هویخوبه، 

سرش برد. همانطور که صورتش را در قاب  کیزد و سر نزد یقیستار لبخند عم 

 اش چسباند: یشانیبه پ یشانیکرده بود، پ ریاس شیدست ها

 دلت آب تکون بخوره. باشه؟ یستار نباشه که تو تو-

 جوان بغض کرده نگاهش کرد: دختر

 !؟یزنیم هیحرف ها چ نیخدا نکنه! ا-

 دیقرمز رنگ باران دوخت و از خود پرس یمخمورش را به لب ها یچشم ها ستار

 آن؟ ایتر است  نیریش السیگ

 یآوردم تهران! اولش... اولش وقت مویباران... باران من بخاطر تو خودمو زندگ-

چاک و دهن  یدختر لوس ب هیکردم با  یبرنا از تو  و مراقب ازت گفت، فکر م

وجودت  یکه از ترس بود رو تو یبودن فیعجز و ضع یاما وقت شمیروبه رو م

 دوشت! گرمت کنم!  یدلم خواست بشم کت رو دم،ید



 شال، گردن باران را آهسته نوازش کرد: یبرد و از رو شیپ دست

 گردن دور گردنت...دلم خواست بشم شال -

 او را گرفت: دست

 دلم خواست بشم دستکش دستت!-

 حرف آخرش را زد: شیبه چشم ها رهیخ

نزاشت که  نایا ؟یچ یعنی یقو یهمه حس ها نیا  یفهمیدلت! م یبشم گرما-

 یعنتل انیو با ترس از اون ک تیامن یتو تهرون ب نجایمن تو کرج بخوابم و تو ا

 !یایو ب یبر

 ! نبود؟!گریبود د نیباران غنج رفت. عشق هم دل

 :دیو پرس دیکش یراحت نفس

 موندن تولدم ناراحتت کرد؟! مهینصف و ن-

 باال انداخت: ییابرو ستار

 ناراحتم کرد...  شنهادمیموندن پ مهینصف و ن ینه! ول-



 کند: زشیانداخت و سکوت کرد تا ستار سوپرا ریسر به ز باران

 از کهیت هی قیکنم ال یهر کار دونمیبرات کمم، م دونمیکم دارم، م دونمیم-

ازه اما اگه اج یتو از همه لحاظ تاج سر ستار دونمیم ستم،ین شهیهم یقلبت برا

بزرگ ترام با آقات حرف بزنن که در صورت اجازه  خوامیم ی... اگه اجازه بدیبد

 دادن...

 گذاشت:او  یلب ها یسرش را بلند کرد و دست رو سیبا صورت خ باران

 بسه... بسه ستار... معلومه که آره... معلومه که باران از خداشه!-
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 یخط و نشان م شانیو دور از آن دو فقط با چشم برا دییسا یدندان به هم م 

 . دیکش



 آن ها فرو کرده بود.  ینمانده بود بس که ناخن تو شیکف دست برا گوشت

 ... شاایکنم ا فیک نمیشدنتون رو بب یزندان دارم براتون!-

  .دندیکش یکدام نطق نم چینشسته بودند و ه یصندل یرو ایو برد رادیه

کرده  یزیر یکه از قبل با برنا پ یافکار یباز همه  یچرب و فکر یبا زبان مهتاب

 و در آخر گفت: ختیر رهیدا یبودند را رو

ساده هستم که قصد دارم  لیوک هیدارم. من فقط  تیشکا ونیمن از جفت آقا-

 رو نجات بدم! یفاراب نیرحسیدکتر ام یپرونده 

 کرد: رادیبه ه یا اشاره

 شیپ از یکار توننینم گهیکه از تب و تاب افتاده و د یآقا با اسم و رسم نیاما ا-

ن، با خانوم مقتول نداشت یهمخون چیه کیانسان که از نظر ژنت هیببرن، با اوردن 

رو به چالش  یکنن و اذعان حقوق جادیا ریروند پرونده تاخ یوداشتن ت یسع

 بکشونن!

 :دیمهتاب انداخت و پرس یمتعجب خرج صورت کبود شده  یمربوطه نگاه سیپل



 !ن؟یدار یمدرک-

 سر تکان داد: مهتاب

 نیدادم. مسئول ا لیتحو یمحب یعنوان بشه! من مدارک رو به آقا دینبا نجایا-

نن، ک یپرونده کار م نیمجاور و متصل به ا یاما چون با پرونده  ستنیپرونده ن

تن تونس یا رهیزنج یسرقت ها یپرونده  یتو شونیکنن! ا دییتا تونستنیم

خلع  ابیو تقر برسوننکارکشته  یلیخ یباال رو به سردسته ها یدست مقام ها

 سالحشون کنن!

ودند که سوزان با در حال صحبت و رد و بدل کردن اطالعات ب سیو پل مهتاب

 و با پوزخند گفت: ستینگر رادیخشم به ه

 کنم! یقبرت رو م-

 حس نگاهش کرد: یب رادیه

 !کنمیتورو به زورم شده سهم خودم م-



کلفت شده اش را به گوش  یصدا رت،یقرار به جلو خم شد و از شدت غ یب برنا

 او رساند:

 ریر غ. دیبهش برس یتونیکه خانوم گفت، سهم من شد، م یاگه تا اونموقع قبر-

 شه!ب بتیجا گذاشتن و از گرد کفشش خاک خوردن نص یجا پا دیشا نصورتیا

نست توا ینم سیبرنا شعله ور تر شد اما بخاطر حضور پل تیسوزان با حما آتش

 کرد: دیادامه بدهد! فقط لب زد و تهد

 !تالش نکن! سهم تو باتالقه یخودی! برسهینم یخوایکه م یزیدستت به اون چ-

 داد و گفت: یاشاره ا ایخند زد و به برد شین رادیه

 !کنهیبهش بگو من چونه م درد م ایبرد-

الت که همچنان با ح ییبه برنا شد. برنا رهیو خ دیرا به دندان گز شیلب ها ایبرد

به سمت آن دو خم شده بود تا به محض چنگ انداختن، تمام تنشان  یتدافع

 شود!  نیو مال نیخون



 شد. ناخن یم ریشد. ش یسوزان ببر م یبودند، او برا یوحش یآن ها گربه  اگر

 کرد! یم یو خط خط دیکش یم

احتماال  شلیو از موبا ستادهیاو ا یکیکه مهتاب در نزد یسیبه پل ینگاه مین ایبرد

 به جلو خم شد.  اطیکرد، انداخت و با احت یاو رو م یبرا یمدرک

 که هم سوزان و هم برنا بشنوند گفت: یطور

 جوش نزن سوزان...  یخودیب-

 جلوتر رفت: برنا

 سوزان خانوم!-

 :دیکش ینفس کالفه ا سوزان

 حرفتو بزن!-

 جلوش ستی! اون از وجودش به من گفت! الزم ندیبهم بخش رادیدختر من رو ه-

 !ستیدر کار ن یدختر یعنیکه  یکن یباز لمیف



اما خودش را نباخت. دهان باز کرد جواب بدهد که برنا  دیاز رخ سوزان پر رنگ

 اش شتافت: یاریبه 

 یبچه که مال خودت نباشه بزرگ کن هیهو هو... حرف دهنتو بفهم! اوال که -

! دوما که اول اثبات نیا یو شد یپدرت بود یکه از ترکه  ییشرف داره به تو

 یبرا یتونیه، بعد مکه نام سوزان تو شناسنامه ش باشه وجود دار یکن دختر

 . یمن عرض اندام کن یپدر بودنت جلو

 کنم! یمادرش عرض اندام م یجلو-

 . دیرا آهسته به دندان گز شیرا بست و لب ها شیچشم ها یعصب برنا

 بار دوم مانع از حرف زدن سوزان شد: یو برا دیدست مال کیاش را با  قهیشق

و ! سوزان نه با تیمردن دار ی! باشه؟ فقط اجازه ایبرد یریبم یتونیتو فقط م-

 نداره!  یتیسنخ چیه تیشرف کنار ینه با ب

 گفت: سیروبه پل یبلند بایتقر یدستش را باال برد و با صدا دو



دو دزد انسان  نیا ی افهیکجارو امضا کنم؟ تحمل ق دیخب جناب محترم من با-

 سخت شده! یادیبرام ز
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 او انداخت و گفت: یبه سر تا پا یاجمال ینگاه سیپل

 !نیو بعدش مرخص نیزنیامضا م نیکه اظهار کرد یشواهد نییپا-

طرف  و زیطرف م کی. ستادیسوزان ا یرا باال داد و کنار پا شیابرو یتا کی برنا

 ردیرا بگ طانیاو و آن دو ش دید یجلو خواستیسوزان قرار گرفت. م یپا گرید

 !ندازندیتا با نگاه دل نازک او را به تالطم ن

ا ت مونمیمنم هستن! م لیخانوم وک نی! امونمیمنتظر م رونیامضا که کردم ب-

 خواست باشم! یاگر کمک



 به ینگاه میسرش، ن یهمزمان از جا بلند شد و با درست کردن شال رو سوزان

 برنا انداخت و گفت:

 رون؟یبرم ب تونمیمن م-

 جواب داد: سیپل یبه جا برنا

 !ایبا من ب نیبش-

 یعملعکس ال سیپل "نیبر نیتونیم"و در مقابل دیکش ینفس کالفه ا سوزان

 جواب بگذراد! یبرنا را ب تیخواست حما ینشان نداد و نشست. نم

داد. اوضاع  لیمعنادار به دوستش تحو ینگاه ایدست مشت کرد و برد رادیه

 عمل داشته باشند! یو آزاد رندیبگ میمتص دوارانهیتر از آن بود که ام میوخ

 یبرا یتیحما یسکو راد،یو ه ایبرنا و با نگاه هشدار دادنش به برد یاز امضا بعد

 برد.  رونینداشت شد و او را ب یکه شواهد آنچنان یسوزان

 ؟یچرا مهتابو تنها گذاشت-

 اند. کش سیپل یاداره  یبسته  طیاز مح رونیرا با چشم اداره کرد و به ب سوزان



 سوزان باز کرد و امرانه گفت: یدر را برا دند،یکه رس نیکنار ماش به

 سوار شو!-

 لج سوار شد اما سرش به سمت پنجره بود!  یب سوزان

 !یلج سوار شد یچه عجب! ب-

 سمت خودش را بست و به سمت سوزان برگشت.  در

نشون  یاببره! تورو هم اگه بردم بر شیدونه کارشو چطور پ یچون مهتاب م-

 ندادن ترست بود! 

 ندارم! رادیه ای ایبه برد ییایمن فوب-

 آرام گفت: یاما با صدا یدست باال برد و عصب برنا

خودش داره و  یمنو تورو تو یزرو زدم! وگرنه خود مهتاب صد تا نیمنم هم-

 !فهیحر

 :دینگاه نگران سوزان قرار داد و پرس درسیمنقبض شده اش را در د فک



و حرفتو  یاون دوتا حرومزاده نگاه کرد یبه چشم ها یبا چه جراتتو اونجا -

 !؟یزد

 من ...-

ا به اون دوت یکنیمن ِ نامرد کنارت نشستم غلط م یحرف نزن جواب بده! وقت-

 یچ یفهم یم ؟یهست یک یدونی. تو میدیصحبت با خودت رو م یآدم فرجه 

 تیاذ یبه تته پته افتادن و برا ینطوریکه ا یکنیبا خانمانشون م یکار دار

 بندن!؟ یافسار م یکردنت به هر خر

 شد: رهیچشم گشاد کرد و به او خ سوزان

 نه؟! ایبفهمونم بهت  تونمی. مخوامیمن فقط دخترمو م-

 خند زد: شین برنا

 .یدینشون نم نطوریا یول-

 را لمس کرد: شیاو برد و پلک ها یبه سمت چشم ها دست

 ... دهیترس یچشم ها نیا-



بود که محکم درون مشتش چالنده  شیدست ها یبعد ریاو مس یها دست

 شدند:

 لرزون! یدست ها نیا-

 او را گرفت: یچانه  گریدست، دستش و با دست د کی با

 کنهیضعف م ی رهیداره نقطه ضعفت رو دا نایلرزون و سرد! ا یچونه  نیا-

ارو ه فیکث ،یمتیباش! پاک بودن به هر ق انیدر جر ،یستین انیسوزان! در جر

و گرفته بتونه از ت نایآدر نکهی! ازننیبازم م زنن،ی! بارها بهت ضربه مکنهیبرنده م

 نیبشه، ا دهیمحکم د اتسه عضوت داره! چش نیبه ا ینه همه بستگ ایبشه 

 که ماه حصلش ارهینلرزه و فشار به چشم هات ن یمتیبه هر ق تیلعنت یچونه 

بشن که هر  دهید یاونقدر قو دیدست هات! دست هات با نیبشه اشک و آه! و ا

 رو تو همون گلو نگه دارن! یرو خفه کنن! هر حرف ییگلو

 برگشت.  یاو را رها کرد و به جا یو چانه  دست

را نگه دارد و با دست  ایدست دن کیتمام نبود که بتواند با  یزن همه چ سوزان

 فرار کند.  شانیترش را برداشته و از غم هادخ گرشید



 سر سردرددارش شده بود.  یبرا یتوانست و نتوانستنش پتک ینم او

خراشد، در نگاه  یرا م شیکه خصمانه چشم ها یانداخت تا اشک نییپا سر

 .ردیبرنا قرار نگ نیخشمگ

 :ستیبود، نگر سیپل یکه سر در اداره  یصاف نشست و به روبه رو برنا

جنگول  یاالن از ده حرفم، نه تاشو با شعار ها تونمی! منم مدنیشعارو همه م-

ونه م یکه م هیک یدشمن! عل بره؟یم یدشمن! ک کنه؟یعمل م یمنگول بدم. ک

 تو! ه؟یمونه ک یازش نم یاثر چینام که ه یب یو حوضش؟ تو! کوچه 

 شد. او یجان سوزان نواخته م یب ی کرهیرحم بر پ یبا منطق برنا ب یها حرف

 یبلند برنا باال م یصدا انیاش را م ینی. آب بختیر یصدا و آهسته، اشک م یب

 . دیکش یداد و در خود آه م

 ستیگرن یبرنا را م نیماش یدستگاه صوت یرمق دکمه  یکه ب ییبه سمت او برنا

 :دیکوب شیبه کاغذ حرف ها یمحکم خیبرگشت و م

ت ! دختردمیباور کردنم شعار م ی! اما وقتش که برسه برایمن مهم یتو! تو برا-

اون  یتو چشا ینیشی! میبرات مهمه پس شعار بده اما شعار درست و حساب



 تونهیفکر اون قشنگ م ی... خو بیخو ب یزنیو حرف م یکنیپدرسوخته نگاه م

 ! یدیم یشعار تو خال هی یبفهمه تو دار

 :بلندتر از حد معمول گفت یو در مقابل سکوت سوزان کم دیکش یکالفه ا نفس

 ! یاشعاقل ب دی. باستین یفقط مادر بودن کاف ،یدخترت رو داشته باش یخوایم-

 رحم تر! یاز حد شد و برنا ب شیسوزان ب سکوت

 با توام مادر... با توام جنگنده... به من نگاه کن... -

 او کشاند. یچانه  ریا زعکس العمل از جانب سوزان، دست برنا ر عدم
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 یکه در سرما یزن یشد! دلش برا سیسوزان بر مال و دست برنا خ دست

 . دیکش ریکرده بود، گرفت و قلبش ت ریگ ایوبرد رادیه یزمستان

 کرد...  یداد اما او جانش را هم رد م یاو جانش را م یبرا



سر سوزان را به سمت  گریاو همچنان ماند و با دست د یچانه  ریدستش ز کی

 یگفت. اما نفس ها ینم چیداد. زن جوان ه هیسرش تک یعقب کشاند و به پشت

 کشدار و پر حرفش کال ناطق شده بودند. 

 را گوش ها رساند.  شانیها کیالست یرا روشن کرد و صدا نیماش

 آمدند.  یم رونیروز از زندان ب کی ایو برد رادیدرک که ه به

 شد.  ینگران م دنشانیبا ند دیدرک که مهتاب شا به

 یبا آرامش در روشن ییتوانست او را به جا یبود و نم اهیدرک که آسمان س به

 روز برود. 

 درک که بارها ردش کرده بود.  به

کرد و نقطه ضعف او سوزان و اشک  یبود که نقطه ضعف، داغانش م نیا مهم

 سوزنده اش بود.  یها

را  نیمحل برد و ماش نیتر کیتر، تار کیتار یکوچه ا ک،یتار یابانیرا به خ او

 خاموش کرد. 



در دست دارد، در دست  یا یمتیق یانگار که ش اطیاو را با احت یو چانه  سر

 گرفت و به سمت خود کشاند. 

 به من نگاه کن!-

 آرام! ی! حرفست؟یکند، چاره چ یکه درد م قلب

 گرم و نرم! ی! سخنست؟یکند، چاره چ یکه درد م دل

 یکرد! عشق یعشقش درد م قیعم اریبس یکه درد کند چه؟ امشب از طرف عشق

 که هم درد بود هم درمان! هم خار بود هم مرحم!

 سوزان... -

 فیاما در حال حاضر ضع صیحر دیرمق! اشک آلود! پر حرف! شا یکرد. ب نگاهش

 !رابیو س

 ؟یخوب-

 زد.  پوزخند

 خوبم!-



 اش قرار داد.  نهیس یحرکت سرش را رو کیو با  دیصدا دار کش یآه برنا

 تر جا به گوش سوزان رساند و فقط گفت: کیقلبش را در نزد یصدا

 اروم کردنت؟! یبرا هیکاف نیا-

 او را گرفت و معترض گفت: ی قهیبا دو دست  سوزان

 یم ایکنه. در یپارچ آب خنکم نم هیچون من سوختم. سوختم و  ستین یکاف-

 !؟یخوام دار

 نفس نفس زنان او را محکم در آغوش خود گرفت و کنار گوشش گفت: برنا

 برات... ارمیم ارویدر-

 پوزخند زد: سوزان

 شعار بود!-

 گفت: دیکش یرا چنگ م شیکه گلو یبغض انیم برنا

 شعار بود!-



د، بو دهیجه رونیب راهنیدکمه و پ ی چهیبرنا که از در ی نهیس یلب رو سوزان

 . دیبه تن او بخش یبیعج یگذاشته و گرما

ه خودش بگ شیخدا پ یعنی... یعنیاروم شدن هم تاوان داشته باشه!  ترسمیم-

پسر مجرد دل ببنده و در مقابلش بخواد اروم  هیکنه به  یزن بچه دار غلط م هی

 ... رمیگیبچشو ازش م هینطوریبشه. حاال که ا

 :دیکش برنا راهنیو صورتش را به پ سر

 بس که من خوش شانسم!-

.. .گریقرار شد. خواهان شد. مرد بود د یسوزان را حس کرد. ب یلب ها یگرما برنا

نشسته  یاش روبه رو یکه زن مورد عالقه و مورد نظر خود، تن، مردانگ یمرد

 اش فرو برده است! قهیو  بانیو سر در گر

 خواهد... یو عشق م یپر از دلتنگ یکه دلش بوسه ا معلوم

 بود؟!  دهیاو را بوس یبار ک نیآخر



او را با دو دست نوازش  یسرش، چشم ها دنیسوزان را صدا زد و با باال کش 

 کرد.  ریاس شیرا در قاب دست ها سشیکرد و صورت خ

 یرفت و ب شیسوزان حل کند. پ یرا در نفس ها شیتا نفس ها دینکش نفس

 فقط گفت: شیحرف پس و پ

 ... یخوام لعنت یم تینها یب-

 و محکم لب به لبش چسباند! گفت

و به او  ختیکنم و... در خود ر یو جبران م دیو ببخش یمعذرت خواه هزاران

 به چشمه را! دهیتازه رس ی. وصل کرد دو تشنه دیچسب

 !دیو نوش دینوش

 گرفت و کام گرفت.  کام

 یاو ببه سر و گردن  دنیجدا شدن را با دو دستش چسب یسوزان برا تالش

دا گرفته بود اما ج شینشده بود، ول نکرد. نفس ها ریس مهیجواب گذاشت و تا ن



 ی... مدیترس یکرد. م یآمد اما ول نم یم رونیشد. قلبش داشت از جا ب ینم

 !بنددب ایاو چشم از دن یاز لب ها یریس یباشد و ب نیآخر دیترس

 . دیکوب ینفسش گرفته و قلبش به شدت م د،یعقب کش اریکه با تالش بس سوزان

و خمار  حرکتش، دستش را گرفت ینیب شیبزند که برنا با پ یلیباال برد س دست

لبش را با دست آزادش پاک کرد و چشم در چشمش  یشد. گوشه  کیبه او نزد

 :دینال

 شد... یادیز یخوام! کم یمعذرت م-
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 و فقط گفت: دیکش یا ینفس عصب سوزان

 نکن به انتخابم شک کنم...  یقلبم برنا! کار ینکن پا بزارم رو یکار-

 شد.  هریبه روبه رو خ ،یآن یو با فاصله گرفتن دیرا به دندان گز شیلب ها برنا



 هیبرسه نترسون! فقط کاف میکه ممکنه به جون زندگ یمطلق یاهیمنو از س-

منو  رونیب یاهینه س گهی! دابونیبشه من و خ ابون،یجمع من و تو و اون خ

 ! ابونیخ یتو یینه تنها ترسونهیم

قرمز شده بود،  تیکه از شدت عصبان یرخ میسمت سوزان برگشت و به ن به

 و ادامه داد: ستینگر

 !یستیتو ن نهیچون مهم ا-

 سوزان افتاد.  یگفت که لرزه بر شانه ها یدیرا تاک "تو" آنچنان

 برنا! سر من داد نزن-

 به سمت رفت.  برنا

 شالش گذاشت: یرو یمحکم یرا با دو دست محکم گرفت و بوسه  سرش

 !نجاستیتو ا یجا-

 متعجب به سمتش برگشت: سوزان

 !؟یخوب-



 زد: یا یرپوستیلبخند ز برنا

 خوبم! شهیهم یتو باش-

 برنا بود؟ نیا

ز دهانش ا یسوزان را در بر داشت تا حرف یپا شیکه دستش بازو و پا یهمان

 د؟یاین رونیجز ناله کردن از درد ب

 بود خودش است؟ مطمئن

 برنا... تو چت شده؟-

 را روشن کرد.  نیو ماش دیکش ینفس راحت برنا

 که سوزان دستش را گرم کرد: فتددیدنده گذاشت راه ب یرو دست

 ...یبر زارمینم یتا جواب منو ند-

 سابقه کرد: یب یخنده ا برنا

 ام... یراض بهتر! من به موندن-

 برد: رهیو دست به سمت دستگ دیکش یپووف کالفه ا سوزان



 !شمیم ادهیپ-

و  دیترس یبود که سوزان م کیبه پشت سر انداخت. کوچه آنقدر تار ینگاه برنا

 یم دیشا ریپرت کردن حواسش از حوادث اخ یشدن نداشت. برا ادهیجرات پ

 باشد! یتوانست فکر خوب

 را فشرد و در باز شد: یمرکز قفل

 شو! ادهیپ-

 بودنش را... الیخیآنطور ب ایخوب بودنش را باور کند  دانستینم چارهیب زن

 تو؟ یگیم یچ-

و  شد رهیبزرگ شده بودند خ ینعلبک یکه اندازه  ییمعنادار به چشم ها برنا

 :دیپرس

 ؟یشدن مگر نداشت ادهیقصد پ-

به چنته اش اضافه  یزیانست چموشکافانه خرجش کرد اما نتو ینگاه سوزان

 در را فشرد.  ی رهیهم که شده بود آهسته دستگ دیتهد یکند، پس برا



 کرد؟  یاش فرار م یکیتار یایکرد ها! حاال چطور از فوب یغلط عجب

از  دیدرخش یکه در آسمان م ینگاه برنا و ماه انیدهان قورت داد و در م آب

 شد.  ادهیپ نیماش

از برنا را به همراه خود داشته  ینگاه میرا آهسته رها کرد تا بسته نشود و ن در

 باشد. 

رفتارش را  جانیزد اما باز هم با ه یبا آنکه قدم به قدم رفتارش را حدس م برنا

 نظر گرفت.  ریز

 یزن را با وجود آن همه تجربه باز هم دختر بچه ا نیا یزد وقت یتند م قلبش

 . دید یتجربه م یب

ران پا کوباندش. دندان به  یو چطور دست مشت کرد و محکم رو یک دینفهم

 و از اعماق جانش فقط گفت: دییهم سا

 سوزان... مال من!  یتو مال من-



 بلند زد. یو بوق دشییپا نهیاز آ دیکوچه رس یکه سوزان به نصفه ها نیهم

 شت. برگدهانش به پشت  یزد و با گذاشتن دست رو یکوچک غیسوزان از ترس ج

ه را بست مهیرا روشن کرد و به سمتش رفت. در ن نیجذاب ماش یبا لبخند برنا

 باز کرد و اشاره داد داخل شود:

 سوار شو...  ایزن! ب ریش ایب-

لب  ریحرکاتش مشهود بود سوار شد و ز یجا یکه در جا یبا حرص سوزان

 لپش گفت: دنیکرد که برنا با رفتن به سمتش و کش یغرولند

 حرص و تنفرت! یحس هات نسبت به من از ته دله! حت دونمیم دهینشن-

باال انداخت و سر به سمت مخالف برگرداند. برنا که زمان را فراهم  ییابرو سوزان

 لب زد: دید

 یزد یلی. اگر سیستین لیم یب یعنی یشناختم که اگر پس زد یتورو طور-

. اگر سر و یوردو از خودت هم حرص خ یریخودت رو بگ یجلو یتونینم یعنی

همه و همش نشون از دو  یاصال داد بزن ای یداغون کن دونمیچه م ،یصدا کن

 ..اتفاق. نیکه ا یاگر مثل اون بار اول ی... ولیطرفه بودن اون احساست داره... ول



 را عوض کرد: دنده

 منظورم... -

 خب بسه!-

 :دیو در دل خند زیر برنا

 !دمتیبوس-

 . دیسوزان تند تپ قلب

 ...دمتیبار بوس نیاول یوقت گفتمیم-

 سوزان گرم شد.  تن

 یم یمتنفر بودن ناش ی. و اون سکوتت از شوک، نخواستن و حتیسکوت کرد-

 االن که... ی... ولیشد ول

 دو دستش را ماسک صورتش کرد: نباریا سوزان

 گفتم بسه!-

 او ادامه داد: یتوجه به حرص ها یب برنا



 ! یسکوت نکرد دمتیبوس نباریا یوقت-

 ذوق فرمان را محکم گرفت: با

 ! هم من هم! تایوریکه دو طرفه ست سن گهیشناخت من از تو م-

 :ستادیا سیپل یاداره  یداد و جلو یرا چرخ نیماش

 قلب از تو! هیقلب از من،  هی یعنی-

 مهتاب را گرفت. یرا در آورد و شماره  لشیموبا سوزان

 ... یتمومش کن خوامیازت م-

ادامه  رگیبود و د دهینگفت. او به خواسته اش رس یزیچ گریسر تکان داد و د برنا

 برد.  یخودش را هم سر م یبحث حوصله  نیا ی

 .می. منتظرترونیب ایالو مهتاب... ب-

 که سوزان بشنود گفت: یو طور دیکش نییپنجره را پا برنا

 داخل! ای رونهیب یاز هوا دونمیچقدر گرمه! نم-

 از تو حرص خورد و با خود گفت: سوزان



 نه؟ ایمرد ساکت کند  نیقلبش را از آوردن اسم ا تواندیم"-

*** 

 در کنار برادر اما جسمش در کنار مادرش بود.  فکرش

 باراد...  ریاون سر مبل رو بگ-

 :دیرا با دندان گز شیها لب

 هیاپ ریز یاز کول و کمر افتادم دست تو! آخه کس گهیمنو مادر... واال د یکشت-

 زنه؟ یمبل رو جارو م ی
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 مبل را باال گرفت: ی هینچ کنان پا نچ

 یدوست دختر تو یو اند677با  تونستمیکه م یمشترک یتصورمو از زندگ-

 . یپرونده م، داشته باشمو بهم زد



 .ریغر نزن باال بگ-

 گفت:حرکت خنده دار انجام داد و  نیچشم و ابرو چند با

 تخت خواب بود و چهارتا ماچ و موچ... هی یمن تصورم از زندگ یدونیم-

 بلند داد زد: یمش با صدا مش

 کجا رفته... اتیدهنتو ببند بچه. ح-

 مبل کرد: هیپا ریبه ز یچشم اشاره ا با

 که دارم بره راحت شم.  امیذره ح هی نیاونجاست. جارو بزنش هم-

 آنکه خودش بخندد گفت: یباال برد و ب سر

 کردن...  یزندگ ایواال سخته با ح-

 نفس نفس مبل را همانجا نگه داشت.  با

دهانش گذاشت تا گرد و  یکرد. دست رو زیمبل را با وسواس تم ریمش ز مش

 خاک وارد دهانش نشود. 

 باال برد و گفت: دست



 !نییبزارش پا-

سوء استفاده کرد  یارو برقگذاشت و از خاموش شدن ج نیزم یمبل را رو باراد

 و گفت:

 یآزاد یکن. المصب هر چ یکن، هر چه خواه ییایح یگفتن ب میاصال از قد-

 .هییایح یب یعمله تو

 و آمرانه گفت: اوردیخود ن یمش با آنکه خنده اش گرفته بود اما به رو مش

 !هیبرو سراغ اون دو نفر-

 زنگ لشیاشکبار به خود گرفت و خواست اعتراض کند که موبا ینگاه باراد

 خورد. 

 اش گفت: یزنگ خوردن گوش یو به بهانه  دیپر باال

 شم.  یمش مش منتظر خبر از برنام. با اجازه مرخص م-

 یو با نفس کالفه اش اجازه  دیکش یجارو برق یبه دسته  یمش دست مش

 رفتن داد.



 ریرگنفسش را د یاما اسم ساناز، فکر قلب نگاه حت نام برنا را داشت دنید انتظار

 کرد.  ایدن نیها ا یجز زشت یزیچ

 تماسش را لمس کرد: ی دکمه

 جانم!-
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 و سکوت! سکوت

 ینم یزیانداخت. تماس برقرار بود پس چرا چ لشیموبا یبه صفحه  ینگاه

 گفت؟

باال بردن دستش به مش مش خبر رفتن به اتاقش را داد. در را بست و مردد  با

 به حرف آمد:

 الو... -



 یزیچ یعنیترس به جانش انداخت.  د،یآشنا ساناز که به گوشش رس یها نفس

 شده بود؟

 باراد!-

 . دیدر دهانش ماس آب

 امان به خود گرفت.  یب یاش تپش نهیس

 بود؟ دهیاش نشن یحال از زبان عشق زندگ نیسال بود اسمش را با ا چند

د. چشم کر زیرا قائم م گرشیو دست د لیدستش به موبا کی. ستادیا نهیآ یجلو

 در چشم خودش شد و لب زد:

 جانم!-

در جسمت خاک  ربازیکه از د یتا مزه ا یشو یهمخوابه م ایبا تمام دن یگاه

 ... یکن دایزنده پ یشده است را زنده 

 !نمتیبب خوامیم-



که همخوابه شدن با جسمش را در  ییاو یتا مزه  یبر یم ایاز تمام دن یگاه و

 گاه نپرد! چیه ،یدار رهیخود ذخ

 ...یک-

 شد و ادامه داد: نهیکرد. پشت به آ مکث

 و کجا؟!-

 یگل سال را م نیداد، قشنگ تر یکه ساناز به او پاس م یقیعم یها نفس

 ساخت. 

 کنم! یاس ام اس م-

 :دیگفته شد که ساناز نشن فیآنقدر ضعاش  "باشه"

 ؟یچ-

 مردانه و محکم لب زد: نباریا و

 باشه!-



از جانب باراد ماند اما سکوت باراد  یلب گفت و منتظر حرف ریز ی "آهان" ساناز

 باعث شد باز خود او باشد که بپرسد:

 !؟یندار یکار-

 شینگاه ها ش،یلب ها ش،یبا او، دست ها یسال ها دور یداشت. به اندازه  کار

 کار داشت اما... 

 نه! -

 . نمتیبیپس م-

 ! نمتیبیم-

 :ختیو اشک ر دیشن شیکه باراد سال ها پ یحرف تک

 خدا پشت و پناهت!-

 شد.  شیآشنا مهمان گلو یاما بغض ختیاشک نر نباریا

 با آب دهان، بغضش را قورت داد: همراه

 خدانگهدار...-



 اش چسباند.  یشانیرا قطع کرد و برعکس به پ لیموبا

 دنیبه خند ازیرا خندانده بود اما آنقدر دل خودش گرفته و ن یادیز یها لب

 برده بود.  ادیبودنش را از  نیغمگ یداشت که شمار روز ها

 ساناز... -

 تکرار اسم مورد عالقه اش! و

 آخ ساناز... آخ!-

 . لبخند زد و نقابدیو هر چه در دل و گلو داشت را باال کش دیکش یقیعم نفس

 شاد بودنش را بر صورت چسباند. 

 کرد! یبه مش مش کمک م دیبا

 کرد: یبلند پله ها را ط یصدا با

 مش مش... بزن جارو رو که کوزت جنس مذکرت برگشت!-

 

*** 



 

 بود.  شانیرو یخوشرنگ جلو ییچا سه

 کنم! یکه اون ها تو زندان هستن آزاد م یرو تو زمان نیرحسیام-

 :دیشد و پرس رهیآمد، خ یم رونیب زیم یرو یکه از چا یبه بخار سوزان

 پس... اگر زودتر...-

. ننیبینم رونویها رنگ ب یآسون نیمنم! شاهد دارم. به ا شونیخصوص یشاک-

 ییرخساره وارد عمل بشه رو شناسا یکرده بود به نام آشنا ریهم که اج یاون

 یشر خره که کارش کس و کار شدن برا هیکال  شونیا می. متوجه شدمیکرد

از اون به جا  عدب یمردن و پول ایخوان  یم هیکنن د یتصادف م ایکه  ییآدم ها

 . مونهیم

 ابرو باال انداخت و سر بلند کرد.  سوزان

 !نطوریکه ا-

 برنا؟ یگیم یتو چ-



اب و به مهت دیکش رونیب لیکه شد و مخاطب قرار گرفت، سر از موبا یسوال با

 دوخت:

 ؟یپرسیم یدر مورد چ-

 بهونم نیبه ا شهیکردن. بنظرت م ریکه اج یآدم نیو ا رادیو ه ایدر مورد برد-

 نگهشون داشت؟ شتریب

 شد و دو دستش را در هم قفل کرد: رهیخ شیرو یمتفکر به جلو برنا

ما  تیبهتره! اولو میبش الشونیخی. برهیداره اما وقت گ یادیدرد ز یادیز شین-

 پسرشه.  یبرا ونهیآش هیکردن  دایو پ نیرحسیام

 سر برگرداند و نگاهش کرد.  یفور سوزان

 رخساره! یگرفتن برا عییو تش-

 شد و پوزخند زد: رهیخمار سوزان خ یبه چشم ها برنا

بدون تا طفلش پدر دار نشه به فکر  نویا یول تایوریکرده سن رمیمرامت درگ-

 !ستمیجسم قبر دارش ن



 و سر برگرداند: دیکش یپووف سوزان

 مهم تره.  یمتاسفم که باهات هم نظرم. االن حسام از هر کس-

به دست از جا  لینخورده شان کرد و موبا یها یبه چا یبا دست اشاره ا مهتاب

 بلند شد:

 رو بعد از جواب دادن تلفنم بدم! یانیپا حیتا توض نیبخور-

دو  یبردند. تالق شیپ کیو سوزان همزمان دست به سمت استکان کمر بار برنا

 کرد.  شیدو نگاه را زا یدست، تالق

 بردار...-

 داشت.  یبرنا بود و عدم اطاعت دستور را از طرف سوزان در پ دستور

 رفت. لمیم-

 معنادار زد. استکان را برداشته و به سمتش گرفت: یلبخند برنا

 بخور!-

 را باال انداخت: شیابرو یتا کی سوزان



 خواهش کن!-

 گفت: لکسیر یلیاش بدهد، خ افهیدر ق یرییآنکه تغ یب برنا

 کنم بخور! یخواهش م-

 دیاو را به هم کل یکه دندان ها یسوزاند. طور شتریسوزان را ب نطوریواقع ا در

 کرد:

 خورم! یخواهشتم جواب نداد. نم-

 دهیوشپ یصورت سوزان فوت کرد. با دو پا، دو پا یکیرا در نزد قشینفس عم برنا

 فشار خواست: یکرد. اول ب ریسوزان را اس یخانگ یشده در صندل ها

 !یخوریم-

 در کالمش نبود. دستور هم نبود. پس چه بود؟! حرص

 تو کالمت؟! هیو نه دستور. پس چ ینه حرص دار-

 خورد و قفل شد: دیکل شیبرنا به بازو نگاه



نشون  یاما... اما بهش راه رنیگ یپروازشو م یقصد پرواز داره. جلو یپرنده ا-

 !ره؟یکه هدفشو داره فرار کنه. بنظرت م ییجز اون جا ییبه جا تونهیکه م دنیم

. منظورش را از پرنده و پرواز دیخود رس یکرد و به بازو بینگاهش را تعق سوزان

 گفت. یرا م شیتتو د،یفهم
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 که فقط توانست بپرسد: یشد. طور منقلب

 برنا؟! یخوایم یتو از من چ-

 جواب داد: یاو برداشت و تک کلمه ا یپا یرا از رو شیپا برنا

 خودت رو!-

 رک گفت: سوزان



جنس دست  ییطور ها هیزن که بچه داره و  هیتو کمم!  یاز نظر مامانت من برا-

 دومه!

 :دیلبش را از داخل جو یگوشه ها برنا

 مش مش گفت؟!-

 سر تکان داد: سوزان

 خود خودش گفت!-

ش را دو دو دست ز،یم یداد و با گذاشتن استکان بر رو رونیب ینفس لکسیر برنا

 طرف مبل قرار داد:

 حرف زد.  شهیرو حرف مش مش نم-

تش حرکت به سم کیشد که برنا با  یکاله خود م یکم کم نگران قلب ب سوزان

 گفت: یآرام یداصورتش با ص یآمد و تو

 یمن همون سوزان یبچه برا یحرف زد. با بچه، ب شهیرو قلب برنام نم یول-

 دارم سوزان...  شنهادیپ هی! واست دمتیکه روز اول د یهست



 :دیکنجکاو پرس سوزان

 !؟یشنهادیچه پ-

لباسش رفت. نگاه کنجکاو سوزان به  یتعارف دستش به سمت دکمه ها یب 

 یگریپس از د یکیحالت دادند. دکمه ها  رییتغ یدگیتعجب و از تعجب به هراس

 نگاهش قرار گرفت دگاهیکه در د یشدند. پوست تن و شکم شش تکه ا یباز م

کشاند...  یم وارا به اغ یکه هر زن یآنطور مستانه حرف زدن ایکرد  یرا تحمل م

 سوخت در فکرش! یکه عاشقانه م یچه برسد به سوزان

 هکنیخودش پرواز م دمینگران نباش. من بهت قول م تو اون پرنده رو ول کن و-

 ...نهیشیمن م یرو شونه  ادیو م

ساناز  که ییو پشت به سوزان شد. تتو دیکش نییحرکت پا کیرا با  لباسش

 ختنیکه قصد گر یسوزان قرار داد. عقاب دید یانجام داده بود را جلو شیبرا

 ناسالمت بودند... شی... بال هاشیداشت اما بال ها

 حرفم! یپا یامضا نمیا-

 سوزان باز ماند.  دهان



 برنا در ماند.  یشانه  یکم جان عقاب رو یپاها یدر انتها قلبش

 عقب ماند.  طیو شرا گاهیفرار از آن جا یدر تکاپو نگاهش

 خودش رفت و روحش بازماند.  اصال

دهانش گذاشت و مبهوت  یخرامان از جا بلند شد و راه رفت. دست جلو خرامان

... ول اخر چطور؟ انقدر یشد. تازه بود. نو بود. ول قیبرنا دق یشانه  یبه طرح رو

 د؟یو چطور شد که خودش هم نفهم ی... کوانهیمجنون... انقدر د

 و گفت: ستینگر د،یپوش یکه لباسش را م ییدهان قورت داد و به برنا آب

 چرا... -

لو برگشت. دست مشت کرد و معنادار به قلبش را بست و به ج شیدکمه ها برنا

 :دیکوب

حکم هارم خودش  ره،یگیهارو اون م میبپرس، من مامورم و معذور. تصم نیاز ا-

 .دهیم



بودن  فیشد؟ لعنت به هر چه ضع یتمام نم شیآب دهان قورت دادن ها  چرا

 کردند... یم نهیاست و تمامش را در زن نهاد

 یشانه ا یرو یتتو یمبل نشست. نگاهش همچنان به جا ینفس زنان رو نفس

 قرار گرفته بود.  شیلباس رو نباریبود که ا

 برنا...-

 دینظر داشت، لب باز کرد بگو ریحرکاتش را ز رهیخ رهیکه خ یدر حال برنا

 که مهتاب بشکن زنان وارد سالن شد: "جانم"

 خبر خوب گرفتم... هیهمه خبر بد  نیبعد از ا-

 و برنا پرسشگر نگاهش کردند و او گفت: سوزان

 ! عروسشم بارانمونه...شهیستار داره دوماد م-
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شد و  رید اوردیبود را به خاطر ب دهیکه به گند کش یتیو موقع دیایبه خود ب تا

 شد.  دهیترمز برنا کش

 پروا بلند شد. یبزرگ شده و ب یدو نعلبک یاندازه  شیها چشم

فس شده بود که ن ی. آنقدر شوک زده و عصبدیلرز یم تیاز شدت عصبان شیگلو

 توانست بکشد.  ینم

 تو؟ یگفت ی... چیچ-

 به سمتش رفت: یفور سوزان

 آروم باش... -

 باال برد و صدا باال برد: دست

 دلتو بشکونم.  خوامیسوزان کنار بمون! نم-

 به سمتش رفت: یبا شرمندگ مهتاب

 بخدا حواسم نبود. خوشحال بودم. بارو کن ستار بارانو...  دیبرنا. ببخش دیببخش-



 یخواهر من ادعا یازش گذشته که بخواد برا یباران غلط کرد با ستار! سن-

 کنه؟! یمردونگ

 :دیصورتش کوب یبلند کرده اش را تو یرفت و چشم در چشم مهتاب، صدا جلو

داره؟ خواهر من غلط کرد که عروس شدن خواسته. بزار من  ینه به من بگو چ-

 ... هیعروس شدن چطور دمیم ادشیبرم خونه 

 ت. نداش گرید یاهیس یسوزان به شمارش افتاد. قلبش طاقت حادثه  یها نفس

 برنا... -

از  ایکه  ییتوجه به صدا زدن ها یب ،یحرف چیه یرا بست و ب شیچشم ها برنا

 به سمت در رفت.  نیز جانب سوزان، خشمگا ایجانب مهتاب بود 

 برنا گوش کن!-

 رفت.  رونیدر را فشرد و ب ی رهینداد. دستگ یجواب

زد و  رونیبودند به دنبالش از در ب دهیکه پوش یخانگ یبا همان لباس ها سوزان

 ناراحت مهتاب را راحت کند.  الیخ "نگران نباش"فقط توانست با گفتن 



 برنا...  سایوا-

گذاشت.  یرا جا م شیبرنا پا یها کیالست انیکرد م یم رید هیچند ثان اگر

 سوار شد و کنارش نشست.  یفور

وانست ت یسوزان م یکه فقط برا یا یکرد با آرامش نسب یچشم بست و سع برنا

 :دیداشته باشد، غر

 شو...  ادهیپ-

 دست به سمت کمربند برد: سوزان

 ... یکشیرو م حال فقط دختره نی. با ارمیجا نم چیه-

 داره؟ ی. به تو چه ربطکشمشی. خواهرمه مکشمیم-

 کرد: یاش را از نفس پر و خال ینیب سوزان

و  دی. زبون تهدیاروم با خواهرت حرف بزن یریبگ ادی دیکه تو با نهیربطش ا-

اونم مثل تو حق عاشق شدن  یفهم یشده برنا. چرا نم کیکالس یکتک کم

 داره... 



حقدار  یها نیبوق ماش یشد که صدا دهیکش ابانیبه خ یطیدر شرا نیماش

 گوش سوزان را کر کرد.  گرید

جا کرده عاشق شده. عاشق پادو بشه؟ عاشق راننده بشه؟ شان  یغلط کرده، ب-

 !نه؟یمن ا یخانواده 

داشبورد بود  یدستش رو کیکه  یسوزان پوزخند زنان نگاهش کرد و در حال 

 :گفت د،ییپا یرا م شیرو یکه جلو ییدر چشم ها رهیبه سمتش برگشت و خ

 صد ستیاگه ستار مجرد و بچه خوشگل در حد شما ن ست؟یا؟ در شان شما ن-

 یخانواده  یبرا یخوب ی نهیگز تونهیبچه دار اصال نم ی وهیدر صد سوزان ب

 بزرگ شما باشه! هان؟

ترمز رها  یومرد جوان را ر یکه سوزان با حرفش به برنا زد، پا یمهلک ی ضربه

 . ستادیا یبا شوک تند نیکرد. ماش

 سرش  او را محکم یدست شیرفت که برنا با پ یم شهیسوزان به سمت ش سر

 . دیگرفت و به سمت خود کش



آروم  ؟یکن یخودت قمار م یخواهرت با زندگ یتو؟ سر زندگ یکنیم کاریچ-

 برون... 

 . دیبرنا را کاهش بخش تیسوزان عصبان ترس

 کرد: اخم

 ؟یخوب-

 نوبت سوزان بود که بتازد: نباریا

 خوب تونمیهات نم نهی. از دست تو و کستمیبرنا. خوب ن ستمینه... خوب ن-

 رونیب تیهمه رو از زندگ یدار یباشم ول تیزندگ یمن تو یخوایباشم. م

 . یکنیم

را  شی. پس صدادیگنج یمثل ستار در مرام سوزان نم یجوان یحق خور دنید

 ستار و باران باال برد: یاز طرف زوج دوست داشتن

رو بخاطر  یا گهیخواهر مرد د یاما حاضر ینیخواهرت رو خوشحال بب یتونینم-

 آخه...  یکه تو دار هیچه منطق نی! ایباراد خوشحال کن



 آمد: رونیحرکت از آغوش او ب کیقلب برنا برد و با  یرو دست

 . من، مادرت، پدرت... یذاشت یمهمه جا  یبرا یتو اگه قلب داشت-

 . اریاسم اونو ن-

 کینزد یکس خوادیشوهر خواهرت! تو دلت نم ایخواهرت برادرت زن بردار -

 تک و تنها شهیبه هم ی. عادت کردییبه تنها یخانواده ت باشه چون عادت کرد

 بارم اجازه بده قلبت به عقلت غلبه کنه.  هیبرنده بودن. بابا 

 :دیگردنش کش یبرنا را محکم گرفت و رو دست

هارو به کشتن داده،  یلیرگ خ نیاوقات خفه کن. ا یگاه نویرگه هست. ا نیا-

 هارو به طالق کشونده.  یلیخ یزندگ

 را رها کرد و اشاره به خودش کرد: دستش

 . تاوانشدهیرو داره م یرگ خرک هیکه جلوت نشسته تاوان  ینینمونه ش من! ا-

ا که ب یمرد یالک یها یباز رتیمشت غ هیدخترم بخاطر  ریدل س دنیشده ند

 بهونه منو طالق داد.  نیا



 کرده ادامه داد: بغض

تر بود. فقط  کیکه از برادر به من نزد یبا کس انتیبهم زد. خ انتیانگ خ-

نداشت، مدام با  یاون زمان رخساره رهاش کرده بود و حال خوش نکهیبخاطر ا

 تا دردو دل کنه. شدیمن تنها م

ه برنا ب یکردن از ته دلش جلو هیگر نیسوم ایدو  دیشا نیو ا ختیر اشکش

 آمد: یحساب م

 یچوب کرد و ه نویهم شه،یادیکه اسم مردم ز یعوض ی کهیاونوقت اون مرد -

 نی. مجبورم کرد دخترشو ازش پنهون کنم... مجبورم کرد به ادیتو سر من کوب

رگ  نیول کن ا ؟یبفهم یتونیدو برابر بجنگم. م شهیگند عادت کنم. هم یزندگ

ه عشق ب یاحترام بزار ریگب ادیبرادر بودنت رو برنا!  یخرک نیرو! ول کن ا یلعنت

 از ته دلش. یخواهرت. به خواستنش. به انتخابش. به خنده ها
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 آب دهان قورت داد وسر به سمت مخالف برگرداند.  برنا

 کرد: یدست شیاشاره اش را باال برد که سوزان پ گشتان

 آماده م.  یکن دیتهد یخوایاگه م-

اک حرف پ یرا ب شیچشم بسته و باز کرد. انگشتش را جلو برد و اشک ها برنا

 کرد. 

 اشکتو پاک کنم.  خواستمیم-

  جانش را نسوزاند. ی رهیسوزان ش یها هیرا چرخاند و سر برگرداند تا گر چیسوئ

 

* 

 مبل لم داد.  یجوش را به برق زد و خود رو قهوه

 طرالن را گرفته و منتظر جواب دادن شد: ی شماره

 ...برزیجانم فر-

 داشت.  یطرالن را دوست نم یها یبیظاهر فر نیکج کرد. اصال ا لب



 زم؟یعز یخوب-

 خوبم خداروشکر. -

 پا انداخت: یرو پا

 ...گمیخداروشکر. م-

 جانم...-

 زبان راند: یآماده اش را آهسته بر رو یو حرف ها دیکش ششیبه ته ر یدست

 محضر؟ منتظر انتقام سهامتم.  میریم یک-

 حس کرد.  یمکث

 الو طرالن...-

 بله بله. هستم... -

 ؟یقرارو قبول کن نیخب؟ مگه قرار نبود ا-

 تر شد اما خودش بود که به حرف آمد: یمکثش طوالن نباریا

 .میباشه! فردا بر-



اد، فرست یبه هوا م یروزیکرد و به نشان پ یکه دست مشت م یدر حال برزیفر

 از جا بلند شد و به سمت قهوه جوش آمد:

 دنبالت.  امیم-

 رها کرد.  زیم یرا رو لیکرده و موبا یخداحافظ

که فنجان را  یبرنا نوشت و در حال یبرا "طرالن حل شد"با مضنون  یامکیپ

 لب گفت: ریداد ز یقرار م نتیکاب یرو

 طرالن جون! یکنیم کاریفردا چ مینیبب-

 

* 
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سوزان در جا  یشدن کرد که صدا ادهیرا محکم باز کرد و قصد پ نیماش در

 نگهش داشت. 

 برنا.  کنهیم دایواسه من فرق پ یهمه چ رونیب یدر بر نیاز ا-

مله ج کیقلبش را در  ذهن و یپرسشگر به سمتش برگشت. تمام حرف ها برنا

 جمع کرد:

 !؟یاعصاب من بد یبه خورد مغز ب یچ ی... قصد داریچ ؟یکنیم دیمنو تهد-

 شد: دیسوزان به هم کل یها دندان

 ... دیزبون جد هیمحبت، عشق، -

 دستش را به سمت در برد: برنا

 زبونشو...  برمیکه ادم باشه به کار م یبا آدم-

 پوزخند زد: سوزان



رو با زبون زخم زبون  یزندگ هیاز  تیدلخوش یتنت، همه  یخواهرت، پاره -

 یاهایو رو یشب دخترونگ نیقشنگ تر تونهیکه م یشب ؟یخورد کن یخوایم

 برنا؟ یامشب بکش یخوایباشه رو م دشیند

 برنا محکم بسته شد.  یرا بلند گفت که چشم ها شیبرنا انقدر

 تو دخالت نکن!-

ه که داخل آن خان یدل یکرد برا یم یبرنا را محکم گرفت. انگار گرو کش یبازو

 !گرید یگره خورده اش به دل

 نکن برنا... -

 خراشاند چه برسد به قلب...  یو صدادار برنا گوش م یعصب یها نفس

 سوزان... -

 داد: شیبه صدا یگوشش بود. تن آهسته ا کنار

 بله... -

 . دیهان قورت دادن برنا را شنآب د یبود که صدا کینزد آنقدر



 . دیتپش بلند قلب او را شن یبود که صدا کینزد آنقدر

توانست  یم یبود که کلمات صف گرفته در ذهنش را به راحت کینزد آنقدر

 بخواند... 

کنم. اگر االن نرم  یاگر االن نرم و حرفامو به پدرش نزنم، به مرد بودنم شک م-

 . کنمیصورتش نزنم به برنا بودن خودم شک م یتو یلیس هیو 

 را گرفت و به سمت خود برش گرداند.  شیبا دو دست، دو بازو نباریا سوزان

خمار چشمانش، غضب  دیشد... شا یم یفرج دیدر چشمش شد تا شا چشم

 کرد. یباده مست م یچشمان او را ب

 یر االن نر. اگیشبا یگاه مطمئن هیتک یتونیم یکنیبه من ثابت م یاگر االن نر-

 هی شهی. بهم ثابت میدخترم باش یبرا یپدر مطمئن یتونیم یکنیبه من ثابت م

درد، درمان  ی. به جاشهیبغل سهمش م ،یلیس یکه عاشق شد به جا یروز

 . یکنیم دایبراش پ

 کرد؟ یتاخت، چطور رامش م یو م دیکوب یدهان قورت داد. قلبش م آب



 انتخابم اشتباه نبوده... و... شهیباورم م-

 یداد، به اندازه  یم رونیکه ب یکم آورد...خدا شاهد بود که هر جمله ا نفس

 گرفت.  یم یجمله از او انرژ نیچند

االن به  هیبرنا... کاف ستمیا یمادرت، دخترم، و تموم جهان م یو بخاطرت جلو-

 . یزخم زدن به پدرت، سکوت کن یبرادر، به جا یخان بش رغضبیم یجا

 شد.  گرمش

 کرد.  عرق

 . ردیخود را بگ ینتوانست جلو گرید

 برنا اشک دار شد.  یکه چشم ها دید

مرد گذاشته و قصد کشتنش  یگلو یپهن خود را رو یکه بغض دست ها دید

 را دارد. 

 دبه او وارد کرده بو یرحم یبا ب ،یکه با تمام مهربان یمهلک یکرد ضربه  حس

 را!



 . یحاال خوددان-

 یها یرا در هم قفل کرد. نخواست آن دو بلند شیشد و پاها رهیجلو خ به

 گرفت، بشوند.  یکه او م ینادرست ایدرست  میمانع از تصم ر،یبادگ

 برو... یبر یخوایم-

 نسبت به رفتار و یا ینیب شیپ چیگذشت. سوزان ه یچند ساعت م قهیدق هر

ورد در م یا دهیفکر و ا چینداشت و برنا ه ردیکه االن برنا بخواهد بگ یمیتصم

 گذاشته بود نداشت.  شیکه سوزان جلو ییانتخاب ها

 ی ندهیکه در دلش رخنه کرده بود، نبود سوزان در ا یا یترس و نگران تنها

 سازد.  یم شیها بیرق یکه بودنش را برا یبود. نبود کشینزد

ن و او را مجبور به رفت ارودیب شیفشار بر رو یکس یب تیو نها ییعمق تنها اگر

 بدهد و  دیرا نشان دهد که نبا یزیچ یان ا ید ایبه کنار شوهر سابقش کند 

 . مردیشک که او م یشود، ب ایسهم برد

 سوزان... -



 آنکه به سمتش برگردد کم جان جواب داد: یب سوزان

 هوم... -

 !؟یبلد یرانندگ-

خواهد او را بفرستد  ی. با خود فکر کرد البد مختین فرو رقلب سوزا یها وارهید

 تا خودش برود و... اهیدنبال نخودس

 ل!پشت ر نیبش اینداره. تا به سرم نزده برم داخل ب یمن توان رانندگ یپاها-
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س لوک یخانه ا یبود، خود را روبه رو دهیکه از ساناز به دستش رس یآدرس طبق

 کرد.  دایپ



 کجا بود؟! نجایا

 را در آورد و شماره اش را گرفت.  لشیموبا

 :دیرا شن شیکه صدا دیطول نکش ادیز انتظارش

 . رونیب امیدارم م-

چپاند و پشت به در  بشیج یرا قطع کرد. تو لیگفت و موبا یا "باشه" باراد

 رفت.  نشیخانه به سمت ماش

 نه گرم اما جان او آتش زده شده بود.شب بود... هوا نه سرد بود  مهین

 خود قابل تحمل کند... ینخواستن ساناز را چطور برا ایخواستن  دانستینم 

چطور از  خواستیاش را شرح دهد و اگر نم یچطور وضع جسم خواست،یاگر م 

 او ببرد؟

 سالم. -

 ساناز در انتظارش است.  یاز چهره  یبا برگشتنش چه واکنش دانستینم

 طلبکار! ایبدهکار  ن؟یخشمگ مهربان؟



 آهسته به پشت برگشت.  یو با حرکت دیکش یقیعم نفس

 سالم. -

 او را از نظر گذراند. یکفش تا روسر از

 شد. یم دهید یشگیو با همان متنانت هم یبه همان سادگ 

 دشیکه صورت سف یا یرنگ یساده، روسر یمشک یاالستار، مانتو یکفش ها 

 اورد... یبه چشم م شتریرا ب

 بشم.  دهید یبا کس خوامیمحل کارمه، نم نجایا م؟یبر-

 "یکس" ینیبه سنگ یواژه ا "باراد" ای "تو" یبه جا یخواست... وقت ینم پس

 بود. امدهیشود. کاش ن یشکند و غرور خورد م یشاخص بشود، قلب م

 را فشرد.  ریبه پشت برگشت و دزدگ ناراحت

 باشه، سوار شو. -

 باز کند.  شیبا دست خود، در را برا ایسرتکان بدهد جان نداشت  یحت

 درون گوشش خواندند.  اسی ی هیخطاب شد، آ "یکس"از همان زمان که  انگار



کرد را خاموش کرد و منتظر  یم ویآهنگش را استر نیتر نیکه غمگ یضبط

و سوار شد، به  دیرس نیدخترک به ماش یکه پا نیسوار شدن ساناز ماند. هم

 داد.  نیبه ماش نیسنگ یسبک برنا گاز

 که ساناز برگشته و نگاهش کرد.  قیعم آنچنان

 ؟یریم ینطوریچرا ا-

 باراد شد.  یکه مهمان چهره  یاخم و

 . دیکش نییپنجره رفت و آن را پا یکه به سمت دکمه  یدست و

 عادت کند.  اینگرفته بود نبودن ساناز را باور  ادیکه انگار  یقلب و

 کجا برم؟!-

 دست به سمت کمربند برد.  ساناز

 مد نظرت هست؟ یخاص ی. جایدونیخودت صالح م ییهر جا-

 یقتاش کردند و یشد. اصال انگار سالخ ینم نییباراد باال و پا ی نهیدر س نفس

 . سوخت... زنده زنده به کشتنش دادند...دیاسمش شن ریضم یرا به جا "یکس"



از جانب او  یکه منتظر جواب یخوددار باشد، به سمت ساناز هم نتوانست اخر

 :دیبود، برگشت و محکم پرس

 ... نیبش دهید یبا کس دیکنه. باالخره نبا نییشما جا تع یبرا یتونینم یهر کس-

 خورد.  یاز کجا آب م هیقض افتیو تازه در دیکش یقینفس عم ساناز

 داد: رونیجا ب کیبه سمتش برگرداند و هر چه در دل داشت را  سر

. تدمیدیدعوتت کنم که هرگز نم یمیقد یبحث ها ایدعوا  یاگر قرار بود برا -

 یهر چ رونیب میزیتا بر یایکردم. امشب خواستم ب یرو انتخاب م دنیهمون ند

 دیا... شدی... و شایرفت یعنی م،یچرا رفت میکن اریرو هوش گهیدلمونه. همد یتو

. اما اگر... اگر با توپ پر میکن دایبودن دوباره مون با هم پ یبرا یراه میبتون

 کن... ادهیپ نجایمنو هم ،یاومد

 :دییدندان به هم سا باراد

 ... هیاستقبالت اونطور یخطاب کن. ادامه بده.  وقت یتو منو کس-

 ... دمیدوباره ت خودمو عادت م دنیدرک کن! بار اوله دارم به د-



 را باال برد: شیآرام، صدا شهیهم باراد

چرا خبرم  یمنو قبول کن یگذشته  یتونینم یعادت نده... عادت نده، وقت-

 یذشته که گ ریخفه شو و بعدشم بم ا،یباراد ب یبگ یتونیم یوقت ام؟یب یکرد

 . یمنو قبول کرده باش

 قبول ندارم چون دروغه... -

 .. ستیدروغ ن-

 هست... هست... -

 بگو باشه... ستیگفتم ن-

 چرا اون زنو وارد ،یهست بگو باشه باراد! تو بخاطر بچه دار نشدنت رفت گمیم-

 !؟یچطور تونست ؟یمغز من کرد
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 . دیراه ها در ذهن باراد به بن بست رس یتمام

فرمان قفل کرده بود، به  یرا تو شیکه دست ها یدهان قورت داد و در حال آب

 شد: رهیروبه رو خ

 . نییپابرو -

باراد  ی دهیزخم د یرو دنیبود اما د یا یسرسخت و قو یلیدختر خ ساناز

 نتوانست خوددار نگهش دارد. 

 کرد: کیباراد نزد یرا رها کرد و دستش را به دست ها اشکش

  ؟ی... تو چطور تونستیبه من جواب بد دی. بارمینم ییمن جا-

 داد: هیکت یصندل یرا بست و سرش را به پشت شیچشم ها باراد

 ندارم بهت بدم.  یجواب چیمن ه-

چانه اش را گرفت و به  گریدست، دست او و با دست د کیشد. با  یجر ساناز

 سمت خود برگرداند. 

  ؟یندار یتو؟! جواب یگفت یبه من نگاه کن. چ-



از سان ی هیگر گریبار د ،یآن پارک لعنت ینداشت جز روز آخر جلو ادیبه  باراد

 باشد.  دهیرا د

 :دیبنگرد و بگو ایدن یچشم ها نیتر نیتوانست به غمگ فقط

و خودش یکه نتونست جلو یبرنا. کس شهیم میآدم زندگ نیاز امروز نامردتر-

 و راز برادرشو دست به دست نچرخونه...  رهیبگ

 را باال برد: شیصدا ساناز

 نویابه رازت بخوره... باراد...  دیا؟ دست به دست؟ نکنه دست من حرومه و نبا-

 بفهم... نوی. ادمیفهم گهید طوریگفت، من  یبدون اگر برنا هم به من نم

رحمانه از دست  یو چانه اش را ب دیکش رونیدستش را از دست دخترک ب باراد

 آورد.  رونیاو ب گرید

 به درک. -

 :شد، گفت یم ادهیپ نیکه از ماش ینیاش کنار زد و ح نهیس یرا از رو کمربند

 . رمیمن م ،یریحاال که تو نم-



 شد و به دنبالش رفت.  ادهیپ نیاز ماش یفور ساناز

 یشکل نگرفته شان، برا یبه رابطه  یلیها مثل زدن س نیرد شدن ماش یاهویه

 ساناز شوک به همراه داشت. 

 یالدر ح نینشسته بر زم ن،یرا دور زد تا به او برسد. باراد را پشت ماش نیماش

 کرد.  دایداده بود، پ هیتک نیماش یکه به بدنه 

 سرش کرده بود.  بانیانداخته و دستش را سا ریسر به ز ناچار

 باراد... باراد به من نگاه کن...-

 . توانستینم

 زخم زدن نمانده بود.  یبرا یخال یجا گریدختر زخم زده بود که د نیبه ا آنقدر

 ندارم.  یبرو ساناز... من حال خوش-

 قالب کرد. شیدو دستش را دور زانو مثل خودش کنارش نشست. ساناز

 ها، مجبور بود بلند حرف بزند: نیماش عیرد شدن سر بخاطر



 نم،یزجر و دردشون رو بب تونمیباراد! من عاشق بچه هام، اونقدر که نم-

 تحمل کنم اما نه اونقدر که عاشق تو بودم...  شونویگرسنگ

 !"بود" یفعل گذشته  دنیباراد سوخت با شن جگر

بود. بود و شد و گذشت، گذشته ست ساناز. حاال پاشو برو تا  یگیمخودتم -

 . ادینفر، سرت ن هیبال از جهت  هیدوباره 

 توانست جذاب باشد؟  یانسان تا چه حد م کیشد.  رهیرخش خ میبه ن ساناز

 که برادر او یبه تمام بور دیارز یبودن باراد م ینظر ساناز چشم و ابرو مشک از

 داشت. 

 بمونه باراد...  یباق ینگفته ا زیچ نمونیب خوامینم من... من-

 پوزخند زد و به سر به سمتش برگرداند.  باراد

 . ختیو دلش ر ستیاش نگر یمیصورت عشق قد یبه اعضا یدرون یبا ذوق ساناز



. من رخساره رو عقد کردم تا هم برنارو نجات بدم هم ستین یحرف نگفته ا-

شو از خود قتیحق نیو برنا با ارائه دادن ا یرفت قتیحق نیا دنیتورو! تو با شن

 ونده؟م یا گهید یتو! ناگفته  ییفالکت نجات داد. بعدشم ناقص بودن من و رها

ه را ب شیحرف ها یتا توانست جمله به جمله  ختیاش ر یشانیاز پ یادیز عرق

 اتمام برساند. 

 . یو خداروشکر تو راحت شد-

 کرد و لب زد: یاشاره ا انشیبه وضع گر ساناز

 ؟یراحت یگیم تیوضع نیتو به ا-

 شد و ادامه داد: رهیروبه رو خ به

رفتنتو بدونم نه راحت بود و نه ناراحت! سرد سرد بود.  قتیحق نکهیتا قبل از ا-

 هی ای یحالت خنث هیناراحت کنه.  ایمنو خوشحال  تونستینم یاتفاق چیانگار ه

 ...یپرواز تو خال! ول

 قبل برگرداند:را به حالت  سرش



 دارم.  یحاال وضع متفاوت یول-

 باال انداخت: ییابرو باراد

رو  یبرات وضع متفاوت تونهیبود، چطور م "فعل" هیبا  تیزندگ "کسِ چیه"-

 کنه؟ جادیا

 پوزخند زد: ساناز

کس رو همه کس  چیهزاران ه تونهیم قتیحق هی دنیآدم، در عرض فهم هی-

کس داشته باشه که قبال همه کسش  چیه هی نکهیخودش بدونه. چه برسه به ا

 بوده باشه...

 یپنهان کردن لرزشش آن را رو یکه برا یی.. تا جادیو لرز دیباراد لرز دست

 آسفالت گذاشت. 

 گذاشت و ادامه داد: نیزم یدستش بر رو یدست رو یبا مهربان ساناز

 بشه؟ نیسنگدل تر تونهیم استیآدم دن نیآدم که مهربون تر هیچطور -

 :دیاش را باال کش ینیب باراد



 اونو عوض کرده...   طیشرا-

 :دیآهسته پرس ساناز

 ؟یسنگدل باش یخوایاالن هم م ؟یاالن چ-

 :دیگو یها نگذاشت باراد بفهمد چه م نیماش یصدا

 ؟یچ- 

 اش نگذاشت ساناز دوباره سوالش را تکرار کند.  یجذاب و نگاه خواستن اخم

 .چیه-

 تر کرد:اخمش را پررنگ  باراد

 ؟یگیم یگفتم چ-

 :دیپرس یبلندتر یکرد و با صدا سیرا با زبان خ شیلب ها ساناز

 نمون؟یب شهیم یگفتم چ-

 صادقانه جواب داد: باراد

 ...یدونیخودت م یمونده، هر جور یتو خال یکه بودم. جا هییمن جام همونجا-



 و امرانه ادامه داد: ستینگر شیبسته به اشک ها مهین یبا چشم ها باراد

 اشکتو پاک کن!-

سرزنده  یتقاوت به دختر یب یدر عرض همان چند جمله، انگار از دختر ساناز

 بدل شد.

 را پاک کرد و شیدو دست اشک ها با
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 :گفت

 . رمیجامو پس بگ خوامیم-

 زنگ خورد.  لشیبدهد که موبا یلبخند زد و خواست جواب باراد

 بود، او را نگران کرد.  لشیموبا یباران که بر رو اسم

 جانم باران...-



... نتشیبب خوادیکن... برنا زنگ زده به ستار و م یداداش... داداش تورو خدا کار-

 ...ارهیسرش ب ییباال ترسمیم
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 رفت: نیهراسان از جوار ساناز بلند شد و به سمت در ماش باراد

 کجان؟ محل قرارشون کجاست؟-

 . دیلرز یباران م یصدا

. نگران نمیاز ستار گرفتم که قراره داداشتو بب امیپ هیداداش. فقط االن  دونمینم-

 حرف ها.  نینباش و از ا

 زد: یاش ضربه ا یشانیپ یرو باراد

 نه... ایکنم  داشیپ تونمیم نمیو زوره. قطع کن بب دیآخ برنا. آخ. زبونش تهد-

 سوار شد، ساناز هم خود را به در جلو رساند و سوار شد.  تا



 :دیلب نال ریز باراد

 هر کجا که برنا رفته.  رمیخونه م رسونمیتورو م-

 نگفت.  چیه ساناز

 . رمیآمار بگ هی. صبر کن شهیم ریالبته د-

ود که ب ینگرفت. انتخاب دومش ستار نه، سوزان یبرنا را گرفت اما جواب ی شماره

 نشسته بود.  نیطئمنا در کنار او درون ماشاالن م

 بله باراد... -

 ؟ییبرنا شیپ-

 بله!-

 . پس درست حدس زده بود. دیکش یراحت نفس

 خودمو برسونم.  نیبگ ن؟یکجا قرار دار-

 سوزان آرام بود که باراد ناخودآگاه آتشش خاموش شد: یتن صدا آنقدر

 . تو به کار خودت برس. شهیحل م زینگران نباش. من هستم. همه چ-



که گوش باراد را در بر گرفته  یزنانه ا تیال یمتعجب و کنجکاو به صدا ساناز

 داشبورد قرارش داد.  یرا قطع کرد و رو لیکرد که باراد موبا یبود، فکر م

 خداروشکر.-

 باراد... -

 به ساناز انداخت: ینگاه مین

 جانم!-

 یبه عشق و عمق احساسش شک م دیکرد با یاگر حسادت نم گر،یبود د زن

 . یکرد

 بود؟ یک-

اش به ستار راحت شده بود،  یاحتمال یاز برادرش و حمله ها الشیکه خ باراد

 زد و گفت: رکیز یلبخند

 چطور؟-

 اش مشغول کرد: یباال انداخت و سرش را با گوش یشانه ا ساناز



 . کنجکاو شدم. ینطوریهم-

 شیران پا یافتاد و آن را برداشت. رو شلیو با دست به جان موبا دیخند باراد

 قرار داد و قفلش کرد. 

 نگه داشت بلد بود.  حرمت

 حسود؟ ایکنجکاو -

دست  یرانندگ نینشسته بود که باراد ح رینگفت و همچنان سر به ز چیه ساناز

 او برده و سرش را بلند کرد: یچانه  ریز

رو  یننداز. مخصوصا اگر بخاطر عشق کار ریمن سرت رو ز یجلو چوقتیه-

 ؟یدی. فهمیکرده باش

 ی. پس حرفخواستیهم م ادیخواست. ز یباشد؟ باراد را م دهینفهم شدیم مگر

 نبود جز...

 !دمیفهم-



رش س یرو یو بوسه ا دیاش کش نهیس یتن به سمتش کشاند. سرش را رو باراد

 کاشت:

 ت.  زهیجا نمی. انیآفر-

 اجرا کرده بود.  شیبر رو ادیکه با هم داشتند ز یدور و دراز یارا در روز ه نکاریا

 فرق خورده اش، گفت: یمعترض بخاطر بر هم خوردن نظم موها میمثل قد ساناز

 باراد... -

 که تازه جان گرفته بود: یباراد و

 جان باراد... -

 !گهینکن د-

 ا!ه میگرفت. درست مثل قد یبه سمتش دستمال کاغذ نباریو ا دیخند باراد

 نکن...  هیباشه باشه... حاال گر-

 بدانند.  تیآوردند تا قدر عاف یم یگرید یرا به رو میکدام قد هر



 یکه از امشب سهم دست ها یباراد یدستمال درون دست ها دنیبا د ساناز

 . ختیشد، واقعا اشک ر یخودش م

 . کرد لیرا به دستمال تحم شیخبر از باراد، اشک ها یرا برداشت و ب دستمال

 موقع شد، منو برسون خونه.  رید-

 چشم. الساعه!-

 

*** 
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 سوزان به سمتش  برگشت.  ن،یبا پارک شدن ماش همزمان

 برنا... -

 رو بکش راننده! یاول دست-



 . دیرا کش یاش ناسزا گفت و دست یبه حواس پرت سوزان

 ... یقول داد نیبب-

 :دیحرف سوزان پر انیم

 کنه.  یقبول نم یتکرار یمغزم حرفا -

 را با زبان تر کرد.  شیلب ها سوزان

. به ذات خوب و قشنگ ستار. به یبه خواهرت فکر کن خوامیمن فقط ازت م-

 یها زیخوشبختش کنه و لبشو بخندونه. و و و و به هزاران چ تونهیم نکهیا

 شه؟یبراش بسازه. م تونهیکه م یقشنگ

 نچ نچ کنان نگاهش کرد: برنا

 کنه ها.  یکار م یلیزبون تو خ نیا-

و  یانداخت. مسئله سر خوشبخت یبه کارش م شتریکرد. اگر الزم بود ب یم کار

 بند بود.  ییکه به تار مو یدختر بود. موضوع کی یبدبخت



 یوبسرت خودت بک یو تو ینیکه بش یتوهم برنا. روز یمونیروز پش ی نهیمن آ-

ام که تو هر چقدرم براش  یروز ی نهینخواد قبولت کنه. آ گهیت داما خواهر

ه نوش بهت بفهمونم ک تونمی. میکن دایبه مساحت قلبش دست پ ینتون ،یبجنگ

؟ باشه رید تونهیم نمجنو یبرا یلیمرگ ل یدارو بعد از مرگ سهراب به اندازه 

 نه...  ای تونمیم

ماندگار مانند سوزان به جا  یالوگیآنکه د ی! برهی! خقینگاهش کرد. عم برنا

 بگذارد. 

 در رفت و خالص! ی رهیبه سمتش دستگ دستش

 برنا... -

 آب دهان قورت داد اما نگاهش را برنداشت.  برنا

 اما نگاه نگرفت.  دیکش یقیعم نفس

 دل بکند؟ شیاز نگاه ملتمس زن روبه رو شدیمگر م اصال

 زنده شده... یپر از حرف، پر از التماس... پر از خواستن ها ینگاه 



رد ک کیکرد، نزد یکه منتظر نگاهش م یرفت. در را بست. خود را به سوزان جلو

 اش کاشت.  یشانیپ یعاشقانه رو یو بوسه ا

 اما...  ختیسوزان ر قلب

 ... یکنیبراش م ییچه کارها یبدونه دار دیاون باران احمق با-

 یاز شدت لذت بوسه  شیو چشم ها زانیسوزان از لجباز بودن برنا آو یها لب

 او بسته شد. 

 یمعن یب رتیغ هینه  خوامیبرادرانه م تیحما هیازت  گم،یبار م نیآخر یبرا-

 برادرانه!

 شد.  ادهیکج زد و باالخره دل کند. در را باز کرد و پ یلبخند برنا

ود ب ییصحبت ها یرا انداخته و وارد شرکت برنا شد. حواسش کامال در پ دیکل

 . دیرس یهم به صلح م دیبه دعوا و شا دیخواست بکند و شا یکه م



هره به چ یاخم ظاهر ای ی. پس لبخند الکستیکس در شرکت ن چیه دانستیم

که در آن بهبوبه حاکم بر  یی. خود خودش بود با همان حس هادیاش نبخش

 سش شده بود. احسا

 ...ییکجا-

 وانهیجوان د نیآب پرتغال درون دستش! ا وانیستار به استقبالش آمد با دو ل 

 شده بود؟

 . یآب پرتغال دوست دار دمیاز باران خانوم شن-

 باال انداخت و لب زد: ییابرو برنا

 کردنم دوست دارم؟ دیباران بهت نگفته شه-

 کنار دستش قرار داد.  زیم یآب پرتغال را از دست ستار گرفت و رو وانیل دو

 آقا...-

 اش کرد.  یمچ قو ریستار را اس ی قهی

 ؟یچقدره باهاش-



 برنا باال برود: ینگفت تا صدا چیه ستار

کت حر یب تیحرف نزدم که مثل م یعرب ای یسیانگل ؟یگفتم چقدره باهاش-

 ... یکنینگاهم م

 دو... دو...-

 ی. دو ماه به ناموس من چشم داشتکنمیهمون ماه حسابش م دهیسال نکشبه -

 !؟یزدیو با جرات به من زنگ م

 ن...ن...-

 ... یکن دایحرف زدن پ یکن راه برا یسع شهیت ول نم قهی-

 ندهیبا برادر زن آ قهیبه  قهیبلد نبود پس دست دراز نکرد تا  یحرمت یب ستار

 اش شود. 

 :دیتوانست بگو یسخت به

 ما... هی...اما... خوامیدو...ماهه... م-

 دور، دور خود چرخاند: کیاو را  برنا



 ...یماهه باهاش هی-

 تکان بدهد. یفقط توانست سر یصورت یبا کبود ستار

 انداخت؟ یکه عرب ن ییپدرو فرستادم جا یب انیکه من اون ک یدونیتو م-

 و او را با قدرت به وسط سالن هول داد.  دیستار کش ی قهیاز  دست

که راه و جا و مقامشو کال از پدرم و  زهیمن اونقدر عز یکه باران برا یدونیتو م-

 اونه؟ یقسم راستم بعد از مش مش مرگ چشما یدونیمادرم جدا کردم. م

 :دیلب نال ریکه ز یستار و

 خدا نکنه!-

بود، زانو زد تا چشم در افتاده  نیزم یکه رو یستار یپا یرفت. جلو جلو

 چشمش شود. 

 ت؟یبه خوشگل ای ینازیم کلتیبه ه-

 . کنمیخوشبختش م-



منقبضش را محکم  یکه چانه  یلرزان برنا در حال یرا از دست ها یلیس نیاول

 تحت کنترل داشت، خورد:

 تیئول. مسیبد یبابتش قول زیچ هیقبل از دونستن  دینبا یزدم تا بدون نویا-

 !نیهم یعنی یریپذ

از  دوم یلیخوردن س یبرا یعامل نینگفت و هم چیانداخت و ه ریسر به ز ستار

 جانب برنا شد. 

. یرو ندار نییحق انداختن سرت به پا یاگر خطاکار نباش یزدم تا بدون نویا-

 ؟یدی. دیدیم یبه خواهرم قول خوشبخت یکنیکه غلط م یکرد ییاگرم خطا

 و مرد باش! ریپذ تیبه مورد اول. مسئول میبرگشت خورد

قرمز شده و  یسر باال کرد و چشم در چشم برنا دوخت. با لب ها نباریا ستار

 پر از حرف! یچشم ها

 به پشت، از جا بلند شد.  دنیزد و با چرخ یپوزخند برنا

 .هیاتاقم! انگار شب، شب دراز اریآب پرتغالو ب-
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 سوزان فرستاد: یبرا یامکیراه پ انیم

 ".ری. شب بخکنمیم شیکاریرو هم  نی. ماشگردمیبرم یبرو خونه! با تاکس"-

 کرد. شیشلوارش فرو بیج یرا خاموش کرده و تو لیموبا

 ها به دنبالش روانه شد.   وانیو با در دست گرفتن ل دیراحت کش ینفس ستار

 د،ییپا یرا م رونیاتاقش ب یکه از پنجره  ییاتاق شد و با فاصله تا برنا وارد

 .ستادیا

ارزه  یمش مش م یبه جاش مادر یپدرم رو قبول ندارم. ول یبه شخصه پدر-

 اون مرد!  یکردن ها اینکردن  یبه پدر

برنا  . پوزخنددیزهره اش ترک چارهیهو به سمت ستار برگشت که پسرجوان ب کی

 اش شد. دهیگرفتن آب پرتغال، سهم نگاه ترس یدراز شده اش برا یو دست ها



 شیرو تو زندگ یاون من یدونستیم دیبا یباران وارد شد میبه حر نکهیقبل از ا-

چشماش کور و  اد،یم شینه ناحق! بحث ناموسش که پ شهیکه نه حق حال یدار

 شهی. انگار شب و روزش عوض مکنهیم یقاط ییطورا هی. اصال شهیگوشش کر م

 دست به دامن گلوش و دهنش بشه.  دیو با ادینم ینیاز ب گهینفسش د ای

 . دیاز آب پرتغال را بلع یقلوپ

 کمه! شینیریش-

بود  کیکرد و نزد شیکه با پا، پا پشت پا ردیرا بگ وانیبرد ل شیدست پ ستار

 کرد.  شیکله پا

 .ییجلو و عقبتو باهم بپا دیپا اندازه. با شیپ یزندگ-

 به جلو برگشت و چشم در چشم ستار شد: یفور

 . هیکیا تو دردش ب دهیکه نشون م یکی. قتهیکه رف یکیگولت بزنه.  یکیممکنه -



 دییدرک کردن عمق ماجرا تا یداد و ب یفقط سر تکان م شانیپر یبا حال ستار

 ایبود  یخوب یحرف ها نشانه ها نیکرد. ا یم جشیبرنا گ یکرد. حرف ها یم

 نه؟

 ...نینیمن... آقا بب-

 :دیباال غر یبا صدا برنا

ام که . حرفشنومینه م نمیبیبهت گفتم که من به وقت ناموس کر و کورم. نه م-

 . ینطق هاتو شروع کن یتونیتموم شد م

 پشت به ستار شد.  دوباره

خبر از  یاورد ب یبرد و روشنش کرد. دلش طاقت نم لشیبه سمت موبا دست

 سوزان بماند. 

فکره. نگاه به لب خندونش نکن، قلبش انقدر  یاما دلش مدام تو لکسهیباراد ر-

 .استیآدم دن نیتر نیببره، غمگ ادیدرد داره که اگر سربه مهر بودنش رو از 

 . رهیم تیو از زندگ کنهیباران عاقت م ،یاونو نداشته باش یهوا



 دادند؟ یباران را به او م یعنیستار برق زد.  یها چشم

 نییرو خودت تع یبکن یخوایم یلط. چه غشهیکارت از امروز از من جدا م-

ر با ه ،یشد دیی. اگر تایدیبه من خبر م ندهیآ یو حداکثر تا هفته  یکنیم

. اگر اگر اگر بنا به یزنیمادر من رو م یو در خونه  یایکه باال سرته م یصاحب

بپره و بگه اجازه از پدر خانواده  رونیخانواده ت ب یاز اعضا یکیاز زبون  یلیهر دل

نکاح مکاح هست رو  یتنه هر چ هیعقد،  ای غهیکردن ص یجار یبرا میخوایم

 کنم.  یفسخ م

 دهیرا شن شیگفت و چشم بست. انگار خدا صدا یا "خدا نکنه"لب  ریز ستار

 بود. 

 . نیریفقط از مش مش اجاره بگ-

که خودش خوب  یبه خود گرفت، در حال یفرو برد و ژست آرام بشیدر ج دست

 شیبه چشم ها دنیدرونش آتش برپاست و شعله اش در حال رس دانستیم

 است. 

 آورد؟  یشوهر دهد؟ طاقت م یدست یبارانش را دست توانستیم چطور



آتش بر  ییحرف ها ش،یختم گفته ها یو برا دیآخرش را کش یکالفه  نفس

 دل زن انتخاب کرد:

باران  یدر هر مکان ،یلدر هر حا ،یلیو خام اما... اما اگر به هر دل یستار... جوون-

 مخت بره و تو...  یرو

 مشت شد: دستش

 .یصورتش کن دیعا یزیاز نوازش چ ریو غ یتو دست باال ببر-

 منقبض شد: فکش

دوباره ش  دنیتو حسرت د تیریتا پ کنمیم یو خام. کار یجوون رهیم ادمی-

 . یبمون

 دیرا باز و بسته کرد و به پشت برگشت. آب پرتغال را تا آخر سر کش شیها چشم

 و لب زد:

 . زدیم یبه تلخ یبد نبود. فقط اولش کم شینیریش-

 به در کرد: یدست اشاره ا با



داشته  اقتی. لریبگ هیدییو تا ایدرو بزن. ب نیهم گهید یهفته  هیبرو. درو ببند. -

 . شهیم گهیابر د هیسهم  یباران مال توئه، نداشته باش ،یباش

داد با عمل به او ثابت  حیبرنا کامل و دهانبند بود که ستار ترج یحرف ها آنقدر

 خواهد.  یکند باران را م

را از دست برنا گرفت. دست او را گرفت و خواست ببوسد که برنا  وانیاحترام ل با

 شش تکه شد.  نیزم یبر رو وانی. لدیدستش را محکم پس کش

 چشمت! یتو شهیم یکس خار نکن! حماقتت خار چیه یبراخودتو -

 یخشن پنداشته بود و برنا درون یادیکه انگار برنا را ز یپشت کرد به پسر و

 داشت! یمهربان

 یلیکه خ یامکیگفتن ستار و رفتنش به سمت در، برنا پ "چشم"با  همزمان

 بود را خواند: دهیرس لشیموبا یرو شیوقت پ

 "!یپسره رو بکش زارمیداخل. نم امیمن م"-



وزان س یآشنا یستار که در را باز کند، بو دانستیآنکه پشت به در بود اما م با

 خورد.  یاش چرخ م ینیب یتو

 همان هم شد.  و

 نکرد؟ تیستار... کار-

 و سرش را باال کرد.  دیرا به دندان گز شیها لب

 برنا... -

 و نگاهش کرد: دیپا چرخ یپاشنه  یرو

 جان برنا.-

 به برنا اما اشاره اش به پشت سر بود: شیور

 ش؟یحالش خوب بود... نزد یعنیستار... -

 خند زد: شین برنا

 اد؟یاز من فقط کتک زدن بر م-

 شد: زانیسوزان آو یها لب



 !یشد یم دهید ینطوریفقط ا یشد ادهیپ یواال وقت-

 پشت سر هم سر تکان داد و خمار نگاهش کرد: برنا

 گرفت. نتونستم بزنمش فقط...واال نظراتت منو -

 زدن را اجرا کرد: یلیرا باال آورد و عالمت س دستش
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 قانع شدم... یفقط به چند تا دست گرم -

 سوزان گشاد شد: یها چشم

هزاره و کلمات  یاعصابم رو یکه وقت یدونی. و میخوشحالم منو شناخت یول-

 . کنمیاز کلمات دست و پام استفاده م شن،یذهنم گم م یتو

 متاسف سر تکان داد: سوزان

 . نه؟یشیتو عوض نم-



 به در  باز پشت سرش انداخت و گفت: یباال انداخت و نگاه یسر برنا

 تا جواب سوالتو بدم! ایدرو ببند و ب-

 نهیتکان داد و بعد از بستن در برگشت و با فاصله دست به س یسر سوزان

 . ستادیا

 !شنومیم- 

 را به باخت رساند.  انشانیم یفاصله  برنا

بودنش در آغوش  نهی. او را با همان حالت دست به سستادیاش ا یقدم کی در

 کرد.  میاش تنظ نهیس یو سر او را رو دیکش

 . دهینفر عوض شدنم مزه م هی یفقط برا-

 سر سوزان گذاشت: یآب انداختن در آورد و سر رو یبه معن ییدهانش صدا با

 دارم.  زهیتجربه کردنش انگ یاز قبل برا شتریمزه ش تلخ باشه اما هر بار ب دیشا-

 سرش گذاشت و ادامه داد: یرو یا بوسه

 سوزان! یمن یتلخ ینوع مزه  نیخوشمزه تر-



 

*** 
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 "قسمت پانزدهم"

 

 

 

 براق شد: برزیفر یورقه خورد، چشم ها یطرالن که پا یامضا

 و تمام!-

 با لبخند از جا بلند شد و به سمتش آمد.  طرالن

 م؟یرینوبت عقد بگ یک-



 جواب داد: قیعم یلبخندش را با لبخند برزیفر

 فردا! نیهم-

 برزیمثل برنا نشد اما فر یبا ذوق دست به هم کوباند. با آنکه سهمش کس طرالن

در کنار عمه اش هست که مدام آلت دست  یهم بدش نبود. حداقل بهتر از زندگ

 کرد.  یو آنش م نیا

 بپوشم! یمن چ یوا-

 پوزخند زد: برزیفر

  گه؟ید یکنیفکر م نیفقط به هم-

 را گرفت و به دنبال خود کشاندش: دستش

 نیکامال ا دی. بعدم بایرو از اونجا بردار لتیوسا یژست و همه  یبر دیاول با-

ش اون دختره، اسمش  ربرنامهیمد ایدست سوزان  یامضا شده رو بد یورقه ها

 بود... یچ

 با حرص جواب داد: طرالن



 !ختیبدر یمهر-

 نیگرفت، او را به سمت ماش یرا از داخل گاز م شیکه لب ها یدر حال برزیفر

 برد و گفت:

 . ادیاز زن بدذات بدم م-

 زیرعشوه  برز،یسوار شد و به محض سوار شدن فر زانیآو یبا لب ها طرالن

 گفت:

ه تو ک نهی. مهم ایبه خاطر کس و ناکس به من طعنه بزن ستیدلم قرار ن زهیعز-

 و من بخاطر نور چشم تو اون ورقه رو امضا کردم.  یبرام مهم

 داد: لشیتلخ تحو یزهرخند نباریرا چرخاند و ا چیخم شده سوئ برزیفر

 !نطورهیآره! صد در صد هم-

 

*** 

 



که  یتمام شواهد یاش و به واسطه  یشبانه روز یباالخره با تالش ها مهتاب

 را آزاد کند.  نیرحسیدستش را پر کرد، توانست ام

 سرندادن از جوان دکتر! یبه دوباره اشتباه مشروط

ت حکم برائ یقرار گرفت، قاض شانیکه در دست ها یتوجه به مدارک و قرائن با

 داد.

 بودند: لیقب نیاز ا شواهد

 پسر رخساره! یها گفته

 یور یچاقو و ماندن اثر انگشت رخساره  یاز جهت ضربه  یپزشک قانون دییات

 آن! یدسته 

امال که او را ک یا یدنیو باال بودن دوز مواد نوش نیرحسینداشتن ام یعیطب حال

 اراده کرده بود.  یب

 ....و



 یدانستند امروز باالخره بعد از روز ها دور یکه م یو مهتاب در حال نیرحسیام

 . کردند زیمهتاب سوپرا یدر خانه  یاو را جلو گردد،یاز محل کارش به ژست برم

 از دستش افتاد.  فیک

مدل گرفته اش  یشال کلفت و ملوان یچشمانش جدا شد و رو یاز رو نکیع

 کرد.  ریگ

 حرف... شیها لب

 اشک... شیها چشم

 ناباور...  نگاهش

 پر تپش... دلش

خود  یمحض جلو تیرا با واقع نیرحسیام یآزاد یایتوانست رو یم چطور

 ند؟یبب

 یبه قلبش رسوخ م یرباوریحس غ ای دیدیم یباور ریغ زیچ یسوزان بود. وقت او

 زد.  یفشرد و طرف مقابل را صدا م یمشت م یقلبش را تو یکرد، فور



به  شیرساندن صدا یبرا یتالش ایرا باال ببرد  شیآهسته، بدون آنکه صدا نباریا

 :دیکند، فقط نال نیسرحیگوش ام

 . یخداروشکر. خداروشکر که برگشت-

 بود.  ستادهیدر کنار مهتاب ا حسام

ند توانست حدس بز ینم یا بهیرهگذر غر چیکه ه بانهی... آنقدر غربانهیغر آنقدر

 پسر، فرزند مرد کنارش است.  نیکه ا

شناخته شده اش  دایجور ترس... وهم... حس نه چندان خوب به پدر جد کی

 داشت. 

اما  ردیدر آغوش بگ گریتا مامان رخساره اش را بار د دیکش یآنکه دلش پر م با

 خورد.  یانچنان شاد بود که فعال غم نم یستیآمدن بهز رونیاز ب

رفت و  ن،یرحسیبدون در نظر گرفتن ام نباریآغوشش را باز کرد اما ا سوزان

 اش فشرد.  نهیحسام را به س

 :دیکش قیعم یاش چسباند و آه نهیزان حسام را به سلر یها لب



 برادرم؟ یدلخوش یقلب قشنگت بشه. خوب یسوزان فدا یاله-
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 رونیو هزار دعا ب کیکرد، ده عشق و صد عل یکه از دهان خارج م یهر صفت از

 آمد.  یم

 اش را آغاز کند. اما...  هیکه لرز گرفته بود تا گر یحسام یلب ها و

در پ دیکه از امروز با ی. دست دراز کرد به سمت پدردیکش رونیسوزان او را ب اما

 گرفت.  یم ادیبودن را 

 . نیرحسیام نجایا ایب-

 غیجلو آمد و خواست فاصله شان را مات کند که حسام با ج دیبا ترد نیرحسیام

 گفت:

 ...ادینه... نه ن-



 چشم بر هم نهاد و گفت: سوزان

 خودم بمون.  شیچشم. پ-

ند تجربه ک توانستیکه م یکرد و با غم چشم از آغوش دلچسب یاخم نیرحسیام

 دلش نلرزد و جلو نرود.  کوقتیگرفت تا 

 آوردند.  یفشار م دیزود بود... نبا فعال

 

*** 

 

 قبوله؟!-

 در هم قفل شد: شانیها دست

 قبوله!-

 در هم گره خورده بود.  بیهر دو رق یها ابرو

 من شروع شده! یها نیتمر-



 و لب زد: دیکش یقینفس عم برنا

 . کنمیمن از فردا شروع م-

 کیقراره گرفته بود کرد و با  بشیبه مچ دستش که درون دست رق یا اشاره

 حرکت خاکش کرد:

 یا یانرژ ،ینامرد بش دم،یمچ رو با اعتماد به نامرد نبودن تو ورزش م نیا-

 نگیاز ر رممیاگر بم یکه حت دوننینشن. همه م فمیکه ده نفرم حر رمیگیم

 . پس...امینم رونیب

 کرد: زیر چشم

 !میپس مرد باش تا برد به برد بش-
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 بود، چشم بر هم نهاد.  یکه نامش عل بیرق



 مطمئن باش. فقط... -

 ادامه بدهد: یاز فشار دستش کم کرد تا عل برنا

تو و  یعنی... یعنی رش؟یز یزنیمطمئن باشم بعدا نم تونمیمن چطور م-

ه... ش یقراره پشتش خال نطوریاالن ا ن،یجون بود هیدل و  هیقبال  نیرحسیام

 ! گهیهست د ییخبرها هیالبد 

 باال انداخت: ییکرد، ابرو یجدا م یکه دست از دست عل ینیح برنا

، صد بزنه یبدم. فقط بدون اگر خان حرف حیکه توض ومدهیهنوز دخلش به تو ن-

 تا ثابت کنه حرفش حرفه.  زارهیم شویدر صد انرژ

 زد: چشمک

 . ستیتو ن نیدر کم یمطمئن باش خطر یعنی-

 را به نشان فکر کردن جمع کرد: شیلب ها یعل

 من هستم. -

 زد: یرکیز ریز یلبخند برنا



که قراره بزنم  ییفن ها. یکنیرو اس ام اس م یکه قراره بزن ییخوبه! فن ها-

 . کنمیاس ام اس م

 خب؟-

 گهیو به همد میکنیکه هر نفر قراره ضربه هارو ادامه بده رو محاسبه م یزمان-

 . میدیخبر م

 و فکر کرد.  دیاش کش یشانیپ یرو دست

 یلینره که من خ ادتیتموم طول مسابقه  ی... توگهید زیچ هی. یاهان راست-

ازم تو ب یخودمو برسونم ول تونمیدو هفته م نینکردم. تو ا نیتمر یوقته حرفه ا

 . ستیحواست باشه بد ن

 تکان داد و از جا بلند شد.  یسر یعل

 بار دوم فشرد: یبرنا را برا دست

 !بیرق نمتیب یم-

 کامال مشهود زد: یلبخند نباریا برنا



 !نمتیبیم-

 را در آورد و به باراد زنگ زد: لشیآمد موبا رونیکافه که ب از

 جونم داداش... -

 . زنهیمشکوک م یخوام. کم یرو آماده م شهیم یکه مربوط به عل یهر چ-

 برنا؟ یایچشم داداشم. م-

 . خوامیامشبم م یبرنامه  یالزم دارم که برا لیمشت وسا هیآره. -

 .میماهم دعوت-

 خم کرد:کرد، ناخودآگاه ا یرا باز م نیکه در ماش یحال در

 . میتنها باش خوامینه! م-

 :دیاز پشت خط بلند خند باراد

 ذوق اخم آلودتو برادر!  نیبخورم ا-

 را روشن کرد: نیو ماش دیلب به دندان گز برنا

 نکن! یبرو به کارت برس بچه. برو فضول-



 را برنا قطع و با ستار برقرار کرد.  تماسش

 سالم آقا.-

 مکان آماده ست؟ نمیتعارف هارو ول کن، بگو بب-

 اماده ست! یبله آقا... اماده -

 خوبه. فعال... -

 شیچند روز انجام داده و تالش ها نیکه در ا ییاجازه نداد ستار از کارها یحت

 را به ثمر رسانده بود حرف بزند. 

 دیرفتار کند، با نیاست و اگر جز ا نیبرنا ا دانستیخب خود ستار هم م اما

 تعجب کرد. 

 

* 

 

 شد.  دهیژست که شد انگار نور به صورتش تاب وارد



 زدند.  یواضح لبخند م یلیخ شیو چشم ها لب

 دیبخش یکه به او م یخوش یماه تمام از ژست و حال ها کیتوانسته بود  چطور

 کند؟ یدور

 یشرمنده همراه با ذوق یدو چشمش گذاشت و بلند سالم کرد. حالت یرو دست

 توانست پنهانش کند.  یکه نم

که  ینیوقت برد تا باور کند ا یآمد. کم رونیناباور ب یاز اتاقش با چهره ا مهرآنا

 خود خود سوزان باشد.  ستادهیا شیروبه رو

 نم؟یبیدختر درست م یوا-

 پشت سر هم سر تکان داد: سوزان

 . خودمم...زمیآره عز-

 . دیو او را در آغوش کش دیدو سشیشوق به سمت رئ با

 ؟یچرا خبر نداد وونهید-

 :دیرا بوس مهرانا



 حواست از اون پرت شه... خوامینم یچون مامان دخترم شد-

 گونه اش گذاشت و لب زد: یرو یهمچنان ناباور نگاهش کرد. بوسه ا مهرانا

 مو انجام دادم. فهیاخه من قربون تو و دخترت برم، من فقط وظ-

حلقه زده بودند تا به محض کردند دور تا دورش  یکار م شیکه برا یکادر یتمام

 کم رنگ شده سیمهرآنا و سوزان تمام شود، به استقبال رئ یصحبت ها نکهیا

 شان بروند. 

آن ها را درک کرد و اجازه داد از  یول دیلرز یم یمهرانا از شدت خوشحال دست

 وجود و حضور سوزان استفاده کنند. 

بود، سوزان را  که اطراف چشمش احاطه شده ییو با اشک ها ستادیا عقب

 . ستینگر

 آمد.  یخمارش م یبا ابهت شدن به چشم ها چقدر

 کرد.  یحال او را خوب م دنشیطور محکم د نیا چقدر

 شود.  یباز هم او را خاص جلوه م یهمه سادگ نیبلند با ا یمانتو چقدر



 زن گفت و هنوز هم ادامه دارش کرد.  نیشد از ا یم یادیز یچقدر ها چقد،

 نیاو را تحس ی هیو روح دندیپرست یکه سوزان را م ییاز انبوه انسان ها یوقت

کردند، کم شد. باالخره توانست خود را به مهرآنا برساند و دست در دست او  یم

 خود را رها کند. 

 . دخترم چطوره؟ نمیقبلش بگو بب یحرف دارم. ول یتا بهت بگم. کل ایب-

شما  نیمنو تموم کرد لیشارژ موبا. یساعته باهاش حرف نزد هیدختر فقط -

 . نیرو مشاهده نمود گهیهمد یریبس که تصو

 کرد، گفت: یرا باز م سیکه در اتاق رئ یو در حال دیبلند خند سوزان

 امروز...  خورهیم ینکن بگو دخترم چ یزبون دراز-

 کرد.  فیو با ذوق شروع به تعر دیخند مهرآنا

 نداشت. ینداشت. تمام یکه انگار تمام ییها فیتعر

 

* 
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 قصدمون!به م میتا برس میفقط برون دیدست انداز  با یکرد. ب یفکر اساس دیبا-

 چند ساعت بود که آزاد شده بودند.  فقط

 یبه دل گرفته بودند اما م نهیآنکه از دست سوزان و افراد دور و اطرافش ک با

 بروند.  شیشده پ نییتع شیاز پ یخواستند با نقشه 

به  باشد و ریمورد جبران ناپذ نیکنند که مثل ا یخواستند اشتباه ینم اصال

 تمام شود.  شانیبرا نیرحسیقِسر در رفتن ام متیق

برد  شیدست پ ایرستوران هتل نشسته و مشغول خوردن شام بودند که برد یتو

 :دیمال شیو با برداشتن دستمال، آن را به لب ها

 . یو خر شاخ شدنت دست بردار رتیاز غ دیدارم. اما تو با شنهادیپ هیمن -

 :دیو پرس دیدر هم کش یاخم رادیه



 باشه.  یتا چ-

 مرغ فرو کرد: یچنگال را تو ایبرد

 . دهیکنه اما مطمئنم جواب م یتورو ناراحت و عصب دیشا-

 کور شده بود.  شیرا باال داد. اشتها شیاز ابرو ییتا رادیه

 تو کلته! یچ نمیبگو بب-

 از آب قورت داد: یخورده و بعد از آن قلوپ یلقمه ا ایبرد

شه، ب نگشیروهم و قراره برنا دوباره خان ر ختنیبا برنا ر نیرحسیاز اونجا که ام-

 یکه آدرس سوزان رو داد و به تو از حال و هوا نی. همستیبهش ن یدیام گهید

 . میخودمون حل کن دیبا شوی. بقدهیرس ریخ یلیرسوند، خ یخبر م نجایا

 در فکر ایبشنود و برد ایخواست از برد یبود که م یشنهادیدر فکر پ رادیه

 ند. ک یم یاز حد عصب شیرا ب رادیکه مطمئن بود ه ییشنهادیکردن پ یماسمال

نا از جانب بر یدیکل چیکه با ه ی. طورمیسوزان رو به خودمون قفل کن خوامیم-

 باز نشه. 



 کج کرد: یلب رادیه

 . یو نگفت یالمصبتو بده... د غذارو زهره مارمون کرد شنهادیپ-

 :بشقابش گفت یآب دهان قورت داد و با گذاشتن قاشق و چنگال گوشه  ایبرد

اومد و معلوم شد دخترش، دختره منه از سوزان  یان ا یجواب د یوقت خوامیم-

 کنم. یخواستگار
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 انداختند.  رادیبه جان ه گُر

 قورت دادن آب دهان، در گلو برگرداندش و به سرفه افتاد.  یبه جا شیگلو

آب را به دستش  وانیبا شتاب ل ایخم شد و درخواست آب کرد. برد زیم یرو بر

 داد و متاسف نگاهش کرد. 

 از برنا دورش کنم.  خوامیم ؟یزنی! چرا قاط مکهیندارم مرد یقصد دست دراز-



 کوباندش و از جا بلند شد.  زیم ی. رودینفس نوش کیآب را  وانیل رادیه

 . یزاریزن من م یکه دست رو یتو غلط کرد-

 پوزخند زد: ایبرد

 ...یالک یها یباز رتیغ-

 یخواست یکه هر کار میمن اون احمق اول ی. فکر کردایدهنت رو ببند برد-

 یخودتو عمل یغلط هابه کاسه و کوزه م و  یواست بکنم و آخرشم گوه بزن

  ؟یکن

 باال انداخت: سر

 یکنم و ب ینم یکار لیدل یقدم جلوتره دلمه. ب هیعقلم  گهینه... من االن د-

 . یکن یکار دمیاجازه نم لیدل

 گذاشت و محکم فشرد.  زیم یاشاره اش را رو انگشت

واد مثل تو بخ یمرد نامرد هیبترسم  نکهیچرخونمت! بدون ا یانگشت م هی یرو-

 کنه. یبا مغزم باز



 :دیرا محکم گز شیخشم لب ها با

. اگرم قرار یبش کیبهش نزد یقدمم حق ندار هی ی. حتیشیاز سوزان دور م-

 دورش کنم! تونمیباشه از اون داداش نامردت دور بشه، خودم م

 داد زد: ایبرد

 منه! یکنارش بچه  یبچه -

 را باال برد: شیهم صدا رادیه

به  ت هیدروغ نباشه. تک تونهیدروغ باشه م تونهیمن بهت گفتم. م نویاحمق ا-

 نامرد؟! یکن یمنه و انقدر زارت و زورت م

 پا انداخت: یپا رو لکسیر ایبرد

 منه! یفعال که بچه -

 و فکش را جلو آورد: دییبودنش حرص خورد. دندان به هم سا لکسیاز ر رادیه

 هان؟ د بگو و خالص کن! ؟یزنیکه حرف م یمطمئن نطوریا یتو از چ-

 همرنگ با پوزخند اجرا کرد: ینقش راد،یه یچشم ها یتو ایبرد یبرنده  لبخند



امن قرار داده شده! دختر سوزان تا  یجا هیرو گرفتم و االن  جهیچون نت-

 درصد دختره منه!99,99

. احساس ختندیمعده اش ر یتو دیاس تری. انگار چند لدیپر رادیاز سر ه عقل

 دل و روده اش کرد.  یتو یقیعمسوزش 

آن دو  زیهتل همه به سمت م یسابقه! انقدر بلند که خدمه ها یزد ب یداد

 برگشته و نگاهشان کردند. 

  نامرد؟ ِیتو نالوت یگیم یچ-

اش را محکم گرفت و از جا  بلندش  قهیرساند.  ایرا دور زد و خود را به برد زیم

 کرد. 

 :ردیقرار بگ ایبرد یچانه  یکج کرد تا چانه اش در انتها سر

 ؟یگفت یچ نمیزرتو تکرار کن ب گهیبار د هی-

 یکه شمرده شمرده حرف م یگذاشت و در حال شیدست ها یدست رو ایبرد

 بود، نجات داد: شیکه بر رو یرا از فشار شیزد، گلو



 رو گرفتم! بچه مالِ منه!  جهینت-

د و پوزخن ستیجان دو طرف تنش افتاده بودند را نگر یکه ب یرادیه یها دست

 زد:

 روز خوش!-

 ت. به راه خود رف الیخیب ان،یاطراف ینگاه ها انیخورد و در م یآب وانیصالبت ل با

 یایبه برد دیکرد. چرا با یباز که از االن هزار بار لعنتشان م یماند و دهان رادیه

 کرد؟! چرا! ینامرد اعتماد م
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 باز کرد.  شیرا برا در

 !نییپا ایب-



 شد.  ادهیرا گرفته و پ شیدامن بلند مانتو طرالن

دم منو با اون آ یخوای. چرا مارهیرو ب لمیبخوام وسا کیاز پ تونستمی! مبرزیفر-

 !؟یها روبه رو کن

 گرفت.  شیدست ها یو در را تو ستادیصاف ا برزیفر

 یخوام وقت ی! منتهیس یقلب تو هیو  یباور کنم عوض شد خوامیچون م-

. اغوا ستین بندهیفر ه،ی! لبخندهاش واقعنیبا خودم بگم، بب یزنیم یلبخند

 !ستیکننده ن

 را آهسته کرد: شیصدا یکم

 حق رو ندارم طرالن؟! نیا-

 فت:گ داشت،یداشبورد بر م یرا از رو فشیکه ک یو در حال دیکش یپووف طرالن

 . میبرباشه -

 چوقتیزن ه نی. ادیبعد از رفتنش کش یچه آه برزیکه فر دیافتاد و ند جلو

 شد! یعوض نم



 یمتعجب کارکنان به استقبالشان آمد. جو سرد یژست که شدند، نگاه ها وارد

که سوزان اورده  یکه حضور طرالن با خود به ارمغان آورد، حس گرم اول وقت

 برد.  نیبود را از ب

 نشود.  یکس خود را مشغول کار خود نشان داد تا به او توجه هر

 نکیبا گذاشتن ع برزیبارشان کند که فر پچاردیزد و خواست ل یپوزخند طرالن

 سر، خود را به او رساند و کنار گوشش گفت: یباال

 !نیکه بهت گفتم رو انجام بده! فقط هم یفقط کار-

 زیآم ریتحق یاحترام بگذارد اما... اما نگاه ها برزیخوددار باشد و به فر خواست

 انداختند: یاش کرده و او را به پرخاشگر وانهیدور و اطراف د

کف  روزیتا د ن؟یفهمیبودم! م ستونیرئ یروز هی! من ن؟یدیچتونه؟ جن د-

 !انیقبا م جیریحاال واسم ت زدنیم سیکفشمو ل

 :ختیکف سالن ر یها کیسرام یدهان جمع کرد و رو آب

 . اه اه... نیارز یم نقدری! همنینیهمتون هم-



 که با ترحم و جمع ییو روبه کارمند ها دیاش کش یشانیپ یرو یدست برزیفر

 کردند، گفت: یبا خشم نگاهش م گرشانید

 خوام! یمن معذرت م-

 و بلند گفت: برزیبه سمت فر برگشت

 نه...  ای یفهمیدست من بودن. م ریز نایا ؟یخوایتو چرا معذرت م-

 . دیکش رونیو سوزان متعجب را از اتاق ب یعصب یبلندش، مهرآنا یصدا

 . دیو طرالن، جلو کش برزیفر یجلوتر از مهرآنا به راه افتاد و خود را تا پا سوزان

 ورود داده؟! یبه تو اجازه  یسرت؟! اصال ک یرو یشده ژست رو گذاشت یچ-

کفش سفت کرد. نفس نفس زد اما... اما از دست  یدست مشت کرد. پا تو طرالن

 بمالد.  نیگذاشت پوز سوزان را به زم یو ترس رفتنش، نم برزیدادن فر

ردا . فشهیسهام به تو واگذار م یهمه  گهید تیببرم. صدقه سر المویاومدم وسا-

 .یدراز به پهن بخواب نجایا یایو بعدشم ب یامضا کن یتونیم

 باال انداخت: ییو ابرو ادستیا نهیدست به س سوزان



 یدار ینطوریکه االن ا شیشما به حالل به دست آورده بود نیا؟ مگه قبل ا-

 حرومه برام؟! یبه من بفهمون یدار یو سع یزنیحرف م

 :دییبه هم سا دندان

گربه صفت  یمهمون ناخونده  ایرهگذر  هیژست مال منه! مال خود من! تو -

 براش! یبود

 دستش را آزاد کرد. به هوا بردش و ادامه داد: کی

کرد. نشون داد  انتیلباس هاتو در آورد و عر یو همه  دیوز یخداروشکر باد-

 .یانسان با ذات خوب باش هی چوقتیه یتونیو نم یهیچقدر کر

 به در کرد: یا اشاره

 . یشیدر ژست ظاهر نم چوقتیه گهیو د یریاز همونجا م ،یاز هر جا وارد شد-

 کرد و گفت: برزیبه فر رو

که انتخابت  یدیزن چشم سف نیچشم. اما ا یو قدمت رو یبرادر من یتو جا-

 تحملش... تونمیببر! چون من نم نجایرو بردار و از ا ستین ایهست 



 :دیحرفش پر انیبه م برزیفر

 ببره! الشویاومده وسا-

 زد و گفت: یپوزخند سوزان

 هیحق نداره  یبعدش حت یبره و برداره. ول. امدیبگم خوش ن دیمتاسفم که با-

 و... ستهیبا شتریب قهیدق

 کرد: شیبه کارمندها یا اشاره

من برم اتاقم  یندار یکنه!  اگر کار یاحترام یخوش خدمت من ب یبه بچه ها-

 دارم. یلیعقب مونده خ یکار ها

همچو طرالن دارد،  یتند سوزان فقط مخاطب یرفتارها دانستیکه م برزیفر

 لبخند زد و پلک زد:

 برو به کارت برس خواهر!-

 . ستیکرد و رفتنش را نگر افتیسوزان را در لبخند



 را فردا بعد برزیداد جواب فر حیو ترج دیرا محکم به دندان گز شیلب ها طرالن

 یرا به نام خود م شیایدهد، دن یبله را م برزیاز عقد بدهد. درست همانجا که فر

 !ردشیگ یکند و تحت سلطه م

 از دست یکم قشیدست مهرآنا را گرفت و خواست وارد اتاقش کند اما رف سوزان

 شد.  یکرد، ول کن نم یکلفت بارش نم یطرالن پر بود. تا چند جمله 

 طرالن؟!-

 شت.برگ طیجدا شد و به مح خوردندیسرش وول م یکه تو یدیاز افکار پل طرالن

 بله!-

 نیرعرضه ت یبه عنوان ب نجایاالن تو ا نیعرضه، بب یب یگفتبه من  یروز هی-

 . یش یم دهیآدم د

 به دستش داد: یزد و دستمال یمضحک  لبخند

 از ژست مون ببر! هتویکر فیپاک کن بعد تشر نیزم یآب دهنتو از رو-

 انداخت و پشت به صحنه شد. ریسر به ز برزیفر



 .نیدستمال و انداختش زم ریدست زد ز طرالن

بردار و آب دهنت رو  نیزم ی. حاال، دستمال رو از رویکارت رو سخت کرد-

 کن! زیتم

 را باال برد: شیصدا

 از یدونه ا زارمینم یول ارمیپدر خودمو از گور در م ینکن زیتم یعل یبه وال-

 جانیکه از ا یپر یکارتون ها یب یدونیبره. خودتم م رونیب نجایاز ا لتیوسا

مدرک و امضا  ی. کلیا مهینصفه ن هی. یندار "الن"  یول یدار "طر" ،یببر

 !یکه با نبردشون رسما فلج یسابقه کار دار یپمضا برا
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 با حرص نگاهش کرد: طرالن

 . نه؟یبریلذت م-



 گردنش را چرخ داد : مهرآنا

 کار دارم! اهللیچه جورم! -

 کیگوش داشت، به مهرانا نزد یرا تو دنشانییسا یکه صدا ییبا دندان ها طرالن

 شد و کنار گوشش گفت:

 روزها رو! نیا یکی یکی یدیپس م-

 به تمسخر سر تکان داد: مهرانا

 اسبق! کیشر د،ی... آ ببخشکیشر مینیبیم-

پشت کرد و وارد اتاق سوزان  دید یپشتش را نم یکه صحنه  یبرزیاو و فر به

 لب گفت: ریشد و ز

 ! چرخ گدون! نهیا ایدن-

 زند: یلب با خود حرف م ریپوشد و ز یکه تند تند لباس م دیرا د سوزان

 شده سوزان؟! یچ-



 یرا از رو فشیکه ک یو مضطرب به سمتش برگشت و در حال دهیهراس سوزان

 داشت گفت: یبرم زیم

 رم...ب دینداره! با ی. ستار زنگ زد گفت برنا تصادف کرده و حال خوبدونمینم-
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 تا دم در به دنبالش رفت: مهرآنا

 . امیخب بزار منم باهات ب-

 نچ کرد: سوزان

مونده  یامضاها یاز کارهارو حل کردم. همه  یبهتره. کم نجایا ی. بمونزمینه عز-

. من یکن یاش م یحمل و نقل که خودت تا فردا اوک مونهیرم زدم. فقط م

 .دمیخبرشو بهت م

 مهرآنا کاشت و گفت: یگونه  یرو یولکه یا بوسه



 روال بود.  یاگر اوضاع رو زنمیحواست به دخترم باشه. بهتون سر م یمهر-

ند اش ک یراه دن،یتکان بدهد و بعد از بوس یفقط توانست به تاسف سر مهرآنا

 لب بنالد: ریو ز

 بگذرونه! ریخدا خودش به خ-

 

* 

 

 اتاق شد و در را پشت سر خود بست.  وارد

 یکینبود، ممکن بود وارد شود و سر و صورتش را با مشت  یاعتماد رادیه به

 کند. 

دختر اوست را  نایداد آدر یکه نشان م یورقه ا ،یواریکمد د یگاوصندوق تو از

 :ستینگر شیتخت لم داد و با لبخند به جواب آزما یآورد. رو رونیب



ازت  دیرد و رفت. باکه بخاطر تو، من و ول ک ی. دختر من و زنیتو دختر من-

رده که بزرگت ک زیاصال قبولت نکنم اما سوزان انقدر قشنگ و تم دیبا اد،یبدم م

 دوستت نداشته باشم.  تونمینم

 کاغذ یرو یرا بست. آهسته بوسه ا شیصورتش گذاشت و چشم ها یرا رو ورقه

 زد و فووتش کرد:

 زارمینم ارنبیپاشو عقب بکشه. ا دیبا نباری. برنا ایچون حقم ارمیتورو به دست م-

مثبته و تو  شیآزما ی جهیمادرت بمونه نت یبشه. وقت ییسهمم طالق و جدا

 کنه. اما...  یمجبوره با من زندگ ،یدختر من

 . دمر شد و ادامه داد:دیو به چپ چرخ دیکش یقیعم نفس

نو م. سوزانه و سوزان هم ستمیانتخاب کنه، من ن شهیکه مجبور م یاون نباریا-

 کنه چون پشت  انتخاب من، انتخاب دخترشه! یانتخاب م

 به صحبت با خودش مشغول بود.  ایبرد

ر از فک یک دیمشغول که گذر زمان را حس نکرد... آنقدر مشغول که نفهم آنقدر

 خوابش برد.  مه،ینصفه و ن یها



که سوزان جانش به جان برنا و نفسش به  دانستیکه نم یبرد در حال خوابش

 دخترش وصل است. نفس 

در دستش است، محکم  یمتیق یا یش یکه ورقه را انگار یبرد در حال خوابش

 گرفته بود. 

 

* 

 

 . دیرا کش یدست ستار

 !نجاستیهم-

 :دیو پرس ستیکه برده شده بود، نگر ییمتعجب به جا سوزان

 !ستین مارستانیکه ب نجایا-

 را با زبان تر کرد: شیلب ها ستار

 آقا برنا داخلن! یول ستیآره ن-



 را باال انداخت: شیابرو یتا کی سوزان

 !ن؟یمنو دست انداخت-

 باال انداخت: یشانه ا ستار

 که گفته و خواسته بودن رو اجرا کردم.  یزیمن فقط چ-

 پوزخند زد: سوزان

 . یشیم یخوب گریباز ن،ی... آفریو موفقم بود-

 دنده گذاشت: یانداخت و دست رو ریسر به ز ستار

 به حرفاش نه بگم! تونمیمدت. نم هیبوده  سمیرئ یول نیو ببخشمن-

 :دیاش، پرسشگر نگاهش کرد و پرس یناراحت انیدر م سوزان

 ؟! یستیمارکش ن یراننده  گهیمگه د ؟یچرا بود-

 :دیکش یو نفس کالفه ا دیاش کش یشانیپ یرو یدست ستار

کردن کار، عرضه  دایشد که با پ نی. قرار بر امینه! همون شب که با هم حرف زد-

 جا مشغول به کار شدم تا بتونم خدمت برسم.  هیمو نشون بدم. منم به زور 



 گفت: زیآم نیزد و تحس ینیریلبخند ش سوزان

 !؟یرفت یپسر. خوشم اومد.  سر چه کار نیآفر-

 جواب داد: ریهمچنان سر به ز ستار

اشن، داشته ب یبسته ا ای. اگر نامه یشرکت نیشرکت شدم راننده ب هیواال تو -

 . کنمیبراشون کار م

 حقوق ثابت چنده؟-

 بایتقر نا،یو برق و ا ساتیمثل تاس دمیخودم انجام م شونمیفن یچون کارها-

 . ی. البته با اضافه کاریو خورده ا5 یماه

 کنم؟ یجارو خال هیمن واست  یواست جور کرد؟ چرا نگفت یک-

 مملو از تشکر به سوزان انداخت و جواب داد: ینگاهجوان سر بلند کرد و  مرد

 آقا برنا خواهرشو ازم نیو اگر بد نیبه من کار ند ادیدلتون نم دونستمیچون م-

آقا باراد. البته  قیکردم. واال از طر یم دایخودم پ یکار هی دی. باکنهیم غیدر

 !دونهیباران هم نم ی. حتدونهینم یسکرته و کس



نگاه ستار قرار  درسیدر د دشیسف یدندان ها فیتا رد دیخند نباریا سوزان

 :ردیبگ

 به داشتنت افتخار کنه! دیمرد. واقعا باران با یچقدر تو ماه-

 مظلوم سر تکان داد: ستار

 . نیلطف دار یمرس-

 کرد، گفت: یکه در را باز م ینیرا به دوش انداخت و ح فشیک سوزان

 تصادف یگفت یدلم هزار راه رفت وقت ی. ولیکه منو رسوند یبه هر حال مرس-

 کرده. 

 شرمزده گفت: ستار

 ن؟یخوام. راه رو بلد یمن معذرت م-

 . ستیدلش را سوزاند نگر یکه روز ییبه جا سوزان

 بره؟! ادمی شهیرو کنه. مگه م رادیکه خواست دست من و ه ییآره. همونجا-

 به ادامه دادن نداشت.  یلینگفت و او هم تما چیه ستار



 شد و در را بست.  سرش را از پنجره داخل برد و بعد از تشکر، گفت: ادهیپ

 برو و مراقب خودت باش. سالم برسون. -

 سر تکان داد و جوابش را داد: ستار

 چشم!-

ود و برنا ب ینرفت تا سوزان وارد مکان مورد نظر برنا بشود. هر چه نباشد امانت اما

 کرد.  یوار از او مراقبت م یگارانت دیبا

 د. تقه به در وارد کر نیچند قدم بلند خود را به در رساند. دست باال برد و چند با

 قرار گرفت.  دشید یکه در باز شد و برنا جلو دیطول نکش یلیخ

 سالم!-

 با حرص نگاهش کرد: سوزان

 تر جلوه بده؟! یعیلبت تا تصادفت طب یبزنم گوشه  یکیچطوره -

 باز کرد تا وارد شود. شیکج، در را کامل برا یبا لبخند برنا
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 شما کال بزن درب و داغون کن! -

بود؟ چرا  یک گرید نیخورد، خنده اش گرفت. ا یکه حرص م یدر حال سوزان

 کند؟ ریتوانست او را با دو حرف نان و آب دار س ینم

 برنا؟! نجایا یمنو کشوند یچ یبرا-

 کرد و در را بست.  سیرا با زبان خ شیلب ها برنا

 کیکه به عنوان شر یخوش تراش کس کلیحذاب کمر و ه یپشت به انحنا از

 و جواب داد: ستیذهن داشت، نگر یتو یشگیهم

 !یداد یقول هیبهم -

 رگشت. کرد، ب یو نگاهش م ستادهیا نهیکه برنا دست به س ییبه پشت، جا سوزان

 !؟یچه قول-



زرد از  شال بیبا ترک ینفت یآب ی. مانتوستادیا شیجلو آمد. روبه رو یقدم برنا

 ! شیازد بر یآور ساخته بود. انگار که امشب قلبش تندتر م جانیه یسوزان دختر

 . یکه مال من بش-

 داد: رونیچشم بسته و باز کرد. نفسش را با صدا ب سوزان

 دخترم کو؟!-

 باشه! دیکه با ییجا-

 گفتم کجاست؟! -

 مامان بزرگش! خونه-

 دست باال برد و کف زد: سوزان

م مرد مومن من گفت ؟یبعد میپسرم. بر یسوالتو درست جواب داد نی! اولنیآفر-

ز ا یخطر جیکه مطمئن بشم دخترم، دختره منه و ه یفقط در صورت یبله، ول

 کنه.  دشیتهد تونهیبرادرت نم کیجمله برادر و شر

 باال انداخت و ادامه داد: یا شانه



باش که  انیرسه اقا! در جر یمن شب ها به صبح م یاالن با ترس و دلهره -

 !م؟یارامش زندگ نهیداشتنش؟ ا نهی. ادمشیهفته ست ند هیاز  شتریب

 گرفت: یتن آهسته تر شیصدا

 ی. انگار که هر لحظه قراره پاره شمیم داریخوابم. با درد ب یهمش با درد م-

 ؟یبفهم یتونیتنمو ازم جدا کنن و ببرن. م

به  دهی. چسبدیاش کش نهیس یدر هوا معلقش را گرفت و رو یدست ها برنا

 . دیاش را بوس یشانیحرکت پ کیو با  ستادیدستش، ا

 !سوزم؟یخودم دارم از داغ خودت م یندونم وقت شهیمگه م-

 شد.  داریدخترش ب ادیسوزان با  بغض

زنن.  یخودتو شخم م یگرسنشه انگار دارن معده  یوقت یبفهم یمادر نشد-

 ینوزا دوئه،یم ی. وقترهیگیاون خارش م یبره حمام انگار سر تو جا خوادیم یوقت

جون خودت رو پر از درد  ی شهیر شه،یزخم م ی. وقتکنهیاون درد م یتو جا

 . یکنیم دنیفقط تظاهر به فهم ،یفهمی. برنا تو نمیکن یحس م



 زد.  یروز ها دلش شور نداشتن دخترش را م نیا بیدر آمد. عج اشکش

 یورقه  هیمهتاب رو بزنه.  یو در خونه  ادیب ایکه برد ی. از روزترسمیمن م-

رمو مدرک! دخت نمیا ن،یمن رو کنه و بگه بب ینابود یبرا یاهیاما پر از س دیسف

 بده برم!

 مگه شهر هرته؟-

 رفت. صدا بلند کرد وو عقب  دیکش رونیدستش را محکم از دست برنا ب سوزان

 :دیگذاشت، داد کش یگوشش م یکه دو دستش را رو یدر حال

و خود جوش  یالک زیصحبت از برادر تو باشه همه چ یآره. آره شهر هرته. وقت-

 .رهیم شیبه نفع اون پ

را گرفت و به حالت قبل برش گرداند.  شیبا مسالمت جلو رفت و دست ها برنا

 اش چسباند: یشانیبه پ یشانیو پ دیاش را بوس ینیب نباریا

و زمان رو بهم گره بدم اما تورو  نیآروم باش آرامش برنا. آروم باش تا زم-

 . نمینب فیضع ینطوریا



 نهیس یدست سوزان را باز کرد و دور کمرش انداخت. سر او را گرفته و رو دو

 . دبا لذت گوش کر نشیف نیف یرا پاک کرد و به صدا شیاش قرار داد. اشک ها

ه ک یو آتش مونمیمن، اونوقت من م نیاروم باش تا ارامشت بشه نفت و بنز-

 . تو فقط آروم باش.شونیبه جون زندگ ندازمیم

 :دینال سوزان

به من ربط داره و  شیکیکنم؟ اون دوتا آدم خونه خراب کنن.  کاریچ دیمن با-

 یانقدر ب . آخه چرا منمیبکن میتونینم یغلط جیش به تو. اما ما ه گهید یکی

 عرضه م...

 کمرش زد: یآرام رو یدو ضربه  برنا

 . ایحرف بزن ینطوریبه خودت ا گهید نمی... نبشی... هشیه-

 کرد و ادامه داد: یمکث

 ! خواستم... نجایا یایگفتم ب نیدر کل من بخاطر هم-



 شتریب داد،یکشش م شتری! بگریگفت د یم دیپا و آن پا کرد اما خب.. با نیا

 کرد.  یخراب م

 گفت: رک

 کنم! یخواستم ازت خواستگار-
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 کنم!  یخواستم ازت خواستگار-

 یبرنا چه م دیوقت برد تا سوزان مغزش را به کار انداخت و فهم هیچند ثان دیشا

 . دیگو

قرار داده بود به برنا  ریکه صورتش را هم تحت تاث یو با شوک دیکش عقب

 .ستینگر

 برنا؟! یگیم ی... چیچ-



را پس  شیرا از قبل داشت، جلو رفت و دست ها یزیچ نیکه انتظار همچ برنا

 گرفت:

 رو بهت ثابت کنم. و... یزیچ گهید ستی. الزم نخوامیسوزان! من تورو م-

 آرامش دهان به گوش سوزان چسباند و داغش کرد: با

 ! یحس رو به من دار نیو تو هم هم-

د، بو دیبه سمت گردن سوزان که مور مور شدنش قابل د نباریو ا دیکش عقب

 رفت. 

 کرد و ادامه داد: قشیبه گردنبند طرح عق ینگاه خمار

. شهکیپا پس م ایبرد ،یو دخترت رو به نام جفتمون بزن یاگر با من ازدواج کن-

و تا  نگیر یگوشه  زارهی. تو و دخترت رو مکنهیرحم نم نه،یاما اگر تورو تنها بب

 !ادیگفتن بر ب "بله" هی. اونقدر که ازتون زنهیجون داره مشت م

 ییکالفه اش را تا جا یبرنا، چشم ها یها دیها و نبا دیکه مسخ بود در با سوزان

 . دیعقب کش گریباز کرد و بار د توانستیکه م



 وناریآدر یپدر یادعا تونهیو مثبت باشه، باز هم م ارهیرو ب شیاما اگر جواب ازما-

 کنه!

 بار سر تکان داد: نیچند برنا

خسته شده که دنبال  میکه بهش زد ییاونموقع اونقدر از ضربه ها یآره! ول-

که هدف االنش دختره تو  دونمی. مشناسمی. من برادرمو مرهیگیرو نم هیقض

اون  یقبولش ندارم. در ثان یبه برادر گهی. منم! چون دیستیخوده توهم ن ست،ین

 باش سوزان... یقبزرگ کنه. منط نارویآدر تونهینم چوقتیبدون وجود تو ه

 :دیصورتش کش یرا از دست برنا در آورده و رو شیدست ها سوزان

 . کشمینم گهیفکر کنم برنا. بخدا که د دیبا دونمی. نمدونمینم-

با آرامش صورتش را باال آورد. دو دستش را دور صورت زن جوان قاب کرد  برنا

 و چشم در چشمش شد:

 بهت زدم؟!  انتیکه انگ خ ییدرست همون جا نجا؟یچرا کشوندمت ا یدونیم-

 گفت و او ادامه داد: "نه"با چشم  سوزان



 بار باهم مرور هیرو  میدیجا رس نیو به ا میکرد یکه با هم ط یریخواستم مس-

در  یکه اومد یتا روز میکافه بهم خورد هیکه در  یاز روز می. شروع کنمیکن

 . یبرنا رو زد

 مانتو لمس کرد: یرا از رو شیو بازو دیسوزان کش یشانه  یرا رو دستش

و قضاوتت کردم.  دمیرخساره ات رو د یمشابه  یکه تتو یبه روز میبرگرد-

 . یگذاشت شیمن پا پ ینابود یو برا یگفتم تو با اون همدست

 انگشتش شد کمر سوزان: یبعد ریمس

 که بهت زدم، شکوندم.  یانتیکمرت رو با زدن انگ خ-

 قلب او گذاشت: یبرد و رو شیپ دست

ذره جا برام ساخته  هی نیکه برام تو ا یامن یرو از خودم گرفتم. خونه  نجایا-

ما ا میدی. عقب کشمیرو با دست خودم نابود کردم. اما... اما هرگز جدا نشد یبود

 جدا، نچ! اصال...



باز خود در  یزان را با چشم هاخمار سو یو چشم ها دیکش شیبه لب ها زبان

 :دیآغوش کش

. یبار قضاوتم نکرد هیعمر خواستم چون بارها قضاوتت کردم اما  هی یتورو برا-

 نیبار منو زم هیزدم اما  نتیبار ضربه خوردم. بارها زم هیبارها ضربه زدم اما 

 . ینزد

شش ساله  یکه بچه ا یرا به گوش سوزان رساند. درد شیدرد صدا ناخواسته

 یکرد و گوشت تن را م یتن راست م یکه مو یتوانست حس کند. درد یهم م

 . ختیر

بزنم  ایدر هیقلبت  یبسازم. برا یتو زندگ یتو مرد بشم. برا یبرا خوامیمن م-

 بابت ،یکن هیگر شیبزرگ یتمام نشه. هر چقدر تو یکه هرچقدرهم شنا کن

سِر،  هینفهمه. مثل  یچکیه یخداروصدا بزن ،یبکش ادیفر ،ینداشته هات داد بزن

 . یرو ادامه بد تیزندگ

چشم او  یبه ژرفا قیعم یسوزان را محکم گرفت و نگاه یطرف شانه  دو

 انداخت:



 به نارویآدر یتونیدادنت به من، هم م "بله". تو با یکه همسرم بش خوامیم-

 !یخالص بش ایو هم از دست برد یاریدست ب

 اما...-

 دلش را خواند: حرف

ل اما من بهت قو ارهیبه دست ب ناروی. اگر ثابت بشه ممکنه ادردونمیآره...آره... م-

نگه داره و بزرگش کنه خودم با دست  ناروی. اگر اون تونست ادرهیموقت دمیم

 هیسوزان. فقط کاف دمیبه اون. قول شرف م سپارمتیو م دمیخودم طالقت م یها

 . یبه من اعتماد کن

 . ختیسوزان ر اشک

 !ی. مادر نشدیبفهم یتونینم-

. اگر نتونستم دخترت کنمیامضا م یدم. حت یقول شرف م گمیسوزان... دارم م-

 !ن؟یباالتر از ا یچ گهی.  ددمیبرسونم دستت طالقت م یرو دو دست

 جوشاندند.  یو سکه م ریدانست که در دلش س یمتفکر شد. اما خدا م سوزان



 نا... فکر کنم بر دیمن با-

 یم اش نهیتنش را به س ی مهیکه ن یو در حال دیدور شانه اش کش یدست برنا

 سپرد، به سمت اتاق برد. 

حرف  رشتیاستراحت کن. تا شام برسه ب یکم ایباشه... باشه فکر کن. فعال ب-

 . میزنیم

 را بست.  شیتپش قلب تند برنا گذاشت و چشم ها یرو سر

 بود...  میاش هم خدا کر هیبق د،یرقص یدر دل م یملود نیبا ا فعال

 شد.  لیپر شتاب تبد یجانیبه ه شیاتاق که شدند، آرامش لحظه ا وارد

 یمانکن در کنارش با لباس عروس کیکه  کیش یدر لباس عروس دیرا د نایآدر

 بود.  ستادهیدر تن ا

 حاضر شیبرا یونیخودش و سوزان، تلوز یشنود نشدن حرف ها یعمدا برا برنا

 گوشش  یتو یکرده و هدفون

 و منتظر آمدن مادرش بماند. ندیکودک بب یبود تا برنامه  گذاشته
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 لباس ایبزند  دیرا د نایدانست آدر یزده شده بود که نم جانیآنقدر ه سوزان

 عروس باال بلند بر تن مانکن را!

 ند... قلب بزرگ او را بشک توانستیچطور م... دیمرد نه بگو نیبه ا توانستیم چطور

د. آم رونیحرکت از آغوش برنا ب کیتعارف رها کرد و با  یرا ب شیچشم ها اشک

 :دیپرس یکنترل شده ا یقرار گرفت و با صدا شیروبه رو

 !؟یکن یم لیساله تبد60 یدختر بچه  هیحرکت منو به  کیچرا با -

 !دینوش شد و به دل برنا چسب شیصدا ذوق

 . یکنیجبران م یطوریخدا بزرگه،  شمی. الباقیبش یو راض یبخند هیکاف-

 که بر هم زد و گفت: ییبا لب ها یا مهیزد و تشکر نصف و ن یلبخند سوزان

 فکرم باز تر شد. -



 . ندیکه به برنا داده بود را بب یتا شوق ستادینا گرید

با آنکه خبر  نایزد. آدر دشیبه سمت دخترش رفت و با ذوق از جلو د یفور

 داشت و حاضر شده بود اما باز هم از ذوق مادرش، ذوق زده شد. 

 او چسباند.  یآغوشش فرو رفت و محکم گونه اش را به گونه  یتو محکم

 . میعروس شد یی. امشب دو تایسالم مامان-

کرده و خم شده بود، سر به سرش  میکه قدش تا قد او را تنظ یدر حال سوزان

 !دشییبو قیچسباند و از عم

 . یخوشگلتر از من یلیآره... اما تو خ میمامان. عروس شد یقربونت برم من زندگ-

 دور کرد.  شانییبرنا، او را از خلوت دوتا لیموبا امکیپ یصدا

 داد.  هیتک واریو به د دیکش کنار

 کرد.  یدانلودش م دیبود که با ایاز طرف برد یعکس

 . ختیر شیسر تا پا یرو خیعکس که آب  یمحتوا و

 متاسفم داداش! جواب مثبت بود-
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 . ختیاش به هم ر هیروح

 نگفته باشد، بند دلش پاره شد.  دروغ

 یب یسوزان و دخترش بود. نه فکر کردن به نقشه ها ی... اما فعال وقت شاداما

 !ایاساس برد

 عمو برناش...-

 حواسش را به او داد:و تمام  دیکش رونیب لیسر از موبا برنا

 جانم!-

بفهمد، اما سوزان،  ناینبود که آدر قیداشت. آنقدر عم دیترد یجانم کم نیا و

 چرا!

 رنگ تنها گذاشت و به سمت برنا آمد.  دیسف  یچوب یصندل یرو نایآدر



ا کرد که ت میتنظ یطور شیاو بود را با بلند کردن پاها ی نهیکه تا س قدش

 صورتش برسد!

 ؟یکردینگاه م تویگوش ینطوریا یدیشده؟! جن د یچ-

 اجیبه مکث و فکر احت یکم طیشرا نیگول زدنش در ا یباهوش بود. برا سوزان

 کرد و گفت: نایبا چشم به آدر یداشت. اشاره ا

 به دخترت برس تا برم و برگردم. -

 دست به دست برنا شود اما  حرف به حرفش چرا! نایآدر یتوانست جلو ینم

 باورت ندارم.  گهید یبراگر -

 فیعض نیچن نیاگر ا شناخت،یچشم بست و دست مشت کرد. برنا را خوب م برنا

 و ادامه داد: دیرا به دندان گز شی. لب هادیلنگ یکار م یجا کی یعنیشد،  یم

 کنه برنا! یم رییجوابم تغ یاگه بر-

 شیپلک ها یکه رو یرا باز کرد. از فشار شیآب دهان قورت داد و چشم ها برنا

 سرخ شده بود.  شیاورده بود، چشم ها



 منتظر نمونه.  نای. آدرمیبر-

 یزورک یرنگ بافت. لبخند دیسف یها الیچند به ناچار، اما از ماندنش خ هر

 زد:

 !میبر-

که  یزیرا فراموش کرد و به سوپرا ایبرد امیچند ساعت هم که شده پ یبرا برنا

 . دیبود، رس دهیآن دو تدارک د یبرا

ذهنش  یتو بیبود را به ترت دهیکش دیسف یآن ملحفه  یکه رو یصندل نیچند

 تجسم کرد و جلو رفت. 

 خانوم! نایآدر یبرا زیسوپرا نیاز اول نیا-

برنا که ملحفه را از  یبه پشت برگشت و نگاهش را با ذوق به دست ها نایآدر

 کرد.  رهیخ د،یکش یم یصندل یرو

 "ا عنوانب یمیقد یآن، قاب یبود که رو یا یمیقد یعکاس نیدورب زیسوپرا نیاول

 قرار داشت.  "یعکاس باش



د بو ستادهیکه در کنارش ا یسوزان یپشت سرهم، پاها یبا کف زدن ها نایآدر

 :دیرا بغل کش

 برامون آورده...  یعمو چ نی... ببیمامان-

ود که ب یعکس نیصحنه، اول نیو هم ستیلبخند زنان به دخترکش نگر سوزان

 برنا از جفتشان گرفت. 

 یبو د هیاز ترک دشانیخر یکه بود سوزان برا ییپر از ژورنال ها ،یبعد یصندل

 دایپ یریدرگ شان،یقرارداد بستن با مزون ها یبه زحمت افتاده بود و ماه ها برا

 کرده بود. 

 سوزان حلقه بست.  یدر چشم ها یهم ناباور دیشا ایشوق  اشک

 ...یر تونستبرنا... تو چطو-

 یی. کت وشلوار هادیکش شیکرد و ملحفه را از رو یبعد یبه صندل یاشاره ا برنا

 :دیکاور مخصوص د یاش آماده کرده بود را تو یمدل انتزاع یکه سوزان برا

 !یگشت یکه براشون دنبال مدل م یآماده ا یکارها نمیا-



 کرد: ییرو نما ش،یاخر را با نشستن خود بر رو یصندل

 یرزادیدنبال برنا پ ییاول آشنا ی! از صفحه یگشتیکه دنبالش م یمدل نمیا-

 اماده ست! رزادی... برنا پرهیکارتو بگ یکه بتونه مجوز ها یبود

 یب ی! ناراحت بود... ناراحت از قضاوت هاینه مبهوت بود و نه عصبان سوزان

که مدام پشتش بود  ییروز ها نیدر مورد ذات برنا... ناراحت از رنجش ا شیجا

 رد!ک غیبگذارد و در شیتوانست برا یکه م یی! ناراحت از وقت هاشیو او روبه رو

 تعارف اشکش را رها کرد. یب نباریا

 کلمات رو گم کردم برنا...-

دند، نبو شیایرو گریکه امروز د ییاهاینشست و به رو نایکنار آدر یصندل یرو

 .ستینگر

 م!نگاه کن اهامویفقط رو خوامیم-

دارد  رادیتوانست موفق باشد اما ه یکه م ییسال ها یداشت به اندازه  بغض

 اندازد.  یسنگ م



 ...ریدل س هی-

ر معتب یتوانست خودش را به عنوان برند یکه م ییروز ها یداشت به اندازه  غم

 . ردیگ یبا گرفتن دخترکش، شوقش را از او م ایمطرح کند اما برد

 زن که ... هی. فمیسوزان ضع هیبره من  ادمیاونقدر که -

 انداخت: نایبه آدر ینگاه مین

ممنوع وصله.  یزن که نبضش به نبض مرد هیدخترش هست.  زشیهمه چ-

 هستن! شیافراد زندگ نیزنه که ممنوعه تر یم یقلبش به عشق دو نفر

 را با زبان تر کرد و سر به سر دخترکش چسباند: شیها لب

 باشم.  خوش تونمیم الشمیاما من با خ-

 :دیرخ دخترکش را نرم بوس میرخ شد و ن مین

کنم، هرچند  یرو زندگ یخوش نیخوام ا یکوتاهه، من م یعمر خوش گنیم-

 کوتاه!

 تلخ زد.  یلبخند برنا



 شام... میبدم و بعدش بر نایبه آدر نمیخب من ا-

 براق شدند.  نایآدر یها چشم

ش اتاق پارک یو گوشه  دهیخر نایآدر یکه برا ینیجا بلند شد. به سمت ماش از

 کرده بود، رفت. 

 نایبودند را کامل کنار زد تا دهان آدر دهیاتاق کش یکه گوشه  یساتن ی پرده

 .فتدیاش آب ب هیهد دنیبا د

 ...نشیمامان... مامان... بب یوا-

 انیآدر یمورد عالقه  یها یرنگ که دور تا دورش را پر از خوراک ییطال ینیماش

 ند. ساخته بود یسلطنت ینیماش شیکرده بودند. بماند که با تور و روبان برا

 ینیماش نیساخت، همچ یخودش م یکه برا ییو قصه ها ایدر رو شهیهم نایآدر

 دهیخواسته اش از او به برنا تقلب رس نیکرده و ا یطلب م شیرا از خاله مهرآنا

 بود. 



مادرش به سمت برنا رفت و  دنیناز و دلبر از جا بلند شد و بعد از بوس دخترک

 او را بغل کرد. 

 شد و بوسه بارانش کرد. زانیاو آو یشانه ها از
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 عمو برنا...  ی... مرسیمرس-

 . دیاو را بوس گریبار د و

را به  نیبود، ماش پرت کردن حواس او هم ه،یهد نیکه قصدش از دادن ا برنا

 سپرد.  نایآدر

 . باشه؟میکن تا ما برگرد یباز نجایعمو ا-

چطور سر تکان داد و  دیبود که نفهم شیها هیو هد نیماش ریآنقدر درگ نایآدر

 داد.  لیبه برنا تحو یجیمه ی "باشه"



 از اتاق کشاند.  رونیبه سوزان زد و او را به ب یچشمک برنا

 لباس بود.  داریخر ریکه چشمش دنبال لباس و دلش درگ یسوزان

 بله... -

 را بست و دست سوزان را گرفته و او را وسط سالن نگه داشت.  در

 نگران سوزان انداخت و گفت: یبه چشم ها یقیعم نگاه

 !میدو روز عقد کن یکی نیتو ا دیبا-

 بزرگ شدند: ینعلبک یسوزان به اندازه  یها چشم

  ؟یگیم یدار یبرنا تو چ! ب... ؟یچ-

 را با زبان تر کرد.  شیلب ها برنا

چند قدم از ما  ای. بردیکه فکرشوکن یتر از اون میسوزان! وخ مهیاوضاع وخ-

ر د تشیازدواج و اون مدرک لعن شنهادیجلوتره. من مطمئنم فردا پس فردا با پ

 .میریازش بگ نارویآدر میتونیراحتتر م ،ی. اگر ... اگر تو زن من باشزنهیخونه تو م

 و عقب رفت.  دیکش رونیگرم برنا ب یدستش را از دست ها سوزان



 نه!-

 متعجب نگاهش کرد و او ادامه داد: برنا

گم جن یکه بهت برسه م یا گهیداشتنت از هر راه د ی... برایلیدوستت دارم. خ-

 دیق یام بخو یخوام اشتباه قبلم رو دوباره تکرار برنا. نم یاجبار نه! اصال! نم یول

ه تو نه ب نیا ینه ول گمیازش ندارم. م یا ییآشنا چیکه ه یسقف ریو بند برم ز

ل که االن از د هیی. به تو ستنین یراضتو  یکه خانواده  یا یبه زندگ ست،ین

 ...یینجایاز اجبار ا ،یستین نجایا

 :دیحرفش پر انیم برنا

 دیزوره. زوره... با .یمال من بش خوامیمن خودم م ه؟یتو؟ اجبار چ یگیم یچ-

 دستش به تو برسه سوزان... زارمی. من نمیبش

 داد: حیدو دستش را باال برد و توض سوزان

دمم که سهله، به خو ایبا دل و عقلم روشن نشه به برد فمیکه تکل یمن تا زمان-

 دستشه... یتو یچه جواب نمیبب دیبا ته،یکنم. دخترم تو اولو یفکر نم



 :دیبر زیزبان برنا که حرفش را ت و

 جواب اومده! مثبته!-

 کپ کرد.  سوزان

 . ستادیجا ا در

 . دید یم یینه، دو تا ای. دید یم یکه رنگ رنگ ییچشم ها با

 . دید یاو را چهارتا م یقامت برنا را دو تا و چشم ها مثال

آنقدر کند هست که  زندیاگر هم م ایزد...  ینم گریکرد د یقلبش را حس م ای

 نشود.. دهیشن

قرار گرفته و سِر شدند.  شیهوا کنار ران پا یشد. ب دهیکش نییپا شیها دست

 کردند.  یاضافه م یبه رگ ها یحس یب یس یس ،یس یانگار که س

 زیم یسهم لبه  شیپهلو دینا و جان و حس که نفهم یعقب رفت. آنقدر ب عقب

 شد. 

 بود. شتریگرفت اما درد قلبش ب دردش



 کرد.  یحس م شتریاما اشک قلبش را ب دیچک اشکش

 : دیلب نال ریبست و ز چشم

 تمام شد. تمام شدم.-
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 شد.  رهینامعلوم خ یفروغ به نقطه ا یسست و نگاهش ب شیزانوها

 من تموم شدم برنا...-

 گرفت.  کدنیچشمش چ یاز گوشه  اشک

 چطور... چطور شد...-

 بغلش را گرفت.  ریبا شتاب به سمتش رفت و ز برنا

 سوزان... سوزان...-



نداشت. انگار تمام حواس پنج گانه  یحس جی. هدید ینم چی. هدیشن ینم چیه

 از او گرفته بودند.  یرحم یاش را با ب

 نه...-

 . دیشن یرا تا اعماق دلش م شیگفت اما اکو یدل م در

بود اما  یاش به صندل هیسالن نشست. تک یها یاز صندل یکی یکمک برنا رو با

ا درش رسد و از پ یبه او م نایروز با رفتن آدر کیبود که  یشدن هیتک یدر فکر ب

 آورد.  یم

 :دیو پرس ستیبرنا را نگر یچارگ یب با

 کنم برنا؟ کاریچ دیمن با-

 . ستادیا شیو روبه رو دیرا جو شیلب ها یعصب برنا

 او گذاشت و خم شد.  یصندل یدسته  یدستش را رو دو

 به من نگاه کن!-

 رمق نگاهش کرد: یب سوزان



تنت که نوکرتم! اما با نه گف یبه من جواب مثبت بد یتونیتا فردا فکر کن! اگر م-

 . شتمی. من پشهیعوض نم یزیهم چ

 بود، دهیجه رونیکه از شال ب ییمو یطره  یاشاره اش را باال برد و رو انگشت

 آورد. نشییپا

 . یمروت رو بد یبه اون نامرد ب یق نداراما ح-

 داد: چیرا دور انگشت پ شیمو

 قرار بده. ریتورو تحت تاث ناینزار دورت بزنه. به اسم پدر آدر-

 یرو یاش گذاشت. فشار یشانیپ یو رو دیشده اش را باال کش جیمو پ انگشت

 او آورد و ادامه داد: ی قهیشق

تحمل کن اما نقطه ضعف بهش نده.  نارویآدر ی. دوریهست ینشون بده قو-

 هی اینگه داره. چون دل برد نارویآدر تونهیکه اون نم دمیمن... من بهت قول م

 هزنیبفهمم زور خودشو م تونمیکه ازش دارم م ی. با شناختبهیو غر بیدل عج

چون تو گذشته زنش  را؟بزنه. چ نیراه من رو زم نیو از ا ارهیکه تورو به دست ب



من، االن  تیموفق دنیرفت و تنهاش گذاشت. من... من مقصر نبودم اما اون با د

 کنه.  یم فیرو رد گهید یداره مقصر ها

او رها کرد و حرف آخرش  یبه صورت سوزان شد. انگشتش را از بند مو صورت

 را رک زد:

خودش و تو! اما  یزندگ ی چهیباز شهیدخترت م ،یاگر االن دم به تله ش بد-

 !دهیبهت پس م نارویو آدر ادیزود به خودش م یلیخ ،یاگر محکم باش

 زد: پلک

 که.... ینامرد شهیهم یبرنا نیاعتماد کن به ا-

 چنگ شد: شیگلو یسوزان رو دست

 نگو... ینطوریا-

که  ی. نکن کارزیسوزان! نزار گند بزنم به همه چ گمیدارم مردونه بهت م نباریا-

 !یخودتم روت نشه نگاه کن یفردا تو رو



شد اما  یشد، کالفه تر از قبل م یکه از دهانش خارج م یگفتن هر حرف یبرا

 برد.  ینم شیاز پ یکار ییزورگو گرید نجایا

 نکن سوزان! یدخترت رو قربان-

 آب دهان قورت داد.  سوزان

 !یکنیدرک نم-

 شد و گفت: رهیبودند، خ ساخته شیممنوعه برا یییایکه دن ییچشم ها در

 !یبفهم یمادر نشد-

 پوزخند زد و از جا بلند شد.  برنا

 ادامه نداد!  گرید

 نیاش شروع کرده و حتما به هم یرمنطقیغ یکه سوزان با مادرانه ها یبحث

 . دیپسند یرساند را اصال نم یم انشیبه پا بیترت

 شام! میبر-

 سر به سمت مخالف برگرداند: سوزان



 ندارم! لیم-

 را گرفت و از جا بلندش کرد: شیبا اخم دست ها برنا

 .یبلند ش هی. کافکنمیم داریمن ب لتویم-

 جدا! ییبا دست ها نباریو به اتاق وارد شدند. ا دهیدنبال برنا کش به

اده ار ی. بستیذوق زده را نگر ینایدر چشم آدر یدر دل و اشک یبا آتش مادرانه،

 به برنا حق داد. 

 کرده بود.  داریرا ب لشیم نا،یاز ته دل آدر یخنده ها انگار

 

*** 

نتظر محضر م یاز تور و ساتن بود، تن کرده و تو یبیکه ترک یباال بلند لباس

 نشسته بود. 

 ود. دادن ب امکیمشغول پ یفرو برده و با کس لیموبا یسر تو تیاش با جد عمه

 عمه...-



 حواس سر بلند کرد: یب بایز

 جونم..-

 :دیبار یطرالن م یاز صدا استرس

 نکرد؟! رید گمیم-

 .میمنتظر بمون گهید یبنظرم کم یچرا! ول-

 گفت. یا "باشه"و  دیرا به دندان گز شیلب ها طرالن

 آن چک کرد.  ی نهیآ یرا در آورده و خود را تو لشیموبا

 .ردیرا بگ برزیفر یبار شماره  کیاز  شتریخواست خود را کوچک کند و ب ینم

 !ادیمنتظر بمونم عمه. نکنه ن تونممیزنگ بزنم. نم نمتوینم-
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را از دست  دشیاما باز هم ام دیآ ینم گرید برزیفر دادیدلش ندا م یتو یکی

 داد.  ینم

 :دیکش رونیرا از دستش ب لیدست دراز کرد و موبا بایز

 !لویبده من موبا-

 را کنار گوشش قرار داد.  لیرا گرفته و موبا برزیفر یشماره  

 . مدیرو ند یعمرم کس یتر از تو، تو لی. کال مرد زلیزنیزنگ نم یریور م یه-

 را در هم برد.  شیشد، اخم ها دهیکه در گوشش دم یجواب یممتد و ب بوق

 ده؟یچرا جواب نم نیا-

 . فتدیبه استرس ب باهمیبود که ز دهیموقع اش رس انگار

در دست  یبا دسته گل یبودند که پسربچه ا برزیکردن فر دایپ یدو در تکاپو هر

 به سمتشان آمد:

 سالم! طرالن خانوم؟-

 نگاهش کرد: جیگ طرالن



 م...منم! آره...-

 دسته گل را به سمتش گرفت و گفت: پسرک

 دادن بدم به شما! نویا-

 .ختیاز آنجا گر ادیز یپسرک با سرعت د،یطرالن رس یگل که به دست ها دسته

 . ردیبه دنبالش رفت اما نتوانست او را بگ بایکه ز یطور

 چکدامیآوردن شناسنامه ها صدا کرد اما ه یعاقد طرالن و عمه اش را برا یمنش

 جواب ندادن نداشتند.  یبرا یحواس

لرزان طرالن وجود داشتند، پاکت  یکه در دست ها یرز یانبوه گل ها یرو

 نظر طرالن را جلب کرد. ینامه ا

 ...یچ یعنی نایا عم...عمه-

 را باز کرد.  نامه

 یتونیمن اونقدر ازت دورم که نم دهینامه به دستت رس نیسالم! االن که ا"-

هم...  دیاببندم و ش گهید یکینتونم دلم رو به  گهیبعد از تو د دی. شایکن دامیپ



دم. طوره کر یکه فکرشو م ینبود یبه قلبم ندم. تو اون یفعال جواب دمیم حیترج

م. اما ذهنم داشت یپاک تر تو یپاک و ذات یشناخته بودمت. تورو با قلب یا گهید

. برنا برادر من بود، یمعادالت قلب من رو بهم زد یبا برنا، همه  تیتو با دوست

که من هم به دنبال اون ها  یسوزان خواهرت، آنچنان اون دوتارو نابود کرد

از  یهر چ یجونت، ولنوش  ،یو برد یدیمال کش یداغون شدم. از من هر چ

 ی. پس اصال فکر نکن در حقت نامردیداد یپس م دیبا رو یبود دهیسوزان کش

 کردم....

 را تحمل کنند.  شینتوانستند فشار وارد بر زانوها شیپاها

 ناباور ادامه اش را خواند: ینشست و با چشم ها یصندل یرو

بخشم بخاطر  ینم چوقتیبخشم بخاطر وجدان خودم اما خودم رو ه یتورو م-

رد ک کیو تار رهیدورم کرد، قلبم رو ت یکرد، از جوون میکه زندان یانتخاب غلط

قشنگ  عشق هینتونم طمع  گهید دیکرد که شا نمیو نسبت به اطراف انقدر بدب

 یکردم تا بدون رها ،یشدیرها م دیکه با ییرو بچشم. تورو در محضر، وسط جا



 یسنگ رو نطوریرو ا یدم تا نفر بعدکر نکارویداره. ا یرها کردن چه حس بد

 "! خدانگهدار!ینکن خی

خم شده در پشت  یبا قامت برزیکه فر دیسر خورد و نفهم شیاز دست ها نامه

 کند.  یدرختان نگاهش م

که با هر اشک او،  یمرد یو متوجه  ستیگر ست،یخم شد و گر شیزانوها یرو

 کند، نشد.  یاش را جمع م ختهیغرور ر

 از ده بار. شینامه را خواند. ب بایز

پس  یاز آن دو جواب یکینبود که به  گرید یبرزیاز ده بار اما فر شیزنگ زد، ب 

 بدهد. 

 :تسیبود، سر بلند کرد و به عمه اش نگر دهیرس یبه آخر باز گریکه د طرالن

 اور! میعمه من صفره صفر شدم! گِ-



ا تواند ب یخود م اریکه انسان با اخت یواریبلند است. د یواریمثل د سرنوشت

 واریرا به د یاهیس ینه! آجر ها ایبسازد و به آن قامت ببخشد  یرنگ یآجر ها

 بگذارد.  نهیهر آجر را ک انیخود، م کیاضافه کند و با ذات تار

 ینم گریساخت که خدا هم د اهیس یواریناتمامش، د یبا بدکردن ها طرالن

 د!به آن ببخش یتیتوانست شفاف

 

*** 
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 دوخت مهرآنا؟ یبرا نیرو فرستاد دیجد یمدل ها-

 یقرار م یمورد بررس ادیز تیدستش را با حساس ریز ستیکه ل یدر حال مهرانا

 کند: دیینام برد تا سوزان تا کیبه  کیداد، 



 ساسون! یب یحلقه ا نیآست نیاول-

 سر تکان داد و گفت: سوزان

تهران و کرج بفرستن.  یشعبه 2 یتا برا62بگو ازش فقط  یکن. ول دییتا نویا-

... ی. آهان مهرنییپا ادیم دشیو خر زننیبودن م یبشه مردم انگ تکرار ادیز

و گرم  سرد یبیترک خوامیداشته باشه. م کیش یها یحواست باشه که رنگ بند

 باشه.

 نوشت. ادداشتیفرو کرد و  شیسر در کاغذ ها مهرآنا

 که! شونیشناسیم ؟یاگر مدل ها نپوشنش چ گمی... میفقط سوز باشه-

 رو بگو... یاونا با من! بعد-

 :دیرا به دندان گز شیلب ها مهرآنا

 . ینوشت سهیپل نی! کمرشونم چیبا روبان دوز یقیقا قهی-

 تا!677بزن  نویکار پرفروشمون بوده. ا نیآره. ا-

 با ذوق گفت: مهرآنا



 م بزرگ ها تنگ  شده بودها!رق نیا یاوووف! دلم برا-

 زد و گفت: یلبخند سوزان

گفتن داشته باشن.  یبرا یحرف ،یاریکه م ییتمام بار نامه ها خوامی. میمهر-

 . یخوددان گهید

 هم فشرد: یرا محکم بر رو شیلب ها مهرآنا

 سند رو؟ یامضا زد گمی! مسیدارمت رئ-

 کدوم؟-

 خودت...! شش دانگ مال گهیطرالن د ییهمون سند کذا-

 کرده بود.  ی قو ِیامضا بود که سوزان را از صبح قو نیهم

 کردن.  قیتزر یکه انگار بهم انرژ نهیهم یآره! زدم. برا-

 به سمتش رفت.  مهرانا

 .دیرا  محکم در آغوشش کش شیشانه ها ،یرا دور زد و از پشت صندل زیم



 گهیگفتم د ،یبا اون حال نزار بهم زنگ زد شبید یقربونت برم من! وقت یاله- 

 رده!ک تیقو ینطوریامضا ا هی. خداروشکر که نمیخودمو بب یسوزان قو تونمینم

 او چسباند: یبازو یسر رو سوزان

 هتونیبه جز خودم، نم چکسیخودم رو محکم بسازم. ه دیداشتن خودم با یبرا-

ا تالش کم کم ب یول زم،یریبهم م هویکه!  میشناسیم رو سفت ِ سفت کنه! م هیبن

 .شمیو بلند م سازمیخودم، خودمو م

 سرش گذاشت: یرو یلبخند زد و بوسه ا مهرآنا

 !سیدارمت رئ-

 گفت: یتقه به در خورد و سوزان فور دو

 تو! ایب-

 که متر دور گردنش بود، وارد شد: یدر حال مژگان

 .نیخانوم چند تا سوال ازتون داشتم اما انگار مهمون دار-

 کنار اوست و گفت: یمنظور از مهمان مهرانا نکهیبا فکر ا سوزان



 که! ستیمهمون ن یمهر-

 به پشت در کرد و گفت: یاشاره ا مژگان

 هستن! رزادیپ ایبرد گنیآقاست. م هینه! -
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زد چه  یحدس م یقبل از وارد شدنش به راحت ی. حتدیکش یرا م انتظارش

 . دیخواهد بگو یم ییها زیچ

 تو! ادیبگو ب-

 و گفت: دیکش رونیب شیرو یجلو یسر از ورقه ها مهرانا

 به جنگ؟ یبر یخوایم-

 زد و گفت: یلبخند مطمئن سوزان

 آماده ام!-



مهم تر  یزیمهرآنا از هر چ یبرا نیو ا دیبار یسوزان م یبودن از چشم ها یقو

 آمد.  یبه شمار م

ان در تک ی رهیکه دو تقه به در خورد و به متعاقب از آن، دستگ دینکش یطول

 خورد.  یفیخف

 شد.  داریبر لب پشت سر مهرانا پد یبا لبخند ایبرد قامت

 سالم!-

 خرجش کرد و گفت: هانهیاندرسف ینگاه سوزان

 ن؟یسالم! جناب پدر! خوب هست-

 گفت:به او داد و  یکرد که اشاره ا یبا دهان باز نگاهش م مهرآنا

 . زمیعز رونیب یبر یتونیم یمهر-

 رونیاز اتاق ب "سیچشم رئ"تکان داد و با گفتن ِ  یهمانطور متعجب سر مهرآنا

 رفت و در را پشت سر خود بست. 

 کرد: شیرو یجلو یبه مبل ها یبا دو دست اشاره ا زیپشت م از



 !نینیبش دییبفرما-

از  یکی یداد، رو یم شیانتها یباال رفته که نشان از تعجب ب ییبا ابروها ایبرد

 پا انداخت.  یمبل ها نشست و پا رو

 ن؟یدار لیم یچ-

 ! اومدم که حرفم روبزنم و برم!یچیه-

 . ندازدینوبت سوزان بود که ابرو باال ب نباریا

اال ب یعادت را برا نیکرد. ا تیدر دست گرفت و به پشت گوشش هدا یخودکار

 . داد یبرد و اغلب هم جواب م یبه کار م شهینگه داشتن اعتماد به نفسش، هم

 شما؟! ایمن شروع کنم -

 گذاشت: شیزانوها یدو آرنجش را رو ایبرد

 بگم؟ خوامیم یمن چ یدونیشما م-

 شلوارش کرد: بیبه ج یزد و اشاره ا یپوزخند سوزان

 !ایکتتونه آقا برد ایشلوار  بیج یتو یحدس بزنم چ تونمیم یحت-



 :دیزده پرس رتیح ایبرد

 داخلش؟ هیو چ-

به سه گوش آن داد و  هیرا دور زد. تک زیرا با زبان تر کرد و م شیلب ها سوزان

 گفت:

 دختره شماست.  نایده آدر یکه نشون م یورقه ا هیحلقه! با  هی-

سره  کیدهانش جمع کرد و نفسش را  یرا تو شینشان فکر کردن، لب ها به

 فوت کرد: رونیبه ب

 ست؟ین نطوریا-

 هم سطح با اورست بردند. همانطور برنده و شادمان! یا یرا به بلند ایبرد

 !نیهم فکر کرد نیبد نیخوایکه م یخب؟! حتما به جواب-

 !"بله" یعنی نیشد و ا نییسوزان پشت سر هم باال و پا سر

به  میگرفت میکه تصم دیرس یبه حد رادیمن باردار بودم. مشکالتم با ه یوقت- 

 . میریاومد، طالق بگ ایبچه م به دن نکهیمحض ا



 شد: رهیرنگش خ یمس یانداخت و به کفش ها ریرا ز سرش

و  ها یکنه که بد یم یو کار ادیم ایتکه از وجودم به دن هیخوشحال بودم که -

 پدرش رو فراموش کنم! یها یکوتاه

 شد: قیدق شیرا تکان داد و به ارتعاش استخوان ها شیپاها

 ییاجد میبه مشکل برخوردن و تصم نیرحسیرخساره و ام ا،یقضا نیهمزمان با ا-

 یکتک خوردم که ب یکه روز طالقشون، به اندازه ا ادمهی قیدق یگرفتن. حت

عمل  یهفت ماهگ یتو دیکرده و با دایهوش شدم. گفتن قلب بچه مشکل پ

 تا خودم زنده بمونم.  دادمیانجام م نیسزار

 زیم یکه رو یفیتر از بند ک کیتار اهیس یآن روز ها یادآوریگرفت.  بغضش

 شد.  یتداع شیکرد، برا یم ییخودنما

نکردم و  نیبچه م رو نگه دارم. قبول به سزار خوامیم رممیگفتم اگر بم-

طالق گرفت و رابطه ش با من  نیرحسینشد. ام شیزیخداروشکر بچه هم چ

و درد و  دونستیمن رو خواهر خودش م نکهیتر شد. فقط به خاطر ا کینزد



دم ش یم یگفتم و خال یم رادیه یها ینیبود. هم من از بدب کیدالش با من شر

 کرد.  یم یگفت و خودشو خال یم ریگ یکشت هیرخساره با  انتیهم اون از خ

و سرش را به سمت سقف بلند کرد. آب در چشمش جمع  دیکش یقیعم نفس

 . ختینر یشد ول

 د،یدیمنو م انیکه اگر عر یبا برادرم. با کس ،یزد. اونم با ک انتیبه من انگ خ-

همه رو مثل خودش  رادی. البته... البته که آقا هنهیبیمجسمه رو م هیانگار داره 

 دارن.  یچشم طمع و جنس گرانیکرد همه به د یو فکر م دید یم

ه را ب شیشد و اشک ها اریاخت یکه ب یی. تا جادیو لرز دیو لرز دیاش لرز چانه

 . دیسمت خود مک

ان روز ازم پنه هیرفتم، بچه م رو تا  مارستانیزودهنگام به ب مانیزا یبرا یوقت-

 کردن. 

 دستش را به نشان آغوش باال برد. دو



گوشت از گوشت من  کهیت هیبغلم گرفتمش، حس کردم  یتو ی... وقتیوقت-

شده تمام بدنش. وجب به وجب جسمش رو از من گرفته و نفس هاش به نفس 

 هام بنده. 

. دریقطره اش را با دست بگ کیرا اشک پوشانده بود اما حاضر نبود  صورتش

 اش را انجام بدهد.  یو با چشم باز غلط اضاف ندیبب ایبرد خواستیم

اسم داشتم که تهش به آ ختم  هی یایرو شهی. همنایاسمش رو گذاشتم آدر-

ا . خدشهیتر م کیبه خدا که آخرش آ داره، نزد نطوریکردم ا یبشه. چون فکر م

 خواد.  یخاطرشو م شتریمواظبشه، ب شتریب

 :دیخند

 ومدیم شیپ نایآدر یدرد و بال برا یانگار خدا هم باورش شده بود، چون هر چ-

. مثل پدر نداشتنش، که من قبل از اون پدر دمیقاپ یم لیرو من با کمال م

 نداشتم. 

 قدم جلو آمد: کیداد و  رونیرا با آه ب نفسش



خودم  یمرده  یتو و زنت رو ندونسته برداشته بودم و بچه  یمن... من بچه -

 !نیدادم. من طالق گرفتم و شما هم طالق گرفت لیرو ندونسته به شما تحو
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سوزان ماند که زن  یحرف ها یادامه  یمتفکر نگاهش کرد و منتظر برا ایدبر

 کرد: ریجوان با زدن دو دستش به هم، او را غافلگ

 !دیبه خونه ش نرس چوقتیدخترم ه ی. ولدیمن به سر رس یقصه -

آب دهان قورت داد و دو دستش را به هم چسباند. به چانه اش قائم کرد و  ایبرد

 :دیپرس

 !؟ستیکه دخترت ن یدیفهم یک-



 ،یندار یدختر گهیگفتم دخترت مرده و د رادیمن به ه یبعد از طالق! وقت-

خوشبختانه  ایخواهرش ول کن ماجرا نشد و دنبالش رو گرفت. و متاسفانه 

 بچه.  ضیبه تعو کنهیبود، شک م مارستانیکه پزشک اون ب نیرحسیام

 عوض کرده؟! رادیاون بچه رو ه یدونستیم-

 وبت سوزان بود که متعجب شود.ن نباریا

ودن ب یبه خاطر متالش یو از طرف ،یریخوشحالت کنه و طالق نگ نکهیبخاطر ا-

 . کنهیمن، بچه هارو عوض م یزندگ

برده و هولش دادند. دستش را گرفته و بلندش کردند  یسوزان را به پرتگاه انگار

 و دوباره هولش دادند. 

 شهیم میدروغت سه یتو رانه،یرفتن از ا یتو شرفتشیپ نهیبیبعد ها که م یول-

 نداره.  تیاز واقع یخبر یعنیکنه که  یم یو نقش باز

آمد که سرش به دوران افتاد.  نیمغزش سنگ یآنقدر برا ایبرد یگفته  هضم

 بند شد و نفسش به شمارش افتاد.  زیدستش ناخودآگاه به م



 اش را احاطه کرد.  ینیب ی چهیتمام در یکیو تار دید یرا دو تا م یزیچ هر

 :دیرا با تن کم شن ایبرد یکه صدا یرا چرخاند و چرخاند تا زمان شیها مردمک

 م شد. برگشتن ی زهیگفت و انگ رانیا میایب نکهیتا قبل از ا دونستمیمن نم-

 شد؟ یجسم سوزان افتادنش چرا تمام نم ی شهیبه ر شهیت با

 سال ها گمشدمه. یچه . قصدم پس گرفتن بستیبا برنا ن یقصد من دشمن-

 ندارد؟ ستادنیا یارای دید یمگر نم 

 !خوامیمن بچم رو م-

 کشد؟ یسال ها درد، درد م یبه اندازه  شیکرد زن روبه رو یحس نم مگر

 نامه ش رو ینسب کردم و به زود یکردم. ادعا تی! شکانیمنو بهم بد ینایآدر-

 . یکن یم افتیدر

 مرد؟ ینم چرا

به تنش برگردد اما رخوت تنها سهمش از  یتا حس دیرا به دندان گز شیها لب

 آن بدن بدرد نخور و نزار شد. 



خوام که  یدخترم م یمادر برا هی. چون دمیازدواج م شنهادیمن بهت پ-

 ...یبهتر از خود تو که مادرش بود یباشه و ک ریپذ تیمسئول

 شد.  یذهنش اکو م یتو ایبرد یها حرف

رحم  یب یاو را با تکرار ها یو حرف ها ستادهیوسط منارجنبان اصفهان ا انگار

 شنود.  یم

 ... ی... مادرش بودیبود مادرش

 را گرفت. شیرا بست و با دو دست گوش ها شیها چشم

 ...ی... مادرش بودیبود مادرش

 سوزان... سوزان خانوم؟-

قدر گستاخ شود توانست آن یآورد. چطور م یبه زبان م یرا با چه جرات اسمش

 نسب دخترش را بکند.. یکه ادعا

قلب سوزان به عشق دخترش و قلب  یچه معنا داشت وقت شهیرگ و ر خون،

 د؟یتپ یبه عشق او م نایآدر



 . ستادیصاف ا یبود ول سخت

 عقب! نیبر-

 پوزخند زدند.  یصورتش را به درد انداخت ول یعضله ها یبود ول سخت

 دختره منه! نایآدر-

 . ستادیافتادن برداشته بود، ا یهمان پا که بنا یرو یبود ول سخت

 ازمن جداش کنه! تونهینم یچکیو ه-

را به دم و بازدم  رندیخواستند جانش را بگ یکه م یینفس ها یبود ول سخت

 مجبور کرد. 

 . سیپل یدستکش پوشونده  یکاغذ. نه دست ها ینه دادگاه. نه مهر رو-

 .اوردیار نگه داشت تا کلمات مغزش را کم ندهانش را آبد یبود ول سخت

 اتاق رو بزن! نیدر ا ،یدست اونو از دست من جدا کن یتونست یاگر روز-

 در زدن باز شد و برنا در پس آن وارد شد. یاتاقش ب در

 حرفش را بزند. خواستینه؟ او م ایکرد برنا باشد  یم یفرق 



 کلمه ست! نه! هیهم  تونیجوابم به خواستگار-
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و  ستیمشت شده بود، نگر شیکه دست ها ییایمتعجب به سوزان و برد برنا

 باالخره حرف زد:

 چه خبره؟ نجایا-

 سردرگم برنا را با پوزخند استقبال کرد: یبه عقب برگشت و از چهره  ایبرد

 مادر شدن دادم که فرجه ش رو رد کرد!  یدوباره برا یزن، فرجه ا هیبه -

 و ادامه داد: دییبه هم سا دندان

 !نیخود دان-

به سمت در رفت اما  یخداحافظ یبه سوزان انداخت و ب نهیآکنده از ک ینگاه

 قطور برنا قفل شد و راهش سد شد.  یدر دست ها شیبازو



 کجا؟-

بکشد که برنا اجازه نداد و دهان به  رونیرا ب شیبازو یآن یکرد با حرکت یسع

 کرد: کیگوشش نزد

 گفتم کجا؟-

 اخبارو به سمع سوزان رسوندم... یاومد رید-

 شد: دهییبرنا به هم سا یها دندان

زن  هیکه به  یشده باش رتیغ یخانوم بزار تنگش! فکر نکنم هنوز اونقدر ب-

 . یبدون خانوم گفتن، حرفتو برسون

 . دیبنشن ایتا اخم به صورت بردآورد  شیبه بازو یفشار

 زن رو با بچه ش هیکه  یشده باش شهیرگ و ر یگمان نکنم اونقدر پست و ب-

 ...یکن دیتهد

 :دیحرف برنا پر انیم

 اون دختر، دختره منه...-



 برنا اتاق را در بر گرفت: تشر

 یا شهیاز هر خون و رگ و ر ،یرو طالق داد لوفریکه ن یببند دهنت رو! زمان-

. حاال که بچه شده خانوم و بزرگ، رشد کرده یدیبر ،یداشته باش یتونستیکه م

 بچته؟  زنهیحرف م نیو با ادب و مت

 چسباند و دو طرفش را با دست محاصره کرد.  واریرا به د او

 دنبالش؟ یرفتیخونه بود م میتیاگه تو -

 سوزان فشرده شد.  قلب

 یچرده شده جوراب و فال و گل م اهیس ی افهیها با ق یاگه تو دستفروش ای-

 شد؟ یم تیپدر یفروخت، باز هم ادعا

 سوزان گرفت.  نفس

 و عِرق پدر بودن... یبدونم واقعا اگر پدر هست خوامینه! نه م-

 سرش گذاشت: یرو دست

 و ... شهیشروع م نجاتیاز ا-



 زد: یکفشش ضربه ا یپا رو با

 ایوجود داشته باشه  تونهیخاص و حساس هم م یزمان ها رسه،یم نجاتیو تا ا-

 نه؟

 کرد.  دایسوزان راه پ یبه گلو بغض

 ستیاب دینوار سف یتو ،یقرمز آماده کن طیشرا یخودت رو برا یهر وقت تونست-

اما اگر با صلح به خواسته ت  ،یو پرچم تکون بده! اگر جنگ شد که تو برنده ا

 ...یاز سگ کمتر ،یدیرس

 :دیکج کرد و کنار گوشش نال گردن

 داداش جان!-

 دهیآمد. نگاه ترس رونیب ایبرد یجا مانده  یو او را آزاد کرد. نفس ها دیکش عقب

 برنا"شد  یتکرار م زیچ کیسرش فقط  یاش رنگ آرامش به خود گرفت. تو

 "با عاشق شدنش! یحت شد،ینم فیضع چوقتیه



ازت  لیبا جرثق ،ینش مهی. جریدرست پارک نکرده بود یرو جا نتیماش-

 کنن! یاستقبال م

 کرد: رونیبه ب یبا ابرو اشاره ا و

 !رونیب-

 زد و دستش را باال برد: یخند شین ایبرد

 برنا... شهیحرف من عوض نم-

 را کج کرد: شیلب ها یکم برنا

 . یریحال منو بگ یخوایم یبا قانون چطور نمی. منتظرم ببیشد یچون تو عوض-

 از در کرد: نرویبا دست اشاره اش را به ب نباریا

 !رونیب-

خواست  ی. اصال نمدیانداخت و به پشت سر چرخ یصندل یخود را رو سوزان

 منطق را بشنود.  یب یایبرد یبه دو کردن ها یکی



 و سرش دیصورتش کش یدو دستش را رو د،یبهم خوردن در را شن یصدا یوقت

 نفوذ کردند و شیلوستر ها به چشم ها قیرا به سمت سقف بلند کرد. نور دق

 کردند.  شیرا براق تر از پ شیاشک ها

 سوزان!-

 کند.  یهر راه یرا قربان صدقه  شیخواست اشک ها ی. نمبرنگشت

 ...نمتیبب-

 توانست به خودش یبود که م یحال نیبدتر تیدر آن وضع دنشی. دخواستینم

 کند.  لیتحم

ش و کنار سر یصندل یکه دستش را باال کیشد. آنقدر نزد کیبرنا نزد یصدا

 حس کرد. 

 تنها باشم.  خوامیبرنا م-

 تنها باشم.  خوامیمنم م-

 را به سمت خود چرخاند: یصندل



 با تو! یمنته-

 دارد؟ یعاشقانه اجابت ریغ طیعاشقانه در شرا یها حرف

 نقطه ضعف بشم براش.  زارمینم ی... ولیول رهیگیدخترمو م-

 تکان داد: یکرد و سر رهیلنز دار او خ ینگاهش را به چشم ها برنا

 . ادیبهت م یکراوات یمقنعه -

 گرفت.  ینم یگاه قلب او را به باز یبرنا زمان شناس بود و گاه وب کاش

 برنا... -

 داد: هیتک زیدستش را به م کی برنا

 جانم!-

 بچه هارو جابجا کرده؟ رادیه یدونستیم-

 نشان نداد. یجا خورد ول برنا

 !دنیانجام م انهیها کارشون رو مخف طونیش-



 نیا خوادیکه خبر نداره و م دادینشون م یطور رایفهمم چرا حم یفقط نم-

 بفهمم... تونمیرو نم نیکنه! ا یمن موشکاف قیموضوع رو از طر

 داد و به سمت پنجره برگشت. هیتک زیتمام رخ به م نباریا برنا

 دیابود ب یا گهی. اگر طور دیرفتن که تو شک نکن یم شیپ یطور دیچون با-

 . یکرد یشک م رادیبه عقل ه

را باال زده بود  شیاخم داشت. موها یرخ برنا انداخت. کم میبه ن ینگاه سوزان

 اش بلندتر نشان دهد. از قصد انقدر جذاب بود؟ یشانیتا پ

 برنا...-

 دبل جانم!-

 :دیپرس جیگ

 ؟یچ-

 بار دوم جانم! یبرا-

 ؟یدخترمو برد، آرامشم بش یازت بخوام وقت تونمیم-



 شود.  لیبه سمتش برگشت تا تمام رخش به سمت سوزان ما برنا

 نه؟! ایجونم رو بهت بدم، آرامش جز جون آدم هست  یاز من بخوا یتونیتو م-

نبود  یاما قلب مادرانه اش برا دیمردش لرز یقامت مردانه  یزنانه اش برا قلب

 فشرده شد.  قیدخترش عم

 را گرفته بود.  مشیاو تصم اما

 بود.  رادیمثل ه یکیداد که  یم ییاینقطه ضعف به برد دینبا

 هست. -

 شانه اش نشست یبرنا به سمتش آمد و رو دست
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چون  منجای. ایکن یم نیبودنم رو تو مع طونیش ای. فرشته نجاتمیا شهیمن هم-

 . رسمیحتما م یبرسم ول رید دیباشم. شا دیبا



شلوارش در آورد و به دستش  بیچاپ شده از ج یطیو بل دیکش یقیعم نفس

 داد:

 !ریبگ نویا-

 را خواند: ترشیو ت ستینگر طیمتعجب به بل سوزان

 "رسلطانیبا حضور خان و ش یبزرگ کشت یمسابقه "-

 ه؟یچ نیا- 

 کوتاه داد: یحیبه نگاه متعجب سوزان دوخت و توض نگاه

 به دست من!  نیرحسیام ینابود طیبل-

 داشته باشد: شیقاب چشم ها یتو شتریتا سوزان را ب دیکش عقب

 !شهیهم یبرا نباریکارشو تموم کنم. ا خوامیم-

 :دیبا شک پرس سوزان

 یتورو تو ی ندهیاون مرد رخساره رو نابود کرد... گذشته و آ ؟یتونیم یمطمئن-

 کرد... یمن باز تیثیدست گرفت.. با ح



 :دیو محکم غر دیحرفش پر انیم برنا

 رو فدا کنه! یا گهیکس د زارمیوجود نداره سوزان! نم یا ینفر بعد-
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 رو فدا کنه! یا گهیکس د زارمیوجود نداره سوزان! نم یا ینفر بعد-

 نگاهش کرد.  دیبا ترد سوزان

 مارو به یه هم یبرنا... اون افع ی... ولیفشیحاضرم جونمو بدم تا باور کنم حر-

 .کنهیآب خوردن داره از هم فصل مون م یهم وصل کرد و به راحت

 به سمتش خم شد.  یکم برنا

 دم؟ یمن اجازه م یکن یفکر م-

 شیظرف قرارش دهد و رو کی یخودش تو یو برا ییشد برنا را ببرت جا یم

 را سلفون بکشد؟



 ،یچشم هامو ببندم تو باش خوادیدلم م یلی. خیخواد اجازه ند یدلم م یلیخ-

 هی... گری... بخندم تو باشیبخوابم تو باش ،یشم تو باش داریب ،یباز کنم تو باش

 ... یکنم تو باش

 ! شیه-

 . کنهیآدمو اروم م هیگر-

 . دیاو کش ینیب یانگشت اشاره اش را رو برنا

ا به نام آرامش فقط ب یزیمن چ یهاتو بزار لب کوزه آبشو بخور. برا حیتوج نیا-

 ...شهیحاصل م یزیج هی

 پرسش، پاسخ داد: یکنجکاور نگاهش کرد و او ب سوزان

 با تو!-

 یشد. مثال االن را ترمز م یم یبود که به دست او رانندگ یزمان نیماش کاش

 گرفت.

 برم.  دیمن با-



 با سرعت باشد.  دیبرنا با یداد. رفتن ها یجا را گاز م نیا و

 . یریبگ هیهارو نشونت بدم روح طیبلاومدم که -

 الیخواست با خ یکرد. م یو دنده را خالص م دیکش یم یجا را دست نیا و

 سبز و قرمز شهر! یدخالت چراغ ها ایراحت برنا را نگاه کند. بدون ترس تصادف 

 باشه. فقط...-

 کرد و او ادامه داد: شیکنجکاو نگاه به چشم ها برنا

 ...یدعوتمون کرده. اگر دوست داشتامشب مهتاب شام -

 !امیم-

 باشه پس!-

 آمد و به سمت در رفت.  رونیب زیپشت م از

نگه  ایبرد یها ییگو یور یمراقب خودت باش. به مغزت فرمات بده به در-

 ...نمتیبیحرف حساب! شب م

 شد.  رهیبا لبخند سر تکان داد و به رفتنش خ سوزان



 ایکه از بدو ورود برد یرا بست تا اشک مزاحم شیکه بسته شد، چشم ها در

 . زدیبر رونیمانده بود، ب شیها یعدس نیماب

 . را مهار کند شیو آب دهان قورت داد تا بغض سرکش گلو دیکش یقیعم نفس

 را گرفت.  یداخل یرا برداشت و شماره  زشیم یرو تلفن

 داخل، کارمون نصفه موند! انیب نیبه مهرآنا و مژگان بگ-

 

*** 

 

 . دیچمدانش را گرفت و کش ی دسته

 ؟یکن یسوزان م یبا زندگ یدار یچه غلط ؟یریکجا م رمیدارم م-

 زد.  پوزخند

ن اال یدیبه گند کش شیکه چند سال پ یزن یواست مهمه؟ واست مهمه زندگ-

 بشه؟  دهیبه کجا کش خوادیم



 را باال برد: شیصدا

 مهمه واست؟-

 ثابت شد: ایبه رگ گردن برد رادیه نگاه

و ت یسوزان برا رون؟یزده ب هیرگ چ نیاونش به خودم مربوطه. تو به من بگو ا-

 ت کرده؟ وانهید ینطوریداره که ا یچه نقش

 برداشتک زیخ رادیه ی نهیسمت س به

 که مادر بچه ت برات داره... یهمون نقش-

 چسباندش: واریبه د زیاش را گرفت و ت قهی رادیه

 ؟یکرد یتو چه غلط-

 آورد.  شیبه گلو یفشار

 ؟یزد یبهتره بگم چه زر ای-

 کرد: زیر چشم

 ...اینبود برد یقراره منو تو ناموس دزد-



 زد: تشر

 ... نبود گهید یکیدر آوردن به وقت جلو زدن  یباز بمیقرار ما دو تا ننه من قر-

 :دیکش داد

 در آوردن نبود... یقرار ما پدرسوخته باز-

 . دیرس ینم شیخس خس کرد. انگار که نفس به گلو ایبرد 

 ... اینبود آقا برد یقرار ما دودره باز-

 را خون گرفته بود.  شیها چشم

 که تو...  میبود ریبه  ریمن!  یتو هم به پا یتو تباه شد، زندگ یمن به پا یزندگ-

ه نبود را  با ت دهیچیپ شیکه دور دست ها ایبرد یمحکم آورد و دست ها یفشار

 محکم، رها کرد.  یا

 کیکنم و بهش نزد یم دایجونتو پ لوفرین ،یبش کیاگر قراره به سوزان نزد-

 رسونم و... ی. خبر مادر بودنشو به گوشش مشمیم



بلکه از فشار و عمق  رادیه یگشاد شدند. نه از فشار دست ها ایبرد یها چشم

 !ایحرف برد

 ... هیچطور یواقع یکه نامرد ینیبیو اونوقت م-

 دیرس یم یهوش یاش به ب یگرفته بود. کبود شیسرخ و گلو ایبرد یها چشم

 از دور گردنش آزاد شد.  رادیه یکه دست ها

 :دیکش ادیو فر دیاش کوب نهیبه س یدست مشت با

 ...هیچطور یناموس گر یکه ب ینیبیاونوقت م-

 کرد: ایباز برد مهیبه چمدان ن یا اشاره

با بچه ت بخورو گمشو، اما به  یبخور یخوایم ینشو. هر گوه کیبه سوزان نزد-

 خونت حالله... نمتینشو...دم پرش بب کیسوزان نزد

 درد یسرفه  نیرساند. چند یقدم خود را به تخت م کیکه با  یدر حال ایبرد

 آور کرد و گفت:

 ب... برو جلو برنا... برنا... -



 دو دستش را به کمر زد و با استهزا نگاهش کرد: رادیه

رو  یکی یدار یسع یطیتو هر شرا نکهیا خوره؟یتو حالم بهم م یاز چ یدونیم-

اگر  یرو رک بهت بگم. حت یزیچ هی. بزار یداشته باش داریتا خودت خر یبفروش

مثل تو در  فیموجود کث هیبرنا کنار سوزان باشه تحملش آسون تر از بودن 

 کنارشه! 

 رفت، گفت: یم رونیب ایکه از اتاق برد یرا باال انداخت و در حال شیابرو

 نره.  ادتی نویسوزان... ا یدر ازا لوفرینره... ن ادتی-

ور او ز فیوقت حر چی. هستیرفتنش نگر رونیو به ب دییدندان به هم سا ایبرد

 . ورزشکار بود و بلد!شدینم

که خودش دو برابر مورد حمله  یفک او را خورد کند در حال توانستیم چطور

 گرفت؟ یقرار م

 !یوحش-

 :دیتخت دراز کش یرا کنار زد و رو چمدان



 سوزان. رد نکن... رد نکن... یسوزان آ-
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با دست اطرافش را کنکاش  لش،یکردن موبا دایپ یسقف چشم دوخت و برا به

 و لبخند زد.  دیشکل رس طلیمست یسردکرد. به جسم 

 ... نجایا ایب-

 را گرفت و منتظر جواب ماند  نیرحسیام ی شماره

 الو... -

 ! ه؟یبرنا ک یمبارزه  خیسالم. تار-

 ؟یایب یخوایم-

 زد: پوزخند



 برادرم و از دست بدم؟ یمبارزه  شهیمگه م-

 فرستم.  یرو برات م طشیعکس بل-

 را قطع کرد.  لیاضافه، موبا یحرف ای حیبدون توض و

 شد.  یآن م انیخودش پا ای دیرس یم انیبه پا دیبا ایراه  نیا

 شد.  زیخ میتخت ن یشکمش گذاشت و رو یبر رو رادیمشت ه یجا یرو دست

 . دیرا با درد باال کش چمدان

 برنا چه بپوشد خوب است؟ یروز مبارزه  یبرا

 

*** 
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 "شانزدهم قسمت"



 

 مورد عالقه اش را پخته بود.  یمرغ و باقال پلو شیبرا الیل

 که برگشت، غذا را گرم کرد و به اتاقش رفت.  مارستانیب از

 حسام... آقا حسام... -

  .دیپرست یرا م دیچیپ یساکت اتاق م یآرامش که در فضا ینفس ها یصدا

 کرد.  یم یحسام مادر یکرده بود، برا غیکه خدا لطف مادر شدن را از او در حاال

 هم از دل و جان! آن

 شدا... یکیآقا حسام... صبحانه و ناهارت -

 . دیرا مال شیزد و چشم ها یغلت نشیتخت طرح ماش یتو حسام

 !ریصبح بخ-

خطاط را پشت ورقه  نیکه خوش خط تر یخط لبخند نیا یداد برا یرا م ایدن

 رنگ خود داشت.  دیسف ی

 پسره نازم.  ریصبح بخ-



 عادت کرده بود.  الیل به

بود که دروغ بپندارش و نه آنقدر  طیرا دوست داشت. نه آنقدر غل شیها مادرنه

 . اوردیکرد به او فشار ب یم یسع

او و پدرش شده بود و  نیما ب یواسطه ا نکهیدر حد اعتدال بود. ا زشیچ همه

 شیداد، برا یانجام م الیکرد را خود ل یم دیپدر با کیکه  ییکار ها یحت

 بود.  دهیپسند

 ه؟یناهارمو چ-

 . دیشکمش کش یو دست رو دیخند الیل

 خودم مرغ و باقال پلو پختم.  یواسه پسر شکمو-

 . دیپسرک درخش یها چشم

خوشحال کردن او  تشیاولو یطیاخالقش را هم دوست داشت. تحت هر شرا نیا

 بود!

 .ییپس من برم دستشو-



 کرد: زانیلب آو الیل

 من کو؟ ریپس بوس صبح بخ-

 و گفت: دیرا بوس الیل یداخل رفته  ی گونه

 رون؟یب ادیمونده ب گهیچقدر د-

 !شهیاومدن لپ منم دوبرابر م رونیسرعت ب ش،یببوس شتریتو ب یهر چ-

 رفت.  یبهداشت سیو با دو به سمت سرو دیخند حسام

 لب گفت: ریشد و ز رهیخ دنشیبه دو الیل

 !یقبول کن چارتویب یبابا و هر وقت که-

 داد: هیپشت تخت حسام تک واریو سرش را به د دیکش آه

منو  یاتفاق زندگ نیبهتر نجا،یگفتن تو از مهتاب و سوزان و کشوندنت به ا-

 ،یبخت برگشته ت اعتماد کن یبابا نیو کجا قراره به ا یک یبود. ول نیرحسیام

 دونه...  یخدا م

 د شد. و بلن دیشلوارش کش یرو یدست



 کرد.  یسفره را حاضر م دیبا

 !نیرحسیکه به خواست حسام دو نفره بود. بدون ام یا سفره

 

*** 

 

 شد.  رهیخواند، خ یهدف رجز م یکه ب یونیزیمبل لم داده و به تلو یرو

 دهند! یچه نشان م دید یو نه م ندیگو یچه م دیشن یم نه

 کرد.  یپر از باد رها شده بود و در آسمان پر از خال پرواز م یدر بادکنک انگار

 آمدن داشت و نه قصد پرواز دوباره!  نییقصد پا نه

 !؟یکالفگ ؟یفیبالتکل ند؟یگو یحس چه م نیا به

 که با او درد و دل کند، نداشت! یهمخانه ا گریرفته بود و د مهتاب

ر رفت، فک شهیهم یکه مهتاب برا شیو به چندساعت پ دیکش یقیعم نفس

 کرد...



 

 

" 

داشت را با  ختنیکه قصد ر یو اشک ستیمهتاب نگر یچمدان بسته  به

 سرانگشتش گرفت. 

 !شهیدلم برات تنگ م-

 . دیگلو به سمتش آمد و در آغوشش کش یآشنا تو یهم با بغض مهتاب

کار من تو تهران تموم شد.  یدلم. ول زهیعز نطوریقربونت برم. منم هم-

 شدم... دیرو سف خداروشکر

 . دیکش رونیکرد و از بغل سوزان ب یاخم

... البته دی. همون مرد جوونه! ازتون پرسدمیرو د یسرهنگ محب شیچند روز پ-

ده پرون دونست،یدست خودش بودن و بسته شد رو م ریکه ز ییروند پرونده ها

 دمیدادم و گفتم که چطور آزاد شده. آخه شن حیرو براش توض نیرحسیام ی



داد به  د،اوم شیکه واسش پ یمشکالت خصوص یسر هیپرونده هه رو بخاطر 

 !گهید یکی

 باال انداخت: ییابرو سوزان

 بود! یمرد خوب-

 داد.  رونیهمراه با آه ب ینفس

 ؟یایبازم پرونده باشه، تو م یعنی-

 . دیگونه اش را بوس ی. رودیقرار باز در آغوشش کش یب مهتاب

 ی. درسته پرواز هایکاف یشده به اندازه  رمیقرار نکن! بزار برم. د یانقدر منو ب-

 ثابت کرده...  یا گهیشانس من جور د یول رهیبا تاخ رانیا

 کند.  یدل م دیکه با باالخره

بود وگرنه حتما بدون مهتاب و  یشکر که مهرآنا را داشت و کنارش م خدارا

 شد.  یبا او، دپرس م یهمخانگ

 !امیباهات ب یباشه نزاشت تادی. زمیبرو عز-



و  نمیاشک هاتو پشت سرم بب خوامی. نمیکل سالت گرفت ی! ابغور براگهیبسه د-

 شاد یچشم ها ی! بزار با خاطره مایهواپ یتو نمیبش یاشک یخودم با چشم ها

 قشنگت برم!

پر از غم، از هم دل  یساعت خداحافظ میو بعد از گذشت ن دیعقب کش سوزان

 در تهران، رفت! یکندند و باالخره مهتاب بعد از ماه ها زندگ

" 
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... را داشتند دنشیها قصد بلع واری... انگار ددیبار یخانه م واریاز در و د ییتنها

 دیقرار بود... شا یب شیرا داشتند...نفس ها دنشیانگار در ها قصد در خود کش

 !ییهم تنها دیدلتنگ... شا

 گرفت؟ یسراغش را نم یکس چرا

 ستم!خوا یم یبزرگتر زیو با خود گفت کاش از خدا چ دیرا شن فونیزنگ آ یصدا



 زدن، به سمت در رفت و خودش در را باز کرد.  دیرا د فونیآ بدون

ن فشرد، چو یداد بود و انگار بار اول نبود که زنگ را م هیبه چارچوب در تک برنا

 :دیبلند  غر مهین یفورا داخل شد و با صدا

آدم رو نصف  ؟یشنویزنگ رو نم یکه صدا یهست یبپرسم کدوم ور شهیم-

 !یکنیجون م

 را پشت سر برنا بست و همانطور مغموم نگاهش کرد.  در

 مهتاب رفت. -

 اش شد: نهیبه س نهیبود به پشت برگشت و س یکه هنوز عصبان برنا

 . رهیم ادتی شهیم یعاد گهیرفت! دو روز د به جهنم که-

 بهش عادت کرده بودم! ی... ولیول دونمیخب م-

 . دیکش یپووف کالفه ا برنا

 ت؟یلعنت یچند بار زنگ زدم گوش یدونیم-

 کرده بود.  نگاه



 بود.  دهیرا نشن شیصدا یحت

 زدم؟ فونویچقدر در زدم؟ آ یدونیم-

 بود.  دهیبارش را شن کیفقط  او

 بخدا...  دمینشن-

 . دیمحکم کش یرا دست شیکالفه موها برنا

 را باز و بسته کرد.  شیها چشم

 وار گفت: کتهیسوزان گذاشت و د ی نهیس یاشاره اش را رو انگشت

 یبرا شکنمیکنم درو م یم یمنو نگران نکن! قاط ینطوریا چوقتیه گهید-

 ... شهیخودت بد م

 با دو دست انگشت اشاره اش را گرفت و آهسته فشرد.  سوزان

 خواست.  یبا آرامش م یبود اما... اما قلبش دلش توجه امدهین دردش

 دهان قورت داد و گفت: آب



 شیو پنداره اون یلیدل گهیدخترم؟ د شیپ ی! بعدشم منو ببر؟یبغلم کن شهیم-

 منتظر کودتاه باشم! دیخودم نگه ندارم. دوران استبداد تمام شد و با

 . دیبرنا از قرمز به زرد رس تیعصبان رنگ

 !میفعال به سوال اولت برس-

 محکم سوزان را در بر خود جا داد.  و

از  یها، لباس هیثان یافتاد اگر برا یم یشد زمان را نگه داشت؟! اتفاق خاص یم

 پوشاند؟ یجنس ساعت م
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 یلیخ ایخوب  یلیخ یانگار که قرار بود خبر دیکوب یم نهیسآنچنان به  قلبش

 بد به او برسانند. 

 او گذاشت.  ی نهیس یرا دور کمر برنا حلقه کرد و سر رو دستانش



 دستانش را محکم تر کرد.  یحلقه  تیامن یهوس، از رو یاز رو نه

 سوزان...-

 :دینال ازیو ن یوابستگ یاز رو ،ینیریخوش یاز رو نه

 جانم!-

 مات شد.  برنا

 ایدستش تا بحال به او جانم نگفته است...  کیانگشتان  یدختر به اندازه  نیا

 آنکه... ایاست  میوخ یلیاوضاع خ

 ... ینگفت-

باهاش  ؟یستیبا ایبرد یجلو یتونیم یمطمئن ؟یمطمئن یکه گرفت یمیاز تصم-

بدون  ؟ییاونم به تنها  ؟ینجات بد تونویزندگ ؟یریدخترت رو پس بگ ؟یبجنگ

 من! 

 ،شیرا بلند و قاطع گفت که تن سوزان در اسارت دست ها "بدون من" یحد به

 مرتعش شد. 



 . دیعقب کش یکم

 گرفت.  یقلب برنا، تمرکز را از ذهنش م یصدا

 بود.  رییبرنا در تغ یشکم و پهلو نیماب شیها دست

دونم. که سال ها بعد از خودم  یرو م یزیچ هی ی... ولی... ولستمینه! مطمئن ن-

 دادم.  یا گهیکشم که از ضعفم تن به ازدواج ناموفق د یخجالت نم

 آمد؟ یکه فک برنا منقبض شد. دردش نم دید

اشتباه من بن بست  یاشتباه چوب خط اضافه ندارم. تمام راه ها یبرا گهیمن د-

شناسم. که اگر  یکه نم یشده. نه وقت راه ساختن دارم، نه وقت زدن به جاده ا

 من ی! تو... تو به تموم حس هاگهید یجا هیاشتباه بود برگردم و دوباره برم 

هر تر از شو اقتیل یکه ب مکن یخوام احساسمو حروم کس ینم ی! از طرفیمطلع

 اولمه!

 د؟یایبند ن شیوقت خون در رگ ها کیمشت شد.  دستش



دارم. درسته  یا گهیمن از توتوقع د یمنو قضاوت کنه ول تونهیم یهر کس-

. یشبا شمیپ خوادیدلم م یول ستیشناسنامه ت ن یاسمم تو ،یستیشوهرم ن

 ! نی. همیپشتم باش

 نشود؟ دیناپد شیوقت مردمک ها کیتر شد.  زیو ر زیر شیها چشم

او که کنار ران  یمشت شده  یبرنا به دست ها یرا از جوار پهلو شیها دست

 قرار داشت، کشاند.  شیپا

 تش را باز کرد:مش یسخت به

 تادنسیبرادرت ا ینخواستم. روبه رو ییآبرو یمن از تو جنگ نخواستم. دعوا و ب-

خودت و خانواده ت نخواستم.  یسردرد برا جادیو کلفت بارش کردن نخواستم. ا

 جا که تهش هی یاز حد تو شینفرت نخواستم. موندن ب ایعشق  یتو یرو ادهیز

 دیکه شا زیچ هی. استمخو یزیچ هینخواستم. از تو فقط  ارهیگندش رو در ب

 ... یجام بدان یتونیکه م هیکمک نیمن دلچسب تر یبرا یکار باشه ول نیسخت تر

 فکش را آهسته از هم جدا کرد.  نباریرا رها کرد و ا شیها دست



رو  دنمینفس کش لیکه دل یخوام زمان یباش! کنارمون باش! نم شمونیفقط پ-

 دست و کمر تو خوامیمبل باشه. م ی هیپا ایگام چارچوب در  هیتک برن،یدارن م

 من رو کنترل کنه!

 زد: شیصدا

 برنا... -

 را باز کرد: نشیو اخم ماب دیکش شیبه ابروها دست

 کنم.  یتو حال من رو خوب کن! منم حال تورو خوب م-

 نهیه سب نهیس ش،یروبه رو ش،یدست ها دنیکش نییو با پا دیکش یقیعم نفس

 و گفت:  ستادیاش ا

 یحواست به ارزو نکهیاما ا ست،یدخترم مهم ن یبرا نیماش دنیمن خر یبرا-

 ت،سیمهم ن گهیمن مدل شدن تو د یمهمه. برا یبوده و براوردش کرد کشیکوچ

از مشکالت من حل بشه  یکیتا  یقرار داد نیدورب اریبدنت رو در اخت نکهیاما ا

من مهم و  یرابهت بگم بطن کار تو ب خوامیم گم؟یم یچ یدونیمهمه.  م

 ارزشمنده!



 یدفاع ستمیکارش تمام س نیچطور با ا دیو نفهم دیرا به دندان گز شیها لب

فتح کردنش  یکه برا ینیبدن برنا را به حالت حمله در آورد. حمله به سرزم

 هنوز وقت الزم بود. 

 . یباش هیتو فقط کاف-

 یآورد، چه برسد به زمان یم شیفکر کردن به نبود دخترش بغض به گلو یحت

 که وقت عمل برسد. 

 مشترکمون. یبدون زره، با عالقه  -

ه که در آن گرفتار شد ینشست و زار زار به حال یاگر برنا نبود م دیزد. شا پلک

 .ستیبود، گر

 . یکن یم قیکه ناخودآگاه به من تزر یبا آرامش زه،یو ن رینه با ت -

قدم جلو آمدن و گرفتن دو دست سوزان،  کیرا با  نشانیب یقدم فاصله  کی برنا

 جبران کرد. 

 قرارشان داد.  شیقفل کرد و کنار ران پا شیدر دست ها دست



. نکبت بار خسته اش شده بود یزندگ نیبه قلبش چسباند. از ا یشانیپ سوزان

خود  یدخترش را تمام کمال برا ،یداریشد چند سال بخوابد و به وقت ب یم

 داشته باشد؟

ته داش وندیبا هم پ دیکه حتما نبا یا شهیعمق رگ و ر ای یخون تیبدون سنخ 

 !شد؟یباشد؟! م

 !یه گاز تبار کالف ینفس یعنی نیشد و ا نییو پا یبرنا باال ی نهیس ی قفسه

 :دیبه گوشش رس یگریرا گرفته تر از هر زمان د شیصدا

 کنارتم! -

 لب زد: نامطئن

 . یزیبدون خون و خونر-

 

*** 
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 بود، نوشته بود.  دهیشب تدارک د یکه برا ییها دیاز خر یستیل

 !یی! شربت و قهوه و چالیو آج وهیم

 داشت.  یخب دلش حال خوش یشده بود ول وانهید

 باران...-

مالقات داشته  یرسم یار در قراربعد از ماه ها انتظار  قرار بود با ست باالخره

 باشد. 

 دختر...  ییباران با توام... کجا-

داشته  یبپوشد تا با لباس او همخوان یکرده بود حتما لباس سورمه ا دیاو تاک به

 باشد. 

 یدردش را تو یگرفت. چشم درشت کرد و جا یسقلمه ا شیاز پهلو یدست

 دست فشرد. 



 مامان؟ یکن یم کاریچ یآ-

 حرص خوران گفت: مادرش

 کمکم...  ایب ست،یخونه رو جارو بزنم باراد ن خوامی! ده بار صدات زدم. مامانی-

 را ماساژ داد: شیدست پهلو با

 مامان...  نهیآخ دستت چه سنگ-

 !شهیحقته! دختر که حواسش به کار نباشه، کتک الزم م-

خورد اما از آنجا که امشب شب او  یبود، خون خون باران م یگریهر وقت د اگر

 ها به خاطر او بود، لبخند زد.  یزکاریتم نیبود و تمام ا

 باران خانومه! یبه هر حال همش برا-

 باراد بود.  یصدا

 سالم ننه!-

لند مبل ب تونهیدختر نم نیکمک من؟ ا یایب یرسیکه نم ییننه عمته! کجا-

 کنه!



 به خود گرفت: یشکل درد و خمار باراد

نبودم که شکنجه  نجایا یرفتم کمپ... ول یچرا من معتاد نشدم؟ فوقش م-

 بشم؟ یروان یروح

 را باال برد: شیصدا

و ددر و دودور کنم با  رمیبگ یت نرفتم خونه مجرد گهیچرا من مثل اون نر د-

 بچه دارم اضافه شده... دایشوهر دار، بدون شوهر... جد ،یا غهیمجرد، ص یزن ها

 کرد:اخم ترش  مهوش

 حرف دهنت رو بفهم باراد!-

هم  مشیکنه بعد دو قورت رو ن یآقا عشق و حالش رو م گم؟یواال مگه دروغ م-

 که چون...  زارهیخونه و اهل منزلش کالس م یو رو هیباق

 کرد: واشیرا  شیصدا

 !امیآق خسرو خونه ست نم-

 . اخم کرد. دیباران را د ی خنده



 من هستم.  ستی! برنا نشتویببند ن-

 اپن گذاشت و قائم چانه اش کرد.  یکه باراد دست رو دیخند یهمچنان م باران

 پسرت چمدون بست، نیا یمو! وقت چشیو من پ ینیبیمش مش بانو! شما مو م-

 ی. متاسفانه اون زمان نئشه شهیتو مرد نم یبرا گهید نیبهت هشدار دادم ا

 کن...  دایبرو بچه تو پ د،یمواد پر... حاال که اثر ای. بیدینفهم یوجودش بود

 اد:د هیتک یناهار خور زیم یها یاز صندل یکیبه  نهیس یاز درد قفسه  مهوش

بچم  دهیند ریخ ی کهی. زنرهیگیقلبم م یاریبچه... اسم برنارو م ینش لیزل یاله-

 رو برد... 

 اخم کرد.  باران

 هم هستن، به خودشون مربوطه! یانتخاب ها نکهیبه سوزان حرف نزن مامان. ا-

 مهوش همراه با بغض شد: یصدا

 من اون بچه رو بزرگ کردم.-



دهانش قرار گرفته بود و هر لحظه امکان  یکه رو یا یبه روسر یاشاره ا باراد

 داشت، اشاره کرد: ختنیاشک ر

 نکن! سشیها! خ دهیرنگ پس م-

 نیه اک ییبود. برنا شی. دلتنگ برناستیاو، گر یها یتوجه به شوخ یب مهوش

شک در خانه  یآمد، ب یروز ها خانواده اش را فراموش کرده بود. اگر امشب نم

 کرد...  یزد و هر چه در دهانش بود، بارش م یسوزان را م ی

برنا را از مش مشش  توانستیکه نان و نمک آن ها را خورده بود، چطور م ییاو

 رد؟یبگ

 ...یمش مش-

 و گفت: ستیکرد، نگر یم یو شوخ دیجنب یکه مدام دهانش م یباراد به

 کار دارم... یکمکم که کل ایدهنت رو ببند باراد. ب-

که کل امروزش را شاد کرده بود، لبخند زد و با خود گفت  یساناز ادیبه  باراد

 کرد.  یبود، عمرا انقدر راحت برخورد م یگریاگر هر وقت د



راست و ران چپ بلند  یامروز از دنده  یردکه شانس او میمش مش. بر میبر-

 قرار بدم.  تیشدم وگرنه ممکن بود با ران راست و دست چپ همتونو مورد عنا

 زد: چشمک

 خسرو جون کجاست؟-

 کرد: یدست شیپ باران

 براش اس ام اس کنم! دویجد ستی. البته بنده خدا منتظره من لدیرفت خر-

 پوزخند زد: باراد

ت، موش در حال خوردن اون! خواهرم بزار شب بفرست گربه در انتظار گوش-

 ! گهید

 در هوا تکان داد: یدست باران

 حاال! فرستمیم-

 میمستق یریمس ش،یرا پاک کرد و در دل به خط و نشان ها شیاشک ها مهوش

 . دیبخش



 کرد... حتما! یم یداریبا سوزان د دیبا حتما

 . تنش بود را گرفت رونیکه هنوز لباس ب یباراد یآمد و بازو رونیآشپزخانه ب از

 رسه... یزورم به تو که م ایپسر... ب ایب-

 :دیسرش را گرفت و کش یموها یبه شوخ باراد

 بدبخت بارد... بخت برگشته باراد...-

 

*** 
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 قهوه؟ ای یخوایم یچا-

 گرفت؟ یمشترک، حجم م یدر قالب زندگ ریتصو نیشد ا یم چه

 !چکدومیه-



 اپن قرار گرفت.  شخوانیپ یدست سوزان رو دو

 بزارم واست؟ یپس چ-

او را در لباس  شهیشد. هم رهیبرنا مشتاق به خانوم بودن سوزان، خ یها چشم

 بود.  دهیکارمند د یو به عنوان زن رونیب

 ...ادایخانوم بودنم بهت م-

مرد در همه حال  نیاش نشست. ا یشانیپ ی. عرق رودیسوزان محکم تپ قلب

 کرد. کاش مانع نبود... کاش! یمستش م

 مادر بودن؟ ایخانوم بودن -

 بلند شد: شیاراده صدا یب برنا

 داره؟ دنیهردوش. سوال پرس-

 گذاشت و اشاره به در اتاق خواب کرد: شیلب ها یانگشت رو سوزان

 شتر؟ی! کدومش بشنوهیم-

 رد. ک یم یبرد که چقدر خوشمزه مادرانگ شیپ یسوزان، برنا را به ساعت سوال



 کرد؟ یانتخاب م دیبا چطور

 

 

 آمد. فونیآ یصدا"

 در جوار برنا خوابش برده بود.  یک دیخسته بود که نفهم یحد تا

 شیتفاوت که برنا پا نیمبل خوابشان برده بود. با ا یدو با اندک فاصله هم، رو هر

 گذاشته بود.  زیم یرا رو

شد و  یجمع م شیپاها یحرکت را با خود داشت، چون خون تو نیا میقد از

 . دیکش یبعدا درد م

نگاهش به سوزان در خواب بود،  میکه ن یاز جا بلند شد و در حال اطیبا احت برنا

 به سمت در رفت. 

 گرفت.  لیرا از ستار تحو نایرا باز کرد و آدر در

 کجاست؟ لشی. وسایمرس-



 سوزان شیپ خوادی. انگار مارهیبا خودش م یرخانوم گفت عص یمهر لشویوسا-

 خانوم بمونه...

 !قیرف ندیگو یم نیا به

 باشه. -

 چسباند و خم شد. کنار گوشش گفت: شیرا به پا نایآدر سر

 . باشه؟میکن زینگو تا مامانو سوپرا یچیعمو ه-

 کرد.  نییسرش را باال و پا نایآدر

 چشم!-

 زد و قامتش را راست کرد.  نایسر آدر یرو یا بوسه

 !گهیخب برو د-

هم  یرا تو شیدهانش جمع کرد. دست ها یپا و ان پا کرد. حرف تو نیا ستار

 چالند اما نتوانست حرفش را بزند. 

 ؟یخوایم یزیشده؟ چ یچ-



 بود.  نییستار همچنان پا سر

 داشتم! یخواهش هیب...بله! -

 را با زبان تر کرد و دست به سمت در برد.  شیلب ها برنا

 امشب! نگران نباش.  امیم-

 مرد را ماچ کرد؟  نیشد ا یستار برق زد. م یها چشم

 !کنمیم تویآقا. بخدا نوکر یمرس-

 . دیرا عقب کش نایتکان داد و خود و آدر یسر

 . شهیم رتیبرو پسر. برو د-

 کرده و در را بست.  یخداحافظ

را  یدختر خوردن نیدست گرفت. ا یاش را تو یکول فید و کرا بغل ز نایآدر

 آمد؟ یکردند؟ خدارا خوش م یچطور از سوزان دور م

او  ی نهیس یسوزان برد و با چشم و ابرو اشاره داد، سر رو شیاو را پ آهسته

 بگذارد. 



مادرش چسباند و آهسته  ی نهیکه زد، سر به س یشد و با چشمک طانیش نایآدر

 !دشیبوس

 گذاشت.  نایتن آدر یدر جا تکان خورد و دست رو یکم سوزان

 نیخورد، چشمانش را باز کرد. اول یدستش قلقلک م رینرم ز ییمو نکهیحس ا با

مهتاب بود.  یخانه  کیش یرا در بر گرفت، لوستر ها شیکه مردمک ها یزیچ

که در برش  نایآدر یخندان برنا و باالخره قامت کوچولو یبعد از آن چشم ها

 بود. 

 بود؟! دهیاو را نشن یبو یچطور

 و ناباور لب زد: ختینگاهش ر یسه قلم شوق، خواستن، داشتن را تو هر

 مامان؟  یاومد ی... تو کنایآدر-

به برنا که کنار آن  یخودش را لوس کرد و چشم باز و بسته کرد. اشاره ا نایآدر

 کرد، کرد: یبود و نظاره شان م ستادهیدو ا

 ... ارهیو برنا به عمو راننده گفت منو بعم-



 سوزان به سمت برنا چرخ خورد: نگاه

 آره؟-

انجام  که ییها نیاواخر تمر نیداد. ا هیو به مبل تک ستادیا نهیدست به س برنا

 قرار داده بود.  ریداد، کمرش را تحت تاث یم

 دومت برسم، خوابت برد.  یتا خواستم به خواسته -

 و گفت: دیخند سوزان

 تو؟  یچرا انقدر خوب-

رف و طومار ح کی ییکه خود به تنها ینگفت. لبخند چیفقط لبخند زد و ه برنا

 رمان عشق در بطن خود داشت.  کی

 ... یمامان-

 برگرداند.  شیروز ها نیا یها یناراحت لیرا به سمت دل سرش

 مامان؟ یجون دل مامان! قلب مامان... زندگ-

 کرد: یلباس سوزان باز یاواتکر ی قهیکرد با  شروع



 خودت باشم؟  شیقراره پ گهید-

 خوشگل دخترش سرگرم شد.  یمو ها با

 آره مامان جونم!-

 شد: زانیآو نایآدر یها لب

 ؟یمامان عط شیپ میریچرا نم-

داشت. ن دنیتوان جنگ گریکرد. او د یم دایراه پ یباز نیهم به ا هیعط دینبا چون

دو برابر سوزان داشت،  یاو که سن د،یکش یزجر م نطوریاو بود و ا یسوزان بچه 

  اورد؟یخواست طاقت ب یچطور م

 . دیتنش، او را محکم بوس دنیدخترش را قاب گرفت و با جلو کش صورت

 مدت کوتاه! هیبا تو تنها باشم. واسه  خوامیچون من م-

 ...ادیکه گفت م ؟اونیچ یخب خاله مهر-

ر دخت نیبه باهوش بودنش لبخند زد و سرش را به سمت مخالف چرخاند! ا برنا

 داد! یرا درس م طانیش



 ی گهیکه نصف د مونهیم شتیسرکار رو پ رمیکه من م ینصف وقت یخاله مهر-

 یول ،یمامان عط شیپ میریمدت هم م نیرو من بمونم. تو ا رهیوقت که اون م

 فقط به عنوان مهمون. باشه قشنگم؟

 ته بود. گرف ادیکردن را با او  یبود و زندگ هیوانست قبول کند. او عاشق عطت ینم

 حال لبخند زد تا دل مادرش را نشکند: نیا با

 . یچشم مامان-

 و گفت: دیدو چشمش را بوس سوزان

 مامان.  یتو برم زندگ یمن قربون اون چشم ها-

" 
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 شما؟ ییآقا برنا... کجا ویهو-



 و ناخودآگاه لبخند زد. ستیصورتش بود، نگر یکه جلو یآب پرتغال وانیل به

ست توان یم دیاو چسباند. شا یرا از سوزان گرفت و انگشت به انگشت ها وانیل

 انگشت ها، رفع کند.  نیا قیاش را از طر یدلتنگ

 نه؟یانتخابم ا یدیاز کجا فهم -

 و پلک زد: دیلب به دندان گز سوزان

 نکردم ها! خودم دستم به کاره...  ونینیش شگاهیموهارو تو آرا نیا-

 :دیبه حرفش خند برنا

 خوراند.  ریاحسنت به آن کس که تو را ش-

 دست گرفت.  یاش را تو ینشست و چا سوزان

 نوش جانت!-

 نه؟! ایبه تنت  شهی. نوش مییجان من تو-

 :دیچشم به چشمش شد و پرس سوزان

 تنم؟ اینوش روح -



 آب پرتغال به معده اش بچسبد.  یلب به هم چسباند تا مزه  برنا

 هر دوش جان من!-

 :دیرا به دندان گز شیلب ها سوزان

 خب پس نوش جان تن و روحت!-

رنا به ب یاعتبار چیرفتارش را کنترل کند... چون ه یکند امشب سوزان کم خدا

 خمارش نبود! یو چشم ها

 

*** 

 

ود دهانش آمده ب یتو قایکه قلب باران دق دیبا مادربزرگش وارد شد و نفهم ستار

 از او نداشت.  یچون خودش هم دست کم

مادربزرگش را به جمع  یک دیکرد و نفهم یبا خسرو و باراد رو بوس یک دینفهم

 کرد.  یمعرف



چرا با چشم دنبال دو نم  دیرا به دست مادر باران داد و نفهم میگل مر دسته

 . ابدی یگردد و او را نم یم د،یکش یم دکیبنم که اسم باران را ش

 یکرد مبل ها خار دارند چون باران یچرا حس م دیمبل نشست و نفهم یرو

 ببرد.  نیبودنشان را از ب غیت تیخورده و خاص سینبوده که آن را خ

او  یباران نه چهره  یپمپاژ کردن داشت اما نه صدا یبرا یلیبه دل ازین قلبش

 گشت.  یم ژنیاکس انیو او همچنان در خال، م امدین دشید یجلو

 سالم!-

 یصدا یشد. خنکا داریبرگشت. قلبش پمپاژش را شروع کرد. نگاهش ب ژنیاکس

 و باالخره توانست به جمع برگردد.  دیذهنش بار یباران در کوچه 

ر د یهمه نقص فن نیشد، پس ا یاو را شامل نم یاتیح یباران دستگاه ها اگر

 گفت؟ یدستگاه بدن او چه م

 یداشت، م یو معصوم فیکه صورت ظر یبه دختر دارانهیستار خر مادربزرگ

 به حرف آمد: یطوالن یبعد از مکث ست،ینگر



 سالم عروس خوشگلم.-
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را از مادربزرگ  ینیس یتو یها یقرمز شده جواب داد و چا یبا صورت باران

 شروع کرده و تعارف کرد. 

 ی. هنوز که خبردیایدر ن شیمبل گره داد تا صدا یها هیرا به پا شیپاها خسرو

 !؟یا ینبود، چه عروس و عروس باز

 به جمع متعجب هانهیاندرسف یستار که اسمش سبزه گل بود، نگاه مادربزرگ

 مهربان زد و گفت: یانداخت . لبخند

اجازه دخترتون رو عروس صدا زدم. اونقدر محو  یکه ب مخوایمن معذرت م-

 گفتم! یچ دمیشدم، نفهم دم،یکه د ییها تیستار و واقع یها فیتعر

 مبل کنده شد.  یها هیخسرو از پا یبود پس پاها ریپذ باور



 یداد. حوصله  یساناز جواب م یچانه زده و به اس ام اس ها ریدست ز باراد

اش بود،  زکردهیمجالس مهم و سرنوشت ساز نداشت اما از آنجا که باران عز نیا

 زد.  یدم نم

 یکه مشغول صحبت ها یبه باران یچشم ریعرق کرده، ز یبا دست ها ستار

 به ساعتش انداخت: ینگاه میآهسته با سبزه گل است، چشم دوخت و ن

 اقا برنا... ییپس کجا-

 

*** 

 

-98...99...677 

 گفت: زانیافتاد و عرق ر نیزم ینفس زنان رو برنا

 باالخره... -

 را از حالت کورنومتر در آورد.  لشیموبا سوزان



 قهرمان! نیآفر-

 مادرش چسباند: یدست زنان خودش را به زانو نایآدر

 ... یشیعمو برنا تو حتما قهرمان م-

او  را از تن یتوانست خستگ یآن دو هم نم یدهنده  یانرژ یصحبت ها یحت

 بکشد.  رونیب

 شنا زده بود. 677

کرده  سیتا خط کمرش را خ قهیشق یتنش آب شده و به صورت عرق رو تمام

 بودند. 

 . ردیشد دوش بگ یم کاش

 برنا؟-

 یسوزان م یدست ها یکه تو یآب پرتغال وانیبلند کرد و به ل نیزم یاز رو سر

 شد.  رهیخ د،یدرخش

 . ردیجان نداشت از دستش بگ یحت



 . نیبزارش زم-

 "و گفت: دیخند سوزان

 ...نایقهرمانمون خسته شده آدر-

 کرد و با اندک عقل بچه گانه اش گفت: ینمک یخنده ا نایآدر

 شن.  ی. قهرمان ها که خسته نمینه مامان-

 نشست.  نیزم یاز جا بلند شد و رو یو با کالفگ  دیکش یآه برنا

 دراز کرد نایآدر یت به سمت گونه از آب پرتغال را خورد و دس یپرتغال کم آب

 .دیو کش

 کوچولو؟ یگیم یتو چ-

 لپش گذاشت.  یدست رو نایآدر

 دردم گرفت. -

 . دیآب پرتغال را کامل سر کش م،یحج یبا قلوپ برنا

 کرد: زانیرا آو شیصورتش گرفت و لب ها یرا جلو وانیل



 منم دردم گرفت، چون تموم شد. -

 و گفت: دیخند سوزان

 ارم؟یواست ب گهید یکی یخوایم-

 داد، گفت: یکه کمرش را کش م یاز جا بلند شد و در حال برنا

 رسه؟یم یک ی... مهررسمیم ریبرم. د دینه! با-

 زده بود مهرآنا! زنگ در زده شد! حالل

 لبخند زد: سوزان

 اومد... قمی. رفیبر یتونیم-

 یبرا یراه افتنی یحواس و در پ یاو را ب یکرد و وقت نایبه آدر یاشاره ا برنا

 گفت: د،یدرد لپش د

 ...هیتو چ قتیمنو رف نیکردم فرق ب یم تی. وگرنه حالنجاستیکه بچه ا فیح-

 رفت، گفت: یکه به سمت در م یباال انداخت و در حال ییابرو سوزان

 . هیکاف یخان! به کارت برس الیخیب-



 به وضع لباسش کرد: یا اشاره

 باز کنم.  یمهر یمن درو برا ،یکنیتا تو لباستو عوض م-

 شرت اسپرت با شلوار ستش انداخت و به سمت اتاق رفت.  یبه ت برنا

 یزن که مادرانگ نیا یبرا دیکش یکه در طول راه مرتب خط و نشان م بماند

 زبانزد قلب او بود.  یاش نمونه و زنانه گ

 رد:ک زانیساکش را کنار در گذاشت و خود را از گردن سوزان آو مهرآنا

 دوستت ندارم... گهیوجدان... د یمعرف... نامرد... ب یب-

شانه اش گذاشت و حس کرد که با وجود او، قلبش سبک تر و  یسر رو سوزان

 نگاهش آرام تر است. 

 . رمیبزار اروم بگ ریآروم بگ-

 . ستینم دار مهرآنا نگر یفاصله گرفت و به چشم ها یکم

 از منم ها...  زهیریم زه،یبر-

 با قهر سر باال فرستاد.  مهرآنا



 رفت دست خدا... یمرده اومد، مهر لیاون مهتاب زل ی. از وقتزهیبدرک بزار بر-

 ! نگو... وونهید-

 معرفت! یب ی. دختره ادیتا چشت در ب گمیم-

 کرد. میترس پیدهانش گذاشت و شکل ز یدست جلو سوزان

 من الل!-
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 و آغوشش را باز ستیبا شوق نگر د،یدو یکه به سمتش م یینایدربه آ مهرآنا

 کرد. 

 جواب سوزان را داد: اول

 بهتره! تیهمون الل-

 . دیرا در آغوش کش نایآدر و



 شی. حداقل همش پیسوزان زوزو بهتر نیعشق من! تو از ا نمتیبب ایب-

 ... یخودم

 ییو عقب عقب رفت که خورد به برنا دیکه به او چسباند خند یبه لفظ سوزان

 دادن بود.  امکیکه مشغول پ

 !میقد یکورم کور ها-

 سر بلند کرد: دهیترس مهرآنا

 ن؟یبود نجایآخ. آقا برنا ا-

 را از خود دور کرد.  نایآدر یکم

 سالم. -

 تکان داد. یسر برنا

 . رمیدارم م گهیسالم. نه د-

 اشاره کرد و گفت: د،یخند یم ریکه سر به ز یسوزان به

 با شما! تشیشده. هدا شیزیچ هیامشب  نیا-



ه خود کوتاه، ب یو بعد از مکث ستیخندان سوزان با تعجب نگر ی افهیبه ق مهرآنا

 آمد و گفت:

 به خودم! نشیبسپر-

 داد و باالخره از آنجا رفت. لیمعنادار به سوزان تحو یلبخند برنا

 . دیرس یخواهرش م یبه خواستگار دیبا

بلند سوزان و مهرآنا را  یخنده  یبسته شدن در و به متعاقب از آن صدا یصدا

 . دیشن

 . دیخند یخوب که م چه

 یخوش صداتر م ن،یجوشش آب در بهشت بر یصدا را از صدا نیشک ا یب

 .دیشن
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 در انداخت و وارد شد. یرا تو دیکل

 .. دیگوشش رساز هال به  یادیز یهمهمه  یصدا

 حواس جمع را به خود جمع کرد.  د،یکه کش یبلند یاهم با

 سالم!-

با لبخند، پدرش متعجب و باراد شوک زده نگاهش کردند. اما باران...  مادرش

 از همه جوابش را داد.  شیداد و پ لشیتحو یو مغرور لبخند زیبرانگ نیتحس

 کردند.  یو مادربزرگش از جا بلند شدند و با او سالم و احوال پرس ستار

 خشک زد. یو لبخند دیستار را د قامت

 یاش، بهتر از او عمل کرده و به داشت به عشقش م یتجربگ یپسر با تمام ب نیا

. خاک بر سر خودش که با آن همه تجربه و دبدبه کبکبه هنوز هشتش دیرس

 گرو نه اش بود!



را جواب داد و بعد از دست دادن با مرد ها، با کراحت دست پدرش را همه  سالم

 فشرد و کنار باراد نشست. 

 د. ش ریخوردم و د کیکار مهم بودم و بعدشم به تراف هی ری. من درگدیببخش-

بود؟ نه! مهم حضورش بود که باالخره اتفاق افتاد و دل دو جوان را قرص  مهم

 کرد. 

 ! نه سخت و نه نرم! مهیت و در باطن نبرنا بود! در ظاهر سخ نیا

 د؟یخب... بحث به کجا رس-

 تمیخواستند از ق یبود تا خود صبح م امدهیبود! اگر ن یجمع کن قهار مجلس

 بازار گله کنند! یها و گران

 ینوه اش در صورت یها ییدادن و گفت از دارا حیگل شروع کرد به توض سبزه

 خواد... یکرد که ثابت کرد باران را م یفکر م یکه برنا داشت به ستار

 

" 



در اتاقش را  یآخر ماه بود که صدا یجمع کردن اطالعات انبارگردان مشغول

 . دیشن

 تو باراد! ایب-

 . دیستار، خطا رفته د یصدا دنیاش را با شن ینیب شیپ

 تو؟ امیب تونمیم-

 چشم از کاغذ و خودکارش گرفت و به او دوخت: برنا

 !ایب-

 آن وارد شد. یرو یا یو ورقه  ینیریش یبا جعبه  ستار

 یرا شمرده و آرام برم شیلب داشت و قدم ها یاش را رو یشگیهم حیمل لبخند

 داشت. 

 سالم!-

 لب جواب داد.  ریکرد و ز نگاهش

 کردم.  دایآقا کار پ-



 باال انداخت: ییابرو برنا

 خب...-

 نسخه از قراردادم.  هی نمیا-

 ت برنا گرفت. را به سم قراردادش

 !دییبفرما-

 نگاهش کرد.  هانهیاندرسف برنا

 ؟یبر شیسرعت پ نیبه ا یتونست یچطور-

 گستاخ بود.  دیبرنا نبا ی. جلوستادی. فقط اننشست

بهم خبر  شیخودم به چندجا سپرده بودم. دو روز پ یشما بگ نکهیقبل از ا-

شدن،  هرفتیمصاحبه برم شرکتشون، امروز نوبتم شد. رفتم و بعد از پذ یدادن برا

 قراردادو بستم و اومدم. 

 



قرارش  ینیریش یهمان جعبه  یقراردادش را با دقت خواند و در آخر رو برنا

 داد. 

کرد،  دیی. بده باراد چک کنه. اگر تاکنمیهارو چک م یمن دارم انبارگردان-

 . یایاز قرار گذاشتن با مش مش ببا خونواده ت بعد  یتونیم

 . دیستار درخش یها چشم

 آقا؟ نیخورینم ینیریش-

 را با زبان تر کرد و گفت: شیلب ها برنا

 !خورمیبه موقع ش م-

 

" 

 

ماه  نکهیخود من راه و رسم کار کردن رو از بر شد. از ا شیشما پ یبله. نوه -

 نبود خوشحالم.  یعرضگ یحل تالشم ب



 کرد. یکه متعجب نگاهش م یجز مادربزرگ شناختندیبرنا را م همه

 . نیری! به دل نگنهیمن ا اتیادب-

 آنکه خسرو را بنگرد، به سمت مش مش خم شد: یب

 ن؟یشروط رو گفت-

 :دیدهانش کش یچادرش را رو مهوش

 بله پسرم!-

 سبزه گل کرد: روبه

 بود؟ یو شما جوابتون چ-

 یخندلب د،ید یم یکینوه اش  فیبرنا را با تعار یگل که نگاه زخم خورده  سبزه

 زد و گفت: یزورک

 شه.  یوسط قبول م نیا ی. هر شرطخوانیرو م گهیدخترو پسر همد-

 سر تکان داد.  برنا

 پس مبارکه!-



 

* 
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 آن قرار داد.  یرو یگذاشت و شمع زیم یرا رو کیک

 !الیکن ل دارشیب-

سام ح یو چموش نیرحسیشدن ام تیاذ گریتوانست بار د یدلهره داشت. نم الیل

 دو! نیرا کنترل کند. بخدا که خسته شده بود از کلکل ا

 شوهرش گذاشت: یشانه  یدست رو دیترد با

 ن؟یرحسیام یمطمئن-

 با فندک را روشن کرد: نیرحسیام



منو بدون  خوامیباشه، چون م یآره! مطمئنم. نخواستم سوزان و شخص چهارم-

 نگه داشتم! یبخواد. تورو هم چون مادرش انمیاطراف

هم  ارنبیا نیرحسیکرد خودش را قانع کند ام یو سع دیکش یقینفس عم الیل

 دهد.  یکار درست را انجام م

 !یگیباشه! حتما تو درست م-

 جا بلند شد و به سمت اتاق حسام رفت.  از

 زد: شیصدا اطیرا باز کرد و با احت در

 حسام...-

 را کنار زد و مبهوت شد.  پتو

 بزرگ شد.  ینعلبک یبه اندازه  شیها چشم

 . دیبگو یزینتوانست دهان باز کند و چ یشد. حت مسخ

 ...حسام نبود! حسام او نبود... حس



 یتخت گذاشته و با به جا یرو فشینه کلیه یرا به جا یکوچک یها بالشت

 رفته بود.  رونیش باتاق یکوچک از پنجره  یادداشتیگذاشتن 

 . دیکش داد

 ....ریام-

 . ستیگر

 ...ستیحسام ن-

به او بدهد، ناباور به دست خط بچه گانه و  یا یبرسد و هم فکر نیرحسیام تا

 و با اشک خط به خطش را خواند: ستیپر غلط او نگر

. دمیتولد گرفتن را شن ی. صداخوامیرا نم یی. چون بابارمیسالم. مامان. من م"-

 "خدانگهدار

 ندارد... اون تنها هفت سال دارد...  یپسر که سن نیخودت ظهور کن... ا ایخدا

 نگفت.  یزیزد، چ شیصدا نیرحسیام

 نگفت.  یزیرا از دستش گرفت، چ نامه



 ی هیهد ش،یروز ها نیا اریجواب خواست اما او الل شده بود. پسرکش،  د،یپرس

 جا بند نبود! چیرفته بود و دستش به ه شیخدا

 ایبه صورتش خورد و انگار به دن یتند یلیکرد که س یم ریفضا و خال س در

 برگشت. 

 دوخت و لب زد: نیرحسیام یرا به چشم ها سیخ یها چشم

 کن...  دایپسرمو پ-

فکر حصار زدن داشت و  شهیکه هم یباز و کوتاه یبه سمت پنجره  نیرحسیام

 اش نکرد رفت.  یگاه عمل چیه

 هفت ساله و چموش یپسر یبرا دنشینگاه کرد. کوتاه بود. پر نییانجا به پا از

 سخت نبود. 

 کجا بود؟ کجا رفته بود؟ حسام

 

*** 
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 ؟یاروم باش شهیسوزان م-

 .دیکش یفشرد و مرتب پووف م یم گرشیدر دست د دست

کتکش زده  نیرحسیت امسر شده؟ به نظر رهیپسر خ نیگم شده... چرا ا یوا-

 ...الیل ای... دهیکه ترس

 :دیحرفش پر انیم برنا

بول رو ق نیرحسینتونسته ام نکهیسوزان؟ بچه بخاطر ا یزنیچرا م یحرف الک-

 ؟یحرف بزن دیبا ینطوری. پشت سر پسرخاله ت و زنش انیکنه رفته! هم

 د؟یعاقل شده بود که او نفهم یاز ک برنا

فرار  تونمی. چطور مدیمادرش! روز خاک کردن مادرش رو نداون امانته! امانت -

 کردنش رو هضم کنم آخه... 



 سردش شده بود. انگار

 شد.  یم دهیمطبوع بهار، زمستان به رخ پوستش کش یهوا در

 ... برنا تندتر برو... تونمینم-

 :دیرا به دندان گز شیلب ها برنا

 . آرومیکردیو زهره ترک مشک دختره ر ی. بیاریب نارویخوب شد نزاشتم آدر-

 سر قبرمون! ادیب دیحسام با م،یبر نیاز ا شتریب ن،یبش

 را ماساژ داد.  شیآب دهان قورت داد و مضطرب دست ها سوزان

 برنا... -

 هوم...-

 نشده؟ اون امانته! شیزیچ یعنی-

 ! یجمله رو دوبار گفت نیا-

 . ستیچپ برنا را نگر چپ

 . یکرد یادآوریکه  یمرس-



 تکان داد: یسر برنا

 قابلتو نداشت!-

 :دیچپ چرخ به

 شیچی! هشهینم یچیه ن،ی. آروم بشیشیجا ساکن نم هی. یمونیم ویویمثل -

 ... شهینم

 به سوزان قوت قلب داد.  یتکرار کم نیا و

ه تا برنا ب ستدیآنکه با یسوزان ب دند،یکه رس نیرحسیام یدر خانه  یجلو

 و زنگ را فشرد.  دیپر نییپا یدنبالش برود، فور

دستش را  یتو لیآرام در را باز کرد و موبا یبا ظاهر نیرحسیکه باز شد، ام در

 به سمت سوزان گرفت. 

 ؟یدینم لتویچرا جواب موبا-

 او را کنار زد و وارد شد.  سوزان



بده... بچه  لتویجواب موبا گهی! مستی... شوهرت حالش خوش نالی... لالیل-

 ال؟یکجاست... ل

 . اوردیحواسش نبود کفشش را در ب یحت

الم س نیرحسیفشرد، با ام یرا م ریکه دزدگ ینیشد و ح ادهیپ نیاز ماش برنا

 کرد. 

 چه خبر؟-

 در آمد.  رونیاو تا ب ی هیسوزان و گر غیج یصدا

 به داخل کرد و گفت: یاشاره ا نیرحسیام

 خواد بزاره دهن باز کنم! ی! انگار سوزان نمیتو تا بفهم ایب-

با  آن بود را یکه سوزان در پ یو باالخره آرامش دیپشت کمر او کش یدست برنا

 . دیخود د یچشم ها

 حسام!-



را در آورد و به سمت پسرک که هنوز هم سکسکه  شیخانه شد. کفش ها وارد

 را با خود داشت، رفت.  شیها هیپس از گر ی

 کرد، نشست و گفت: یکه او را از آغوشش جدا نم یسوزان کنار

 پسر؟ یخوب-

 توانست یبا ذوق و اشک به آغوشش رفت و مرتب سر تکان داد. حرف نم حسام

 بزند از ترس و بهت!

و  یآرام، با برنا و سوزان  به احوال پرس یبه محض به دست آوردن جو الیل

همه دور تا دور سالن،  اد،ینه چندان ز یپرداخت و باالخره بعد از گذشت زمان

 مبل نشستند.  یرو

 د. شدن نیرحسیدادن ام حیرا برداشته و منتظر توض الیل یتعارف یها شربت

و  تسیسوزان نشسته بود را نگر یپا یبه او رو کیکه نزد یحسام نیرحسیام

 سفر کرد.. شیپ یقیبه دقا
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 یدور و اطراف رو م نیا رمیو خودمم م سیپل یاداره  زنمی... من زنگ مالیل-

 ...برمیرو با خودم م لیم. حواست به خونه و تلفن خونه باشه. من موباگرد

 کرد.  یبا اشک سر تکان داد و شوهرش را راه الیل 

 شی. صداستیمجاور رساند. دور تا دورش را نگر یخود را به کوچه ها یک دینفهم

 نکرد.  شیدایاما پ دیها دور خود چرخ وانهیزد. مثل د

ف اطرا یها ابانیکوچه تا خ نیکامل ب یساعت بود که چرخ میاز ن شیب دیشا

 . دیحسام را بدهد، به گوشش نرس یآشنا که به او مژده  ییزد اما صدا

 دو دست گرفت.  نیدو زانو خم شد و سرش را ب یرو

اش شده او،  یکه تمام زندگ ی... آخ رخساره... چطور پسرت را به مردرخساره

 کند؟  دایپ



سوزن  یدر کالبدش نفوذ کرده بود. مثل سوزن زدن به لباس و جا یدیناام

 خورد.  یدر گوشش مانده بود و اکو م شیصدا یآن، جا یماندن رو

 کنم من...  کاریکنم... چ کاریچ-

 زد.  یتند م دلش

 آمد. یم رونیکند ب نفس

 بلند شود.  شیتوانست از سر جا ینم یحت

 زدند.  یپتک به سرش م انگار

 . دیرا شن لشیزنگ موبا یافتاده بود که صدا نیزم یرو چارهیب

 خواند. را ب الیکنار زده شدند و او توانست نام ل شیوقت برد تا اشک ها یکم دیشا

 !الیب...بله ل-

 شد؟ یچ-

 ساله را بدهد!0برگشتن حسام  دیبه او نو الیل خواستیشد. انگار م دیناام دشیام

 ...یچیه-



 را قطع کرد.  لیموبا و

 بود. اشک داشت؟ بله... بغض چه؟ آن هم بله...  داغان

 یحسام راحت نم ینخواستن ها نیچرا مثل رخساره از دست ا مرد؟ینم چرا

 شد؟

 یتا از دل خال ختیریخود م یاگر خاک قبر رخساره بود، بر سر و رو مطمئنا

 شود. 

 . زنگ خورد لشیکه موبا زدیساعت همانجا نشسته و با خود حرف م6به  بیقر

 نگاه کردن به مخاطبش، جواب داد: یب نباریا

 بله!-

 ؟یفاراب یآقا-

 خبرِ... یعنی بیغر یصدا

 ! تو....نجاستیپسرتون ا-



 کیکه تا او فقط  یو فقط به آدرس دیشن یمرد پشت خط را نم یشک صدا یب

 ربع وقت داشت، رفت. 

 دردمندش کند.  یها چهیاز ماه یآنکه گله ا یب دیدو یم

 بود؟ دهیاز کجا به او رس دنیسرعت دو نیکه ورزشکار نبود، پس ا او

 "ایرنت آ میگ"متعجب به سردر آنجا که نوشته بود  د،یبه محل مقرر رس یوقت

 . ستینگر

 کرد؟ ینت چکار م میگ یشد! پسرش تو مات

 . دیجوان د یدر آغوش مرد دهیاز آب و ترس سیکه شد، حسام را خ داخل

 حسام... بابا... -

 گرفت.  یبغلش جا یو تو دیبه سرعت به سمتش دو حسام

سوخت چه برسد  یزد که دل دشمن به حالش م یاز ته دل م یهق ها آنقدر

 بود.  دهیکه تازه طعم آغوشش را چش نیرحسیبه ام



و مهرش را به دل پدرش کشانده بود،  دهیهنگام به او چسب ریبدموقع و د دیشا

 داشت. سینف یارزش نیرحسیام یاما برا

 هینت شناختش و اوردش داخل. انگار  میگ یاز بچه ها یکی شیساعت پ مین-

آب  یها یکردن و تهشم بطر تشینااهل توش بودن، اذ یکه جوون ها نیماش

ش. شناخت میکردن و ترسوندنش. خداروشکر مشتر یسرش خال یرو شونویمعدن

 .میدکر دایونو پتلفن همراهت یمکافات هیش! به  دهیانگار قبال با همسرتون د

ه بود و حاضر ب دهیداد؟ به پسرش که محکم به او چسب یشاباش م یبه ک دیبا

 ...ایرها کردن نبود 

 بابا... -

 بار صدا زدن! نیاول نیا یداد برا یم جان

 ؟یاز خوش دیکش یم ادیزد و فر یشغلش را م یآبرو دیق دیبا زد؟یداد م دیبا

 کرد؟ یچکار م دیبا قایدق

 



" 

 

 و گفت: ستیآندو نگر انیم یبا اشک به مهر به وجود آمده  سوزان

چطور برنارو از  دمینفهم ن،یبه من زنگ زد یخداروشکر. خداروشکر واقعا! وقت-

 !رونیکشوندم ب یخواستگار

 لبخند زد: برنا

 نامزد شدن!-

 :دیبهت زده پرس سوزان

 واقعا؟!-

 باال انداخت: ییابرو برنا

 . یو بپرس یلبخند بزن دیجان! خبر ازدواجه. باخبر مرگ ندادم که سوزان -

 زد و ادامه داد: یچشمک

 انگار؟ یهنوز آروم نشد -



جمله  کی نیکه به وجود آمده بود را با هم یجو سرسخت و ناراحت کننده ا و

 رفع کرد. 

 دانست! یخدا م ،یآورد... اما ک یبرنا دل سوزان را به رحم م نیا آخر

درش پ ی نهیس یرو نباریکه حسام ا یباد گفتن همه به راه افتاد در حال مبارک

 سر گذاشته  و همه را به لبخند زدن واداشته بود. 

 است؟ نیجز ا یزیخانواده چ یمعن

 

*** 

 

 [62:78 64,78,68, ]ژست

#021 

*** 

 



 م؟یام بخر یو مهر نایواسه آدر میبخور یبستن میبر-

 زن! نیشده بود ا بچه

 واسه جفتمون! یکند یقبر م یآب شد؟ واسه اومدن که داشت ختیشد؟  یچ-

 . دیخند

بهانه شاد بود. خداراشکر که باالخره حسام به پدرش لبخند زد. مطمئنا االن  یب

 . زدیرخساره هم به ان ها لبخند  م

 برنا...-

 هوم!-

 او تنگ شده بود.  یجانم گفتن ها یبرا دلش

 کند؟ غیدر خواستیم

 برنا!-

 :دیبه راست چرخ برنا

 جونم!-



 جان! یا

 نره! ادتی ی! بستنیچیه-

 . دیبه دل برنا چسب نیریش یلیاش خ یشده بود و بچگ بچه

 ...گمیم-

 زد.  نینمک یخرج شاد بودنش کرد و لبخند ینگاه مین برنا

 بگو!-

 !دمیشد؟ من اصال نفهم یچ ینامزد-

 را کج کرد و گفت: شیلب ها برنا

 ...یمنو فراموش کرد ی چارهیبود که خواهره ب گرانیحواست پرت دچون اونقدر -

 به سمت برنا برگشت.  کامال

 .ستین نطورینه... نه واقعا ا-

 او گرفت: یسوزان، دست جلو فتادنین یگرفت و برا ترمز

 . آروم باش. دمیباشه بابا! فهم-



 . دیرا کش یو دست ستادیا یفروش یبستن یجلو

 کنم! فیشو تا برات تعر ادهیپ-

 رو نشستند.  ادهیپ یکیدر نزد یزیدستور برنا عمل کرد. پشت م به

 گذاشته و در هم قفل کرد... زیم یدو دستش را رو برنا
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 انداختند. شانیانگشت ها یها را تو حلقه

 . دیدرخش یهر دو جوان م یها چشم

 چگاهیبود که ه یکردند اما برنا حواسش به پدر یبا لبخند نگاهشان م همه

 نکرد.  قشیتشو

 نکرد.  یداماد شدنش تالش یبرا چگاهیه



قبول کرد  یخنث یلیقصد ازدواج کرد و زن خواست، خ ایآن زمان که برد یحت

 گذاشت.  شیو بعد از مش مش قدم پ

 او پدر بود؟ واقعا

 . دیکش ششیبه ر یو دست دیکش یپووف

 . دیاش را بوس یشانیچسباند و پ شیخواهرش را به لب هارفت و سر  جلو

 مراقب خودت باش! مبارک باشه!-

 اش گرفت و به طرف ستار رفت.  نهیطرف س کیرا  او

 تنش را با تن ستار پوشاند و کنار گوشش گفت: گرید مهین

 برسه! بیآس شییبه تار مو خوامی! نمستیصاحب ن یب-

 یلحظه از خواهرش مراقبت م نیداد تا آخر نانیسر تکان داد و به او اطم ستار

 کند. 

باز شد و باالخره برنا توانست خود را به مش مش  گرانید کیتبر یکم جا برا کم

 برساند. 



 کرد: کیاو نزد یباران را به لب ها ینامزد ینیریو ش دیکش کنارش

 از دستم بخور!-

 دهان باز کرد و خورد.  لیم یمش ب مش

 ؟یکجا بود-

 .ستیداد و به باران و ستار نگر هیاپن تک یرا به لبه  دستش

 . یکه تو دوست ندار ییجا-

 اون زنه؟! شیپ-

 تو دستش ماند.  ینیریعقب آمد و نصف ش دستش

 اسمش سوزانه!-

 شد.  دهییمش مش به هم سا یها دندان

 آره. شده مسئول سوزوندن خانوادمون!-

 خند زد.  شین برنا

 من ارامشه.  یبرا-



 :ستادیا نشانیجلو آمد و ب دبارا

 ؟یخورینم ینیریش-

 مادرش نگاه کرد و با طعنه گفت: به

 ممنون صرف شد!-

در هوا تکان داد و  یدست ،ینیریآمد و بعد از برداشتن ش رونیب شیاز جا باراد

 گفت:

 !یبا ی. پس باستمیخواهان جنگ ن-

 از آن دو دور شد.  و

 :دیو از مش مش پرس دیباراد خند به

 بود؟من متوجه منظور مادربزرگ ستار نشدم! یباران چ طیشرا-

 !قبول کردن م،یگفت ی! هر چهیرسوم ما چ یدونیبها که خودتم م ریو ش هیمهر-

 زد.  پلک

 دونه دختره! هیقبول کنن!  دیبا-



 کرد.  یتوجه یاما ب دیرا شن لشیموبا امکیپ یصدا

 ییخودنما شیبچپاندش که زنگ خورد و اسم سوزان بر رو بیج یتو خواست

 کرد. 

 جونم!-

 برنا... برنا بدو حسام فرار کرده!-

 

" 
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 :دیرا به دندان گز شیلب ها سوزان

 ! فکر کنم بدجور گند زدم!دیببخش-

 . دیبود را به سمتش کش زیم یکه رو یا یبستن برنا



 !یبخور خنک ش-

 گرفت و با ولع خورد.  شیدست ها یرا تو یبستن یتعارف کاسه  یب

 ...ی! واقعا مرسیمرس-

 زد و گفت: یلبخند شیبه اشتها برنا

 . زمیعز خورمیهمش مال خودته! من نم-

 به او مزه کرد.  یبستن یاز مزه  شتریگفتنش ب "زمیعز"

 تو هم بخور... -

 ع به خوردن کرد.اش را آهسته شرو یکج کرد و بستن یخنده ا برنا

 افتاد... یاتفاق م یداد، حتما معجزه ا یزن را درسته قورت نم نیامشب ا اگر
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 سوزان!-



 دهان گذاشت.  یپر کرد و تو یقاشق سوزان

 هوم!-

مسابقه دارم و تمام مدت  گهی! من سه روز د؟یمن باش شیامشب رو پ شهیم-

 !نمتینتونم بب گهید دیمشغولم. شا

 هوا معلق ماند.  یسوزان تو یها دست

 صبر! ایآمد! خدا یکردن هم به او م یدوانده شد. جوان شیبه گونه ها گرما

 که! یدونی... مشمهیآخه دخترم پ-

و  یکه شب رو با من بگذرون نهیدختر خوب! منظورم ا ستین دنیمنظورم خواب-

 خودت! یخونه  یخواب بر یبرا

 :دیلب به دندان گز سوزان

ه با ک ییجا هیکنم برم  یاسباب کش دی. تازه باستیمن ن یاونجا که خونه  -

عقد باران و ستار  یبزار برا گهیگم، م یام به مهتاب م یبودجه م بخونه. هر چ

 !یکن کاریچ دمیم حیکه اومدم واست توض



را  اش یبستن یکاسه  یانداخت و با انگشت اشاره اش لبه  ریسرش را ز برنا

 لمس کرد. 

 خودته! یاونجا خونه -

 . دیخند سوزان

 یکدوم زحمتمه قربان؟ بعدشم از مال پادشاه م ی هیهد نیواقعا! ا یمرس-

 !؟یبخش

 گفت: د،یخند یکه م یسرش را بلند کرد و چشم در چشم سوزان کبارهی به

 !دمشیخودم به تو م یاون خونه مال منه و من با اراده -

 زد؟ یم خی دینبا یسوزان سوخت. مگر با خوردن بستن یها لب

 ؟یگیم یدار یتو... تو چ-

 جواب داد: الیخیب برنا

و مهتاب رو به تهران کشوندم! کل  دمیخونه ت سوخت من اونجارو خر یوقت-

 !نهیقصه هم



 یم شیها ییداشتن پرنسس از دارا یکه برا یا هیشوال ایمرد برنا بود  نیا

 گذشت؟

 داد.  هیتک یو به صندل دیکش یبستن یاز کاسه  دست

 ؟یکنیتو م هیچ نکارهایبرنا... ا یوا-

 گذاشت: زیم یرا رو شیبه جلو خم شد و دست ها برنا

 !یعاشق-

 در دلش آب شد.  قند

 را داشت؟  اقتشیل

 ازت تشکر کنم؟! ایباهات دعوا کنم  دونمینم-

 پوزخند زد: برنا

راه  نیبهتر انبرهایخودتو به همونجا برسون! م ،یتر کینزد شتریبه هرکدوم ب-

 ها هستن!

 دهان جمع کرد.  یرا تو شیلب ها سوزان



 !شهینه هم-

 شانه اش را باال انداخت: برنا

 ...دیخودت م یپس هر کار-

 :دیحرفش پر انیم یآن یپلک زدن با

 یگاه روز ها هی. ممنون که دارمت! ممنون که تکشمیپ یازت ممنونم که هست-

 برنا! یبد و خوب من

 لبخند زد: برنا

 دستات!-

 گنگ نگاهش کرد: سوزان

 دستات رو بده!-

 تو مال  عام؟!-

 کرد: سیرا با زبان خ شیلب ها برنا



گذرونم، درخواست آرامش  یکه شب و روزم رو با فکرش م یمن فقط به کس-

 کجاش گناهه؟ نی! ادمیم

 باال انداخت: ییابرو

 ثوابه! نیکنم ع یواال من فکر م-

 و عاشقانه نگاهش کرد.  دیخند یرستانیدب یمثل دختر بچه ها سوزان

 رد کرد و به او رساند.  یبستن یرا از کنار دو کاسه  دستش

 قانع شدم!-

 انگشت یرا تو شیسوزان، سر کج کرد و آهسته انگشت ها یبه چشم ها رهیخ

 کرد.  ریخود اس یها

. تمسی. انگار ک مرد نکنمیمو گم مپانکن سوزان، نکن که من دست و  یدلبر-

 ...کنهیتو فقط ارومم م یلعنت یدستا نیانگار که ا

 باشه!-



 یدر تب عشقش! جانش داشت در م مردیفقط باشه؟ المصب داشت م باشه؟

 آمد...

که معلق بود را با بلند شدن و روبه  ییو هوا نیزم انیو م دیکش یقیعم نفس

 برد.  نیاز ب ستادن،یاو ا یرو

 م؟یبر-

 را برداشت.  فشیک سوزان

 !میبر-

 رفت.  یخود م یرساند و بعد به خانه  یاو را به خانه اش م دیبا

 کرد.  یم نیتمر برزیبا فر دیاز شب با یمین تا

 وقت بود!  نیرحسیام یزندگ انیتا پا گریسه روز د فقط

 سه روز... فقط

 گفت: یکه شدند، سوزان با فکر آن نیماش سوار

 برنا... -



 کمربند خود را بست.  برنا

 جانم...-

هستن، اتاق  نامیو آدر ی. چون مهریما بمون شیامشب پ یتونیم یاگر بخوا-

 !میاضافه ام دار

 سوزان قصد جان قلب او را کرده بود.  انگار

 بوسه بارانش کرده و مردم را به نظاره بگذراد؟ نجایهم دیترس ینم

 شد و کمربند او را هم بست.  خم

 !تا؟یوریسن یرو بزارم به حساب چ یش خدمتخو نیا-

 . یتنها بر ادیخب دلم نم-

 کرد و... یاش م وانهیحرف ها آخر د نیا

 !شهیشب تموم م0دارم. ساعت  نیامشب تمر-

 !ایب یمنتظرتم! اگر خواست0پس من ساعت -

 نه واقعا نخورتش؟!  نخورتش؟



از گونه اش  یبوسه ا یکیتار ی. تودیجلو کش یرا کم نیزد و ماش یچشمک

 . دیگرفت و عقب کش

 !گهیروز د هیواسه  مشیبزار-

 تن سوزان آب شده و نگاهش آتش گرفتند.  یها خی

 داشت؟! ینگه م دیتناقض ها را در کدام اندام از بدنش با نیا
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 بودند.  دهیتخت دو نفره، هر سه نفرشان خواب کی یرو

 و مهرانا! نایآدر سوزان،

 !دندیخواب یتخت م یو حاال با ارفاق رو نیزم یرو میقد

 گذاشته بودند.  نایشکم آدر یو دست بر رو دهیو سوزان به پهلو چرخ مهرآنا



 شیچشم ها یکردند. دخترک گاه یم فیتعر شیخوش برا انیتلخ با پا یا قصه

 داد.  یبعد با لبخند گوش م یا قهیباز و دق

، را تجربه کند یمادر یالزم نبود ب گریمادرش را در کنار خود داشت و د نکهیا از

 . دیگنج یآنقدر خوشحال بود که در پوست خود نم

 ندیبسته نگاهش کرد بب گریچشم باز و چشم د کیکه تمام شد، سوزان با  قصه

 نه که... ایخواب است 

 ...یمامان-

 کرد. نچ

. بخواب مامان... بعدا یداریو تو هنوز ب دیخواب ی. خاله مهریخوابینچ! تو نم-

 ها...  شهیم فیچشم هات ضع

 :دیگذاشت و پرس شیلب ها یاشاره اش را گوشه  انگشت

 کنن؟! یم یشاهزاده ها و پرنسس ها با هم عروس شهیچرا هم-



 یشان، تالش م یبه پرنسس زندگ دنیرس یشاهزاده ها همه مثل برنا برا چون

 کنند. 

 رم!دخت شهیم یپر از بد ایدن یوگرنه همه  فتهیاتفاق ب نیا دیچون... چون با-

 مادرش قرار داد.  ی نهیس یبالشت برداشت و رو یاز رو سر

 ...یوا-

 بود.  یهم دوست داشتن شیها ترس

 . دیلب به سر دخترکش چسباند و محکم بوس سوزان

 بخواب اصال. هوم؟ نجای. همیمامان قربونت بره اله-

 سر تکان داد.  نایآدر

 . یباشه مامان-

 را بست.  شیچشم ها و

 کرد.  یم ییبازش هنوز رخ نما یپشت چشم ها ایسوزان دن یبرا اما



دانست در  ینم گریهم تعجب... خودش هم د دیپر از عالمت سوال! شا ییایدن

 بگذارد که حال دلش خوب شود.  یچه عالمت شیجمله ها انیپا یپ

 . یمامان ریشبت بخ-

و انگشت خود را  دیاش بود را کش نهیس یچپ دخترش که رو یگونه  تهآهس

 . دیاو بوس یگونه  یجا

 مامان! یزندگ ریشبت بخ-

 

* 
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 از برنا نبود.  یرفتن به سرکار بود اما خبر ی آماده

 بود که با هم بروند. دهیرس یامکیاز آماده شدن، پ قبل



نشدن مهرآنا و دخترکش،  داریب یاز سالن نشسته بود و برا یمبل یاو رو حاال

 رفت.  یور م لشیصدا با موبا یب

 را برداشته و به سمت در رفت.  فشیک د،یرا که شن فونیآ یصدا

ود کنار در ب یجاکفش یمناسب از تو یکردن کفش دایرا باز کرد و مشغول پ در

 مهوش ماتش کرد.  یکه صدا

 سالم!-

 کرد. یسگک کفش ماند و نفس خال یرو دستش

 . دیبه مشامش رس یبد یبو چه

 را بست.  یرا کامال باز کرد و در جاکفش در

 تو! دییسالم. بفرما-

 عالمه حرف در خود داشت.  کیمهوش در هم و نگاهش  یها اخم

 !ستیبرنا که داخل ن-

 است! بیاز فرزند؟ عج ترس



 را به چپ و راست تکان داد.  سرش

 ... دییانه! بفرم-

 . اوردیب شیبرا یزیاو نشست خودش به آشپزخانه رفت چ تا

 دو کالم حرفمو بزنم و برم! ایخورم. ب ینم یزیمن چ-

 حس کرد.  شیگلو یکیمعده اش را در نزد دیتلخ که اس یتلخ! به حد چقدر

 اپن رها کرد.  یرا رو فیدر آورد و و ک فشیرا از ک لشیموبا

 مبل نشست و گفت: یمهوش رو کنار

 !شنومی! مدییبفرما-

 رک شروع به حرف زدن کرد: مهوش

 !نیداشته باش دنیرس یبرا یبا برنا راه خوامینم-

 . دیرس شیبه گلو دیاس

 شم! یبچه دار نم ی وهیمرگمم حاضر به ازدواج برنا با زن ب یمن تا لحظه -

 . دیبه دهانش رس دیاس



 دهانش گذاشت و از جا بلند شد.  یرو دست

 !خوامیمعذرت م-

 بودند، رساند و در را بست.  دهیکه مهرآنا و دخترکش در آن خواب یرا به اتاق خود

 برنا! ایبود؟ او  یک مقصر

 .دیبه صورتش پاش یرفت و آب یبهداشت سیسرو به

 اش سراسر درد شده بود اما به رسم ادب تحمل کرد و برگشت.  معده

 بشه.  داریب نایادر خواستمی. نمدیببخش-

 بود.  لنتیحالت سا یرو یزنگ زد. گوش برنا

  کند. یبا او همراه تواندیو نم نجاستیکرد مادرش ا یاش م یحال کطوری دیبا

 اتصال را لمس کرد اما نگاهش را به مهوش دوخت.  ی دکمه

 که نگاهش  دلسوز اما زبانش آتش بود.  یمهوش



.. .رونیب یپسرم بر یجا اومدم که قسمت بدم به جون دخترت از زندگ نیتا ا-

هاتو  خواستنت ،یکرد تویکنه. تو جوون یزندگ وهیزن ب هیپسرم با  خوامیمن نم

 .ستین نی... حق پسر من ایداشت

 یدر مورد زن نطوریشود ا یم یمادر راض کیاشک ها از ته دل بود؟ چطور  نیا

 شود حرف بزند؟ یم یگریکه دختر مادر د گرید

 کنم! یبرات م یبگ یهر چ-

 بدهد؟ خواستیم یعشق ی رشوه

 شم! یم زتیکن-

 سر خرمن؟ یوعده  ای

 فقط بزار بچه م دلشو از تو بکنه و بره!-

 ممکن! ریغ یبدتر از آن! خواسته ها ای

 زاپاس برنا باز و او وارد شد. دیحرفش تمام نشده بود که در با کل هنوز

 نجا؟یچه خبره ا-



 اتاق نگه داشته است.  یشده و مهرآنا او را تو داریکه دخترش ب دانستیم

 خود داشت.  یشد، آدم خواب که جا یصداها مرده زنده م نیا با

 شد.  بلند

 برنا اروم باش!-

به وقت خان بودنش  شیبرنا او را به سال ها پ یبلند شد. طوفان چشم ها مهوش

 برد. 

 ؟یخوایم یچ نجایا یشده مش مش؟ اول صبح یچ گمیم-

 بود.  یمشت و نگاهش زخم دستش

 بود.  دهیمش مش را از پشت خط شن یحرف ها حتما

ک که پشت مردم یکه کلفت شده بود... با خون یشد. با رگ گردن کینزد یکم

 شده بود.  میقا شیها

مگه من با تو اتمام حجت نکردم به انتخابم دست نزن.  ؟یگفت یتو به سوزان چ-

 نکن. حال منو خراب نکن...  شیدستکار



 انداخت.  ریسر به ز نه،یو دست به س ستادیکنار مبل ا سوزان

تو  یزن به من جواب نه داد بخاطر فکر االن تو! به خاطر فکر امثال تو! وقت نیا-

 به زن من بزنه...  تونهیم یهر انگ بهیغر ،یکن یفکر م ینطوریا یکه مادرم

 :دیمش لب به دندان گز مش

 زن مناسب...  نیا-

 . دیحرف مادرش پر انیم

من  انتخاب یو گفت یستادیکس و ناکس ا یمگه بابا مناسب تو بود که جلو-

 !نه؟یا

 رفت.  جلوتر

  شد. یصورت مش مش فوت م یکالفه اش تو یبود. آنقدر که نفس ها کینزد

 حیرجکه با کارم ت یفکر کرد نیاصال به ا ،یداد حیکه منو به بابا ترج یزمان ای-

 . دمیم ادیدادن رو به پسرم 

 . دیمش ابرو در هم کش مش



 !یاون زمان بچه بود-

 . پر از حرف!کیستری. هدیخند

در  یایم هنکیو بگو پشتتم. نه ا ریاالن بزرگ شدم. پخته شدم. پس پشتمو بگ-

 زن و... نیا یخونه 

مچنان به پارکت مبل نشسته و نگاهش ه یرو گریحال د یکه ب دیرا د سوزان

 است.  رهیها خ

 تو؟ یخوب-

 تنه له اش کرده بود.  کیزن  نیخواست با مش مش هم زبان شود. ا ینم یحت

 باال کرد و فقط گفت: سر

 !ستیدخترم بفهمه واسش خوب ن ن؟یطولش ند شهیم-

 تکان داد و دست مش مش را گرفت.  یسر برنا

 .میحرف بزن رونیب میبر-

 مش پوزخند زد: مش



 ؟یریو از رو نم کنهیم رونتمیب-

 برد.  رونیدست مش مش را گرفته از خانه ب همچنان

شد،  یم برنا بسته ی لهیکه به وس یو به در دیاش کش یشانیبه پ یدست سوزان

 . ستینگر

 شد: رهیو به سقف خانه اش خ دیکش یپووف

 !ریبخ یشد ذیکه از اون مستف یدیسوزان جان! صبح جد ریصبح بخ-

 خواهرانه! یشد. آغوش دهیپشت به آغوش کش از

 ؟ینشونه! هنوز خوابه خرس خانوم! صبحونه خورد یزیگوش دخترتو گرفتم چ-

 اسارت مهرآنا سر تکان داد: انیم همانجا

 آره! تو برو بخور!-

 فرو کرد. خچالی یبه آشپزخانه رفت و سر تو مهرانا
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 .دمیحرفاتونو شن-

 را قائم آن کرد.  شیرا پشت اپن رساند و ارنج ها خود

 . دمیمادر برنا رو شن یحرف ها یزدم؟ بهتره بگ  یمگه من حرف-

 :دیکش یپووف

 کنم؟! کاریبه نظرت من چ یمهر

 کند، گفت: دایکوچک پ یتا تابه ا زدیکه ظرف ها را به هم م یدر حال مهرآنا

 به قلبت گوش بده. به برنا گوش بده!-

 گاز گذاشت.  یکرد و رو دایپ یا تابه

 به مادرش توجه نکن!-

 . ختیرا ر روغن

ازدواج  یاتنگن ی. بارها پشتتو پر کرده. تورو توهیبرنا بارها ثابت کرده مرد زندگ-

 قرار نداده. 



 مرغ را شکاند.  تخم

 ازدواج داد اما باز هم تورو تحت فشار نزاشت.  شنهادیدخترت به تو پ قیاز طر-

 . دیبخش ینیرا چ غشدما

اومد اما خب... االن اعتقاد دارم آدم  یازش خوشم نم یلیدرسته اول ها خ-

 !هیخوب

 لبخند زد.  سوزان

 هوم!-

 :دیخند مهرآنا

 حاال گهیخوشبختت کنه. د تونهیم یعنیخندونه  یاخمو رو م یکه تو نیهم-

 !یش رو خود دان هیبق

 گفت؟ یدرست م مهرآنا

 کرد؟! یرا چه م مهوش

 زنگ خورد.  لشیکه موبا دیبگو یزیبست و خواست چ چشم



 برنا بود.  ی شماره

 بله!-

 !میتا بر ایب-

 داشتیتا ظهر دخترک سوزان را نگه م دیزد و او اشاره داد برود. با دیرا د مهرآنا

 چراند.  یبد از ظهر را م فتیو ش

 خودم برم؟ یخوایم-

 اعصابم! یب یکاف ی! با من بحث نکن سوزان به اندازه ایگفتم بدو ب-

 رفتن از جا بلند شد.  یگفت و برا یا "باشه"

 به مهرآنا زد و گفت: یچشمک

 . گردمیمراقب باش! ظهر برم-

 . چشم!زمیبرو عز-

 شد؟  یروز ها تمام م نیا

 و کجا؟! یک



 

* 

 بود.  رهیکولر خ یبه پره ها نگاهش

 . اون مادرته!نمیبچ وارید نتونیب تونمیبرنا من نم-

 برنا مشت شد.  دست

 مخم رژه رفته! یمش مش رو یکاف یتو پرم؟ به اندازه  ینزن یکیتو  شهیم-

 :دیپرس یخواست ول ینم

 بهش! یگفت یچ-

 و آهسته ماساژش داد: دیاش کش قهیشق یرو یدست برنا

در  دیایب فتونهیانتخاب منه! گفتم که در صورت خواستنش وظ نیگفتم که ا-

قبول کنه. گفتم درسته سوزان  یمنو به غالم نیخونه ش و ازش خواهش کن

 و کشمیمن در عوضش جور جفتمونو م یدوئونه ول یکله ش پره و من و سر م



راه  ای ش،راه باز کن با ای. گفتم میرسیم میخوا یکه جفتمون م یزیتهش به چ

 الاقل سد نزن! ،یستیکن! مرد همراه ن یخال

 چشم بست: سوزان

 اون... یول-

 برنا باال رفت. یصدا

کنه نداره. مش مش  شیمنو مخل آسا یزندگ نکهیحق ا یاره اون مادرمه ول-

 . یداد لیرو تو تشک امیاز دن یقبول کنه گوشه ا دیمنه اما با یایتمام دن

... نه نیا یعنی! مرد دیپرست یشده بود را م کانیکه به سمتش پ یانگشت چقدر

 اش را دستخوش طالق کرد! یکه فقط زندگ یرادیآن ه

 نه؟!  ایتونستم بفهمونم -

 :دیدهان کش یرا بست و تو شیها لب

 کجا رفت؟-

 گرفت.  آرام



 آهسته تر شد: یکم شیصدا

 معطلت کنه! ادیز خواستهیدر منتظرش بود. انگار خودشم نم یجلو یتاکس-

 و ادامه داد: دیسوزان را شن یکالفه  پووف

 ؟یبه من قرض بد هیروح یمسابقه کم یبرا ستیبهتر ن-

 کردن! یو پشت خال یعذاب روح نهمهیحقش نبود ا واقعا

 زد و به سمتش برگشت: یزورک لبخند

 قربان تا برات حاضر کنم؟! یخوایم یچ-

 مهربان جواب گرفت: یلبخند

 !خوامیسوزان خوشحال م یعدد قرص با مزه  هی-

 

* 
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 "مت هفدهم: قسمت آخرقس"

 کرد.  ینگاه م شیرو یبه جلو رهیخ رهیخ

 رفت؟ یم  شینایآدر واقعا

 برم! خوامیمن که نم گه؟یم یآقائه چ نیمامان... مامان ا-

و دست دخترکش  ستادهیا یاما او مثل مسخ شده ها گوشه ا دیجنگ یم مهرآنا

 را محکم گرفته بود. 

که از جگرش بود. از اعماق دل خودش زاده شده بود. فقط خون و رگ  یدخترک

ف انصا تیبنا کرده بود... انصاف بود؟ ان همه عذاب و اذ گرید یاش را زن شهیو ر

 بود؟

 اما تکان نخورد. ختیر اشکش

نه  دینفس بکش توانستیبزرگ جا شده و به هوا رفته بود. نه م یدر حباب انگار

 عرضه؟ یمادر انقدر ب توانست نفس بدهد. یم



 

Annem 

 مادرم

Hani eski zaman masalları anlatır 

Hüznümü huzura dolarsın 

 یکنیم ییبازگو  میکه داستان گذشتگان را برا یوقت

 !یکن یو اندوهم را به آرامش بدل م غم

 زد.  یداد م مهرآنا

 برم...  نیدخترمو بد یچ یعنی که؟یتو مرد یگیم یچ-

 . ندینبود که بب ایدن نیرو شد اما او در ا ییورقه ها انگار

ت گف یم یکیکرده بود!  ریدو پرستار گ انیرفته و م شیبه شش سال پ او

 داد.  یفرزند داشتنش را م یبا لبخند مژده  یگریدخترت مرده و د

 میاو تقد یو اشکش را به موها دیسر دخترکش کش یلرزانش را رو یها دست

کرد.  یکرد. حسش م یبود که لمس م یبار نیآخر نیا دی... شادیکرد. شا



 نیآخر نیا دی... شادیگفت. شا ی. نگاهش به او سالم مخوردیدستش به او م

 دیا. شتداش دنیعشق ورز یبرا یوقت گرید دیبود. شا یاش م یلحظات مادرانگ

ببند  شیها دیشا یبه گلو یتوانست طناب ی... کاش مدیخند یبه او نم ایدن گرید

بعد  که یآتش یرو یفرار کند... برود و با رفتنش آب خنک شینایو به همراه آدر

 !زدیبر رد،یگ یاز آن ها شکل م

 ول کن دست بچه رو... گمینفهم دارم م ی کهیمرد-

 بود که آن ها را جدا کند؟ یک ایبرد

Kaşım gözümden çok içim bir parçan 

Annem sen benim yanıma kalansın 

 شده است کپارچهی، روحم با تو  میاز چشم ها و ابروها ترشیب

 یمان یکنارم م شهیتو هم مادرم

Hani bir biblon vardı kırdığım 

Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın 

 بود که آن را شکستم ینتیز یش کیدارم  ادیب



 یدیکش یادیآن  رنج و اندوه ز بخاطر

 

 . زدیهنوز هم داد م مهرانا

 . ردیبه نام پدر قرار بگ یزیآن دو فعال چ نیب خواستیاما نم دانستیهم م او

 ایکرد؟  شیکه رها یرادیسوزان بفرستد؟ ه یخدا را به کدام مرد از زندگ لعنت

 و سوزان شده بود؟! ایبرد انیم یکه پل ییبرنا

آمده  انیکه با او بردن آدر یو سرباز ایکرد دست برد یبا تمام قوا تالش م مهرآنا

 شد؟یشد. م یکه نم ییبود را جدا کند اما تنها

اما سوزان انگار مرده بود! مرده  اورتشیزد به خود ب یبه صورت سوزان م یلیس

 . ختیر یمتحرک که فقط اشک م یا

خاموش فرا  یادیرا فر زیچ کی... قلبش... جگرش...اعضا و جوارحش فقط دلش

 گرفته بود!

 !نایآدر



 

Ama bil ki ben de parçalandım 

Annem ben senin yanına kalanım 

 شدم نیبدان منم مثل تو اندوهگ اما

 مانم یهستم که کنارت م یمن کس مادرم

Annem annem Sen üzülme 

Sözlerin hep yüreğimde 

 در قلبم هست شهیهم تینباش  ، حرف ها نیمادرم  تو اندوهگ مادرم

 

 قلبش! آرامش افکار مسمومش! یدانه  کینازش!  دختر

 مامان... -

نباشد.  شیب یخواب یلحظات نیآخرش نباش! کاش ا یصدا زدن ها نیا کاش

 . دنیب یشود و دخترش را در برش م یم داریمهرآنا ب یکه با تکان ها یکابوس

 ... اما...کاش



 ... ستی. خواب نستیواقع نایآدر ی هیگر یصدا

ه با پارچ یکه فرق یزاند چه برسد به دل مادرسو یکه عرش خدا را م ییها هیگر

 شده نداشت.  کهیچهل ت ی

 کور خورده، گره خورده بود.  یمثل دو طناب در هم گره  دستانشان

 بود که آن ها را جدا کند؟ یک ایبرد

 مامان تورو خدا نزار منو ببره... -

 که به او گفته بود. چه بود؟ یآخر ی قصه

 گفت؟ یقصه نم گرید یعنی! پرنس و پرنسس! آهان

 نیها ا یخداحافظ یشد. همه  یگم م نایآدر یدر موها شیاشک ها البیس

 همه عذاب آور بود؟

ا با ر شیاما نتوانست... انگار لب ها دیبگو یزیتکان خورد. خواست چ شیها لب

 نخ و سوزان دوختند. 

 ... یمامان-



 تمام شد.  و

 کنده شد.  دستش

 را بردند.  دخترکش

 را جدا کردند.  جسمشان

 کشانده شد.  نیزم یرو

 دنبالش رفت.  به

 او پر از آب.  یدخترک پر از آب و چشم ها یها چشم

 دخترکش بسته! یاو بسته و لب ها یها لب

 

Annem annem Gel üzülmeBen hala senin 

Dizlerinde 

 هستم تیزانوها یمادرم . بخاطرمن ناراحت نباش . من اکنون رو مادرم

Uzayan sohbet gecelerinde 



Rolleri unutup dost oluruz 

 هر شب یادامه دار و طوالن یحرف ها انیم در

 یشدیخود را فراموش کرده و دوست من م یمادر نقش
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 شد.  دهییسا نیزم یرو شیزانوها

 کرده بود.  ریآب و علف گ یب یابانیدر ب قلبش

 ماند؟ یزنده م یعنی

 یکاف شیلب ها یصحرا یخشک بود؟ آب چشمانش برا شیچرا لب ها پس

 نبود؟

 شده بود... الل... الل

 بغلش رفت.  ریز یدست



 کرد.  بلندش

 هم بنده اش...  دیخدا! هان؟ شا دیبود؟ شا یک

 داخل خانه کشانده شد.  به

 برد؟ یرا به خانه م نایآدر یک

 مبل خوابانده شد.  یرو

 زانو بهتر خواب یگفت... رو یقصه م شیخواباند؟ برا یم را با آرامش نایآدر یک

 یدفترچه ا یها را تو نیخوابد ها! کاش ا یرود ها! با نوازش دست بهتر م یم

 نکند...  یبینوشته بود! دخترکش غر

 کشانده شد.  شیپتو رو 

 سردش نبود؟ نایادر

 پاک شد.  اشکش

 کرد؟ یپاک م یرا ک نایادر یها اشک

 



Bizi bağlayan bu kan değil yalnız 

Annem biz birbirimize kalanız 

 ستیما ن یکینزد لیتنها دل خون

 میمان یم گریکنار همد شهیهم یما برا مادرم

Ben kararlı uçarken yolumda 

Sen çatık kaşlarının altında 

 من با پرواز مقدر شده است یزندگ ریمس

 غم و اندوه نشسته است تیابروها ریز و

 

 فرو رفت.  یقیبه خواب عم شیبه بازو یزیچ قیامد اما با تزر ینم خوابش

 که کابوس ها همراهش بودند.  یخواب

 تکرار شد.  ،یتکرار یویسنار

دست  یرا تو نایکه حکم بردن آدر یآمد... در خانه اش را زد... با سرباز ایبرد

 داشت. 



 مرده به نام یبا قلب! ییمحکم به نام جدا یواریرا بردند... او ماند و د دخترکش

 خاطره! گاهیجا

 شد؟ یهم مثل عشق فراموش م یمادر

 نه...  ایشد  یروح م یکردن، سرد و ب یکردن هم مثل عاشق یمادر

 صبر... صبر... ایخدا

 

Her yeni güne sevgiyle başlarsın 

Annem sen benim yanıma kalansın 

 یکن یروز را عاشقانه شروع م هر

 !یمان یکنارم م شهیتو هم مادرم

 

*** 

 



 

 اول! راند

 

اش چسباند  ینیمچش بست! مچش را به ب یسوزان را رو ادگاری یرو سر ابتدا

 و مدهوش شد!

 نبود. نه؟! یرفتن نیبو از ب نیا

 .محکم کرد شیبا دقت دستکش ها را به دستش کرده و مچ بند را برا برزیفر

را باز و بسته کرد. دلش در کنار  شیداد. چشم ها یدهانش جا یرا تو ریگ لثه

 یمبارزه اش م گاهیکرد که امروز جا یم ریس یسوزان اما جسمش در رختکن

 شد. 

 ...یکن یکار دینره چطور با ادتیامروز روز توئه برنا! -

کرد  یم یادآوریداد و مدام به او  یرا ماساژ م شیبا دو دست بازو برزیفر

 حرکاتش را چطور انجام بدهد. 



 یجواب بده برنا! فقط ضربدر یبه چپ و چپ به راست رو با ضربدر راست-

 . باشه پسر؟دهیجواب م

 سر تکان داد.  فقط

 زد.  یشور م بیکرد؟ دلش عج یکجا بود و چه م سوزان

و  دیجو یوارد رختکن شد. استرس داشت. مدام پوست لبش را م نیرحسیام

 . دیمال یرا به هم م شیدست ها

 گه؟ید یبرنا اماده ا-

 آمد.  یها پوزخندش کم تر کش م ریآن لثه گ با

 آره برنا؟-

 و مرض! آره

 گرفت. مردک مفت خورد متقلب! یزبان به کام م کاش

 بود! یکاف نیهم فقط سر تکان داد و هم نباریا

 را پاک کرد.  شیعرق ها برزیفر



 او را از جا بلند کرد.  د،یبه رختکن رس نگیر یکه از رو یزنگ یصدا

به  نیرحسینگاه ام دانستیکه م یرفت. در حال رونیاز رختکن ب برزیفر کمک با

ت به دس یاو، برا یکه با خبر بود از قلب در حال سکته  یدنبالش است. در حال

 به نام پول!!! یزیآوردن چ

 دور و اطرافش را از نظر گذراند.  طیمح

سکو  یمخصوص پوشانده بود. رو یکه دور تا دورش را کش ها یمربع ینگیر

 کردند.  یم قیرا تشو بشیرق اینشسته و او  یمردان و زنان رهیت یها

 تابانده شد.  بشیاو و رق یبر رو نور

 . ستادیا نگیاز ر رونیبانداژ پوشانده شده ب ییپاها با

ه مسابقه ک هی! میمسابقات بکس در خدمت شما هست ی. از سرونیخانوم ها آقا-

 ساالنه ارزش داره! نالیف یبرگشت نداره اما رفتش به اندازه 

 را!  برزینه فر دیشن یرا م نیرحسیام یحرف ها نه

 زد.  یشور م بیکرد؟ دلش عج یکجا بود و چه م سوزان



 عشق! ادیبه نام سوزان، به -

 شد.  نگیر وارد

 خان...  نگ،یطرف راست ر-

 ! د؟یشن یم گوشش

تن به هم زده  ی مهیو انجام حرکات جوانمردانه، ن بیبودن دو رق قینشان رف به

 شان را مشت به مشت کردند.  دهیو دو دست در دستکش پوش

 بود.  ستادهیمجاور دو جوان، ا یکه کنار طناب ها یسوت داور با

 شروع کرد.  مسابقه

 کرد... ریس گرید ییشد اما ذهن برنا در جا شروع

 زد.  یشور م بیکرد؟ دلش عج یکجا بود و چه م سوزان

 . سرش به دوران افتاد اما... دیچپش به راست چرخ یگونه اول را خورد.  مشت

 !فشیراست حر یآمد و دستش مشت شد به گونه  ادشیسوزان  نگاه

 گرفته! یانگار فراموش یزند ول یبود نم گفته



 و مشتش را باال برد. دیکش یبلند داد

چپ  یآمد ومقصد بعدش مشتش گونه  ادشیپشت سر سوزان  یها حرف

 شد! بشیرق

ا ترس ب برزیپا بند نبود. فر یرو یاز خوش نیرحسیکردند. ام یم قشیتشو مردم

دست  یبود که مرد ستادهیا یکوچه ا یکرد. اما او در انتها یو دلهره نگاهش م

 به سمت سر کوچه بود! دنیسوزان را گرفته و در حال دو

 ...اهههههی-

 نیرحسیساس اما یب یدو برابر جلو رفت.  اتهام ها یو با انرژ دیعقب کش یکم

 فیبا پا به شکم حر نباریشد. سرکش شد. ا یاغیآورد و  ادیبه سوزان را به 

 و با دست سرش را نشانه گرفت.  دهیکوب

 !رادیه یها ینامرد ادیمشت زد به  کی
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 که ناحق در حق سوزان کرد.  ییفراموش کردن کارها یدوم را برا مشت

 بیماند به کنار چشم رق مهیکه همه نصف و ن شیها یمادرنگ یسوم را برا مشت

 ... دیکوب

 مشت چهارم نماند و ....  یبرا ییجا

 !دیو عقب کش دیبلند سوت را شن یصدا

 راند اول! یباال رفت به عنوان برنده  دستش

 دست از جا بلندش کرد.  کیرفت و با  بشیسمت رق به

 بود! نیبرنا ا مرام

 !یو ناسازگار یسازگار

 و کنار گوشش گفت: دیشانه اش کش یبا حوله به سمتش آمد. رو برزیفر

 خان! یمعرکه بود-

 شد: کشینزد گریاز سمت د نیرحسیام



 گذاشتم تنگ ذهنت! یکه مفت ینوش جونت اون همه اطالعات-

 کم!  کیفقط  اورد؟یباال ب شیشد رو ینم

 را باال برد.  شیو ابرو ستینگر نیرحسیحال به ام یب

 :دیبست و در دل نال دهان

 زنه. یشور م بیدلم عج ؟یکن یو  چه م ییسوزان کجا-

 کرد! دایرا پ لشیکنارش، وارد رختکن شد و موبا یها قیتوجه به تشو یب

 برداشته است!  تیاذ یدل نامردش چرا انقدر بنا نیا دیفهمیم دیبا

 ...دیبا

  

* 

 

 دوم! راند

 



 ؟یتو مهر یگیم یچ-

 در هوا معلق ماند! دستش

برد. اورژانس خبر کردم به سوزان  ناروی. برادرت اومد و آدرگمیم یبخدا جد-

اومد. االن  ی! زنگ زدم مامان عطجهی. گدارهیآرامش بخش زدن. االن خواب و ب

 کنم برنا؟! کاریمن چ

 دوشش گذاشتند.  یرو یچند تن یوزنه ا انگار

 کردند..  مشیکوه برده و با سرعت به صخره تقد ینه بدتر... او را باال ای

چپانده و به  شهیش کینه.. از آن هم بدتر... جسمش، ذهنش، روحش را در  ای

 انداختنش! ایاعماق در

 سوزان... -

 را به او برگرداند. نایتوانست آدر یاسم سوزان نم تکرار

 قلببه  یتوانست قوت ینم گریشد هم د یم ختهیکه ر ییعرق ها نیا یحت

 سوزان ببخشد. 



ه کوباند بشیخالصه و به صورت رق شیکه در مشت ها ییحرص ها ی... حتیحت

 خوب شدن حال سوزان نبود! یبرا ینیشد هم تضم یم

 یب یها یبد طعم مادرانگ یدر اثر دارو یجیتدر یمرده بود... مرگ سوزان

 فرزندش!

 آمد..  نیرحسیام

 از دستش گرفته شد.  لیموبا

 دارد.  یدر پ یو چه تبعات ستیحال خرابش از چه ناش دیفهم برزیفر تنها

 که روح هنوز به جسمش برنگشته بود.  یدر حال نگیبه ر برگشت

 زده شد.  سوت

 شد.  یم دهیفک، کنار چشم و شکمش مال ،ینیبه ب یاپیپ یها مشت

 ... ردیکند؟ نه! پس بگذراد بم یسوزان غلط یبرا توانستیم

 .دید یکرد و سوزان را م ینگاه م بیرق به



 یسکوها م یکه مردم از رو یشمارش معکوس دیآخر مسابقه بود... شا قیدقا

 شد...  یشمارش زنده بودنش را شامل م نیکردند، اخر

نار ک قایرا! دق رشیکرد مس ینیب شیآمد را! پ یکه به سمتش م یمشت دید

 چشم چپش!

 یبغض کرد... نه از درد مشت ها، نه! از تصور حال ییمشت کذا دنیاز رس قبل

 است! دهیکه سوزان زمان کنده شدن دستش از دست دخترش کش

. دیکرد. بغضش اشک شد و اشکش بار یکه فکرش را م ییخورد به همانجا مشت

 گم شد.  شیخون لب ها باریکرده و در جو دایپ یا کهیبار

 شد و...  ادهیپ شیدر جوار لب ها یبعد مشت

 افتاد.  نگیر یرو

 کرده بود.  جادیا نگیر یرو یولوله ا خون،

 !ای! مثل دل سوزان... سخت و لجز، مثل دل بردنیو آتش قرمز

 تکرار شمارش داور...  و



 توانست بلندش کند.  یهم نم برزیفر یها ادیکه فر ییبرنا

 توانست مصممش کند...  یهم نم نیرحسیام یاخم و ترس ها یحت

 سوزان آنجا بود... سوزان کجا بود؟! یبرا او

 را برنده اعالم کند...  فشیبست و اجازه داد داور حر چشم

 

 

* 

 سوم! راند
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 سر او بود.  ریو دستش ز رهیپسرش خ ی رهیت یمهوش به چشم ها یها چشم

 بود.  سیخ سِیبرنا خ یاز عرق ها شیزانوها



 رفت.  یبه راست مبا استرس از چپ  باراد

 داد..  یاز تو تماشاگر ها انقدر صورتش داغون نشون نم-

 اخم کرد.  مهوش

 نه؟! ای ادیب یگفت-

 به نشان تاسف تکان داد: یسر باراد

 !ادشیکنم ب ینم نینداره. تضم یاونم حال خوش یگفتم... گفتم ول-

 آمد.  رونیشد که برنا از آغوشش ب یمهوش به لعنت باز م دهان

 ماساژ بده! برزیفر-

 نگران به سمتش خم شد.  مهوش

 ول کن پسرم. نکن تورو خدا... -

 . دیشانه اش کش یبه سمتش امد. دست رو باراد

 ؟یپسر. خوب یمنو مامان و دق داد-



کرد.  یخوبش م دی... بادی. باکردینبود اما امشب حال سوزان را خوب م خوب

 !دانستیچطور؟ نم

 دو فرزند و مادر رفت.  انیم برزیفر

 ؟یبر یخوای. میوقت دار قهیبرنا فقط ده دق-

 داشت؟ دنیپرس

 شد.  بلند

 . دیکش یم ریت کمرش

 کرد و یاز همان نقطه که آنشب سوزان کشفش کرده بود و او کتمان م قایدق

 انکار!

 ؟یدرد دار-

 . دیکش یم رینه قلبش ت کمرش؟

 د. ش یتر م کیو بار کیبرنا بار یها که چشم یکرد به ماساژ دادن در حال شروع

 اخ اروم... -



 درد داشت! پس

 نیخواست اما برنا اول یم یجد یکرد و ملتمس جواب یناچار نگاهش م مهوش

 خواست! یدر حد قهرمان ها م یا یاش از خودگذشتگ یبار در زندگ

 بزن موادتو!-

تنش زد تا اثرش را زود بگذارد و او بتواند به راند سومش  یرو یمواد برزیفر

 برود. 

 شانه اش ضربه زد.  یرو نانیبا اطم باراد

 !یتونیتو م-

توانست وسط راه  یدست داده بود. نم فشینبود اما قول داده بود. با حر مطمئن

 کم و زودگذر نبود! یها ینانوشته بسته بود. او مرد نامرد یجا بزند. قرارداد

 د،یرب یبانداژ م شیزد و برا یکتف و شانه اش مواد م یبر رو برزیکه فر یحال در

 آخر فقط گفت: یبه سمت در رفت و لحظه 

 !رو ببازم هیحواسم به اون باشه و قاف نگیرو ر خوامیباراد مش مش رو ببر! نم-



 زد! رونیکرد و از رختکن ب یسکوت باراد را باشه تلق یباشه ول دینشن

صورت  یو تو دیرس یم د،یکه با یبه جواب دیشد او با یهر چه م جهینت

 کرد! یاش م یلیس نیرحسیام

 یرساند. خون رسان نگیرختکن گذشت و خود را به ر یجلو یپله  میدو ن از

 بود اما...  دهیمغزش به حداقل رس یتو

 خان بود! او

 خواست... یکرد اگر خدا م یم یخودش خان یبرا امروز

 داد... یاجازه م شیبازو اگر

 کرد... ینم یقلبش نافرمان اگر

 رفت.  نگیر به

 طیمضخرف مح جانیو ه زدیگوش خراشش نام ها را صدا م یبا صدا گزارشگر

 برد.  یرا باال م

 اش تند زد.  قهیکه شروع شد، نبض شق مبارزه



 گذاشت درست تمرکز کند...  ینم نایآدر ی هیگر یصدا اینگران مش مش  نگاه

 گذاشت...  ینم

 

* 

 

 کردند.  رشیهتل بود که دستگ یتو

 نکردم! یمن کار نی... ولم کننیولم کن-

 یاو را در دام انداخته بود که جلز و ولز م یبا چه مدارک ینبود چه کس معلوم

 !ییرها یکرد برا

 فیکه حکمش را تخف یشد تا زمان یفعال امن م کیتار یاو در زندان یجا

 سند گذاشته و آزادش کنند.  او یبرا یکس ای دهیبخش

 یو حت ایسوزان و برد تیاذ یبرا یراه گریهم نه! اما د دیبود!؟ بود... شا حقش

 برنا نداشت!



 نبود! شیب یا یزندان گریاو د چون

 !نیولم کن گمیم-

ل شک سا یاز آن، ب ییگرفتار شده بود که رها یدستبند یدر گره  دستانش

 خواست! یم یها دوندگ

 نامرده...  یایسر اون برد ریز یهمه چ-

 ... گرید یو مقصر، مقصر دیکش یرا به دوش م گریجرم، جرم د انگار

 کشاند، گفت: یبغل او را گرفته و به سمت در م ریکه ز یدر حال سرباز

 بفروش! فعال زوده!  قتویاونجا رف یدیرس-

 

* 
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 . دیشن یرا تار نم شیاما بو دیدیم تار

 بود...  خودش

 ... سوزان

 بر تن! دیسپ یلباس با

 بر چهره! نیغمگ ینگاه با

 بود.  خودش

 کرد...  ینم اشتباه

 از جا بلند شود و به سمتش برود؟ ایبزند  شیتوانست صدا یچرا... چرا نم اما

 خال؟  ایبود  حباب

 ... دید رقابلیقابل لمس و غ ریماند. غ یم شیمثل هوا برا زیهمه چ انگار

 چشم دوخت.  نگیر یو به انتها دیکش یقیعم نفس

 را دراز کرد.  شیها دست

 سوزان... -



 ماند و بس! زیوهم انگ یالیاو خ یسوزان دود شد و برا یواقع ی چهره

 جان به تنش برگرداند و توانست بلند شود.  یهمان چهره و لبخند تصنع اما

 ش بکوباند. به صورت یرسانده و مشت فیخود را به حر توانست

 حاال برابر بودند.  و

 داد.  یبه خوردش م فیحر یکیاو و  یکی

 . دیکش یاما عقب نم دید یتار م شی. چشم هادیلرز یم شیها لب

قولش بزند، هرچند...  ریخواست ز یداشت و او نم یراند بستگ نیبه ا زیچ همه

از جانش داشت  شتریزد و ب یاز توانش داشت م شتریب فیحر نیهر چند ا

 . خوردیم

 . دیکوب فیبه فک حر یباال برد و با تمام توان مشت دست

تماشاگران به اوج خود  یافتاد. صدا نیزم یو رو دیچیآخش در هوا پ یصدا

 . دیرس

 . دیگرفت و نوش برزیاز فر یا یرفت. آب معدن نگیکنار ر یسمت طناب ها به



د شد و از جا بلن یبا سست فشیبرگشت. حر نگیکرد و به ر یا هیثان یاستراحت

 چسباند.  نگیر یتنش را به طناب ها

 به او بدهد.  یرو شیپ یگرفت تا برنا اجازه  نفس

 زد و برنا را درد آور کرد.  یآمد. طبق قرارشان مشت جلو

 افتاد..  نگیتشک ر یبرنا بسته شد و رو یها چشم

 . دید یتار م نگاهش

 باز کرد.  یحال یرا با ب شیکرد که چشم ها یضربه ها تازه داشت اثر م حجم

انداخت و  نگیر یرا رو بشیکه زد، رق یمهلک یمشت کرد و با ضربه  دست

 تمام!

 و باالخره!  دیرس57داور به  شمارش

 به عنوان برنده اعالم شد.  برنا

 ...دیو با توان او جنگ دیسوزان د یکه با چشم ها ییبرنا

 



*** 

 

 بودند.  نیماش سوار

 راننده، او جلو و مهوش پشت نشسته بود.  باراد

 !میکن دایپ دینامردو با یایاون برد-

 مهوش گرفت.  نفس

 ا؟یبرد-

 حالل خورت.  یایآره برد-

 به جلو خم شد: مهوش

 چرا؟ ایشده برنا؟ برد یچ-

 دیبا گریکرد. د ینداشت حرف بزند. تمام بدنش از درد ضربه ها درد م جان

 گذاشت.  یو کنار م دیبوس یگرفتن را م یکشت

 را از درد بست و لب زد: شیها چشم



 !نمشیبب خوامیسوزان! م یخونه  نی! قبلش منو برسونگهیباراد بهت م-

 متعجب به سمتش برگشت: باراد

 !یکنیکه زنه رو زهره ترک م یبر افتیق نیبا ا ؟یتو؟ بچه شد یگیم یچ-

 تن گرفت.  شیصدا

 برم.  تونمیخودم م ینبر-

 . دیمهوش را از پشت سرش شن یصدا

 !امیمنم م-

 قائم کرد: رونیزد و آرنجش را از پنجره به ب پوزخند

د شبه پاک ش هیسوزان  نکهیا ای ؟یایم اتیبرد انیجر دنیفهم یشد؟ برا یچ-

 خونه خراب کن بود... روزی. تا دیاون رسوند یفیشبه خودتو به کث هیتو  ای

 از دست بدم.  گهیبار د هیخوام بچه م رو  ینممن فقط -

 !؟ینیمنو نب گهیو د رمیبم یدیمن؟ ترس یمسابقه  دنیبه د یاومد نیواسه هم-

 :دیرا به دندان گز شیلب ها مهوش



 از حالت راحت شه! المیتا خ امیب خوامیدور از جون! م-

 نگفت.  چیکرد و ه سکوت

 بحث کند.  خواستینم

 گریانداخته بود که د شیبحث و جدل در راه ها یکاف یبه اندازه  یزندگ نیا

 !ینه روح ،ینداشت. نه جسم یانرژ

 برنا... -

 تند شود.  نیاز ا شتریتوانست ب یبود. نم مادرش

 هوم!-

 اگه... اگه سوزان بخواد جواب بله بده...-

 . دیحرفش پر انیم

 !دهیحتما م-

 بچه ش رو... یخوایتو م-

 کنم! یحتما بزرگش م-



 یخواست. چه با سوزان، چه ب یحرص خورد اما دم نزد. بچه اش را م مهوش

رود و حسرت به  یشان م یگرفته بود که برنا اگر بخواهد از زندگ ایسوزان! او 

 گذارد.  یدلشان م

 :ستادیسوزان ا یخانه  یبرنا شد اما جلو یخانه  یوارد کوچه  باراد

 !مارستانیب یبر یخواینم ؟یخوب یداداش مطمئن-

 دراز کرد.  رهیدست به سمت دستگ برنا

 . نی... مراقب خودتونم باشنی. شما برنجاستیمن ا مارستانیب-

 اش برنا گفت: یرو شیشود که قبل از پ ادهیخواست پ مهوش

 ... ایبهتره. فردا با باران ب یامشب رو براش راحتتر کنم مامان. نباش خوامیم-

 ...یول-

حرف داره که باهات بزنه.  یکه گفتم. در ضمن... باراد کل نیو اما نداره! هم یول-

 پسره ارشدت! یدر مورد شاهکارها

 . ستادیمهوش ا قلب



 !یهم از فشار عصب ،یاز دلتنگ هم

 شود.  ادهینگفت تا برنا پ چیه

 :ستیبه باراد نگر نهیشدنت از آ ادهیمحض پ به

 شده؟ یچ ایبرد-

 اش و گفت: یشانیزد به پ باراد

تو و  نیب شمیمنگنه م شهیلنگه! منه بدبخت هم یپا یسنگه برا یهر چ یعنی-

 مادر من... صبر کن! گمیپسرات! م

  رفت. رونیکه به برنا زد، از کوچه ب یرا سر و ته کرد و با تک بوق نیماش و

ر را د لشیکرد، گذاشت و موبا یدرد م یچپش که کم یشانه  یرو یدست برنا

 آورد. 

مورد نظرش را گرفت و منتظر  یسوزان را بزند، شماره  فونیآ نکهیاز ا قبل

 جواب ماند. 

 الو...-



-... 

 نه؟! ای یحل کرد یکه سپردم رو با کارن محب یسالم ستار! کار-

-.... 

 اوردنش؟! شهیم فیامشب رد نیخوبه! هم-

-... 

 باشه پس! فعال...-

 را قطع کرد.  لیموبا و

 گذاشت و فشرد. فونیزنگ آ یرو دست
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 اما ساکت و کم انیمغموم و گر یا افهیوقت برد تا در باز شد و سوزان با ق یکم

 ظاهر شد.  شیرمق جلو



 سوزان...-

که سوزان خود را به او رساند ودر آغوشش فرو  دیبه حرف دوم هم نرس یحت

 رفت. 

 :دیگوشش نال کنار

 بردن! ناموی. آدریکرد رید-

را  اش یکل زندگ ریقدرت تسخ ییزن به تنها نیقلب برنا را سوزاند. ا حرفش

 داشت!

باز کرد را رد کرده و  شانیکه مهرآنا برا یکرد اما دم نزد. در یدرد م کتفش

 وارد سالن شد. او را به مبل رساند و خودش هم کنارش نشست. 

 بدم... باشم و اجازه رتیغ یمن ب نکهیا ری. غرهیازت بگ نارویآدر تونهینم یچکیه-

 کردند.  زانیاش را آو افهیبود. همان لب ها ق زانیسوزان آو یها لب

 مهرانا... -

 از آشپزخانه جواب داد: مهرآنا



 بله!-

 خانوم کجاست... هیعط-

 .گردهیبرم یرفت خونه ول-

 برامون؟! یاریب یآب پرتغال دار وانیدو ل شهیم گمیخوبه! م-

 شد.  رهیخ شیپا یشت و به جلوشانه اش گذا یسر رو سوزان

 خوام! یمن نم-

 آهسته چشم بست و باز کرد. برنا

 . ستیبه بدنم برسه بد ن نیتامیو ی. تموم تنم کوفته ست... کمخوامیاما من م-

 شانه اش کند.  یو سر از رو دیحال او شد. عقب کش یتازه متوجه  سوزان

 مسابقه ت تمام شد؟ -

 تر شد: زانیآو

 کردم!من فراموش -



مبل تک  یگذاشت و خود رو شانیرو یجلو زیم یآب پرتغال ها را رو مهرانا

 نشست.  ینفره ا

 دختر؟ یبر یخواستیحالت کجا م نیبا ا-

دهانش  یآب پرتغال را جلو وانیتکان داد و ل یحرف مهرانا سر دییدر تا برنا

 گرفت. 

 شه.... من کارمو انجام دادم و اومدم. بخور گرم نگهیراست م یمهر-

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  سوزان

 شد!؟ یچ جهیندارم. نت لیم-

 خورد.  شیدر جا یدهان او گرفت و تکان یرا جلو وانیمصمم ل برنا

 شدم شل و پل و اومدم!-

 و گفت: دیکش یآه سوزان

 بهتر یکنم کم زیزخم هاتو تم ی. جاارمیرو م هیاول یجعبه کمک ها رمیاالن م-

 . یشیم



 کرد و بلند شد: یدست شیپ مهرانا

 !نیتو بش امیمن م-

 . ستیبه مهرآنا نگر قدرشناس

 . زمیعز یمرس-

 به سمت برنا برگشت: و

 نه؟! ای یرو نابود کن نیرحسیام یخب... چطور بود مسابقه؟ تهش تونست-

 یم یاما برنا هر کار ستیمهم ن شیبرا دیشا یو حت ستیبود کنجکاو ن معلوم

 کرد تا ذهنش را فعال از حوادث دور و اطرافش دور کند. 

 دو راند ببرم و اول بشم اما...  یتونستم تو فمیآره! طبق قرارم با حر-

رار ق شیزانوها یو سر رو دیمبل کش یرا باال شیکنجکاو شد. چون زانوها یکم

 داد اما نگاهش به برنا بود. 

 کنجکاو... یفقط کم اما



نم. ک فمیبه حر میرو تقد زهیجا نیا خوامیهمه گفتم که م یبعد مسابقه جلو-

و  بیرو دادم رق رهیاز من بگ تونستیم نیرحسیکه ام ییها ییدارا یهمه 

 تمومش کردم...

 شد.  شتریاش ب یکنجکاو

 و...-

داشت رو  رادیو ه ایمدرک از برد یکردم و هر چ یو من قبل از مسابقه زرنگ-

انداختن اون دوتام بود.  ریمن هدفم گ یازش گرفتم. بهت نگفته بودم ول

 داره... ادیز یکالهبردار یازشون مدارک ها نیرحسیام دونستمیم

که جعبه به  یبا وجود مهرآنا ی. چون حتدیرس تیاش به نها یحاال کنجکاو و

 . ردیتوانست نگاه از برنا بگ یدست آمده بود هم نم

 خب...-

 نیرحسیو به زندان افتادن ام بیرق دیافتادن اون دوتا، به پول رس ریتهش گ-

 شد. 



 نگاه که نه، سرش را بلند کرد.  نباریا

 ؟یچطور-

کاب ارت نیتو مکانش و ح ختنیر یکارن محب یروهایمسابقه ن انیهمزمان با پا-

 جرم بردنش. 

 زد.  یلبخند مات سوزان

 خداروشکر!-

 ر تمام جانشکه لبخندش کش آمد، درد د نینگاهش کرد. با لبخند! اما هم برنا

 . دیچیپ

 آخ!-

 بسته و باز کرد.  چشم

 !؟یکن زیمارو تم یزخم ها یخواینم-

 :دیرا به دندان گز شیلب ها سوزان

 ؟یوضع بنداز نیخودتو به ا یچطور تونست-



 فرو کرده نفهمد، لب زد: لیکه مهرآنا سر در موبا یآهسته طور برنا

 بخاطر تو!-

 :دیباال انداخت و پرس ییابرو سوزان

 من چرا؟!-

 داد.  فونیبرنا، آ یسوالش را به جا جواب

 به سمت در رفت.  یو با معذرت خواه دیدستش کش یتو یاز باندها دست

واقعا  دار؟یب ایدانست خواب است  یرا که باز کرد مات شد. مبهوت ماند. نم در

 د؟ید یدرست م

 ... نایآدر-

 !نایتمام آغوشش پر شد از آدر و

 دخترش!  از

 اش! یاتفاق زندگ نیبهتر از

 داشت.  یکه در قلبش جا یقلب جهان نیقلب تر از



 ... یمامان-

 بود.  ستادهیپشت سرش ا ستار

 بر لب! یلبخند با

 رادیو ه ایداده و برد لیتحو سیمدارک را به پل یبود که با دستور برنا، همه  او

 کردند.  ریرا دستگ

ه ک یفرزند او را به خانواده اش سپرده اند. خانواده ا ا،یبرد یریدستگ یدر پ و

و خواست که دختر سوزان را به خود او  ستادهیآن ها ا یبرنا با تمام قوا روبه رو

 ببخشند. قسم خورده بود و خداراشکر قسمش جواب داد. 

 برنا را دور شانه اش حس کرد.  یدست ها یگرم

 . ستادیا یاز کار داشت مکه قلبش  دییو بو دیرا بوس نایآدر آنقدر

 برنا...-

 وقت؟! کیآن وسط له نشود  نایبه سمتش برگشت. آدر مبغوض



 یرو متونیمن م نم،یاز قسم من که اجابت شد! حاال بگو بب نمیاز دخترت! ا نمیا-

 ه؟!ن ایحساب کنم  دم،یجوابتو م نا،یدر صورت داشتن آدر یاون قولت که گفت

 کرد و رفت. یاز آن ها خداحافظ یبا لبخند ستار
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 انشیداد تنها حیداد، ترج یکه سر م ییها هیو گر نایآدر دنیهم با بوس مهرانا

 گذاشته و آن دو را به حال خود رها کند. 

 !نایبا وجود آدر البته

 کرد، به برنا گفت: یم کینزد نایکه آب پرتغال را به دهان آدر یدر حال سوزان

 حل شده بدونش آقا!-

 

*** 



 

 کنند! یم جادیا یقابل عکاس یریرسند، مس یمحبت که بهم م یچشمه  دو

 ...دیآن را به قاب کش یخواستن یبشود با ژست کاش

 !انیپا

 !90 مرداد


