
 

چشمان تر وزیبایش را به باغ همیشه خزان روبه رویش دوخت  نه اینکه باغ واقعا 

 همیشه خزان باشد، نه ... 

برای دل کوچک و شکسته نیاز این باغ پر درخت و گل چیزی بیش از خزان نبود  

 پاهایش را در دل جمع کرده و با دستانش آنها را به آغوش کشید  

در طول زندگی سراسر رنجش هیچ کس جز خودش اورا تنگ در آغوشش نفشرده 

 بود  

آهی از ته دل کشید که اگر کسی میشنید جگرش آتش میگرفت  

 ت میگفتند که از دل برآید و به دل نشیند  راس

صدای بلندی تیغ تیزی بر پیکره افکارش کشید و اورا از دنیای فکر و خیال بیرون 

 آورد  

 با سرعت خودش را به مهتاج خانم رساند  

میدانست دستور جدیدی منتظر تن نحیف و ضعیفش است که اورا به کام مرگ بکشاند  

یرایی خانه دنیا چون دیواری بلند شد و با تکانی بر اثر صدای اما با رسیدن به سالن پذ

 مهتاج خانم بر سر او آوار شد  

سالنی که ساعت ها با خون دل آن را تمیز کرده بود به سان میدان جنگی شده بود و 

 این به معنای هدر رفتن تمام زحمات امروز نیاز بود  



جز قطره ای اشک نمود پیدا  در دلش از خستگی زجه زد اما در ظاهرش هیچ چیز

 نکرد  

مهتاج خانم با سنگدلی همیشگی خودش را به او رساند و ضربه ای محکم به 

 صورتش زد  

درد ضربه زیاد نبود  

نه که نباشد  برای 

کار  نیازی که

 هرروزش کیسه

بوکس مهتاج خانم 

بودن بود ضربه ی 

مهلکی نبود صدای 

مهتاج خانم در 

 سرش زنگ زد: 

_برای بیکاری بهت جا و غذا نمیدم که، تا سالن تمیز نشه حق خوابیدن نداری  سرش 

 را پایین انداخت تا سخن چشمان آهوییش مهتاج را کفری نکند  در دل میگفت: 

_خانم تورو خدا بزار برم، من که ازت نخواستم نگهم داری، به زور تو این خونه که 

 نگهت نمیدارم...  نه قصر حبسم کردی، حاال هم میگی الکی



قطره اشکش که روی زمین چکید مهتاج را عصبی کرد و همین هم باعث شد او را 

روی زمین هل دهد و با قدم های استوار از او دور شود  اشک هایش آرام آرام 

 میچکیدند  در دلش برای خود مرثیه میخواند  

 اما مثل همیشه مسکوت کارش را انجام میداد  

 هم گذشته بود و او هنوز داشت سالن را تمیز میکرد  ساعت از دوازده 

باالخره این تمیزکاری جان فرسا تمام شد و نیاز بیحال گوشه ای از سالن کز کرد  

 زنده بودنش عجیب بود  

مگر میشد یک روز پر کار را، پر زخم زبان را و...تنها با یک شکالت بگذراند که 

 آن هم از صدقه سری یکی از خدمه بود 

 کمتت چیست خدا که سهم او این همه عذاب شد؟ ح

 خودش را به زور از روی زمین بلند کرد و کشان کشان به اتاق رساند  

نگاه پر حسرتش مثل هرشب تخت رزالین را کاوید و مثل هرشب با لبخند تلخی به 

سمت چپ اتاق که مال او بود رفت و تشک کهنه ای که فکر میکرد جزو عتیقه های 

 بین الملل باشد را پهن کرد و با ناله ای ضعیف رویش دراز کشید 

قی با خوابیدن روی حتی پنبه های داخل تشک هم خوابیده بود و رویش خوابیدن فر

 سرامیک های اتاق نداشت  



پتوی نخ نما شده اش را هم روی خود کشید و با خستگی چشم روی هم گذاشت و در 

 دنیای خواب فرو رفت  یا در اصل بیهوش شد  

صبح با صدای بلند رزالین که اورا صدا میزد از خواب بیدار شد  

یشتر خوابید  و به این فکر کرد که کاش میشد کمی، فقط کمی ب

از پنجره نگاهی به بیرون انداخت  هنوز آفتاب نزده بود و او 

 بیدار شده بود  

رزالین خط به خط صورتش را میکاوید و در آخر با درک اینکه صورتش فرقی با 

 صورت جسد ندارد شکالتی از جیبش درآورد و در حلق نیاز کرد و گفت:  

_یا مسیح! دختر شبیه زامبی شدی  

 توجه حرف هایش نشد  نیاز م

با اینکه سال های زیادی اینجا بود اما هنوز چیزی جز جمالت دست و پا شکسته از 

 حرف هایشان نمیفهمید 

با رفتن سمت آینه و نگاه کردن خود در آن فهمید که رزالین درمورد قیافه اش چیزی 

 گفته 

 حتما گفته است که شبیه به مرده شده  

چیزی که این روز ها عجیب آرزویش را داشت  

 مرگ ... 



از جا بلند شد و دستی به لباس کهنه اش کشید  

 کهنه پوش دیگران بود  

این لباس مال سه چهار سال پیش رزالین بود که از آن خسته نباشید شده بود و مهتاج 

 خانم گفته بود بدهد به نیاز  

ش خدمه فهمید امروز هم از آن مهمانی های از اتاق بیرون رفت و با دیدن جنب و جو

 مجلل و باشکوه در این خانه برپاست  

کار های زیادی انتظارش را میکشیدند اما خبری از دعوا های مهتاج و انجام کار های 

 دیگران نبود 

او در اصل آشپز عمارت بود اما اگر پر مهتاج به پرش گیر میکرد کارهای دیگران 

 یداد  را نیز باید انجام م

داخل آشپزخانه شد و با یک سالم کلی به سمت اجاق گاز رفت و کارش را شروع 

 کرد  دسر های رنگارنگ  پیش غذا های لذیذ  

و غذا های چشم نواز را سال ها بود که یاد گرفته بود که درست کند  

 اما سهمش از آنها تنها سوپ های دست خورده مهتاج بود یا هیچ  

به غذا پختن گرم بود و یا اینکه از خستگی درحال افتادن بود اما تا نزدیک پنج سرش 

دلش کمی شاد بود که مهتاج خانم کاری به کارش نداشت  وقتی کارش تمام شد به 

 سمت اتاق راه افتاد  مثل همیشه سهمی از خوشی این مهمانی ها نداشت  



اما قبل از اینکه به اتاق برسد رزالین دوان دوان به سمتش آمد و گفت که خانم 

 منتظرش است  

نیاز با ترس به سمت اتاق مهتاج رفت و دستی به شکمش رساند و آن را چنگ زد  

 دلش از ترس پیچ و تاب میخورد  

با رسیدن به اتاق مهتاج با ترس در زد و بااجازه او وارد اتاق شد  

ت از سر و روی اتاق می بارید  تابلو های چشم نواز  اشرافی

 تخت با شکوه  

 میز توالت طالیی رنگ و... 

 مهتاج گفت:  

_هی تو، امروز باید پایین کمک بقیه باشی اما حق اینو که از آشپزخونه بیرون بیای 

 رو نداری وگرنه من میدونم و تو  

رون رفت  نیاز با ترس و لرز سری تکان داد و سریع اتاق بی

 با بیرون رفتنش نفسی آسوده خودش را مهمان کرد  

رزالین که گویا از قبل ماجرا را میدانست او را به سمت اتاق برد و با وارد شدنشان به 

 سرعت لباسی نو و تمیز به او داد و گفت که هدیه ی تولدش است  

 و او مجبور شده که زود تر این هدیه را به او بدهد 



و نیاز تنها از خوشی اشک ریخته بود و اورا در آغوش کشیده بود  

 دوشی گرفته و بدنش را با ذوق برای پوشیدن لباس نو آماده کرده بود 

با پوشیدن لباس احساس غیر قابل توصیفی داشت و تنها این حس را با باال و پایین 

 پریدن نشان داده بود  

ای چون ابریشمش را بافته و کش پاپیون داری رزالین اورا آرام کرد و با لطافت موه

 در انتهای آنها بسته بود  

با هم از اتاق خارج شدند و به طرف آشپزخانه حرکت کردند  

 صدای موزیک بلند شده بود  یک موسیقی آرام و دلچسب  

مهمان ها کم کم داشت پیدایشان میشد و همه با عجله از این سو به آن سو میرفتند  

 اگر کوتاهی کنند داد و هوار مهتاج گریبانشان را میگیرد   میدانستند

اما نیاز آرام در آشپزخانه ایستاده بود و تنها با دادن ظرف ها به دست بقیه خودش را 

 مشغول میکرد  

همین هنگام بود که مهتاج برای سرکشی پیدایش شده بود و با دیدن سرو شکل نیاز 

 پوزخند صداداری زده بود و گفت:  

فک کردی لباس خوب بپوشی آدم میشی؟ کلفت حمال تو لیاقتت همون آشغاالیی که _

 از پسمونده بقیه بپوشی  



نکنه فک کردی قراره کسی عاشق توی بی سرو پا بشه؟  

 نکنه تو فکر زدن مخ پسرای اینجایی؟ 

نه... چون من نمیزارم کسی توی هرجایی رو نجات بده  

و با گفتن این حرف ها از آشپزخانه خارج شده بود  

 ندید شکستن نیاز را  ندید نفسی که تنگ شد را  

ندید نیازی را که حس میکرد دارد به آرزویش میرسد  و وای 

 به حال روزی که بخواهد تاوان این دل شکسته را بدهد 

س آلودی سرتا پای دختران مهمانی را وجب میکرد و با دیدن توجه خاص با لبخند هو

 و عشوه هایشان برای خود غرق لذت میشد  

یکی از دختران که جرات بیشتری داشت نزدیکش شد و با لوندی شروع به صحبت 

 کرد  

اما چون صدایش مثل وز وز پشه ها بود نیاسان منصرف شد از پسند او و با سرتکان 

 ز او فاصله گرفت  دادنی ا

با خودش زمزمه کرد که یادش نرود به مادرش بگوید خدمه کوتاهی کرده اند و 

 جرعه ای آب برای نوشیدن پیدا نکرده  

ناچار از تشنگی زیاد به سمت آشپزخانه روان شد و با رسیدن به آنجا چشمانش گرد 

 شدند  



ابل شد و بود  دخترک درمقابلش جان میداد و نیاسان همچنان محو صحنه مق

 این صحنه یادآور اتفاقی تلخ بود  

چشمانش را با درد روی هم گذاشت و با گشودنشان موقعیتش را درک کرد  

به سرعت لیوانی را پر آب کرد و کمی از آن را به صورت نیاز پاشید  و 

او را در آغوش کشید و جرعه جرعه آب را در دهانش ریخت  دهان 

 ورند  دخترک مثل ماهی تکان میخ

 و نیاسان به جای سوختن دلش منزجر شد از این صحنه  

کم کم نفس های سنگینش سبک شدند و توانست نفس بکشد و هوارا ببلعد  

نیاسان گفت:_خانم، خانم حالتون خوبه؟  و نیاز تنها توانست به بود 

 سری تکان بدهد  

وقتی کبودی صورتش رو به سفیدی گرایید تازه کبودی ها خودشان را نشان دادند و 

 جرقه ای در ذهن نیاسان زده شد  

دخترک چشمانش را که باز کرد نیاسان کم کم فهمید که او کیست  

سال های زیادی بود که با این چشم ها خو گرفته بود  اما دلش 

 هیچ گاه با دیدنشان به رحم نیامده بود 

از نزدیک چشمهایش هزاران برابر معصوم تر از قبل بودند و آهویی بودنشان دل هر 

 بیننده ای را به تپش در می آورد اما او برای دلسوزی اینجا نیامده بود  



آهسته آهسته نیاز را از آغوشش جدا کرد و با بلند شدنش کمک کرد به ایستادن نیاز  

 عجیب بود که کسی به آشپزخانه نیامده بود  

و نیاز در دل خوشحالی می کرد برای خودش که مهتاج نیامده و این صحنه را ندیده 

 بود  

 اما خوشحالیش دوامی نداشت و مهتاج سرو کله اش پیدا شد  

یدن مهتاج رنگ از رخ بی فروغش پرید و توجه نیاسان را به سمت خودش با د

 معطوف کرد  

بازویش که در چنگ نیاسان بود لرزید و نیاسان باز هم متوجه ترس بیش از حد 

 دخترک از مادرش شد  

 مهتاج با عصبانیت و صدایی کنترل شده گفت:  

_بت گفتم حواست به خودت باشه  

 بت گفتم هرزگی درنیار  

بت گفتم میخوای مخ زنی کنی چی میشه  که 

البته فکرشو هم نمی کردم کسی بهت نگاه کنه  

 اما حاال ... 

 توی هرجایی کارت به جایی رسیده که با پسر من هم کالم میشی؟  



که بازوی نیاز را گرفته نیاز پاهایش شل شد و تمام وزنش افتاد روی دست نیاسان 

 بود  مهتاج ادامه داد: 

 _منتظر عاقبت کارت باش نیاز خانوم  

چشمان نیاز با یادآوری تنبیه هایی که قبال کشیده بود و نمی دانست دیگر چه چیزی 

 در انتظارش است پر اشک شد  

مهتاج روبه نیاسان کرد که با نگاه مشکوکی به نیاز خیره شده بود  

 ن بیا بریم، کارت دارم  گفت :نیاسا

با رفتنشان نیاز دوباره روی زمین آوار شد و بنای گریه سر داد  

 میدانست عاقبت بدی در انتظارش است  

 خودش را به گوشه آشپزخانه کشاند و خود را در آغوش کشید  

سرش را روی زانو هایش گذاشت و منتظر تنبیه سختی که در انتظارش بود ایستاد 

در دل کوچکش دعا میکرد که این مهمانی تمام نشود  چه میشد اگر خدا اینبار 

 کمکش می کرد  از او که چیزی کم نمیشد  

اما امان از تقدیر بد امان از طالع نحس  

 د  امان از زمانی که خدا با دلت راه نمی آی

مهمانی نزدیک ساعت دوازده تمام شد و همه عزم رفتن کردند 

 نیاز در دلش فریاد میزد: 



_نرید تورو به معبودتون قسم میدم 

 لطفا ... 

 نرین ... 

 اما صدایی برای فریاد نبود  

با رفتن آخرین مهمان بدن نیاز دیگر آشکارا می لرزید  

که چه کاش مهتاج کینه ای نبود  کاش یادش رفته بود 

 گفته  

اما اینها تنها ای کاش بودند و خبری از تحققشان نبود نیاز 

 با صدای بلند فرا خوانده شد  و خدمه هم دلشان لرزید  

هم از ترس صدا و هم از ناراحتی برای دختری که تا به حال بدی از او ندیده بودند  

 انگار تمام این دختر مظلومیت بود و مظلومیت 

نیاز با ترس و لرز به سمت مهتاج حرکت کرد و  با سیلی محکمی که مهتاج به 

صورت چون برگ گلش نواخت حرکتش پایان یافت و و به سادگی به زمین افتاد  

اما این پایان کار نبود و ضربات سهمگین مهتاج پشت سر هم به بدنش میخورند  

 اولش درد داشت و کم کم بی حس شد  

گ مهتاج اسیر شدند تنها قطره اشکی ریخت که بدتر از هزار زجه موهایش که به چن

 از روی درد بود  



مهتاج حرصی از سکوتش ضربات محکم تری به او زد و موهایش را بیشتر از قبل 

 کشید 

نیاز از درد چشم هایش را بست  

 و در دست مهتاج بیحال ول شد  

 اتش  مثل یک گنجشک اسیر چنگ صیاد که نا امید باشد از نج

نیاسان که تا آن لحظه از باالی پله ها شاهد تک تک این لحظات بود باالخره دست به 

 کار شد و سمت مادرش رفت  

مادری که انگار از شدت تنفر کور شده بود و نمی دید که دخترک با چند ضربه دیگر 

 جان میدهد 

 برایش مهم نبود که بمیرد یا زنده بماند  

دهان تمامی خدمه را می بست و انگار آب از آب تکان  ته تهش با کمی خرج کردن

 نخورده  اما زود بود  

 زود بود برای این دختر که بمیرد 

 به خاطر او تا اینجا آمده بود  

 زود بود که تا بازی اش را شروع نکرده بمیرد  



مادرش را به عقب کشید و به آرامش دعوت کرد و بعد از سپردن او به دست گلوریا 

خدمتکار مخصوص مادرش دخترک را روی دست بلند کرد و از خانه خارج شد 

 شاید شایسته بود که حداقل دوبرابر این وزن را داشته باشد  

را به آرامی پشت با رسیدنش به ماشین راننده به سرعت در را باز کرد و نیاسان نیاز 

 ماشین قرار داد و به راننده گفت:  

 _خودم میرونم، تو برو  

 راننده با احترام سری خم کرد و از آنجا دور شد  

نیاسان هم پشت رل نشست و با سرعت خانه را به مقصد خانه خودش ترک کرد  

ا در گاهی هم با گوشه چشم نگاهی به نیازی می انداخت که از هوش رفته بود و گوی

 همین بی خبری هم درد میکشید  سمت واحد آپارتمانش رفت  

هنوز زود بود که نیاز را به عمارت خودش ببرد  با 

 رسیدنش دوباره نیاز را روی دست بلند کرد و باال برد  

موهایش آزادانه رها شده بودند و به خاطر بلندی زیادشان تا چند سانتی زمین می 

 رسیدند 

نیاسان کمی باالتر آوردش تا موهایش به زمین کشیده نشود و همین باعث شده بود که 

 نفس های نیاز به گردنش بخورند و حالش را ناجور کنند  



او را به یک دست داد و با دست دیگر در را گشود و با رسیدن به مبل اورا رها کرد  

بهتر شدن حالش سمت  دستی به جای نفس های نیاز کشید تا حالش بهتر شود و با

آشپزخانه رفت تا جعبه کمک های اولیه را بیاورد و زخم های نیاز را پانسمان کند 

به سمت نیاز رفت و تصمیم گرفت تا بی هوش است کارش را انجام دهد  مغزش 

دیگر گنجایش سروصدا و جیغ و داد را نداشت  امشب به اندازه کافی صدای فریاد 

  های مادرش را شنیده بود 

کارش که تمام شد وسایلش را جمع کرد تا به آشپزخانه ببرد که با دیدن چشم های باز 

 دخترک یکه ای خورد  

تا به حال برای خودش جراحتی پیش آمده بود که پانسمان کند و دردش واقعا طاقت 

 فرسا بود  

 آخر درد که زن و مرد نمی شناسد  

همه درد تنها اشک ریخته بود و لب و این دختر مگر چه ها کشیده بود که با این 

 گزیده بود  

مگر نه اینکه دختر هارا دست بزنی جیغشان به هوا می رود  معلوم 

بود دختر جان سختی است و این کمی کارش را سخت می کرد  اما 

 می ارزید  

 به افکاری که در سر داشت می ارزید  



از شدت درد  گلگون شده  نقاب مهربانی به چهره زد و لبخندی به چهره ی نیاز که

بود  بی هیچ حرفی و با همان لبخند دلبر و کذایی دست زیر پای نیاز انداخت و بلندش 

 کرد تا به اتاق خواب ببرد  گذاشتش روی تخت  

نیاز زمزمه کرد:ببخشید 

نیاسان گفت :برای چی؟  

 نیاز:برای ... 

و حرفش را خورد 

 نیاسان گفت:  

_ببین تو خودتم نمیدونی برای چی  

 پس نیازی نیست  

نیاز پلک بر هم گذاشت و سعی کرد با کمی خواب دردش را فراموش کند  

هم میسوخت و هم درد میکرد جای زخم های ناحق مهتاج  حقش یک 

 شب آرامش بود. نبود؟ 

حداقل امشب نمی خواست به وقایع فکر کند  

ت  به اینکه به اینکه در خانه پسر مهتاج اس

 در خانه مهتاج نیست  به اینکه ... 

خستگی زیاد بر بیداری غلبه کرد و خواب چشمانش را ربود  

 اما نیاسان تا نزدیک صبح بیدار بود  



 بیدار بود و به او نگاه می کرد که از خستگی از حال رفته بود  

یاسان با مهربانی نصفه های شب بود که از درد بیدار شده بود و ناله سرداده بود و ن

 دروغین به او قرص دادهبود تا بخوابد  زود بود شب بیداری هایش  

نزدیک صبح که خورشید از خواب ناز داشت بیدار می شد نیاسان به خواب رفت  

 انگار این یک بازی بود  

که نیاز بخوابد و نیاسان بیدار باشد 

 و نیاز بیدار شود و نیاسان بخوابد  

اگر به خودش بود که میخواست عمری بخوابد و خستگی در کند  

اما انگار بدنش عادت داشت که ساعت شش و نیم بیدار شود  

کمی به اطرافش نگاه کرد و یافت که در خانه پسر مهتاج است 

 با هول بلند شد  

تنها کاری که از دستش بر می آمد انجام دهد تا توبیخ کمتری شاید نصیبش شود این 

 ود که صبحانه آماده کند  ب

دستی به لباس چروکش کشید و سمت آشپزخانه رفت  

 نیمرو،آب پرتقال، نان تست. و... 



چیز هایی بودند که با نهایت سلیقه روی میز چیده شده بودند  نیاسان 

با بدن درد و کرختی مجبور به ترک رویا های پلیدانه اش شد  رویا 

 هایی که در همه شان ... 

به جای خالی نیاز انداخت  سرو صدا نگاهی 

های کمی از آشپزخانه می آمد  پس میشد نتیجه 

گرفت که نیاز در آشپزخانه است  حتما دارد 

 چیزی می خورد  

 با ورودش به آشپزخانه دید که نیاز میزی شاهانه چیده  

 و کناری ایستاده 

انگار هیچ چیزی نخورده بود که رنگ و رویش سفید بود 

 نیاسان سر میز نشست و گفت:  

_چیزی خوردی؟  

 نیاز آرام گفت: 

 _نه آقا  

 نیاسان کمی متعجب شد و گفت:  

 _خوب پس بیا بشین چرا معطلی  



این از قواعد آلبرت عمو ی مادرش بود که سال ها بود پیشش زندگی میکرد  

 سرمیز بنشینند  چه خدمه و چه اعضای خانه  همه باید باهم 

نیاز گفت :جسارت نمی کنم آقا... آقا میشه... میشه... میشه منو ببرید خونه؟  

 نیاسان گفت :_مگه اینجا بده  نیاز زمزمه کرد:_نه آقا اما... 

 و این اما چه چیز هایی در خود داشت... 

 نیاسان گفت :_اما چی؟ 

تماستون میکنم منو ببرید خونه  باور نیاز گفت :_آقا لطفا، ال

 کنید من جایی رو بلد نیستم وگرنه مزاحمتون نمی شدم  

آقا لطفا به خانم نگین که گفتم منو ببرید خونه، باور کنید خانم اینبار منو می کشه  

 آقا.... 

نیاسان با صدایی شبیه به فریاد گفت :_اه چیه هی آقا آقا میکنی  

اما لب های برچیده شده نیاز مانع شد که ادامه دهد  اگر 

 اینگونه پیش میرفت که به خواسته اش نمی رسید 

نفس عمیقی کشید و گفت :_هی هی! گریه نکن... باشه دختر خوب؟ عصبیم کردی یه 

 لحظه  

 من اسم دارم ... 



م نیاسانه، پس بخوای آقا صدام بزنی جوابتو نمیدم  اسم

 باشه؟  

و قطره اشک سرتقی که روی گونه نیاز چکید را پاک کرد 

 نیاز دوباره گفت: آقا ... 

نیاسان با بی خیالی صبحانه اش را میخورد و انگار نه انگار که نیاز با او است  نیاز 

ید برای رسیدن به خواسته اش که چند بار دیگر هم صدایش کرد اما وقتی جوابی نشن

 رفتن به همان جهنم بود مجبور شد آهسته بگوید: 

 _نیسان ... 

نیاسان لحظه ای دست از خوردن کشید و بعد قه قه اش به هوا رفت  

 البته نیاز هم تقصیری نداشت  تنها چند بار این اسم را شنیده بود  

نیاسان خنده اش را به زور قطع کرد و گفت :اسمم نیاسانه نه نیسان  

 و با دیدن قیافه بهت زده و ترسیده نیاز ادامه داد: 

 _حاال اینبارو عیب نداره  

دوباره صدام کن ببینم  

 نقاط زمزمه کرد: 

_ببخشید، لطفا چیزی به خانم نگین وگرنه منو صددرصد تنبیه می کنند 

 نیاسان با بدجنسی گفت:  



 _اگه اسممو بگی چیزی به خانومت نمی گم  

و نیاز دوباره اسمش را و اینبار به طور صحیح صدا زد:_نیاسان  

 نیاسان هم با لبخند جواب داد :جانم!  

 نیاز شرمگین سر پایین انداخت  

استه اش را دوباره به زبان آورد:_میشه منو برگردونید؟  و خو

 و نیاسان آهسته سر تکان داد  و از سر میز بلند شد  

نیاز هم تند و فرز پشت سرش میز را جمع کرد و منتظر نیاسان ماند تا به همان جهنم 

 جان گیر بروند 

نیاسان آماده آمد و با هم راهی خانه مهتاج شدند  

ته بود برگردد  پس لرزش نیاز خودش خواس

 دست هایش برای چه بود  

رنگش که هر لحظه به رنگ مهتاب نزدیک تر میشدند چه بود  

لب هایش که کبود میشدند برای چه بود  تپش باالی قلبش 

 برای چه؟ 

نیاسان کالفه از سکوت موجود در ماشین به سمت نیاز برگشت تا حرفی را شروع 

 کند  

 این سکوت به نفعش نبود  



اما با دیدن حال بده نیاز به سرعت ماشین را به کنار خیابان کشید و به سمت نیاز 

 کامال برگشت  

 اما انگار نیاز نمی فهمید  

نگاهش میخ شده بود به جلویش و پلکش می پرید و هیچ واکنشی به صدا زدن های 

 نیاز نشان نمی داد  

ن بر می آمد در آغوش کشیدنش بود  تنها کاری که از دست نیاسا

 سفت در آغوشش فشردش  

 لرزش نیاز بیشتر و بیشتر میشد  

 و به یک باره بدنش بی حال در آغوش نیاسان ول شد  

نیاسان با مطمئن شدن از حالش اورا به صندلی اش باز گرداند و به راه افتاد  

 تنها یک بیهوشی ساده بود  همین و بس 

در راه صدای موبایل سکوت ماشین را شکست  

 مهتاج بود  

 نیاسان نگاهی به نیاز کرد و مکالمه را روی بلند گو گذاشت و جواب داد: 

 _بله مامان  

 مهتاج گفت :_دختره کجاس؟ کجایین؟  



نیاسان گفت :پیشمه، داریم میایم  

اما میدونی که زیاد موندنی نیست؟  

 ونم  مهتاج آرام گفت :_آره، مید

نیاسان با گفتن فعال مکالمه را قطع کرد و با سرعت بیشتری به سمت خانه مهتاج راه 

 افتاد  

با رسیدن به خانه مهتاج ایستاد و به سمت نیاز چرخید تا ببیند به هوش آمد است یا نه  

و با دیدن چشم های بازش سری تکان داد و ماشین را به یکی از نگهبان ها سپرد تا 

 گ ببرد به پارکین

و به سمت در سمت نیاز رفت تا آن را برایش باز کند اما نیاز خودش دررا باز کرد و 

 پیاده شد  

 اما بی حالی از سرورویش می بارید 

 نیاسان با گرفتن دستش سعی کرد که کمی اورا آرام کند  

اما دستان سرد نیاز از دستانش جدا شدند و همه اینها به خاطر دیدن مهتاج بود  

هتاجی که با اینکه میدانست این ها همه نقشه است اما باز حرصی شد از نزدیکی م

نیاز به پسرش و با عصبانیت مانند همیشه فریاد کشید :_دختره ی حرومزاده چه 

غلطی کردی؟ دست کی رو گرفتی؟ پسر منو؟ هاننننن؟ در یک آن سکوت تمام 

 باغ را فرا گرفت  



ان کهنسال باغ هم سکوت کردند  حتی کالغ های خانه کرده بر درخت

 برای همه شوک بزرگی بود شوکی مرگبار  

 و نیاز 

انگار که از جنگی نابرابر برگشته و ضربه سهمگینی خورده به زمین افتاد  

 سال ها فحش خورده بود  هرجایی و هرزه خطاب شده بود  اما حرامزاده؟  

 این دیگر جزو فحش های مهتاج نبود  

که کاش بودو اینطور ضربه نمیزد این کلمه ی نابهنگام  

 نفس می گرفت این کلمه ی سنگین  

نفسش رفت و ندید که همه به هول و وال افتاده بودند تا نفسش برگردد نیاسان اسپری 

تنفسی که برای عمویش آلبرت بود و پیش نیاسان جا مانده بود را به دودلی دست 

 گرفت  

 نبود  اما وقت مردد بودن 

به سرعت همه را کنار زد و نیاز را در آغوش گرفت و اسپری را در دهانش فشرد  

کمی گذشت تا رنگ به رخش و جان به تنش بیاید   بی توجه به همه به سختی بلند 

شد و سمت عمارت رفت  و شانه های افتاده اش نشان دهنده ی حال بدش بودند  

برود  حداقلش باید ساعتی را برجا می  کمی عجیب بود که از جا بلند شود و راه

 نشست  چیز کمی نبود  



 آن همه ترس و کتک و حاال هم... 

به راستی چه قدم بدی داشت نیاسانی که از دیشب که پا در عمارت گذاشته بود تقریبا 

هربالیی که به ذهن برسد بر سر نیاز آمده بود  نیاسان در حیاط ایستاد و به جای 

 مهتاج هنوز بهت زده برجا مانده بود  از دهانش در رفته بود  نیاز خیره شد  و 

نیاسان به سمت مادرش رفت و گفت :_اشتباه کردی، هنوز زود بود بفهمه  

 و با هوف بلندی از او دور شد  

و نیاز با نگاهی مات به ظرف های داخل ماشین ظرفشویی خیره شده بود  

هیچ گاه اجازه استفاده از ماشین ظرفشویی را نداشت در ذهنش می 

 گذشت ... 

حرامزادگی یعنی نجس بودن  

یعنی آلودگی  یعنی متعفن 

 بودن  

یعنی دیدنش کفاره می خواهد  

اما مگر تقصیر اوست  با 

 خود فکر میکرد  

 نکند این همه سال غذای نجس به خورد مردم داده  



نکند در تمام ظرف هایی که شسته نشانه ای از آلودگی برجا گذاشته 

هزار فکر و خیال عذاب آور در ذهنش پیچ و تاب میخوردند  

 شاید...  

شاید اگر غزل خداحافظی را میخواند پاک میشد 

 شاید ... 

راستی چه هدفی در زندگیش داشت؟  

ی هیچ هدفی نداشت  پس مرگ وقت

 بهتر نبود؟  

تا دیگر خانه کسی را نجس نکند  

تا دیگران را با وجودش آزار ندهد  

 تا شاید عذاب هایش تمام شود  

پلکی زد و اشک روی گونه اش سر خورد  

دست باال آورد تا اشکش را پاک کند اما 

دستش نرسیده به صورتش متوقف شد  مگر 

 به بار می آورد  برای خودش هم نجاست 

پس چرا از این که دستش به خودش هم بخورد دلش پیچید  

دیگران هم همین حس را داشتند؟  نکند مهتاج برای همین 

 کتکش میزد  



تمامی این فکر هایی که در سرش پیچ و تاب میخوردند تنها یک نتیجه داشت آن هم 

 مرگ بود  

 و انگار نیاز هم از این نتیجه خرسند بود  

که  برای آخرین بار به سمت سینک رفت و شروع کرد به شستن  

 هر ظرف را شش بار حداقل کف میزد و آب می کشید  

دست خودش نبود این وسواسی که از شنیدن کلمه حرامزاده بیخ گلویش را چسبیده بود  

 کارش که تمام شد به جان آشپزخانه افتاد  

هزاران بار می سایید   و هرجایی که فکر میکرد اثری از او است را

 با تمام شدن کارش دید که هوا تاریک شده است  

کمرش را که صاف کرد صدای ترق و تروقش سکوت را شکست  

 عجیب بود که مهتاج کاری به کارش نداشت  

شاید او هم خسته شده بود از این وضعیت و تنها فکر نیاز بود که به شرایط تغییر 

 حرصش هم میخوابید و شاید.... مطلوب مهتاج را میداد شاید 

نیاسان به بهانه آب خوردن به آشپزخانه رفت  

خودش به همه امروز در آشپزخانه نروند  تا 

 کمی نیاز با خودش خلوت کند  



و در فکرش می چرخید که این تنهایی نیاز را به مرز جنون می کشاند با فکر هایی 

 که در سرش است  

 به ورودی آشپزخانه تکیه داد  

 و خیره شد به نیازی که تمام آشپزخانه را با وسواس می سایید  

خستگی از سرورویش میبارید اما هنوز هم دل از آشپزخانه نکرده بود و می ساییدش  

نیاسان قدمی جلو گذاشت تا بگوید دیگر بس است و از این حرف هایی که دل خیلی 

 هارا آب میکند  

 یاز خودش کمرش را صاف کرد و دستمال را به گوشه ای انداخت  اما ن

بعد از کمی مکث به طرف ورودی آشپزخانه برگشت که برود و با دیدن نیاسان آن 

هم در چند قدمی اش جیغ کشید که نیاسان به سرعت دستش را روی دهانش فشرد  و 

ی؟  و با دیدن نیاز آرام گفت :_دختر خوب آروم باش، منم، میخوای همه را بیدار کن

که آرام گرفت دستش را برداشت  نیاز زمزمه کرد :_ببخشید. میشه من برم؟  نیاسان 

خود را کنار کشید و راه را برایش باز کرد  نیاز از کنارش گذشت و از آشپزخانه 

 خارج شد  

اما با دیدن تاریکی بیش از حد خانه به بخت بدش لعنت فرستاد و فکر کرد که چگونه 

 اتاق برود   تا



نیاسان بعد از خوردن جرعه آبی برگشت که برود اما دید نیاز هنوز ایستاده  

 گفت :_چرا نمی ری؟  

 نیاز با بغض گفت :_من....من....من می ترسم  

نیاسان با تعجب به نیاز خیره شد و قبل از اینکه اشک هایش سرازیر شود رو به 

:_عب نداره االن با هم میریم  و نیازی که انگار در خاطرات غلت میزد گفت 

 دستش را گرفت و کشید  

تا دم در اتاق بردش و با شب بخیر خواست اورا ترک کند که نیاز گفت :_شما خیلی 

 مرد خوبی هستی...  

 نیاسان ... 

 و سریع به اتاقش جست 

نیاسان خوش حال از این تحول بزرگ نیاز که باالخره به سادگی نامش را به زبان 

 رانده به اتاقش رفت  

روی صندلی میز مطالعه اش نشست و شروع کرد به خواندن کتاب های تخصصی 

 قلب  

 عاشق رشته اش بود  



و همین هم باعث شده بود که در کارش یکی از بهترین ها باشد 

 و..... 

ته از کنار رزالین که در خواب بود گذشت  نیاز آهس

این دختر بهترین دوستش بود  اما حاال که او هم 

 فهمیده ... 

شاید که نه قطعا دیگر دوستش نخواهد داشت  

سخت است یک حرف زندگی ات را زیر و رو کند  

 به طرف حمام رفت  

کاشی ها سرد بودند و فضا را هم سرد کرده بودند 

 آب را باز کرد  آب سرد ...  به طرف وان رفت و

عادت نداشت با آب گرم دوش بگیرد  چون آن موقع بدنش کرخت میشد و دیگر 

 دلش نمی خواست از حمام بیرون بیاید  وان پر شد و نیاز لباس هایش را کند  

دلش میخواست برای لحظه مرگش حداقل خالص باشد از آن لباس های کهنه ای که 

بعد از کتک خوردن از مهتاج و پاره شدن لباس های اهدایی رزالین مجبور به 

 پوشیدنشان شد  

 به سادگی در وان دراز کشید سردی  



آبی را که حتی ممکن بود انسان را منجمد کند را حس نمیکرد 

 وبه رویش  زل زده بود به ر

تیغ را در دست گرفت و از سردی اش کمی لرز کرد  

 کارش درست بود؟  یا نه؟ 

 حق داشت؟  

 پس از هر سختی آسانی است ... 

یعنی آسانی اش در مرگش است؟  

یعنی با مرگ راحت میشود؟ 

ساعت ها به تیغ در دستش زل زد  

و در آخر تمام جراتش را  تمام 

 شهامتش را  

در دست جمع کرد و تیغ را چندین بار پیاپی روی دستش کشید  

 پشت سر هم  محکم  عمیق  

 درد داشت  

 اما نه به اندازه قلبش  

 جراتش آن قدر نبود که شاهرگ بزند 



اما آنقدر بود که رگ دودستش را بیخ تا بیخ ببرد  

اشک هایش مثل همیشه روان بودند روی صورتش  

ید؟  از سر بی کسی؟  راستی چرا به اینجا رس

 تنهایی؟  درد.؟  حرامزادگی؟  

کدامیک دختری نوزده ساله را به کام مرگ می کشانند  

 کدام یک؟ دیدش تار شد حسش بی حس  

دنیایش به سیاهی مطلق گرایید  

 و روحش گویا آزاد شد 

نیاسان با دقت کتاب تخصصی قلبی را ک در دست داشت میخواند و ورق میزد 

 انگار از تمام دنیا رها شده بود و تنها دغدغه اش تمام کردن ان کتاب بود 

ساعت ها گذشت و او هنوز هم مشغول مطالعه بود ولی فضای خفه ی اتاق او را ب 

 سمت حیاط هدایت کرد 

یاط قدم زد  کمی ب مغزش استراحت داد و در ح

 مشغول فکر کردن بود  اما فکر به چه؟ 

فکر ب چه چیزی او را اینطور در هم کشیده بود؟ 

 فکر به نیاز؟ شاید همین طور بود 



ارام ارام نگاهش را از سنگ ریزه های روی زمین ب باال کشید  

 ب سمت اتاق نیاز و رزالین 

م است به آن سمت رفت  با دیدن چراغ روشن که شیشه ماتش نشان میداد مال حما

و با صحنه ای رو ب رو شد ک با شتاب ب سمت پله ها دوید نیاسان دست یک 

دختر را از پنجره ی مات حمام غرق در خون دید دستی ک برایش اشنا بود  

 نیاسان صاحب دست را میشناخت  حدسش سخت نبود  

و این تلخ ترین حقیقت برای او بود  

باور کند  حقیقتی ک دوست نداشت ان را

 در اتاق و با شدت و زیادی باز کرد  

 به طوری ک هیکل مردانه ی خودش هم ب داخل پرت شد  

با چهره ی خواب و تعجب زده ی رزالین مواجه شد اما االن فقط درگیر اون دست 

 بود  اون دست و صاحبی ک االن توی اتاق نبود 

 ب سمت حمام رفت  

 اما در قفل بود چند باری دستگیره ی در را تکان داد اما... 

از فاصله ی چند متری ب سمت در حمام دوید و با اولین تنه ای ک ب در وارد کرد 

 در شکست  



رزالین هنوز هم متعجب کار های او بود اما گیج تر از این حرفا بود ک سوالی بپرسد 

 نیاسان نمیخواست وارد حمام بشه  

دیدن صحنه ای ک در پیش داشت میترسید   شاید از

 مرگ نیاز  

 اری او از مرگ نیاز میترسید  

انگار واقعا نقشه اش را فراموش کرده بود  

 با اولین قدمی ک داخل حمام گذاشت  

قلبش ایستاد مغزش از کار افتاد انگار چیزی را دید ک نباید میدید حقیقتی را دید که 

 نمیخواست باور کند  

با فریاد بلندی ب رزالین گفت ک پتو را به او بدهد  

رزالین هنوز صحنه ی داخل حمام رو ندیده بود  پتو 

 را ب دست نیاسان داد ک جسم خونیه نیاز را دید 

نیاسان جسم سرد نیاز رو از اب بیرون کشید و برای پوشاندنش پتو را دورش پیچید  

ست  و با سرعت ب سمت ماشین پیراهنش و پاره کرد و محکم دور دست نیاز ب

 حرکت کرد 

 نیاسان نقشه اش را فراموش کرده بود گویا او واقعا  



عاشق نیاز بود عشقی ک باورش برای او سخت بود 

شده بود مانند کسی که همسرش را از دست میدهد  

شاید این تنها یک حس انسان دوستانه بود  و شاید 

 هم... 

 باالخره ب بیمارستان رسید  

 خونیه نیاز را ب بغل گرفت و به سمت استیشن پرستاری دوید   جسم

پرستاران با دیدن وضع به سرعت برانکاردی آوردند و نیاز را از نیاسان جدا کردند 

 و به سمت اتاق عمل بردند  اتاقی تمام امید نیاسان 

و تمام زندگیه نیاز در ان خالصه میشد 

 اتاق عمل.... 

ز از جلوی چشمانش کنار نمی رفت و نیاسان تصویر خونیه نیا

ساعت ها بود که چشم دوخته بود به در اتاق عمل  ساعت ها 

 بود که منتظر خبری بود  

و احساس می کرد که دقیقه های این انتظار به درازا کشیده اند  

ساعت ها بود که در ذهنش از خود می پرسید  مگر چگونه 

 رگ زده است که هنوز در اتاق عمل است  



و از آن طرف نیاز بود که با خیالی راحت به خواب عمیقی فرو رفته بود و با مرگ 

 دست و پنجه نرم می کرد  

 هرچه دستش بخیه می خورد گویا تمامی نداشت  

 مگر چگونه از زندگی بریده که ... 

نزدیک ساعت نه و نیم صبح بود که باالخره دکتر از اتاق عمل بیرون آمد 

خودرا به او رساند و از حال نیاز پرسید  دکتر جواب و نیاسان به سرعت 

 داد:_انگار خواست خدا بوده که زنده بمونه ... 

 زنده موندنش یه معجزه است  

وقتی بهوش بیاد و از وضعیتش مطمئن شیم  

 می فرستیمش بخش  

و تا اون موقع بخش مراقبت های ویژه می مونه  

ز او دور شد  نیاسان سری تکان داد و دکتر با خستگی ا

 عمل سختی بود  

 و در همین حین نیاز را با برانکارد بیرون آوردند  

نیازی که اگر به کسی می گفتی مرده است کسی نه نمی گفت  

 رنگش با جسد فرقی نداشت  



و نیاسان که حاال از زنده ماندن دخترک مطمئن شده بود دوباره افکارش را به سمت 

 شر و بدی سوق میداد  میدانست ... 

 نیاز بی گناه ترین فرد در این ماجرا بود .. 

 اما ... 

مگر مادرش چه گناهی داشت؟  

 خودش چه؟ 

 یا ... 

یا آن خواهری که سهم یک مشت خاک شده بود  

مگر نیالیش چه گناهی داشت که حقش مرگ بود؟  

 اینطور که پیدا بود ... 

همه تاوان بی گناهیشان را داده بودند  

 اینطور که پیدا بود...  

ضعیف کشی رسم این بازی کثیف بود  

 انگار اصال از قوانین بود  

 ا رعایت کند ... و چرا نباید نیاسان هم قوانین ر



عصر شده بود و نیاز هم چند ساعتی بود که به بخش منتقل شده بود  

 از مرگ نجات پیدا کرده بود ... 

 اما آرزویش همان مرگ بود ... 

 گله داشت از کسی که نجاتش داده بود ... 

کسی که حاال با دیدنش زبانش بند آمده بود از دیدن خشم النه کرده در چشمان مشکی 

 رنگش و ابروهایش که به هم گره خورده بودند  

 اصال مگر میشد است جذبه را دید و زبان به شکایت گشود  

سرش را پایین انداخت و موهایش روی شانه اش سر خوردند و مانند پرده ای 

 انداختند میانشان را فاصله 

 میان صورت نیاز و نگاه تیز نیاسان  

 نیاسان نقاب ناراحتی به صورت زد و به سمت نیاز رفت  

 مالفه مچاله شده زیر انگشتانش را از دستش آزاد کرد  

دستان سردش را در دست گرفت و گفت :_چرا؟ چطور تونستی؟ فکر... فکر منو 

 نکردی؟ 

ه بخوابونم زیر گوشت نیاسان ادامه داد :_جا داره یه کشید

 اما حیف... 



 حیف که دلم نمیاد  

 چه میکرد با دل دخترک محبت ندیده 

میدانست چه تاثیری دارد هر کلمه اش بر قلب نیازی که محتاج یک قطره محبت بود؟ 

 نیاز زمزمه کرد:_ببخشید  چیزی جز عذر خواهی بلد نبود 

آخر تمام زندگی اش با معذرت خواهی از مهتاج گذشته بود  

 عذر خواهی برای کارهای نکرده  

چقدر دلش آغوشی گرم می خواست تا ببارد تمام غصه های نوزده سال زندگی اش را  

 تا ببارد تمام تحقیر و توهین و کتک ها را  

تا شاید کمی خالی شود ظرف دلش که لبریز بود از غم  و 

 چه آگاهانه فهمید دردش چیست و در آغوش کشیدش  نیاسان 

و حس کرد آتشی که به جان نیاز انداخت و قلبی که به تپش بیش از بیش وا داشت  

ساعتی را نیاز در آغوش نیاسان گریست  اما مگر کاسه دلش خالی می شد؟ مگر 

 غصه ها تمام میشدند؟  

 دیگر به هق هق افتاد 

اسان افتاد بی حال و بی جان در آغوش نی

خیلی از آن عمل طاقت فرسا نگذشته بود 

 ... 



خیلی از زدن رگش و فاصله چند قدمیش با مرگ نگذشته بود  

 پس این بیحالی طبیعی بود  

 نیاسان آهسته نیاز را روی تخت خواباند و کمی مضطرب گفت:  

 _نفس بکش ... 

 نفس عمیق ... 

 آفرین ... 

دم...بازدم....دم.... بازدم  

 دوباره ... 

و توانست نفس های مقطع نیاز را سامان بخشد 

 ادامه داد: 

_یکم استراحت کن، من زود برمی گردم  

 باشه؟  

 نیاز آرام پلک برهم زد و با خارج شدن نیاسان به خواب رفت  

 ___________________________

 با کالفگی از اتاق بیرون زد  

 د نقش مرد مهربان و دلسوز را بازی کردن  سخت بو



سال بود در دلش نسبت به نیاز کینه کاشته بود   12حداقل برای نیاسانی که 

 باید جایی می رفت تا آرام شود  

تا همه چیز را برای چند ساعتی فراموش می کرد  

تا بتواند با نیرویی بیشتر به بازی برگردد  تا 

 بتواند توانایی بازیگری اش را نشان دهد  

 نیاز تا صبح چشم به در دوخته بود و منتظر نیاسان بود  

میدانست هیچ حقی از حمایت مردی که تنها سه شبانه روز است اورا دیده ندارد  

 دانست سهمی از او ندارد  می

میدانست همین دلخوشی های کوچک نسبت به نیاسان از بیخ و بن غلط است  

 اما اگر دل منطق می فهمید که نامش دل نبود  

اگر شعور داشت که چه کسی مناسب عاشقی و دل دادن است که نامش که دل نمی شد  

 آن موقع میشد عقل  میشد فهم  میشد درک  

پس سرزنش نداشت حال نیازی که دلش در تمامی دل هارا برای گدایی ذره ای محبت 

 زده بود و بی جواب مانده بود  

صبح با زدن سپیده پلک های نیاز روی هم افتادند و برای چند دقیقه ای به خواب 

 رفت  و با صدای کوبش از خواب پرید  بفرمایید ضعیفی گفت  



ار شد و نیاسان در چارچوب در پدید

هوشیار بود اما با سرو وضعی آشفته  

 جلو آمد،صندلی عقب کشید و نشست  

انگار مستی دیشب به کل از سرش پریده بود و با نتیجه ای مثبت  

 که تنها از بد مستی دیشب آشفتگی سرو وضعش باقی مانده بود  

نگاهی به چشمان قرمز و خسته نیاز انداخت که نشان از بیخوابی میدادند  

 فت :_مگه دکترت نگفته که باید استراحت کنی؟ چرا نخوابیدی؟  گ

نیاز آرام زمزمه کرد:_شما گفتید کمی استراحت کنم و منم بعد استراحت کوتاهی 

 بیدار شدم و منتظر ... 

و ندید لبخند فاتحانه نیاسان را 

نیاسان به نیاز گفت :_خب حاال 

 ... 

 مژدگونی بده تا یه خبر خوب بهت بدم ... 

 نیاز گفت :_آخه من که چیزی ندارم که بهتون بدم ... 

نیاسان لبخند دلفریبی زد و گفت :_به اونشم میرسیم  

 و خبر خوب هم اینه که امروز مرخص میشی...  



نیاز خوشحال شد و گفت :_وایییی ممنون خیلی خبر خوبی بود اما برای مژدگونی که 

 من گفتم... 

 نیاسان به گونه اش اشاره کرد  

 و نیاز پس از مکث کوتاهی به سمت نیاسان خم شد تا گونه اش را ببوسد 

اما نیاسان در لحظه آخر صورتش را برگرداند و لب های نیاز به لب هایش خورد 

نیاسان گردن نیاز را گرفت تا عقب نکشد و بوسه شان را ادامه داد  نیاز کامال بی 

 از کمی نفس کم آورد  حرکت بود و بعد

نیاسان با حس نفس تنگی نیاز عقب کشید و نیاز را که از خجالت مانند لبو شده بود را 

 در آغوش کشید  

 بعد از چند دقیقه اورا از خود جدا کرد  

اما گردنبندش به دکمه لباس نیاز گیر کرد و نگذاشت که فاصله شان بیشتر شود  

خود را کمی عقب کشید  دست نیاز به سمت به آرامی گردنبند را جدا کرد و 

گردنبند دراز شد و روی گردنبند نشست  گردنبندی که با نام خود نیاسان بود  

 نیاز لب زد:_نیاسان  

و نیاسان گردنبند را از گردنش در آورد و به گردن نیاز آویخت  

و گفت:_من و اسمم.... و قلبم... همیشه با توییم  نیاز لبخند زد 

 زده سرش را پایین انداخت   و خجالت



نیاسان نایلونی سمتش گرفت و گفت :_اینا رو بپوش سریع تا بریم بیرون  

 قراره تا شب باهم خوش بگذرونیم  و با لبخندی از اتاق خارج شد  

 و با خارج شدنش با هوف بلندی حرصش را خالی کرد  

نیاز هم به سرعت شلوار جین و تاپ و ژاکت صورتی رنگی رو که نیاسان برایش 

 گرفته بود را پوشید 

موهایش را بافت و با کش پاپیون داری که روی لباس ها بود بست 

 باند روی مچ هایش دهن کجی میکردند 

 اما ذوق بیرون رفتن با نیاسان مانع فکر بیشتر به این موضوع شد 

از اتاق خارج بشود  و باعث شد سریع

 کنار نیاسان به راه افتاد  

دست نیاسان دست سردش را گرفت  

اینگونه عاشقانه تر نبود؟ با کمک 

 نیاسان سوار ماشین شد 

و نیاسان به سمت مقصد نامعلومی حرکت کرد دومین 

باری بود که در هوشیاری سوار ماشین شده بود  

 برایش حس خوشایندی بود  ذوق زده بود  



دست خودش نبود حس کنجکاوی درمورد دم و دستگاه داخل ماشین  و 

 نگاهی زیر چشمی به نیاسان کرد که تمام حواسش به رو به رو بود  

با فکر اینکه ممکن است دیگر از این فرصت ها پیدا نکند و آرزو به دل بماند  

 دست دراز کرد و دکمه ای که به او چشمک میزد را فشار داد  

و در صدم ثانیه صدای بلند فریاد مانند انریکه در ماشین پیچید و جیغ وحشت زده نیاز 

 را باال برد 

نیاسان به سرعت ماشین را به کنار خیابان کشید و ترمز را با تمام قدرت فشار داد  

 دستش را به پخش رساند و آن را خاموش کرد 

ده اش را کنترل کند و بلند زیر به سمت نیاز برگشت که با دیدن چهره اش نتوانست خن

 خنده زد  

 نیاز هنوز هم در شوک صدای بلند بود.

 نیاسان هم کم کم خنده اش را خورد و دست نیاز را گرفت و گفت:  

 _آروم باش. فقط صدای موزیک بود. خب؟ 

و بعد از چند دقیقه باالخره نیاز آرام شد و ماشین دوباره راه افتاد و در 

کامال خانوم وارانه نشست و دیگر دست به جایی نزد در ادامه راه نیاز 

نزدیکی پارکی ماشین را نیاسان پارک کرد و پیاده شدند  شانه به شانه 

 حرکت کردند  آرام و آهسته  در سکوتی لذتبخش  



 نسیم خنکی وزید و نیاز ژاکت را بیشتر دور خود پیچید  

ش را سخاوتمندانه به نیاز هدیه نیاسان هم دست دور شانه اش انداخت و گرمای آغوش

 کرد  

نیاز مانند جوجه سرما زده ای خود را در آغوش نیاسان جمع کرد 

نیاز پرسید:_چرا؟ چرا به من محبت میکنی؟  نیاسان گفت :_دلیل 

 نداره  شاید یه حس دوست داشتن  و نیاز خنده ریزی کرد و... 

با دیدن قایقی که روی رودخانه در حال حرکت بود چشمانش برق زد 

یقه اورکت نیاسان را کشید به سمت پایین  نیاسان خم شد تا ببیند که 

 نیاز چه می گوید 

 نیاز :_اوم...میشه...یعنی... میشه سوار یکی از اونا بشیم  

وج های جوان را و با دست به قایق های پارویی که در رودخانه در حرکت بودند و ز

از این سو به آن سو میبردند اشاره کرد  و بعد هم با خجالت سرش را پایین انداخت  

 درخواستش به نفع نیاسان بود  یک گردش عاشقانه  

نیاسان البته ای گفت و اشاره ای به مرد قایق سواری که زوجی را پیاده می کرد، کرد  

 ار شود اما پایش لیز خورد  نیاز با ترس پایش را لب قایق گذاشت که سو

و در میان زمین و هوا نیاسان گرفتش  

 و خودش اورا در قایق گذاشت  



خودش هم سوار شد و قایق از ساحل دور شد 

نیز با ذوق و تشکر دست نیاسان را فشرد  و 

 نیاسان گفت:  

 _قابلی نداره خانوم کوچولو ... 

من برای تو هر کاری میکنم  و در دل 

ته برای نابودی تو زنگ گفت :_الب

گوشی اش به صدا در آمد  در طرف 

دیگر قایق نشست و جواب داد  اخم 

 هایش در هم رفتند  

عصبی شده بود و دلش میخواست خودش را در همان رودخانه بیندازد تا شاید آرام 

 شود  

 دوستش آدام بود 

 گفته بود دوروز دیگر باید به آلمان برود  

عمل سختی که کسی جز نیاسان قادر به توانایی آن نبود  

 کارش را دوست داشت  

اما نه اینکه وسط نقشه اش مجبور شود از نیاز دور شود و او را پیش مادرش تنها 

 بگذارد  



نیاز که حال نیاسان را دید آهسته گفت:_حالت خوبه؟  

 چیزی شده؟  

نیاسان زمزمه کرد :_آرومم کن  

 زل زد به نیاسان   نیاز با تعجب

و نیاسان بلند شد و سمت نیاز چند قدم را طی کرد  

سمت نیاز خم شد و نیاز هم به عقب خم شد  تا 

جایی که روی سکوی پشتش کامال خوابید  نیاسان 

هم فاصله را طی کرد  و لب روی لب نیاز 

 گذاشت  

 و این شد دومین بوسه به ظاهر عاشقانه آن دو  

ی فاصله انداخت بین نیاسان حریص و نیاز خجالت زده  صدای دوربین عکاس

 در مهد تمدن و آزادی بود  

 اما ... 

 نیاسان به سمت مرد قایق ران برگشت که او گفت:  

_خیلی وقت بود که همچین عشقی را ندیده بودم 

اینجا همه عشق ها با هوس قاطیه  و عکس رو 

 به نیاسان داد 



وهی بلندی گفت که نشان از زندگی اش میداد  

نیاز عکس را گرفت و با دیدنش در دل ذوق کرد 

 اولین عکسش بود  

 قایق به ساحل رسید و پیاده شدند  

 نیاسان حساب کرد و به سمت نیاز منتظر رفت 

گفت :_بیا سریع بریم، تا منم برسم برم چمدونمو بدم ببندن  

   باید خودمم باال سرشون باشم

نیاز میدانست کسی بدون وجود نیاسان و خانوم حق رفتن به اتاقشان را ندارد  

 اما چرا نیاسان باید چمدان جمع میکرد  

و با فهمیدن موضوع تمام غم های رفته روی سرش آوار شد 

 میرفت؟ آن هم دوروز؟  

 یعنی دوروز پیش مهتاج تنها بماند  

سان بسته؟  آن هم حاال که دل به حمایت های گرم نیا

 آن هم حاال که دل داده به نگاه نیاسان؟ 

این دیگر چه مصیبتی بود؟  

 چه زود خوشی اش ناخوش شد 



بغض کرده به دنبال نیاسان به راه افتاد  

 شانه هایش افتاده بودند  

و حتی پشمک صورتی رنگی که نیاسان برایش خرید هم نتوانست خوشحالش کند  به 

در خانه که رسیدند ترس چنگ انداخت به بغض در گلویش و و بغضش را ترکاند  

نیاسان با دیدن این حرکات منزجر کننده نیاز خوشحال شد که قرار است دوروز را از 

 م کمش بود  این دختر بچه گریان دور باشد البته دوروز ک

اگر همه چیز خیلی خیلی خوب پیش برود و این هم با وضعی که آدام برایش تعریف 

 کرده بود تقریبا غیر ممکن بود  

دلش میخواست سر نیاز داد بزند که خفه شود و دم گوشش اینقدر گریه نکند  

 اما نمیتوانست  

د خانه شدند  بعد از گذشت پانزده دقیقه باالخره اشک هایش ته کشیدند و وار

 اما خبری از مهتاج نبود  عجیب بود  

نیاسان به نیاز گفت :_بیا چمدونمو جمع کن  

فقط زود که به پرواز برسم  سه ساعت 

 دیگه پرواز دارم  

 پس فقط دوساعت دیگر با او بود و بعد جدایی فرا می رسید  

 آهی کشید و چشمی گفت  



گی سرو کله زدن با نیاز و نقش بازی نیاسان به حمام رفت تا دوشی بگیرد و خست

 کردنش از جانش برود  

 نیاز هم لباس های نیاسان را با بو کردن و به خود فشردن در چمدان جا میداد  

طوری رفتار میکرد که انگار سالهاست عاشق نیاسان است و حاال باید از او دور 

شود  با این رفتارش کسی باور نمی کرد آن دو تنها چهار روز است یکدیگر را دیده 

 اند  این بود عشق در یک نگاه؟  یا این عشق بود در یک حمایت ... 

 در یک محبت ... 

کن است بشنویم؟  در چند جمله ساده ای که هرروز مم

 نیاسان بیرون آمد ... 

 اثری از نیاز در اتاق نبود  

اما یک دست لباس برایش روی تخت گذاشته بود و نیاسان هم همان هارا پوشید  

نیاز پشت در نشسته بود و دست گرد زانو هایش گرفته بود  با آمدن نیاسان از 

 جا بلند شد  نیاسان گفت :_دیگه باید برم ... 

نیاز هم ناخواسته به سمتش رفت و در آغوشش آرام گرفت  

خداحافظی کرد و عقب کشید  نیاسان بوسه ای روی گونه 

 اش نشاند  

 مهتاج باال آمد و نیاز به سرعت از نیاسان دور شد  



 میترسید 

آخر کابوس شب و روزش بود  

 و چه کابوس ترسناکی... 

باالخره نیاسان از دید نیاز خارج شد  

ا ماشین از عمارت بیرون رفت  و ب

با بسته شدن در عمارت تنها شد  

 حال او بود و مهتاج و بی پناهی ... 

 مهتاج گفت:  

_حاال که پسرم رفت میخوای چیکار کنی؟  

 نکنه فک کردی عاشق چشم و ابروت شده؟  

فک کردی من میزارم تک پسرم، وارث خاندانم، با توی پاپتی بی همه چیز ازدواج 

 کنه؟  

 فک کردی کیسه ای که براش دوختی رو میزارم پر کنی؟ 

نکنه فک کردی اون پسر با توی بی اصل و نسب حرومزاده ازدواج میکنه؟  

 ببین ... 

 خیلی بخوادت مال چند شب اونم رو تختشی .. 



 همین ... 

از نیاز دور شد  و 

 راست میگفت ... 

 حتی یک کلمه اش هم دروغ نبود 

اما مگر نیاز میتوانست همین یک ذره امیدی را که در زندگی تاریکش پیدا کرده بود 

 را رها کند؟  اما ... 

اما اگر دلش بیشتر گره میخورد به نگاه شب مانند نیاسان چه؟  اگر 

ی ماند و دلی شکسته چه؟  آن گاه نیاسان ازدواج میکرد و نیاز م

بهتر نبود دل بکند؟  یا حداقل سعی کند؟  باید تالشش را میکرد  تا 

 بیشتر ضربه نخورد از امروز ... 

 از همین لحظه ... 

 _-_--_-_-__-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_ 

نیاسان بعد از پروازی خسته کننده باالخره پادر خاک آلمان گذاشت  

خاکی که دوازده سال را در آن نفس کشیده بود  ماشین منتظرش 

 بود  

 سوار شد و چمدان را به دست راننده سپرد  



و بعد از گذشت نیم ساعت باالخره به خانه عموی مادرش که کم از پدر نداشت برایش 

 رسیدند 

لبرت عموی مادرش که عمو صدایش می کرد منتظر ایستاده بود  در حیاط آ

 خیلی نشده بود که از او دور بود  

 اما ... 

 دلتنگ شده بود  

فاصله را با چند قدم بلند طی کرد و مردانه همدیگر را در آغوش گرفتند  

 آلبرت:_چه زود دلتنگ شدی پسر  و چند ضربه پشتش زد  

پشت کمر آلبرت بود و به سمت خانه میرفتند نیاسان هم در حالی که دستش 

 گفت:_برای کاری اومدم  آدام یه عمل رو جای من قول داده  

شام را که در کنار خدم و حشم خوردند نیاسان عذر خواهی کرد و به اتاقش رفت  

آلبرت از تنهایی بیزار بود و برای همین هم همه اعضای خانه در کنار هم شام 

 میخوردند  

نیاسان خودش را روی تخت انداخت و در دل برنامه اش را مرور کرد :_عمل دارم  

 یکم استراحتم باید بکنم  



یه چند تا تیکه چیزم باید بگیرم برای نیاز که فک نکنه از یادم رفته  

هومی به برنامه اش گفت و به خواب رفت  و صبح با انرژی 

 را چک میکرد   مضاعفی بیدار شد  باید میرفت و اوضاع مریضش

اما قبلش ورزش صبحگاهی کیفش را بیشتر کوک میکرد  

 ست ورزشی سورمه ای رنگی پوشید و بیرون رفت 

حیاط آلبرت کم از پارک نداشت پس در همان حیاط ورزش کرد و یک ساعت بعد 

 برای صبحانه به خانه رفت  

خوردن غذا را در کنار آلبرت دوست داشت  

 زندگی کردن را هم  

ن پیرمرد بیش از مادرش برایش دوست داشتنی بود  ای

 پیرمردی که دلش جوان بود  

بوسه ای به سر عمویش زد و با عوض کردن لباسش از اتاق خارج شد 

دلش برای آب و هوای آلمان تنگ شده بود  آخر دست کمی از وطنش 

 نداشت  

ده روی کند تصمیم گرفت تا خیابان باالتر که بیمارستان در آن قرار داشت پیا

هوای آلمان گرمتر از نیویورک بود و سرمای هوا کسی را آزار نمی داد به 

 بیمارستان که رسید تمامی همکاران با تعجب از او استقبال کردند  



به بیمارستان که رسید بی توجه از کنار همکاران متعجبش که اورا دیگر پس از 

 استعفا ندیده بودند گذشت  

 با دیدن تعجبشان یاد روز اولی که به بیمارستان آمده بود،افتاد. 

 آنروز هم به خاطر سن کمش متعجب بودند اما برای او، آن تعجب عادی بود . 

 سالگی وارد دانشگاه شده بود متعجب بودند .  16خیلی ها با دیدن او که در 

الگی وارد دانشگاه آخر او تمام سال های تحصیلش را جهشی خوانده و در شانزده س

 شده و در بیست و هفت سالگی تخصصش را گرفته بود 

و حال که بیست و هشت سال داشت نه در حد اساتیدش اما به نوبه ی خود جزو 

 بهترین ها بود و دست راست استادش که رییس همین بیمارستان هم بود . 

 به اتاق ادوارد رفت و با دیدنش اورا در آغوش کشید  

این مرد مو بور چشم آبی را که دوست دوازده ساله اش بود و رفاقتش به لوتی ها و 

 مشتی های ایرانی رفته بود و جان برای دوستش میداد  

روپوشی از او گرفت و پوشید و تخته شاسی را از دست ادوارد گرفت  

 به مشخصات بیمار نگاه کرد ... 

 عملش به ظاهر ساده بود  



پس آن همه اصرار ادوارد برای چه بود؟  

رو به ادوارد کرد و گفت :_شخص خاصیه؟  

 ادوارد لبخندی زد و گفت:  

 _احتماال. دختر خوبیه. اما این بیماری ... 

 لطفا ... 

 ازت خواهش میکنم ... 

 کمکش کن . 

پس قضیه عشق و عاشقی بود که ادوارد همیشه خونسرد را اینطور ملتمس میکرد  

تی بر سر شانه ادوارد زد و گفت که نگران نباشد و او همه تالشش را میکند  دس

مگر میشد این رفیق بهتر از برادر چیزی بخواهد و او دریغ کند؟  اسم دختر 

 رونیکا بود و چهره دلنشینی داشت  

 بیماری اش ارثی بود و مادر پدرش و پدرش هم همین مشکل را داشتند 

 پرستار گفت:  وضعش را چک کرد و رو به

 _تست ریه ... 

 آنژیوگرافی ... 



داپلر (سونوگرافی) 

 الکتروکاردیو گرافی  

 سریع ببرینش و جواب ها رو برای من بیارین ... 

پرستار چشمی گفت و نیاسان از اتاق خارج شد  

 فردا عملش می کرد  

و امروز عصر بهتر بود که برود چیز هایی برای نیاز بخرد  

 کند از او غافل شده است  تا نیاز فکر ن

زنگی به خانه عمو آلبرت زد و خبر داد که برای شام خانه نمی رود  

 میخواست یک شب را تنهایی و با افکار بی سرو تهش سر کند ... 

یک شب را با تنهایی گشتن در پاساژ ها و خوردن یک پیتزا در رستورانی ایتالیایی  

 و شاید هم به بار رفتن و برنامه ای داشتن برای شب... 

صبح با تابیدن نور مزاحم خورشید که خبر از صبح جدیدی می داد چشمانش راباز 

 کرد  

موبور آلمانی که دیشب خواست پهلو به پهلو شود که دریافت دستش زیر سر دخترک 

 در بار با او آشنا شده بود است  

 ساعت هفت و نیم بود و یک ساعت دیگر عمل داشت  

 پس بی توجه به دخترک در خواب دستش را از زیر سر او کشید  



لباس هایش را از روی زمین برداشت و پوشید  باید سری به 

یاز خانه آلبرت میزد و لباس عوض میکرد  خرید های برای ن

هم در خانه آلبرت بودند  آخر دیشب قبل از رفتن به بار سری 

به خانه زده بود  از یخچال آب پرتقال و تکه ای کیک برداشت 

و خورد  و مقداری پول روی اپن خانه گذاشت و از خانه 

 خارج شده بود  

دروغ چرا خجالت های نیاز بیشتر از بی پروایی این سبک دختران به مذاقش خوش 

 مد  می آ

لپ های سرخ از شرم نیاز را برای نزدیکی کمی که بینشان به وجود آمده بود چند 

 باری را بیشتر می پسندید  هرچه که بود  

باز هم غیرت ایرانی ها را داشت  

 تنوع طلب بود مانند پدرش آرمان  

از همان جنس تنوع طلبی هایی که زندگی مادرش را به دست گردباد سپرد  

مشکلی نداشت این تشابه مگر نه اینکه معنی نامش مانند نیاکان بود  اما 

 تنوع طلبی او ضرری برای کسی نداشت  نیاز؟  

 او که مهم نبود ... 

ل در گروی اتفاقا خوشحال میشد با شنیدن خبر رابطه هایش آن هم در زمانی که د

 نیاسان دارد حالش را ناجور کند  



اما تنوع طلبی آرمان گند زده بود به زندگی چندین بی گناه که طعمه او و هوسش و 

 عشقش شده بودند  

به خانه آلبرت که رسید بی سروصدا به اتاق رفت و لباس هایش را عوض کرد  

س منتظر ورودش باز هم پیاده به سمت بیمارستان روانه شد  ادوارد با استر

بود  و با رسیدنش اورا به سمت اتاق هول داد  کار هایش نیاسان را به خنده وا 

 میداشت  

 ادوارد همیشه خونسرد و گاهی تنبل حال اینگونه به هول و وال افتاده بود  

همان ادواردی که به زور برای خودش هم کاری انجام میداد چه برسد به نیاسان حاال 

 تن میکرد و به سمت اتاق عمل روانه اش ...  داشت روپوشش را

 خنده دار بود دیگر  

با گذشتن از مادر و پدر نگران رونیکا و و ادوارد که مانند بچه ای که عروسک 

محبوبش را از او میگیرند به رونیکا زل زده بود وارد اتاق عمل شد  با اعتماد 

 به نفس شروع کرد  فقط با اعتماد به نفس  

نه با امید به خدا و نه چیز دیگری  سال ها 

بود خدا را فراموش کرده بود  میشود گفت 

همان دوازده سال پیش  در همان روز از 

شانزده سالگی اش  همان روز نحس که 

مادرش دیگر مادر نشد  همان روزی که 



جای خوشحالی برای به دانشگاه رفتن در 

 بهت فرو رفته بود  همان روزی که نیاز با

آنها آمد نیویورک و خودش چند روز بعد 

 راهی آلمان شد و در آلمان به دانشگاه رفت  

چهار پنج ساعتی را در اتاق عمل بود و در آخر با رضایت صد البته خستگی از اتاق 

 عمل خارج شد  

 چون حس و حالی برای پرس و جو های پشت در نداشت  

ان راحت شد سریع آنجا را ترک کرد  با لبخندی بیرون رفت و با دیدن اینکه خیالش

میدانست تا به خودشان بیایند سیل سوال هاست که آماده هستند برای پرسیده شدن از او  

 و در دل آرزو داشت که دیر به خود بیایند  بی خوابی تا نزدیکی های صبح دیشب  

 و چهار پنج ساعت سرپا بودن میلش را نسبت به تخت گرم و نرمش بیشتر میکرد 

در فکر خواب بود و چشمانش خمار شده بودند که تقه ای که به در خورد او را از 

 فکر و خیال بیرون آورد  

 خودش را مرتب کرد و بفرماییدی گفت  

 در ذهن حرف هایش را مرتب کرد و به زن و مرد رو به رویش گفت... 

 گفت: 



_ببینید با توجه به اینکه در عمل دخترتون اجزای قفسه سینه شامل پوست و عضله ها 

و استخوان و سایر اجزای آناتومیک سینه برش خورده ممکنه تا چند هفته و گاها چند 

 ماه بعد درد داشته باشه  

 و این درد ها شدید باشه در صورت فشار روی این قسمت ها  

 دردشو آروم کنید  در این صورت باید با مسکن 

 از مسکن های خوردنی یا شیاف هایی مثله بروفن و دیکلوفناک  

دخترتون اصال نباید این درد رو تحمل کنه چون باعث افزایش کار قلب و یا افزایش 

 فشار خون میشه  

که اگه این مسکن ها عمل نکنه سریع باید به نزدیک ترین مرکز درمانی برسونیدش  

 (جراحی قلب) CABGتوی عمل های 

عالیمی مثله کرختی، گزگز شدن،احساس سنگینی روی قسمت چپ سینه و مور مور 

 شدن عادیه  

 سری تکان دادندو گفتند:  

_برای جای زخم باید چیکار کنیم.؟  

 نیاسان گفت:  



_اصال نباید زخم رو بخارانه، اطراف زخم باید خشک و تمیز باشه، از مالیدن 

جدا اجتناب کنید  و ده روز دیگه برای کشیدن بخیه هرگونه لوسیون و پماد 

 بیاین  

(در عمل قلب نمیشه از نخ بخیه جذب استفاده کرد)  و اینکه 

موقع خواب باید تا شش هفته به پشت بخوابه  بقیه کار هایی 

رو هم که باید بکنه رو پرستار ها بهتون میگن  و با این 

 حرف تقریبا محترمانه گفت برید بیرون  

بعد از رفتنشان هنوز سر روی میز نگذاشته بود که ادوارد وارد اتاق شد  

 با خستگی به او نگاه کرد که گفت:

 _چه قیافه ایه ... 

 خودم فهمیدم چی به چیه ... 

 خواستم بگم بلیطت رو دو هفته دیگه گرفتم  

 نیاسان خشمگین شد و خواست چیزی بگوید که ادوارد گفت:  

ر باهات کار داره  سری _آلبرت گفته، انگا

تکان داد و از موضع خشمش پایین آمد  گفت 

 :_من برم خونه دیگه ... 



ادوارد باشه ای گفت و نیاسان با در آوردن روپوشش از بیمارستان خارج شد  در 

راه خود را لعنت کرد که پیاده آمده و مجبور است راه برگشت را هم پیاده برود  

 و آن را به جلو پرتاب کرد  به سنگ جلوی پایش لگدی زد 

قدم های مانده را تا سنگ طی کرد آمد که دوباره به آن لگد بزند که مغازه کوچکی که 

 در آن طرف خیابان بود توجهش را جلب کرد  

یک مغازه چند متری کوچک که پر بود از چیز هایی که آب دور پیدا نبودند که چه 

 هستند  

حسی به آن سمت کشاندش  

 شده بود   بی اراده

 به مغازه که پا گذاشت آونگ آویزان شد و باالی در به صدا در آمد  

پیرزنی فرتوت با موهایی سپید و چشم هایی نقره ای رنگ که معلوم بود در طول 

سالهای زیادی به آن رنگ در آمده سرش را بلند کرد و لبخندی دلنشین زد  با 

 اشاره نیاسان را دعوت به نشستن کرد  



نیاسان هم که اختیاری گویا از خود نداشت نشست  

 پیرزن به حرف آمد و گفت:  

_عجیبه! خیلی وقت هست کسی در مغازه من رو باز نکرده  

 اما حاال این پسر جوان و زیبا اینجا چیکار داره؟  

نیاسان گفت :_انگار از خود اختیاری نداشتم و به این سمت کشیده شدم  

 پیرزن لبخندی دیگر زد و گفت... 

 گفت: 

 _این هم عجیبه! سالهاست دیگه مغازه ام رو جوونای جورواجور نمیبینند...  

 چون غرقن توی دنیایی از روزمرگی های خسته کننده شون  

اینجا دیگه برای من تقریبا تبدیل شده یه جای آروم برای غرق شدن در رمان ها و 

 کتاب های کالسیک  

امیلی برونته را که از ظاهرش  و برای نشان دادن این حرف کتاب بربادرفته از

 قدمتش پیدا بود باال آورد  



و بعد بلند شد و در یک فنجان لب پر شده ی قدیمی قهوه ای ریخت و به دست نیاسان 

 داد 

تمام خستگی اش با نوشیدن قهوه از بین رفت  

 و ساعتی را به معاشرت با آن زن گذراند  

کمی که به سکوت گذشت نیاسان از جا برخاست و ساز رفتن زد  

دم در که رسید مارگارت با صدای لرزان از او خواست که بماند  

 و بعد به پشت قفسه ها رفت  

با بسته ای برگشت  

 گفت:  

_بعید میدونم پسری با این وجنات و کماالت کسی توی زندگیش نباشه  

 اینو بهش بده  

نیاسان سری تکان داد و بسته را گرفت و از آنجا دور شد و تا محو شدنش نگاه 

 مارگارت را به دنبال خود کشید  

بسته را که باز کرد دستبندی دید که تا به حال به زیبایی اش ندیده بود  

زنجیری بود پر از آویز های رنگارنگ که هرکدام به یک شکل بودند  

 یاز بود تنها کسی که در ذهنش آمد ن



 و تصمیم گرفت بعد از بازگشت دستبند را به او بدهد  

به خانه آلبرت که رسید خدمه و چند کارگر را در حال تکاپو دید  

حال میفهمید که چرا آلبرت گفته که با او کار دارد دورهمی 

 داشت با سران و افراد مهم  آلبرت هم کم کسی نبود  

 روزی برای خودش بروبیایی داشت 

از تجار بزرگ بود و تقریبا تمامی کشور هارا دیده بود  و  یکی

 حاال که پا به سن گذاشته بود دیگر توان آن همه کار را نداشت  

و دلخوشی اش به دیدن بزرگان دور هم بود و صحبت های به نظر نیاسان کسل کننده 

 در مورد کار و بار  

و گاهی هم قرار داد هایی که نیاسان از آنها سردر نمی آورد و در خانه انجام میشد  

 انگار اینبار هم موضوع همین بود  

چون همیشه در چنین جلساتی و دید و بازدید های بعدش از اقالم مختلف نیاسان بود و 

 جای پسرش در مجلس بود  

 استراحت میدید   در خود نیاز مفرطی نسبت به دوش آب گرم و بعد هم



آلبرت فارغ از صدا های بیرون در کتاب خانه اش کتاب میخواند و حضور نیاسان 

 خلوتش را بهم زد 

 نیاسان گفت:_سالم عمو جان، باز هم مهمانی؟  

آلبرت گفت:_آری دل من هم به این مهمانی ها خوش است دیگر  

ان راستی لباس مناسبی برای فردا شب با خود آورده ای؟  نیاس

بله ای گفت و با عذر خواهی از کتابخانه خارج شد  از پله ها 

باال رفت که صدای گوشی درون جیبش متوقفش کرد  مهتاج 

 سالم مامان  -بود  

 _سالم پسرم، امشب میای دیگه؟  

 _اوه یادم رفت بت بگم، دوهفته دیگه ماندگار شدم  

 _یعنی چی؟ چرا؟  

  _عمو کار داره، دوهفته دیگه میام 

_دلم برات تنگ میشه که... خیلی خب منتظرم  

 و با هم خدا حافظی کردند  



نیاسان هم باالخره به حمام رفت و تمام خستگی اش را با آب شست و با همان حوله 

 روی تخت ول شد و خواب چشمانش را ربود 

وقتی چشمانش را باز کرد دیگر از آن خستگی و کرختی خبری نبود  و جایش 

را به آرامشی مطلوب داده بود که تنها در خانه آلبرت موجود بود همین چند 

روزی که به خانه مهتاج رفته بود و به نقشه اش نزدیک تر شده بود آرامشش 

 را بهم زده بود  

 این آرامش نسبی بود و اینقدر لذتبخش  

و وقتی به آرامش پس از اتمام نقشه اش فکر میکرد تمام تنش از شدت خوشی به لرزه 

 می افتاد  

 *************** 

در فرودگاه منتظر پروازش بود و به این دو هفته فکر میکرد  بعد از آن مهمانی کسل 

د و کننده آلبرت توانسته بود مقدار زیادی پارچه را معامله کند و به سود هنگفتی برس

 این وسط پادویی هایش برای نیاسان بود  دیدن پارچه ها  تلفن ها  

 فرستادنشان و هزار چیز دیگر  



و حال بعد از آن همه کار خوشحال بود که به نیویورک بر میگشت  

 دوهفته از کارش عقب افتاده بود  

با خوانده شدن شماره پروازش از جا برخاست و با خداحافظی با آلبرت به سمت گیت 

 رفت 

 میدانست در خانه مهمانی برپاست برای برگشتش  

مهتاج به او گفته بود و به یاد داشت که دلش میخواست سرش را به دیوار بکوبد  

برنامه ی خودش این بود که یک روز را در خانه خودش به استراحت بپردازد تا 

 قوای کافی داشته باشد برای نقشه پلیدش  

اما حال باید مهمانی را تحمل میکرد و فکر خانه اش را از ذهن بیرون  

پروازش و بیرون آمدن از هواپیما سوز نیویورک را حس کرد  با نشستن 

این دو هفته را در آلمان بدون لباس گرم سر کرده بود  اما حاال سوز 

 نیویورک ... 

ماشین عمارت منتظرش بود و با سوار شدنش موجی از هوای گرم و مطبوع به 

 سمتش هجوم آورد  



بود که چراغ ها درست کرده بودند  ماشین به راه افتاد و او نگاهش به خط ممتدی 

با رسیدنشان به عمارت راننده تک بوقی زد و در عمارت باز شد  این هم یکی 

 از اخالق های مادرش بود  

عالقه ای به درب های کنترلی نداشت و همان سیستم قدیمی بوق و در را ترجیح میداد  

 انگار حس خوبی به او میداد  

بی کالم فرانسوی گوش هایش را نوازش دادند  در که باز شد صدای موسیقی 

از ماشین پیاده شد و تا عمارت خود را برای هر چیزی آماده کرد  فرق 

 دیگر برایش نداشت این مهمانی ها  همه شان یک جور بودند دیگر  

 او تنها منتظر دیدن نیاز بود که وقتی مهمانی تمام شد به سراغش برود  

ی بود اما انگار اوضاع جور دیگر

 انگار مادرش تغییر رویه داده بود  

چون نیاز در میان جمع حرکت می کرد و نوشیدنی تعارف میکرد  لباس 

نامناسبی که به تن داشت چشم تمام مردان را به خود خیره کرده بود  اما 

انگار هیچکدام جز نیاسان اشک های غلتان روی گونه اش را نمی دیدند  

 دند که هر آن ممکن بود سینی را ول کند  دست های لرزانش را نمی دی



همه شان می شده بودند به اندام موزون نیاز و چشمانشان از دیدن این چیز ها یی که 

 نیاسان میدید ناتوان بودند  

دیگر نتوانست تحمل کند و از جا با عذر خواهی از کسانی که کنارش نشستم بودند بلند 

 شد  

به سمت نیاز رفت و دستش را کشید و به راه روی تاریک زیر پله ها برد  

 سینی را از دستش کشید و روی پله ها گذاشت  

فشار زیادی به دست نیاز وارد میکرد و اینها همه از حرصش بودند 

باالخره در جایی که از سمت سالن دید نداشت ایستاد  و نیاز را 

 روبه روی خود گرفت  

صورتش را کنار زد و خواست چیزی بگوید که با دیدن صورتش شکه  موهای روی

 شد  

 هیچ جای سفیدی روی صورتش نمانده بود  

دستش را باال آورد تا اشکش های ریخته شده روی گونه اش را پاک کند که با خوردن 

 دستش به روی کبودی صورتش نیاز ناتوان و بیحال در آغوشش بیهوش شد  



بیهوشی از سر درد 

از سر ضعف  از 

 سر.... 

نیاسان بهت زده به جسم بیجان نیاز خیره شد که در آغوشش رها شده بود  

 دست زیر پایش انداخت و بلندش کرد  

حس کرد از آخرین باری که در آغوش کشیده بودش الغر تر شده  

 از پله های مخفی نیاز را تا اتاقش باال برد  

رزالین را فرا خواند و تا آمدنش فشار نیاز را گرفت  

فشارش روی هفت بود و این بیهوشی با این حال طبیعی 

 ... 

رزالین باال آمد با دیدن نیاز دوستش روی تخت و با آن حال نزار اشک در چشمانش 

 حلقه زد ... 

 کمی به خودش جسارت داد و پرسید:  

 ریه؟  _چه اتفاقی براش افتاده؟ چرا اینطو

 نیاسان گفت :_شما ها که باید بهتر بدونید باالخره این دوهفته را پیشش بودید ... 

 رزالین شرمسار سر پایین انداخت و گفت :_آقا ... 



 به خدا من سعی کردم کمکش کنم... 

 اما خشم خانوم بازم گرفتش  

 نیاسان عصبی سری تکان داد و گفت که رزالین همه چیز را تعریف کند  

میفهمید این خشم مادرش را وقتی قرار بود خودش تنها ادامه دهد چگونه کنترل کند  ن

 میترسید بمیرد و او به خواسته هایش نرسد  

بهتر بود تا زمانی که مثل تکه ای آشغال جلوی دنیل پرتش کند پیش خودش باشد و از 

 مادرش در امان  

 رزالین با مکث شروع کرد به حرف زدن:  

 رفتید خانوم مث همیشه بود ... _وقتی شما 

کتک هایی که نیاز میخورد عادی بود  

یا اینکه پسمونده غذا هاشونو بدن بخوره  

 اما اینبار بیشتر از هر بار بود  

 خانوم انگار گردنبند شمارو گردن نیاز دیدن و ... 

 سکوتش از هزاران حرف بدتر بود 

 نیاسان سری تکان داد و به رزالین گفت که از غذا ها کمی برای نیاز بیاورد ... 



 رزالین سریع چشمی گفت و از اتاق خارج شد  

نیاسان از کیفش سرمی در آورد و برای نیاز وصل کرد  

موهایش را از صورتش کنار زد و به صورت کبودش خیره شد 

 آهسته گفت:  

  _این همه سختی برای تو زیاده

 امیدوارم دووم بیاری  

 امیدوارم درک کنی که نمیتونم کاری جز این بکنم ... 

بعد هم بلند شد و به سمت پنجره رفت 

 از باال به باغ چشم دوخت 

 صحنه های بازی با نیال، خواهر کوچکش جلوی چشمانش بود  

آن لحظه هایی که با خنده های کودکانه باغ را با پاهای کوچکشان گز میکردند  

 آه نیال  

کجاست آن کودکی ها  

 کجاست آن خنده ها  

افکارش را پس زد و به نیازی خیره شد که برای باز کردن چشمانش تقال می کرد  

اره بست  چشمانش را که گشود، برای لحظه ای نور چشمانش را زد و چشمانش را دوب



نیاسان المپ هارا خاموش کرد و چراغ های خواب روی پاتختی هارا روشن کرد  با 

 کم شدن نور نیاز چشمانش را به راحتی گشود  همان لحظه چند تقه به در خورد  

 رزالین هم با بشقابی بعد از باز شدن در پیدا شد  

نیاسان نیاز را که هنوز هم گیج بود را بلند کرد، بالشت پشتش را صاف کرد و نیاز را 

به آن تکیه داد و به آرامی بشقاب را از رزالین گرفت و روی پاهایش گذاشت و 

شروع کرد با قاشق های نسبتا خالی به نیاز غذا دادن و رزالین هم از اتاق خارج شد 

کنار کشید و زمزمه کرد:_ممنون، سیر شدم  نیاسان چند قاشق بیشتر نخورده بود که 

 خواست چیزی بگوید که سکوت را ترجیح داد  

بشقاب را روی پاتختی گذاشت و باز به نیاز کمک کرد که بخوابد  

سرش به بالشت نرسیده بیهوش شد  نیاسان خودش هم خسته بود 

 و محتاج خواب  

بود که بگیرد بخوابد  اما مهمانی پایین برای او بود و این گستاخی 

 لباس هایش را مرتب کرد و پایین رفت  

 و تا آخر مهمانی را با بی حوصلگی گذراند 



حتی آن دختران رنگارنگ و لوند هم حوصله اش را سر جای نیاوردند  

مهمانی باالخره تمام شد و مهمانان ساز رفتن زدند و نیاسان چقدر از این بابت 

 خوشحال بود  

 ن مهمان در عمارت بسته شد  با رفتن آخری

نیاسان خواست به سمت اتاق برود تا بخوابد اما صدای مهتاج که از رزالین میپرسید 

نیاز کجاست متوقفش کرد و بعد از چند ثانیه راهی آشپزخانه کردش  از پشت سر 

 گفت:  

 _تو اتاق منه، خوابیده ... 

 مهتاج خواست چیزی بگوید که نیاسان باز گفت: 

_نمیخوای که بکشیش؟ راستی فردا صبح به بعد دیگه اینجا نمیمونه، با من میاد 

 خونم  اینطوری بهتره ... 

 و بعد هم راهی اتاقش شد  

با ورودش نگاهش به نیاز افتاد که مثل بچه ها در خواب میان لب هایش باز مانده 

 بود ... 

 پیراهنش را در آورد و یا رکابی و شلوارک به تخت رفت  



موهای نیاز را از صورتش کنار زد و تا موقع به خواب رفتنش به صورتش خیره شد  

 خستگی و غم در خواب هم در صورتش هویدا بود  

از صورتش پیدا بود که آرامش را در این نوزده سال به خودش ندیده  

 خواب که چشمانش را ربود نیالیش را دید 

شد میدانست قرار است مادرش یکسال بعد همان نیالیی که اگر زمانی که راهی آلمان 

بگوید که مرده است و جسدی هم از او نیست به هیچ وجه پایش را هم از نیویورک 

 بیرون نمیذاشت  

نیالیی که اگر بود االن بیست و سه ساله بود و شده بود دختری ناز و طناز  

 اما حاال سهم خاک بود و حسرت هم سفره روز های نیاسان  

نیاز صبح که چشم گشود خود را در آغوش مردی دید که در همان مدت کوتاه 

 آرزویش شده بود  

همان مردی که سهمش نبود و آرزویش بود  

 دستش نافرمانی کرد و روی سینه نیاسان نشست  

و انگار همین حرکت باعث شد که نیاسان چشم هایش را باز کند 

 را عقب ...  نیاز خجالت زده دستش را پس کشید و خودش

 اما نیاسان اجازه عقب نشینی نداد و اورا بیشتر در آغوش گرفت و گفت:  



 _ببخشید ... 

 ببخشید که نبودم تا نزارم کسی که دارم خاطر خواهش میشم رو اذیت کنه ... 

 شرمندم برای این کبودی ها ... 

 اما دیگه نمیزارم اتفاق دیگه ای برای بیفته ... 

 نیاز را بوسید   بعد هم روی موهای

 نیاز سعی کرد خودش را از آغوشش بیرون بکشد  

مردش بود در رویاهای دخترانه اش، همان هایی که مهتاج نتوانست از او 

 بگیردشان  اما در واقعیت تنها زجر بود این لمس شدن ها  

این لمس شدن هایی که تنها نیاز را مجنون تر و عاشق تر میکرد به بودن در کنار 

سانی که مهتاج گفته بود سهم او نیست  نیاسان اینبار به آسانی رهایش کرد و نیا

 گفت:  

_بدو برو اون چمدون بادمجونی رو بیار  

نیاز چشمی گفت و سمت چمدان رفت  

 دورغ چرا؟  

 خیلی دلش چیزی به نام سوغاتی میخواست  



از همان هایی که هرکسی به عمارت میامد برای همه میخرید و سهم نیاز از آنها هیچ 

 بود  

 نیاسان در چمدان را باز کرد و جلوی نیاز گذاشت و گفت:  

 _امیدوارم خوشت بیاد  

 و از کنار نیاز بهت زده گذشت و به سمت سرویس بهداشتی راهی شد 

شک به چمدانی که پر شده بود از سوغاتی نیاز با بهت همراه با ذوق و مثل همیشه ا

 های رنگارنگ چشم دوخت... 

دست روی لباس ها میکشید و همه شان را در میاورد و جلوی خودش میگرفت و 

 در آینه خودش را میدید 

 میخندید و اشک هایش می ریختند و دیوانه وار دور خودش میچرخید ... 

 و این حالش چقدر به جنون و دیوانگی نزدیک بود  

نیاسان بیرون آمده بود و به خوشحالی های کودکانه نیاز چشم دوخته بود و از زیر 

 دستش در رفته بود آن لبخند جا خوش کرده کنار لبش  



نیاز وقتی تمام لباس هارا پخش اتاق کرد دور خودش چرخید و نیاسان را دید  به 

به سمتش دوید و خود را در آغوشش انداخت و پاهایش را دور  سرعت و بی فکر

 کمر نیاسان انداخت  

نیاسان قدمی عقب گذاشت و دست زیر پاهای نیاز انداخت تا بتواند وزنشان را باالنس 

 کند  

 نیاز سر زیر گوش نیاسان برد و پشت سر هم تکرار کرد: 

 _ممنون،ممنون، ممنون،ممنون .... 

و اشک هایش تن نیاسان را که حوله دور کمرش بود و تنش تازه خشک شده بود را 

 خیس کردند  

 این دختر واقعا بچه بود  

واقعا کودکانه رفتار میکرد و نیاسان چه بی رحمانه میخواست تمام این هارا از او 

 بگیرد و از او زنی افسرده و شاید هم مجنون بسازد  نیاز را از خود دور کرد و

 شانه هایش را در دست گرفت  گفت:  

_اینا برای تو کمترین چیزیه که میتونم تهیه کنم  

 و ادامه داد: 



_من برای تو بهترین ها رو میخوام  

 نیاز گفت: 

 _اینها برای من بهترینن ... 

 اما خب خانوم شاید نزاره ... 

 نیاسان گفت: 

 _کلی برات برنامه دارم  

و واسه شروع بدو یه دست از همین لباس هارو بپوش و بقیه رو هم بزار تو چمدون و 

 آماده شو بریم نیاز گفت:  

_آخه با این سرو شکلم؟  

 نیاسان گفت: 

_بهت یک ساعت وقت میدم  

 یه دوش بگیر  

 رزالین هم میفرستم صورتتو درست کنه که کبودی هارو بپوشونه ... 

 دیگه چی؟  



ی زد که اندازه دریا وسعت داشت و اندازه خورشید زیبایی  نیاز لبخند

و چه میشد اگر سهم نیاز از زندگی تنها لبخند باشد؟  چشمی ضمیمه 

 لبخندش کرد  

نیاسان لباس هایش را پوشید و از اتاق بیرون رفت  

 گرسنه بود و دلش صبحانه مفصلی میخواست  

بود را به سمت اتاق خودش که نیاز به سمت میز رفت و رزالین را که در کنار میز 

 در آن بود روانه کرد  

در حال صبحانه خوردن بود که مهتاج آمد  

 به گلوریا با تندی گفت:  

 _رزالین کجاست؟

 مگه شما دوتا نباید همیشه کنار میز باشین؟  

 نیاسان که فهمید مادرش از دنده چپ بیدار شده گفت:  

 _من گفتم بره پیش نیاز  



و چشم و ابرویی آمد تا دیگر بحثشان جلوی گلوریا ادامه دار نشود  

نیاز با حوله نیاسان از حمام بیرون آمد  و از این بیرون آمدن 

 خوشحال بود  

 هرزمان دیگری بود حتما ذوق زده کف بازی میکرد  

 اما این کبودی های دردناک و طاقت فرسا مانع از این خوشحالی بودند  

ست لباس برایش روی تخت گذاشته بود و بقیه را در چمدان جمع کرده رزالین یک د

 بود و در کناری گذاشته بود  

بی حرف سریع نیاز را روی تخت خواباند چون میدانست روی صندلی نشستن برایش 

 درد ناک است  به جان صورتش افتاد  

از شر ابتدا ابروهایش را مرتب کرد و سپس با کرم و آرایشی ملیح صورتش را 

 کبودی ها نجات داد  

البته در این میان از غرغرهای نیاز در امان نماند  

 بعد هم لباس های نیاز را به او پوشاند  

پیراهن چهار خونه مردانه که سرمه ای و صورتی و بنفش رنگ بود  

 با شلوار لی چسبان نود سانتی و کتانی های سورمه ای  

 موهایش را هم شل بافت و روی شانه نیاز انداخت  



کیف کجی را هم به او آویخت و او را از اتاق بیرون فرستاد  

 نیاسان آماده برای صدا زدن نیاز باال آمد  

و نیاز را که به آن زیبایی دید برای لحظه ای ماند  

 و حیف آن همه زیبایی که قرار بود... 

از کرد و هردو دوش به دوش هم راهی شدند از دستش را برای همراهی نیاز در

کنار اتاق مهتاج که رد شدند صدای پاهای هماهنگشان خشمی شدید به دل مهتاج 

انداخت که باعث شد شیشه عطری از میز توالت بردارد و به زمین پرت کند  

 حرف هایشان نیاسان را در ذهن مرور کرد: 

ز وقتی اومدم بسپریش به من؟  =مامان این کارا یعنی چی؟ مگه قرار نشد ا

این کارات فقط گند میزنه به نقشم و مجبورم میکنه ازش عذر خواهی کنم  

و باعث میشه دیرتر به هدفمون برسیم  اون دنیل عوضی رو زمین میزنیم  

 مطمئن باش  

 خودش را روی تخت پرت کرد و با یاد نیالیش اشک هایش گونه هایش را آتش زدند  

 _____ 

نیاز با لبخند سرخوشی کنار نیاسان قدم میزد  

 خوشحال بود  



 یا بهتر است بگویم روی ابر ها بود  

 قرار بود برای اولین بار دریا را از نزدیک ببیند 

این قول را نیاسان به او داده بود وقتی در راه رو چشمانش را خیره به تابلوی نقاشی 

 شده ای از دریا دیده بود  

 نیاسان سرش را پایین آورد و زیر گوش نیاز گفت: 

_خانوم خوشگله به چی فکر میکنه؟  

 نیاز گفت: 

_میشه یه سوالی بپرسم؟  

 نیاسان گفت:  

_تو صد تا سوال بپرس  

 نیاز گفت : 

_اومم.. میخواستم بدونم شما که میگین از من خوشتون اومده. آخه مگه میشه کسی تو 

به بدبختی من بشه؟  نیاسان لحظه ای درنگ کرد و بعد  چند روز عاشق یکی اونم

 گفت:  

_من تو رو از خیلی سال پیش میشناسم  

 از خیلی سال پیش  و بعد ادامه داد: 



_تو منو تا حاال ندیدی اما من هرروزمو با دیدن عکست شروع کردم  

و بعد پوزخندی زد به دروغش که به خیال نیاز لبخند آمد  البته 

 دروغ هم نبود  

هرروز را با چهره نیاز و زیاد کردن تنفرش گذرانده بود و در این میان تنها کتاب 

 های قلبش سرش را گرم میکردند  

 رت منتظرشان بودماشین دم در عما

قرار بود به ویالی کنار آب نیاسان بروند و نیاز دریا را ببیند و شب را هم درهمان 

 ویال سحر کنند  چه شبی شود ... 

لحظه ها در کنار نیاسان کش دار میشدند و برایش ساعتی میگذشتند و برای نیاز چه 

 این طویل شدن خوشایند بود  

 که پیرزن به او داده بود افتاد  نیاسان در راه به یاد دستبندی 

آن را از جیبش در آورد و همانطور که دست نیاز در فکر در دستش بود به دستش 

 آویخت  

در خانه یادش آمده بود که باید آن را به نیاز بدهد  

 و برداشته بود ... 

 اما یادش رفته بود که به او بدهد  



نیاز خم با حس سردی چیزی روی دستش سرش را از منظره بیرون گرفت و به 

 دستش دوخت  

 با دیدن دستبندی زیبا در دستش برای بار هزارم در روز شوکه شد 

نیاسان نحوه گرفتن آن را برای نیاز توضیح داد و سهمش از خوشحالی نیاز در باره 

 شده نیاز بود   این موضوع بوسه ای روی گونه اش و لپ های اناری

به ویال که رسیدند نیاز دیگر روی پاهایش بند نبود و با ایستادن ماشین به سرعت از 

ماشین پیاده شد و بی توجه به در باز مانده ماشین و آن فضای ویالی شگفت انگیز 

 به سمت دریا راهی شد

در بین را ع کفش هایش را در آورد و به گوشه ای پرت کرد  

و در یک قدمی خط موج ایستاد  تردید،  تا دم دریا رفت

 ترس، شگفتی و ... 

 نمیدانست کدام حس را دارد  

نیاسان آهسته از ماشین پیاده شد و به نگهبان گفت که به خدمه بگوید غذا را آماده کنند  

 و بعد هم به دنبال نیاز راهی شد  



نیاز را دید که نگاه به دریا دوخته و پایش را برای لمس آب دریا جلو نمی برد  

پشتش رفت و دستش را به کمر نیاز گرفت و کمی به جلو هولش داد و نیاز 

 برای اولین بار پایش آب دریا را لمس کرد  

کمی مکث کرد و سپس با ذوق خودش را به جلو کشید و تا دقایقی بعد او بود که در 

 یا با ذوق آب بازی میکرد  در

نیاسان هم روی شن ها نشست و به این ذوق زدگی نیاز خیره شد  

 چقدر زیبا بود رقص نیاز میان آب ... 

گوشی اش را در آورد و در لحظه ای که موهای نیاز در دست باد نوازش میشدند و 

 دست هایش آب را به باال می فرستادند عکسی از او گرفت  

یره شد به عکس که دست هایی دور گردنش حلقه شدند در گوشی اش خ

 نیاز بود ... 

 گفت:  

 _بیا بریم تو آب دیگه، بدو  

و بدون اینکه توجهی به حرف هایش که بسیار خودمانی بود کند دوباره به سمت آب 

 رفت  



سرما خوردنش حتمی بود  

 اما به لذتش می ارزید  

نیاسان گوشی و کفش هایش را در ساحل گذاشت و به سمت نیاز راهی شد 

 پاهایش در آب بودند و خنکی آب پاهایش را نوازش میداد  

نیاز هم با شنیدن صدای پایی که موج هارا می شکست ناگهان برگشت و آب پاشید 

 به نیاسانی که با دقت قدم بر میداشت  

 ی شوکه برجا ماند با پاشیده شدن آب به نیاسان لحظه ا

و بعد از صبری کوتاه دست زیر پای نیاز برد و او را بغل کرد و به سمت قسمت های 

 عمیق تر به راه افتاد  

 نیاز جیغ میزد و میگفت ببخشید  

 اما خنده هایش اصال شبیه به انسان پشیمان نبودند  

در آب افتاد  آب تا زیر سینه نیاسان بود که به یک باره نیاز را ول کرد و او 

 روح خبیثش میگفت بگذار بمیرد  او که شما بلد نیست و ... 

اما پس باید کل نقشه اش را بیخیال میشد؟  

 با این فکر نیاز را از میان آب باال آورد  



نیاز با سرفه های مکرر آب هایی که خورده بود را بیرون میداد  

 وقتی حالش بهتر شد با بیحالی گفت:  

_خیلی... بدجنسی و 

 نیاسان تک خنده ای کرد  

 تک خنده ای که بوی هزاران چیز را میداد  

و بیشترین بو برای این فکر بود که هنوز مانده که بدجنسی مرا ببینی  

 باالخره نیاز به سختی دل از آب کند و با هم راهی ویال شدند  

نیاز در راه برگشت تازه گل های رنگارنگ راهی را که به دریا ختم میشد را دید  

 و همین که آمد یکی از آنها را ببوید عطسه کرد و سرما خوردگی اش قطعی شد  

با وارد شدنشان به ویال دو تا از خدمه ویال برایشان حوله آوردند تا خودشان را خشک 

 کنند نیاسان گفت: 

 وش بگیریم ناهار رو آماده کنید  _تا ما میریم د

و بعد هم دست بر شانه نیاز لرزان از سرما انداخت و به باال رفتند  

 نیاز را راهی اتاقی کرد و خودش هم به اتاقش رفت تا دوشی بگیرد  

 _________--________ 



سر میز نشسته بودند و خدمه برایشان غذا میکشیدند  

 شت  نیاز معذب نشسته بود  حق هم دا

آخر مگر چند بار سر میز نشسته بود؟  

مگر چند بار حق انتخاب غذا داشت؟ 

 مگر چند بار غذای خوب خورده بود 

یا مگر چند بار کسی برایش خم و راست شده بود و غذا کشیده بود که االن حداقل کمی 

 راحت تر بنشیند؟  

 غذایش را شروع کرد در حالی که هر آن منتظر بود سوتی بدهد  

اما انگار این اتفاق تا پایان غذا نیفتاد و نیاز را از این بابت آسوده خاطر کرد  

نصف بشقابش را بیشتر نخورده بود که کنار کشید  نیاسان متعجب سر باال 

 آورد و گفت:  

_چرا نمیخوری؟نکته دوست نداری؟  

بگم چیز دیگه ای درست کنن؟ نیاز 

 آرام گفت:  

 بود،ممنونم ... _نه، سیر شدم، خیلی زیاد 



و قبل از اینکه نیاسان بخواد چیز دیگه ای بگوید از جا بر خاست و با با اجازه ای 

 گفتن از او دور شد  زیادی متین نبود؟  آرام چطور؟  

مدام خدمتکار بدبختی آن هم با شرایط نیاز بود که اینقدر مهربان صحبت کند و با 

 ادب؟  

کدام خدمتکاری با شرایط نیاز بود که همان قدری که همیشه میخورد سر میزی مجلل 

 بخورد و هول نباشد؟  

اینها نکند از روی حسرت کمی مهربانی بود که نیاسان داشت با دست و دل بازی و 

 اندکی هم بدجنسی به نیاز میداد؟  

 ش برساند ... و وای به روزی که نیاز به عرش برده را نیاسان بدجور به فر

نیاسان هم بعد از کمی خوردن از جای برخاست و به سمت اتاق ها راهش را کج کرد  

و درایت بین نیاز خوابیده بر روی کاناپه را بلند کرد و به اتاقش برد نصفه شب شده 

بود که نیاسان از گرما برای خوردن لیوانی آب بلند شد  نمیفهمید چرا باید در پاییز 

 بشود   اینقدر گرمش

آب خورد و خواست که دوباره به خواب برود که حس کرد منشاء این داغی از 

 سوی نیاز است  

 صورتش به قرمزی میزد و دانه های عرق پیشانی اش را خیس می کردند  



دستش را روی پیشانی اش گذاشت و با حس سوزش کف دستش سریع دست پس کشید  

ه سمت پله ها روان شد  پله ها را دوتا با همان رکابی و شلوارک از جا جست و ب

یکی طی کرد و به آشپزخانه رسید  از جعبه دارو ها استامینوفن را بیرون کشید  

ظرفی هم پر آب کرد و یا دستمالی له سمت اتاق برد  حال نیاز شبیه بود به جان کندن 

گی  پرنده ای در انتظار مرگ  پرنده ای خونین از دست شکارچی و ناامید از زند

 زیر لب چیز هایی زمزمه میکرد  حرف هایی نا مفهوم ... 

 هذیان میگفت: 

_بابا....آخ...خانم... ببخشید... غلط کردم... درد دارم... حرومزاده...نزن..  

 نیاسان... 

 دستمال خیس را که روی پیشانی اش گذاشت ناله ای سرداد... 

نیاسان هم با ناراحتی به این حالش نگاه میکرد  

 الش ترحم برانگیز بود.... ح

آنقدر که حتی نیاسان سنگدل را هم ناراحت کرد  

 استامینوفن را از آلومینیوم در آورد 

 نیاز را کمی تکان داد تا الی چشمان تب دارش را باز کند   



روی دستش گرفت و خودش قرص را در دهانش گذاشت و آب را جرعه جرعه در 

 دهانش ریخت  

 نیاز بعد از خوردن آب زمزمه کرد: 

 _چرا کمک...م... میکنی؟ م...من...حرومم... م...من... 

 و دیگر نتوانست ادامه دهد  

نیاسان سرش را روی بالشت گذاشت و پتو را رویش مرتب کرد  

 گفت:  

 _هیس...هیچی نگو... آفرین  

یاز گذاشت  چند و بعد از این حرف دوباره دستمال را خیس کرد و روی پیشانی ن

ساعتی به همین منوال گذشت تا تب نیاز پایین آمد و نیاسان سرخوش به جای خود 

 رفت تا بتواند چند ساعت را بخوابد و سرش به بالش نرسیده بخواب رفت  _______ 

 با سرفه های خشک چشمانش را باز کرد  

 نیاسان پشت به نیاز در خواب رفته بود  

د شد که دستمال از روی پیشانی اش افتاد  با بدن درد از جای بلن

 با تعجب به دور و اطرافش نگاه کرد  



 استامینوفن روی پاتختی، دستمال افتاده از پیشانی، ظرف پر آب...  

دوباره سرفه ای کرد و حس کرد که احتمال دارد که شب قبل را در تب سوخته باشد  

نیاسان در خواب بود و اگر شب قبل را تب گذرانده بود باز هم حدس زد که نیاسان 

 تا دمادم صبح را باالی سرش بیدار مانده ... 

پتوی کنار رفته از رویش را تا زیر سینه اش باال کشید  

 کرد ...  و باز هم سرفه

نیاز مبرمی به حمام داشت و به خاطر همین به همان اتاق دیشب رفت که چمدان 

سوغاتی های نیاسین در آن بودند  لباسی آماده کرد و به حمام رفت با حال 

 بهتری بیرون آمد ... 

 کرختی از تنش بیرون رفته بود و سرحال تر بود ... 

ار فیلی رنگ  بافتنی شل نقره ای رنگی به تن کرد با شلو

 موهایش را هم دورش پخش کرد تا خشک شود  

از اتاق بیرون رفت تا صبحانه را آماده کند و بعد هم نیاسان را بیدار کند  به 

آشپزخانه که رسید سرو صدای به هم خوردن ظروف توجهش را جلب کرد  

 حدس زد باید خدمه باشند که در حال آماده کردن صبحانه هستند  



اما حدسش غلط بود و نیاسان پشت به او سخت مشغول سروکله زدن با ظروف بود  

 با صدای گرفته و ضعیفی سالم کرد 

 نیاسان برگشت و با دیدن نیاز آغوشش را برایش باز کرد  

نیاز هم با خجالت و کمی هم خوشحالی به سمت نیاسان حرکت که نه، بلکه پرواز 

 کرد... 

 سخت محتاج آغوشش بود ... 

 نیاسان او را از خود جدا کرد و گفت:  

 _اومم...میتونی نیمرو درست کنی؟ 

 نیاز سری به عالمت تایید تکان داد و مشغول شد ... 

برایش عادی بود که نیاسان حتی نتواند یک تخم مرغ را نیمرو کند  

 . باالخره هر چه نبود او پسر مهتاج بود  خدمتکار داشت ..

 همه چیز داشت.... 

پس نیازی به یاد گرفتن این چیزها نداشت  

با حس سوختن دستش سریع دست پس کشید  



دستش قرمز شده بود  زیر آب سرد دستش 

 را گرفت  اینطوری سوزشش کمتر میشد 

یادگرفته بود که چگونه در هر شرایطی دردش را کمتر کند  

 با کمترین چیز هایی که داشت ... 

 بخاطر زندگی با مهتاج بود دیگر ... ابن هم 

زندگی با مهتاج و بی درد نمیشد  

 حداقل برای نیاز نمیشد ... 

نیمرو را به هر ضرب و زور که بود آماده کرد و سر میز برد  

 نیاسان عمیق در فکر بود  

 نیاز آهسته صدایش کرد اما جواب نداد  

به ناچار دست به شانه اش رساند و تکانی به او داد که نیاسان با بدخلقی سرش داد 

 کشید: 

 _چه مرگته؟  

نیاز بهت زده دستش را از شانه نیاسان پایین انداخت و با پلک زدنی اشک هایش گونه 

 هایش را تر کردند ... 

 چانه اش می لرزید  



اینکه به خود بیاید نیاز سر پایین انداخت نیاسان با تعجب به حالش نگاه کرد که قبل از 

و با گفتن ببخشیدی سریع از آشپزخانه بیرون دوید  نیاسان دستی درموهایش کشید 

 تازه فهمید که چه کرده ... 

 چه خرابکاری کرده ... 

نباید داد میزد  

 نباید ... 

 حاال نیاز فکر میکرد که او هم مانند مادرش است ... 

 ر بود ... البته که خیلی بدت

 اما خب این نباید تا زمانی که نیاز را عاشق و شیدای خودش نکرده رو شود  

به دنبال نیاز از آشپزخانه بیرون زد  

 نیاز در خانه نبود  

احتمال میداد که به دریا رفته باشد  از 

خانه خارج شد و به سمت ساحل دوید  

 به ساحل که رسید نیاز نبود  

 کمی که دقت کرد دید در چند قدمی غرق شدن است  



تا میانه های دریا رفته بود و چند قدم دیگر را هم داشت طی میکرد تا آب باالتر از 

 گردنش بیاید و تمام کند زندگی را ... 

 این دومین بارش بود ... 

 دقیقا از زمانی که نیاسان را دیده بود  

ریع به دریا دوید و تا رسیدن به نیاز به سرعت نیاسان دیگر مجالی به بهت نداد و س

 شنا کرد  

و قبل از اینکه در آب فرو برود او را در آغوش کشید و به ساحل برد 

 نیاز بیحال روی دست های نیاسان افتاده بود ... 

 به ساحل که رسید روی شن ها گذاشتش و خودش هم کنارش دراز کشید 

جا داشت یک کشیده محکم بیخ گوشش بخواباند تا دیگر فکر تمام کردن زندگی نحسش 

 را تا زمانی که نیاسان نخواسته نکند  اما باید صبر میکرد  

 امروز به حد کافی گند زده بود  

 اعصاب نیاز ضعیف بود و کوچک ترین حرکتی ممکن بود بازی اش را بهم بزند  

 پس باید آرام میبود ...

 عمیقی کشید و به سمت نیاز چرخید ...  نفس



 اشک هایش میان آن همه خیسی باز هم قابل رویت بودند ... 

بلند شد و نشست و نیاز را در آغوش کشید  با این 

 کارش هق هق ضعیف نیاز گوشش را پر کرد  

 باز هم در نقشش فرو رفت و آهسته آهسته و مکرر تکرار کرد: 

 _ببخشید، ببخشید، ببخشید ... 

 نیاز که آرام تر شد دم گوشش گفت: 

_دختره لوس!واسه یه داد میخواستی بدبختم کنی؟ نگفتی بدون تو چیکار کنم؟  

 نیاز گفت:  

_کار...کار خاصی نمیخواد بکنید  

 میرید به زندگیتون میرسید  

ار خاصی بکنه؟  مگه آدما واسه از دست دادن کسی که چند بار دیدنش قراره ک

 نیاسان شروع کرد به گفتن دروغ هایی که سالها بود تمرین کرده بود: 

_کی گفته؟ کی گفته چند روزه دیدمت؟یه باره دیگه هم بت گفتم من تو رو خیلی وقته 

 میشناسم ... 



خیلی وقته با فکر به تو میخوابم  

 تو اما منو فقط چند باره دیدی  

و هنوز نمیدونی چقدر بهت عالقه دارم و چه شبایی را با فکر به اینکه کنارمی سر 

 کردم  

حاال بگو ببینم چرا اون کار احمقانه رو کردی؟  

 نیاز گفت:  

_من... من تو زندگیم امیدی ندارم  

 اما... اما وقتی شما اومدی ... 

هربون باشه، اما وقتی خب خب خب یکی بود که بهم توجه کنه، حمایتم کنه، باهام م

شما اونطوری سرم داد زدی حس کردم دوباره همه چیز رو از دست دادم  من 

 حس کردم دیگه نمیتونم ادامه بدم، شایدم، شایدم خسته از زندگی ... 

 با صدایی بلندتری گفت:  

_اصال... اصال نمیدونم چمه  بعد هم 

مستاصل روی زمین ول شد و حتی 

 اری کند  نیاسان هم نتوانست ک



میدانست نیاز با خودش سر عاشق نیاسان شدن سر جنگ دارد  

و برای همین هم بود که نمیدانست باید چه کند  اما نیاسان 

 مطمئن بود که به زودی نقشه اش میگیرد  

 نیاز را روی دست بلند کرد و به سمت ویال برد و در راه گفت: 

 _خوشم نمیاد اینقدر الغری ها ... 

باید اونقدر بخوری که دوپره گوشت بیاری  

 یا اصال شبیه توپ شی  

 گرد و قلمبه و ساخته شده واسه گاز  

 و بی توجه به نیاز با چشمان گرد شده قهقهه زد  

وارد ویال که شدند دو لیوان آب پرتقال خوردند چون نیاسان میخواست نیاز را 

 بیرون ببرد و وقتی برای خوردن بیشتر نبود  

یاز که به اتاق رفت نیاسان نفسی کالفه بیرون داد  ن

 میدانست نیاز مظلوم است  

اما نه اینقدر کالفه کننده که هرچه روی سرش بزنند چیزی نگوید و ته ناراحتی اش را 

 با به خود آزار رساندن نشان دهد  



پوف دیگری کشید و راهی اتاق خودش شد تا لباس بپوشد 

بود که فکر میکرد  و یا شاید شاید کارش سخت تر از آن 

 هم آسانتر  

گویا او هم مثل نیاز در سردرگمی به سر میبرد 

هم قدم هم و کنار هم قدم میزدند  دست در 

 دست ... 

 شانه به شانه ... 

و هرکدام در افکار خودشان بودند  

نیاز در فکر این عشق ممنوعه  و 

 نیاسان در فکر انتقامش ... 

 باالخره نیاسان سکوت را شکست:  

_کجا دوست داری بریم؟  

 نیاز گفت: 

 _نمیدونم، من... من که جایی رو بلد نیستم  

و بعد سرش را پایین انداخت  

 نیاسان گفت:  



 خب چندتا گزینه میگم انتخاب کن  

 .پارک  1

 .مرکز خرید  2

 .پیست دوچرخه  3

 .کافه  4

د  در نیاز متفکر نگاهی به نیاسان کر

دلش گزینه های نیاسان را مرور کرد  

دلش میخواست همه شان را انتخاب کند  

 آخر هیچکدام را نرفته بود  

دلش میخواست گزینه پنجمی هم وجود داشت که همه موارد بود  

اما خب نبود و درخواستش هم پرویی بود اما نیاسان نگاه نیاز 

 را فهمید و گفت:  

 ونو بریم و شبم بریم شهربازی  _یا اینکه به ترتیب همه ش

برایش کاری نداشت خواندن نگاه نیاز که هیچ پوششی برای حس هایش نداشت  

 و همین نگاه هم نشانه سادگی نیاز بود 



در دنیایی که همه میخواستند حس هایشان را از هم مخفی کنند  

نیاز خودش را هم سطح ابرها میدید و در میان ابرها پرواز میکرد  

 ناخواسته دست نیاسان را فشرد و لبخندی عمیق زد  

 نیاسان هم پوزخندی به این همه خوشی زد 

هم راحت تر بود   پروسه خوشحال کردن نیاز از خوشحال کردن یک بچه پنج ساله

نیاسان به نیاز اشاره کرد که بایستد تا ماشین بیاید  تا نزدیکی خیابان را پیاده رفته 

 بودند  و حاال منتظر ماشین بودند  ماشین به سرعت به آنها نزدیک شد 

با رسیدنش نیاسان در را برای نیاز باز کرد و کامال جنتلمنانه منتظر سوار شدن نیاز 

 ماند  

 اشین هم دست در دست به جاده خیره شدند  و در م

نیاز با ذوق به سرسبزی ها خیره شده بود و از خوشی دلش دل دل میکرد  

 خیابان ها برایش جالب و جدید بودند  

خیابان هایی که آدمها روزی هزاران بار ازشان رد میشدند و تنها چیزی که برایشان 

 مهم بود رسیدن به مقصدشان بود اولین مقصد پیست دوچرخه بود  

با رسیدن به پیست باز هم نیاسان در را برای نیاز باز کرد  

 مثل پدرش بود  یک جنتلمن واقعی  و یک بازیگر ماهر  



 که پدرش هدفش پول بود و نیاسان خورد کردن نیاز   اما فرقش این بود

نیاز با ذوق به دوچرخه سوارانی که با مهارت چرخ را کنترل می کردند خیره شد  

 خاطره ای در ذهنش جرقه زد 

هفت ساله بود که پدرش... یعنی همان ناپدری اش... برایش دوچرخه بت چرخ های 

 کمکی خرید و تا راه افتادن نیاز در چرخ سواری پا به پایش آمد  

پدرش... همان ناپدری اش... مردی زحمت کش بود که برای او و مادرش صحرا از 

بیاید و نیاز از جان مایه میگذاشت و همیشه ذوق رسیدن به خانه را داشت که 

سروکولش باال برود و صدای خنده هایشان حیاط دوازده متری خانه را پر کند  

سرش را تکان داد تا از شر افکارش راحت شود  به نیاسان نگاه کرد که داشت 

 دوچرخه میگرفت  در دلش قربان صدقه قد و باالی رشیدش رفت  کسی که نمیفهمید  

 این یک راز بود بین او و دلش 

 یک... 

 یک... 

 یک رویا که روزی او بشود مردش و تمام روز نیاز قربان صدقه اش برود 

دستش را دور مچ دست دیگرش انداخت که با حس زبری به جا مانده از جای تیغی که 

قرار بود بند زندگی اش را ببرد لبخندی تلخ روی لب هایش نشست  هنوز هم با به یاد 



نون دست میداد  نیاسان با دو دوچرخه بازگشت  دم آوردن حرامزادگی اش به او ج

 گوش نیاز گفت: 

_خانوم خانوما! زشته به یه پسر زل بزنی ها! یهو دیدی طاقت از کف دادم و یه 

 لقمه چپت کردم  

و بعد نفسش را در گردن نیاز فوت کرد که نیاز سرش را کج کرد  

 به شدن قلقلکی بود  و نیاسان هم میدانست ... 

 ن گفت:  نیاسا

 _بفرما دوچرخه تو تحویل بگیر 

اینجا یه راه داره برای اینکه راحت و آروم پا بزنیم  

اینجا مال تمرینات حرفه ایه  و خودش سوار چرخ 

 شد  

 و کمی دور شد که دید نیاز دنبالش نمی آید  

به عقل برگشت که دید نیاز با نگاهی عجیب به چرخ زل زده و مشخص است که بلد 

 نیست سوارش شود و پا بزند  

 نیاسان چرخ خودش را به کناری گذاشت و به کمک نیاز رفت  



و با گذشت ساعتی سرو کله زدن با نیاز که هر لحظه در حال افتادن بود باالخره 

 سوار چرخ خودش شود و راه بیفتد  توانست راه بیاندازدش و خودش هم 

راه مورد نظر نیاسان راهی بود که از میان جنگل و از کنار یک رود خانه میگذشت 

و حتی اگر نمیخواستی که دوچرخه سواری کنی هم برای نشستن و کمی استراحت 

 کردن جای بسیار مناسبی بود  

 تا اواسط جنگل پا زدند که نیاز خسته شد و کنار کشید  

اسان هم به طبع مانند نیاز کنار کشید و هردو روی سنگ های کنار رودخانه نشستند نی

 و به خروش آب زالل خیره شدند  

آبی که با رفتنش خاطرات را مثل دفتری تند تند ورق میزد  

 خاطراتی که برای هردوی آنها تلخ بودند 

باالخره نیاسان از جا بلند شد و دست نیاز را گرفت و باال کشید  

شلوار هایشان را تکاندند و برخالف راهی که آمده حرکت کردند 

 ... 

البته نیاز خیلی عقب تر از نیاسان بود و به سختی سعی میکرد خودش را به او برساند  

رسید  وقتی که در فکر اما هیچ کس به پای سرعت نیاسان زمانی که در فکر بود نمی 

 فرو می رفت ... 



 همان زمانی که دنیای اطرافش سیاه و سفید میشد ... 

در همان لحظه بود که اگر سوار بر چیزی بود  

 هیچ کس به پای سرعتش نمی رسید  

همان لحظه هایی که نیال در ذهنش پررنگ میشد  

 دنیل نفرت انگیز تر میشد ... 

یرسید  و آرمان به اوج عوضی بودنش م

 نیاز گناهکارترین میشد در عین بیگناهی... 

باالخره به پیست اصلی رسیدند و چرخ هارا تحویل دادند  

 سوار ماشین شدند و راهی مرکز خرید شدند ... 

با رسیدنشان نیاسان پیاده شد و بعد از پیاده شدن نیاز دستش را در دست نیاز قفل کرد  

 هرچه که نبود ... 

 یرانی در وجودش بود ...یک جو غیرت ا

و کاش مردانگی مشتی های ایرانی هم در وجودش رخنه میکرد تا دست از این شرور 

 بازی ها بردارد  

نیاز زیبا بود و همین هم شده بود باعث اعصاب خوردیه نیاسان  

 نگاه های هرزه روی نیاز زوم شده بود  



اما نیاز به توجه به این نگاه ها سرخوش مغازه ها را میدید 

 تنها نگاه میکرد ... 

 حق خرید میدانست ندارد ... 

 در دل آرزو کرد:  

_یعنی میشه یه روزی هم من اینجا بیام و با خیال راحت خرید کنم  

 و جواب این آرزو پوزخند تلخش بود ... 

آرزوی محال مگه چیزی جز این بود 

 بین مغازه ها میچرخید  نگاهش

ناگهان نگاهش قفل شد روی لباس شب مشکی رنگ براقی که جنس لختی داشت و 

 اندام را به زیبایی به تصویر می کشید ... 

 گویا نگاهش طوالنی شد که نگاه نیاسان رد نگاهش را گرفت و به لباس رسید ... 

 دست نیاز را کشید و به سمت مغازه برد  

تا زمانی که با هم خوب بودند قرار نبود حسرت چیزی به دل نیاز باشد  

 تا بعد حسرت هایش بیشتر روحش را بیازارد  

 کوچک ترین سایز لباس را گرفت و برد به اتاق پرو فرستادش 



و در این بین چند لباس شب دیگر هم برداشت و به نیاز داد  

لباس های شب که آرزوی پوشیدنشان را باید به گور میبرد  

 حداقل بیشترشان را ... 

 نیاز تک به تک پوشید و با خجالت به نیاسان نشان داد 

دست خودش نبود که در مهد آزادی باز هم از پوشش لباس کمی باز لپ هایش گلگون 

 شدند ... می

 نیاسان همه را تایید کرد و از نیاز گرفت ... 

به سمت فروشنده رفت و حساب کرد  نیاز 

هم لباس هایش را پوشید و بیرون رفت  و 

 در کنار نیاسان ایستاد  

 و با حس نگاه دریده ی فروشنده خودش را به پشت نیاسان سوق داد ... 

 و نیاسان در دلش کمی ... 

 تنها کمی ... 

خوب سرازیر شد از این حجب و حیای نیاز   حس

 لباس هارا حساب کرد و بیرون رفتند  نیاز گفت:  



 _خیلی... 

 خیلی ... 

 خیلی ممنونم ... 

 واقعا نمیدونم چی بگم ... 

 هرچی بگم کمه ... 

 و جواب نیاسان آغوشی گرم و معتاد کننده بود و بوسه ای روی موهای نیاز ... 

با هم به سمت کافه طبقه زیرین پاساژ روانه شدند 

 به منو زل زده بود  

نمیدانست کدام را باید انتخاب کند 

 مگر چند بار به کافه آمده بود ... 

 باز منو را مرور کرد 

و با به یاد آوردن اینکه رزالین یکبار گفته بود که بستنی چیز خوشمزه ای هست به 

   نیاسان گفت که بستنی میخورد

نیاسان هم قهوه و تلخ ای کیک سفارش داد  

دستهایش را در هم قفل کرد و زل زد به نیاز  



چشمان آهو مانند تیله ای  موهای تیره  لب 

 های برجسته  

و دماغی که اگر در ایران بودند همه لقب عملی به آن میدادند  

 زیبا بود  

 و حیف این زیبایی بود که سرنوشتش تباه شود  

نیاسان دستش را دراز کرد و دست نیاز را در دست گرفت  

 دستانش سرد بودند  

و چه تضاد زیبایی بود گرمی دستان مردانه و بزرگ نیاسان و ظرافت و سردی 

 دستان نیاز  

نیاز با خجالت سرش را پایین انداخت  

 عادت نداشت به لمس شدن ... 

 به آرام نوازش شدن ... 

 کتک لمس شده بود  یازده سال بود که با 

یازده سال بود که نوازش دست مهتاج به شکل کتک نوازشش کرده بود  

 نیاسان پرسید:  



 _چه حسی داری؟  

 نیاز کمی فکر کرد و در آخر راستش را گفت:  

 _یه حس خیلی خوب ... 

 یه... 

یه حس خاص و نایاب  

 نیاسان دوباره پرسید:  

_این حست نسبت به چیه؟  

 نیاز گفت: 

 _نسبت به ... 

 نسبت به شما... 

 و لبش را گزید  

 نیاسان لبخند فاتحانه ای زد و گفت:  

 _یه خبر خوب دارم برات ... 



نیاز سرش را باال آورد و با کنجکاوی به نیاسان نگاه کرد 

 نیاسان گفت:  

_قراره از این به بعد پیش من باشی  و به 

نیاز خیره شد تا عکس العملش را ببیند  

 ابتدا در بهت فرو رفت  

 و آرام آرام لبخند روی لبهایش نشست  

کم کم لبخندش تبدیل شد به خنده و با خنده اشک هایش سرازیر شدند  

 آرام آرام گفت:  

 _باورم نمیشه...باورم نمیشه.. باورم نمیشه  

 و تا زمان رفتنشان زیر لب با خود زمزمه میکرد که باورش نمیشود ... 

باورش سخت بود  

 آزادی  

آن هم از دست مهتاج  از 

دست ظلم های مهتاج  از 

دست کتک های مهتاج  

 چه عجیب بود ... 



 آرزویی که تبدیل شد به واقعیت 

به خیابان که رسیدند نیاز بی هوا بازگشت به سوی نیاسان و در آغوشش خزید  

 گفت: 

 _تو...تو بهترینی

و اشک هایش پیراهن نیاسان را خیس کردند  

 نیاسان دست هایش را دور نیاز حلقه کرد و گفت:  

 _توهم بهترینی گلم  

 و بعد نیاز را عقب کشید و با انگشتانش اشک هایش را پاک کرد  

 ________،_______ 

 دست در دست در پارک قدم میزدند 

نیاز سعی داشت با نفس های عمیق هوای پاک را به داخل ریه هایش بفرستد 

 و نیاسان با دیدن این حرکات در در گفت: 

_به امید روزی که این نفس ها رو قطع کنم  و با نفس 

های تو نفس دنیل عوضی هم قطع میشه دلش میخواست 



ی شیطانی هم ضمیمه فکرش کند  اما نمی قهقهه ا

 توانست  

و نیاز به این فکر میکرد که چگونه در طی چند روز عشقی آتشین در دلش جوانه زده  

 در طی چند دیدار ... 

 در پی چندی محبت... 

 نیاسان باز هم سکوت را شکست:  

 _خانوم کوچولو...  

خوشحالی که قراره پیش من باشی؟  

 نیاز با خجالت سری تکان داد  

 نیاسان گفت:  

 _اگه بخوای چند تا خونه نشونت میدم تو هر کدوم که خواستی میمونیم ... 

 باشه؟ 

 نیاز چشمی گفت  

و زیاد از حد دست و دل باز نبود این مرد که قتلگاه نیاز را به انتخاب خودش 

 گذاشته بود؟ 



ماشین برگشتند و راهی خانه اول شدند  به سمت

 خانه اول رو به جنگل بود  

و سکوت وهم آوری در اطرافش وجود داشت که نیاز را میترساند  

 خانه دوم همان واحد آپارتمانی بود که بار اول نیاز را به آنجا برده بود  

  

 خانه سوم یک ویالیی در اطراف شهر بود  

 خانه چهارم یک واحد از یکی از آسمان خراش های نیویورک بود  

  

و خانه آخر همان ویالی روبه دریا بود  

 که نیاز همان را انتخاب کرد  

 نمیتوانست از دریایی که غرق در زیبایی هایش شده بود دل بکند  

  

 دریایی که شاید روزی آرزویش مرگ در آن میشد 

 به دریا را انتخاب کرده بود میگذشت  یکماهی از روزی که خانه رو



و در این یک ماه شیفته و مجنون نیاسان شده بود  

نیاسان هرروز بیشتر از قبل عاشقش میکرد  

هرروز با شاخه گلی پذیرایش میشد و هرروز 

 عصر با نیاز استراحت میکرد 

جوری رفتار میکرد که گویا بدون نیاز زندگی معنی ندارد  

 خانه را بازی میکرد   نیاز هم نقش خانم

نیاسان عمال به خدمه دستور داده بود که نگذارند نیاز دست به سیاه و سفید بزند 

 اما نیاز که صبح تا شبش را کار میکرد  این بیکاری برایش سخت بود 

اینکه تا عصر که نیاسان بیاید تنها بماند  

 جایی را بلد نبود و بیرون هم نمیرفت  

 تنها زمانی را بیرون میرفت که نیاسان بود و با هم بیرون میرفتند  

برای همین هم در خانه با کلی خواهش و التماس از نیاسان اجازه آشپزی کردن را 

 گرفته بود  

تنها کاری بود که واقعا به آن عالقه داشت  

 خلق کردن غذایی لذیذ  

 بعد از پختن هر غذایی   شاید هم بیشتر عالقه داشت به تعریف های نیاسان



درحال آشپزی کردن بود که ناگهان دودست مردانه دور کمر ظریفش حلقه شدند و با 

 قرار گرفتن گلی روبرویش  بوسه ای نیز بر گردنش نشست 

 خنده ریزی کرد و گفت:  

_سالم.خسته نباشید  

 نیاسان گفت:  

 _مگه چند نفرم که اینطوری میگی؟  

مگه آدم با عاشق دل خسته اش اینقدر رسمی حرف میزنه  

 نیاز گفت:  

 _آخه... 

 نیاسان حرفش را قطع کرد و گفت:  

 _آخه بی آخه ... 

 چه بوهایی خوبی میاد ... 

 چی پختی؟  

 نیاز دلش غنچ رفت برای تعریف نیاسان و گفت: 



 _قرمه سبزی که گفتید دوست دارید و سوپ ... 

 نیاسان گفت:  

واقعا هیچی قرمه سبزی نمیشه  با _

اینکه چندین ساله اینجام  ولی 

نتونستم از قرمه سبزی دل بکنم  

 نیاز لبخند زد ... 

 نیاسان هم دستانش را از دور کمر نیاز باز کرد و با گفتن:  

 _من میرم اتاقم  

 آشپزخانه را ترک کرد ... 

 با رسیدن به اتاقش از ذهنش گذشت  

 از متنفر است، عاشق غذاهایی است که میپزد  که هرچقدر از نی

و فکر کرد که باید وقتی آن روی سکه را به او نشان داد، باز هم بخواهد که او آشپزی 

 کند  

لباس هایش را با لباس های راحت عوض کرد و سرمیز رفت  

 نیاز هم تند و فرز غذا هارا روی میز گذاشت  



هرروز دسته ای از گل های باغچه خانه را که از نیاسان اجازه چیدنشان را گرفته بود 

دل گلدان روی میز میگذاشت و رز هدیه ی نیاسان را وسطشان و کمی باالتر تا در 

 دید باشد  

 و همین گلهای زیبا اشتها را چند برابر میکردند  

ش بود  روزی که از نیاسان برای چیدن گلها اجازه گرفت یاد

وقتی که با ترس و لرز پیش نیاسان رفت و خواسته اش را گفت  

 فکر میکرد میگوید نه  

 یا شاید هم انتظار رفتاری مانند مهتاج را داشت  

اما نیاسان خیلی آسان گفته بود مشکلی نیست و حتی استقبال هم کرده بود از این 

 خواسته نیاز  

اه ابتدا بشقاب نیاسان را پر کرد و سپس کنار نیاسان نشست و طبق روال این یک م

 یک کفگیر نصفه هم برای خودش ریخت  

 و با ریختن کمی خورشت روی برنج هایش غذایش را شروع کرد  

 نسبت غذا هایشان مانند فیل و فنجان بود  

 اما همینقدر هم که نیاز میخورد احساس خفگی داشت  



 با تالش های بسیار و اصرار های نیاسان همینقدر را هم میتوانست بخورد  

باالخره یازده سال پسمانده غذاهای مهتاج را خوردن که آن هم چند تکه سیب زمینی و 

جعفری بود عادتش داده بود به سیر شدن با یک لقمه ی گنجشک مانند  نیاسان در 

 حین خوردن گفت:  

 ا  _عصر آماده شو بریم دری

 و نیاز ذوق زده شده بود از این پیشنهاد نیاسان  

 نیاسان به او نگفته بود که حق بیرون رفتم از خانه را ندارد  

اما میترسید یک نافرمانی یا بی اجازه انجام دادن کاری اورا پیش مهتاج برگرداند  

دریا تنها به تصویر دریا از پشت پنجره قناعت میکرد  و هرگاه نیاسان میگفت به 

 میرفت 

یکماهی از روزی که خانه روبه دریا را انتخاب کرده بود میگذشت  

و در این یک ماه شیفته و مجنون نیاسان شده بود  نیاسان هرروز 

بیشتر از قبل عاشقش میکرد  هرروز با شاخه گلی پذیرایش میشد و 

 هرروز عصر با نیاز استراحت میکرد 

ز زندگی معنی ندارد  جوری رفتار میکرد که گویا بدون نیا

 نیاز هم نقش خانم خانه را بازی میکرد  



نیاسان عمال به خدمه دستور داده بود که نگذارند نیاز دست به سیاه و سفید بزند اما 

 نیاز که صبح تا شبش را کار میکرد  این بیکاری برایش سخت بود 

اینکه تا عصر که نیاسان بیاید تنها بماند  

 جایی را بلد نبود و بیرون هم نمیرفت  

 تنها زمانی را بیرون میرفت که نیاسان بود و با هم بیرون میرفتند  

برای همین هم در خانه با کلی خواهش و التماس از نیاسان اجازه آشپزی کردن را 

 گرفته بود  

عالقه داشت  تنها کاری بود که واقعا به آن 

 خلق کردن غذایی لذیذ  

 شاید هم بیشتر عالقه داشت به تعریف های نیاسان بعد از پختن هر غذایی  

درحال آشپزی کردن بود که ناگهان دودست مردانه دور کمر ظریفش حلقه شدند و با 

قرار گرفتن گلی روبرویش  بوسه ای نیز بر گردنش نشست خنده ریزی کرد و 

 گفت:  

ته نباشید  _سالم.خس

 نیاسان گفت:  

 _مگه چند نفرم که اینطوری میگی؟  



مگه آدم با عاشق دل خسته اش اینقدر رسمی حرف میزنه  

 نیاز گفت:  

 _آخه... 

 نیاسان حرفش را قطع کرد و گفت:  

 _آخه بی آخه ... 

 چه بوهایی خوبی میاد ... 

 چی پختی؟  

 نیاز دلش غنچ رفت برای تعریف نیاسان و گفت: 

 _قرمه سبزی که گفتید دوست دارید و سوپ ... 

 نیاسان گفت:  

_واقعا هیچی قرمه سبزی نمیشه  

 با اینکه چندین ساله اینجام  

ولی نتونستم از قرمه سبزی دل بکنم  

 نیاز لبخند زد ... 



 نیاسان هم دستانش را از دور کمر نیاز باز کرد و با گفتن:  

 _من میرم اتاقم  

 ک کرد ... آشپزخانه را تر

 با رسیدن به اتاقش از ذهنش گذشت  

 که هرچقدر از نیاز متنفر است، عاشق غذاهایی است که میپزد  

و فکر کرد که باید وقتی آن روی سکه را به او نشان داد، باز هم بخواهد که او آشپزی 

 کند  

لباس هایش را با لباس های راحت عوض کرد و سرمیز رفت  

 نیاز هم تند و فرز غذا هارا روی میز گذاشت  

هرروز دسته ای از گل های باغچه خانه را که از نیاسان اجازه چیدنشان را گرفته بود 

دل گلدان روی میز میگذاشت و رز هدیه ی نیاسان را وسطشان و کمی باالتر تا در 

 دید باشد  

 و همین گلهای زیبا اشتها را چند برابر میکردند  



روزی که از نیاسان برای چیدن گلها اجازه گرفت یادش بود  

وقتی که با ترس و لرز پیش نیاسان رفت و خواسته اش را گفت  

 فکر میکرد میگوید نه  

 یا شاید هم انتظار رفتاری مانند مهتاج را داشت  

مشکلی نیست و حتی استقبال هم کرده بود از این اما نیاسان خیلی آسان گفته بود 

 خواسته نیاز  

کنار نیاسان نشست و طبق روال این یک ماه ابتدا بشقاب نیاسان را پر کرد و سپس 

 یک کفگیر نصفه هم برای خودش ریخت  

و با ریختن کمی خورشت روی برنج هایش غذایش را شروع کرد  

 نسبت غذا هایشان مانند فیل و فنجان بود  

 اما همینقدر هم که نیاز میخورد احساس خفگی داشت  

 با تالش های بسیار و اصرار های نیاسان همینقدر را هم میتوانست بخورد  

ن که آن هم چند تکه سیب زمینی و باالخره یازده سال پسمانده غذاهای مهتاج را خورد

جعفری بود عادتش داده بود به سیر شدن با یک لقمه ی گنجشک مانند  نیاسان در 

 حین خوردن گفت:  

 _عصر آماده شو بریم دریا  



 و نیاز ذوق زده شده بود از این پیشنهاد نیاسان 

 نیاسان به او نگفته بود که حق بیرون رفتم از خانه را ندارد  

یترسید یک نافرمانی یا بی اجازه انجام دادن کاری اورا پیش مهتاج برگرداند  اما م

تنها به تصویر دریا از پشت پنجره قناعت میکرد  و هرگاه نیاسان میگفت به دریا 

 میرفت  

ساعت نزدیک چهار بود که نیاز لباس هایش را پوشیده و آماده رفتن به دریا شده بود  

رک کوتاه لی اگر به خودش بود با بلیز و شلوار میرفت  نیم تنه گلبهی رنگ و شلوا

 اما نیاسان گفته بود که این هارا بپوشد  

و برای اینکه سردش نشود هم یک سوییشرت که چند درجه تیره تر از نیم تنه اش بود 

 برایش گذاشته بود  موهایش را گیس کرد  مدل دیگری بلد نبود  

با کش گلدار بافته های آویزان از دوطرف صورتش را بست  

 از اتاقش بیرون رفت  نیاسان را منتظر خود دید  

سرش را پایین انداخت و بابت تاخیرش عذرخواهی کرد  

 و نیاسان گفت:  

 _نه... دیر نکردی...منم تازه آماده شدم  



وی آن بود را از زیر نیم و بعد به سمت نیاز رفت و گردنبند اهدایی اش را که نامش ر

 تنه اش بیرون آورد و روی آن انداخت  و گفت:  

 _ساحل خصوصیه ... 

 اما ترجیح میدم حتی اگه یکی هم اومد ... 

گردنبند رو ببینه و بفهمه که مال منی  

 و بعد گونه ی نیاز را بوسید  

 از درب پشتی بیرون رفتند و مقابل دریا در آمدند  

 نشست و نیاز جست و خیز کنان به دریا رفت   نیاسان روی شن ها

آب دریا خنک تر از دیگر دفعات بود و همین هم باعث شد که نیاز سرمایی خیلی جلو 

 نرود  

با وزیدن نسیم خنکی کمی لرز به دلش افتاد و با یادآوری خاطرات زجرآور سرما 

 خوردگی سریع از آب بیرون آمد  

اصال دلش گرفتگی بینی و سرفه های خشک و کرختی بدن نمی خواست  

 کنار نیاسان روی شن ها دراز کشید  نیاسان به سمتش بازگشت:  



_زود اومدی بیرون  همیشه باید به 

زور میکشیدمت بیرون  و تک خنده 

 ای کرد  نیاز گفت:  

_آب خیلی سرد بود  

 یه نسیم خنکی هم اومد  

اخوردگی نمیخواد  و منم دلم اصال سرم

 دندان هایش را تا آخرینشان نمایان کرد  

نیاسان خنده اش شدت گرفت و نیاز را در آغوش کشید  

موهایش رابه هم ریخت و زیر گلویش را قلقلک داد دم 

 گوشش گفت:  

_زندگی باتو عالیه  

 خیلی خوبه ... 

 انگار زندگی با وجود تو زندگی میشه ... 

 اما ... 

 نیاز کنجکاو برای ادامه این اما به نیاسان زل زد و نیاسان با دیدن این حرکت گفت:  

 _اما میترسم ... 



 نیاز کمی من و من کرد و باالخره گفت:  

 _از... از چی؟ 

شما که خیلی قوی هستین  نیاسان 

 از لحن نیاز خنده اش گرفت 

تی خنگ تر است  در نظرش آمد او از یک کودک پنج ساله هم ساده تر یا ح

 گفت:  

 _هرچی باشم ... 

بازم جلوی مامانم کم میارم  

ناگهان رنگ از رخسار نیاز پرید  

 در ذهنش گذشت:  

_نکنه برگردم اونجا  نکنه 

مهتاج خانوم برمگردونه  

نکنه از نیاسان دور بشم  و 

هزاران نکنه دیگه نیاسان 

 گفت:  



اشته باشه  _هرچی باشم مامانم شاید دو برابرم قدرت د

و وقتی بخواد برت میگردونه  منم کاری نمیتونم بکنم 

 ... 

 تنها یه راه میتونه باشه ... 

 نیاز ترسیده زیر لب گفت:  

_چه راهی؟  

 نیاسان گفت:  

 _خیلی دوست دارم ... 

 خاطرتو میخوام ... 

تو هم منو دوست داری؟  

 نیاز مات شد  

 تا به حال حرفی از ابراز عالقه نزده بود  

اما بهتر بود حال نیاسان گفت که دوستش دارد او هم حرف دلش را بزند  

 پس گفت: 

 __بله ... 



 نیاسان چشمانش درخشید 

باالخره بعد از یکماه و اندی به آنچه که میخواست رسید  

 گفت:  

 _واقعا  

 نیاز سری تکان داد  

را هم از حالت دراز کش به نشسته تغییر داد نیاسان نشست و نیاز 

در چشمانش عشق را میخواند  زل زد در دوگوی آهو مانند و 

 گفت:  

_با من ازدواج میکنی؟  

 زمان ایستاد ... 

 ساعت دیگر تاک تاک نکرد ... 

 زمین و زمان به هم چسبید 

 که و دنیا برای نیاز در همان لحظه بود ... 

با حس سوزش چشمانش پلکی زد  

 اشک جمع شده در چشمانش ریخت 



لب هایش مانند ماهی باز و بسته میشد  

 نمی دانست چه بگوید  

یعنی میدانست  اما 

 نمیتوانست بگوید 

تنها توانست سرش را به معنای بله تکان دهد و به ثانیه نکشیده در آغوش نیاسانی 

شمانش اورا در آغوش کشیده بود  نیاز کشیده شود که برای پنهان کردن برق چ

 را از خود جدا کرد و ادامه حرف اولش را گفت:  

_تنها راه ازدواج بود که مامان نتونه از هم جدامون کنه  و 

چه بهتر که این ازدواج از روی عالقه قلبی هردومون باشه  

 اما ... 

 اما ممکنه ازدواجمون نتونه مثله بقیه ی ازدواج ها باشه ... 

 میفهمی که؟  

نیاز سرش را تکان داد  

 میدانست  

 خوب هم میدانست ... 



میدانست که پوشیدن لباس عروس ممکن است آرزوی ابدی شود  

 اما وقتی کنار نیاسان بود ... 

 این چیزها برایش مهم نبودند  

او هم مانند همه ی دختران آرزو های رنگارنگ داشت برای ازدواج  

 اما خب... 

 با هم به خانه رفتند ... 

 نیاز به اتاق خودش رفت تا با افکارش تنها باشد  

و نیاسان خوشحال از زودتر از موعد به وقوع پیوستن نقشه اش به دوستانش زنگ زد 

 تا شبی را در کنار هم باشند و بنوشند و خوشی بگذرانند ... 

قرار بود شبی را به خوشی صبح کنند  و 

فکر نقشه اش بیرون بیاید  نیاسان هم شبی از 

دیگر حالش از نقش بازی کردن بهم میخورد  

حالش از نیاز هم بهم میخورد  وقتی کنارش 

 بود حس انزجار داشت  

 لباس هایش را عوض کرد و از اتاق بیرون زد 



موسیقی متال و لیوان هایی که پک پک باال میرفت حالش را کوک میکرد  

 بود و روی اعصابش خط مینداخت  صدای قهقهه های دختران بلند 

در اصل مقایسه ای که ناخودآگاه در ذهنش صورت میگرفت بین نیاز و این دختران 

 اعصابش را خورد میکرد  

در فکرش آمد وقتی کار خودش تمام شد به یکی از مراکزی که در پایین شهر برای 

 . همین کثافت کاری ها بود نیاز را بدهد و زهرش را بریزد  اما ..

 هرچقدر نامرد بود در این حد نبود که با نیاز اینطور کند  

 دلش نمی آمد آن نگاه معصوم بی پروا شود و خیره زل بزند به مردان و ... 

دستی روی پاهایش نشست  

سرش را برگرداند  کیس 

 خوبی بود ... 

 زیبا، لوند و ... 

لبخند مرموزی زد و با هم به سمت یکی از اتاق ها رفتند  

 و از آن طرف نیاز بود که تا صبح بیدار ماند ... 

 اشک ریخت ... 



 هق هق کرد .. 

فرو ریخت و باز از جا برخاست  

زمین را سانت کرد تا سپیده زد 

 ... 

 رنگ به رخسار نداشت  

او هم دیگر غذا از گلویش پایین  شب قبل نیاسان قبل از شام رفته بود و با رفتنش

 نرفت  

بیش از دوازده ساعت بود که چیزی نخورده بود و ضعفش عادی بود  

به زور روی پاهایش بود  چشمانش دو کاسه خون شده بود  

 سرووضعش نامرتب بود  

باالخره انتظار طاقت فرسا تمام شد و نیاسان وارد خانه شد  

 سرو وضعش مرتب بود  

اصال انگار نه انگار که شبی را تا صبح خانه نبوده  

 نیاز به سختی خود را به او رساند  گفت:  

 _کجا بودی؟ 



نیاسان اگر در موقعیت بعد از ازدواج بود  

صددرصد میگفت که به تو ربطی ندارد  اما 

خب هنوز عقد نکرده بودند و نمیتوانست  

 پس گفت: 

پس بدم  _جایی کار داشتم. باید بهت جواب 

نتوانست جلوی زبانش را بگیرد  اما خب 

 بهتر از به تو ربطی ندارد بود  نیاز گفت:  

_نه... نباید جواب پس بدید  

 ببخشید ... 

 اشتباه از من بود  

فکر کردم اتفاقی براتون افتاده که نیومدید شب رو  

 اما انگار خوب هستید  ببخشید  

رگشت که به باال برود  و قبل از اینکه نیاسان چیزی بگوید ب

اما باالخره ضعف به او غلبه کرد و پخش بر زمین شد  

نیاسان باالخره از بهت درآمد و به سمت او رفت از روی 

 زمین بلندش کرد  



موهای نیاز از زیر دستانش سرخوردند و تا زمین کشیده شدند  

 از پله ها باال رفت و به سمت اتاق خودش راهی شد  

 در ذهنش آمد: 

_حالم از این مظلوم بازی ها و ضعف ها بهم میخوره  

اینا واسه جلب توجه  دختر باید محکم باشه  نه 

 اینطور  

 کاشکی زود تموم شه  

اما شاید قلبش نغمه ی دیگری برای خود میزد  

 نیاز را روی تخت خواباند و وسایلش را آورد  

را معاینه میکرد برتخت و نیاز را در این چند وقت بیشتر از دفعاتی که هرمریض 

 بیهوش میدید  فشارش روی هفت بود  

 ضعف شدید باعث این حالش شده بود  

باز هم مثل همیشه به خدمتکار گفت برایش غذای مقوی بپزند و خودش هم کنارش 

 ماند  

 جمعه بود و روز استراحتش  



اما حاال نیاز روزش را خراب کرده بود  

شاید کمی هم خودش را مقصر میدید  

شب قبل نگفته بود که قرار است نیاید 

حال نیاز را به خاطر آورد حال شاید 

 کمی هم به او حق میداد  

 او که مانند نیاسان با نقشه عاشق نشده بود که ... 

 واقعا دل در گروی نیاسان داشت  

حال یک معذرت خواهی هم بده کار شده بود  به 

دوستش زنگ زد و دسته گل بزرگی سفارش داد 

 تکه ای طال هم بد نبود  

اما اگر گردنبند میداد گردنبند خودش را از گردن نیاز باید در می آورد  

 و اگر هم انگشتر بود که ... 

دلش نمیخواست حلقه در دست نیاز بکند  

 د دیگر  حقش اینهمه خوبی نبو

پس مجبور شد دستبند با ستاره های ریز و درشت هم سفارش بدهد و بگوید که جعبه 

 را میان گلها بگذارند  



این دل نازکی و خود کم بینی نیاز هم مشکل ساز شده بود  

بعد از ساعتی نیاز چشمانش را گشود  مقابل چشمانش 

دسته ی رز آتشین بزرگی بود  حس کرد که اشتباه دیده 

 ت  اس

برای همین هم دوباره چشمانش را بهم زد  

 اما تصویر همان بود  

 به روز یک دست باال تنه اش را بلند کرد و به آرنجش تکیه کرد  

دسته گل برروی پاتختی کنار تخت بود و در میان آنها جعبه شیری رنگی بود  

زکرد دست جلو برد و بدون آسیب زدن به گل های اطرافش جعبه را برداشت و با

دستبندی با آویز های ستاره ای میان جعبه بود  کاغذ کنارش را باز کرد و نوشته 

 را خواند:  

_تقدیم به زیباترین گل زندگیم  با 

عرض معذرت بخاطر کار اشتباهم 

 خیلی دوستت دارم  

نیاز نامه را به سینه اش چسباند  

 و در دل گفت:  



 _مگه میشه که تورو نبخشم  

و بعد با دسته گل از اتاق خارج شد و پایین رفت  

 باید گل ها را در آب میگذاشت روز عقدش بود  

 عقدی که تنها خودش،نیاسان و خدمه از آن خبر داشتند  

درست بود که با افکار صورتی رنگ دخترانه اش فاصله بسیار داشت  

 اما خب با وجود شرایط خاص خودش و موقعیت ... 

ر نیاسان میتوانست بهترین عقد را برایش میگرفت  فکر میکرد اگ

 باالخره آن طور که میگفت عاشقش بود  

در این یک ماه و اندی نیاز دیگر سر از پا نمی شناخت  

از فرش به عرش رسیده بود  برای خودش خانمی 

 میکرد  نه که ظلم کند 

 اما اینکه برایش همه چیز را مهیا میکردند ... 

 خانوم میگفتند ... یا اینکه به او 

 معصومیتش بود  



اما اعتماد به نفس چاشنی اش شده بود و او را تو دل برو ترکرده بود  

 دیگر سر به زیر راه نمیرفت  سرش را باال میگرفت  

در خیالش میخواست از نیاسان خیلی کم نباشد در رفتار  

و همه بدانند که او خانم است و احترام بگذارند  اما 

حقیقت چیز دیگری بود  به لباس ها شیری رنگش نگاه 

 کرد  

دامن ساده شیری رنگ به عالوه بلوز به همان رنگ با گلهای ریز صورتی  

 میکرد   شالی هم سرش انداخته بود  گویا باید سر

چیزی از اسالم و دین و اینجور چیزها نمیدانست  

حتی همین هم نیاسان به او گفته بود  شال به 

 صورتش می آمد  

اما درست سر کردنش کار حضرت فیل بود برای نیازی که گاهی زیاد دست 

 پاچلفتی میشد  

 باز هم موهایش گیس شده بود  

 عطری از روی میز برداشت و به خود زد  

 ضر بود ...حا



 برای همسر و همبالین نیاسان شدن... 

 برای خانم شدن ... 

 برای به عشق رسیدن ... 

 برای داشتن همیشگی پناهش... 

 و برای عاشق تر شدن... 

چقدر این لحظات برایش شیرین بود  

 آنقدر که از توصیفش عاجز مانده بود  

قرار بود شناسنامه اش به نام نیاسان رنگین شود و وجودش شش دانگ بشود به نام 

 نیاسان  

 و بشود مایملک او... 

نیاسان بشود صاحبش و از او مانند جانش محافظت کند  

 قرار بود نیاسان پناه ابدی اش شود  

قرار بود بعد از نوزده سال سختی باالخره به آسانی برسد  

 به آرامش ... 



ا بتواند کمی خودش را جمع و جور کند و خورده های کمرش را که زیر بار ت

 زندگی تکه تکه شده بود را جمع کند و با عشق به هم بچسباند ... 

 یا شاید هم ایمان بیاورد به جمله ی بعد از هر سختی آسانی است ... 

باز به خود نگاه کرد  

 برق لبی زد  

 تا صورتش از بیحالی در بیاید  

کار های نکرده در این سالها را در این یک ماه انجام داده بود  

 تقه ای به درب خورد و پشتش یکی از خدمه پدیدار شد  گفت:  

_خانوم آقا و عاقد منتظرتونن  

 نیاز به گفتن االن میام اکتفا کرد  

دیده بود که چقدر سنجیده و کم صحبت میکنند بزرگانی که در خانه مهتاج رفت و آمد 

 میکردند  

در دل آرزو کرد کاش رزالین و گلوریا هم بودند  

آخر او که کسی را نداشت  اما آرزوی محالی 

 بود  

 باالخره از در خارج شد و به سمت پایین راهی 



را کر کرده بود  صدای کوبش تند و نامنظم قلبش گوش فلک 

 دستانش از استرس میلرزید  

 و عرق سردی تیغه کمرش را می پیمود  

تق تق پاشنه های کمی بلند کفش هایش هم روی اعصابش رژه میرفت  

 باالخره پله ها تمام شدند  

نیاسان، عاقد، خدمه، و باعث تعجب و خوشحالی گلوریا و رزالین هم بودند  

 ته دلش با اینکه عاشق نیاسان بود  نیاز لبخند پر تشویشی زد  

 اما شک داشت که کارش کامال درست است یا نه  

اما مگر عشق جنون آسایش به نیاسان میگذاشت که این تردید ها پررنگ شوند؟  

 کنار نیاسان نشست  

به سمتش برگشت تا بتواند با دیدن نگاهش آرامش از دست رفته اش را باز یابد  

 در نگاه نیاسان ... 

 در نگاه شب مانند نیاسان ... 

 آتشی شعله ور بود ... 



آتشی که نیاز عشق معنا کرد  

اما آتش انتقام بود  آتش 

 نابودی دنیل بود  

آتش نابود شدن صحرا و آرمان به دست دنیل بود  

 نیاز را که نابود میکرد  

آتش دنیل برای نابودی صحرا و آرمان شعله میکشید  و 

آنقدر میسوزاند که آتشش دامن خیلی هارا میگرفت  کم 

کسی نبود دنیلی که با یک نگاهش صدا نفر کشته میشدند  

 تنها چیزی که دنیل در آن موفق نبود نجات نیاز بود  

رنگارنگ میکرد و لبخندی بر لبش می آورد   و همین بود که آتش نگاه نیاسان را

عاقد شروع کرد به خواندن خطبه  با هرکلمه چیزی در دل نیاز فرو میریخت  و 

 لبخند نیاسان پررنگ تر میشد  

 برای بار اول پرسید: 

_آیا بنده وکیلم؟  

 و نیاز پاسخ داد: 

 _بله  



نه خبری بود از گل چیدن و گالب آوردن  

یر لفظی  یا حتی اجازه نه خبری بود از ز

گرفتن از بزرگان جمع حتی قندی هم 

 روی سرشان سابیده نمیشد ... 

گلوریا و رزالین با سکوت به صحنه مقابل نگاه میکردند  

 ازدواج های خودشان را بیشتر میپسندیدند  

اینکه در محراب کلیسا سوگند به وفا داری بخوری را بهتر میدانستند تا وکیل دانستن 

 عاقد  

 اما خب هردین روش خود را داشت 

بعد از بله دادن نیاسان صدای دست سکوت مرگبار عمارت را که حتی گنجشک های 

روی درخت هم جرات شکستن آن را نداشتند در هم شکست  عاقد دفتر را به آن دو 

داد تا امضا های الزم را انجام دهند صدای زنگ گوشی همراه نیاسان حواسش را 

 پرت کرد  اسم عمارت روی گوشیش اش میلرزید  پاسخ داد:  

 _بله! 



_آقا نیاسان، لطفا سریع بیاین،توروخدا زود بیاین  

حال آقای آلبرت خوب نیست  دنیا برای نیاسان 

 ایستاد حال عمویش... 

 های بچگی اش... پناه بی پناهی 

 درمان تمام افسردگی ها و بداخالقی هایش... 

 با گفتن با اولین پرواز میام تماس را قطع کرد  

انگار خدا فرجه ای برای نیاز گرفته بود تا آمده شود برای شروع بدبختی ها  

 نیاسان رو به نیاز کرد و گفت:  

_من باید برم آلمان  

نمیدونم چقدر طول میکشه 

متاسفم  اما نمیشه نرم حال 

 عمو خوب نیست  

بعد هم به سرعت به اتاقش رفت تا چمدان ببندد 

 نیاز هم به او حق میداد  

 نام آلبرت را بارها از زبان نیاسان شنیده بود  



 عمویی که گویا برای نیاسان از مهتاج هم مقامش باالتر بود 

انتظار بیجایی بود اگر نیاز میخواست روز عقدش را با همسرش باشد وقتی آلبرت  پس

 که مانند نفس بود، بودنش در زندگی نیاسان روی تخت بیمارستان بود 

نیاسان چمدان کوچکی را با پرت کردن چند دست لباس در آن و پاسپورت و شناسنامه 

 اش پر کرد را راهی شد 

 کننده راهش بود  و نگاه نگران نیاز بدرقه 

در دل آرزو میکرد که آلبرت هرچه زودتر خوب شود و نیاسان پیش او باز گردد 

 دستی بر شانه اش نشست  برگشت... 

گلوریا بود  

 گفت:  

 _نگران نباش دختر ... 

 زود برمیگرده  

 امیدوارم مسیح کمکش کنه ... 



عادتش بود به خواستار شدن کمک حضرت عیسی 

و همیشه هم جواب میگرفت  نیاز سری تکان داد 

 و گفت:  

_ممنونم که با رزالین اومدین  

دلگرمی بود بودن شما تو مراسمم 

 گلوریا هم سر تکان داد 

بعد هم به رزالین اشاره کرد که راهی شوند 

نیاز هم خوشحال بود از این بابت دلش 

 خواست  تنهایی می

تنهایی از جنس فکر به نیاسان  

 فکر به فاصله  

و فکر به بی قراری در روز هایی که نمیدانست چقدر به طول میانجامند 

گلوریا که با رزالین رفت او هم به اتاق نیاسان رفت روی تختش نشست 

 و نفس عمیقی کشید بوی عطر نیاسان در فضا را به ریه هایش کشید 

 و عکس نیاسان را که روی پاتختی بود برداشت و گفت:   روی تخت دراز کشید



_آخه من بدون تو چیکار کنم تو روزایی که نیسی؟ 

روزایی که تو نگرانی نبودت دست و پا میزنم  

 آخه بی معرفت چجوری طاقت بیارم... 

بعد هم با چکیدن اشک روی گونه اش قاب را به سینه اش فشرد و در همان حال به  

 خواب رفت  

و از آن طرف نیاسان با دوندگی بسیار توانست بلیطی برای چند ساعت بعد تهیه کند 

 باالخره انتظار نیاسان تمام شد و له فرودگاه آلمان رسید  

به آنجلیکا زنگ زد و نام بیمارستانی را که آلبرت در آن بستری بود را پرسید  

با فهمیدن نام بیمارستان سریعا با تاکسی که آنجا منتظر مسافر بود راهی شد 

 با رسیدن به بیمارستان تا پذیرش دوید  

شی بدون نگاه به بقیه بیماران که شاکی نگاهش میکردند نام آلبرت را گفت و راهی بخ

 را که او در آن بستری بود شد 

چند سالی بود که میدانست آلبرت به لطف کشیدن متداول سیگار از بیماری ریوی رنج 

 میبرد 

 اما هیچ وقت نشده بود که کارش به بیمارستان برسد  



دیدن مردی که بیشتر از پدر بود برای زیر آن همه دستگاه برایش زجر آور بود  

گرفته بود و حال نیاسان هیچ کاری نمیتوانست برایش بکند   مردی که همیشه دستش را

آلبرت زیر آن همه دستگاه رنجور تر به نظر میرسید  بی هوا و بی اجازه اشکی از 

 چشمش چکید 

قبل از اینکه کسی بتواند آن را ببیند به سرعت آن را پاک کرد 

 به اتاق دکتر رفت  از وضع آلبرت پرسید: 

 _دکتر حالش چطوره  

 االن نمیتونم چیزی بگم  -

من قبل از اینکه این اتفاق بیفته هم بهشون اخطار داده بودم  

 که دیگه باید دور سیگار رو خط بکشن  

 اما انگار حرفم را نادیده گرفتن و به روش خودشون ادامه دادند  

اما اگر  همین وضع بهبودی ادامه دار بشه تا دو الی سه هفته دیگه میتونن از 

 بیمارستان برن نیاسان تشکر کرد  و از اتاق بیرون رفت  

 دلش میخواست در همان بیمارستانی که خودش کار میکرد آلبرت را ببرد  

 اما احتمال خطر وجود داشت  



آن هم برای آلبرت مه وضع ثابتی نداشت  

__ _ 

درب اتاق به صدا در آمد و چشمان نیاز باز شد 

 بفرماییدی گفت  

 یکی از خدمه وارد اتاق شد و گفت:  

_خانوم غذا حاضر نمیاین؟  

 نیاز پاسخ داد: 

_میل ندارم  

خودتون بخورید  

 در واقع گرسنه بود  

اما از گلویش چیزی پایین نمیرفت  

 وقتی از وضع نیاسان مطلع نبود  

 میدانست نیاسان چه میخورد و چه میکند  وقتی که ن

وقتی آلبرت که وقتی حرفش میشد چشمان نیاسان برق میزد روی تخت بود  

حدس اینکه وضع نیاسان چه هست دور از ذهن نبود احتمال میداد او هم 

 چیزی نخورد  و این بود که راه گلوی نیاز را میبست 



  

 کنار آلبرت نشست  

چشمانش را باز کرده 

 بودآرام زمزمه کرد: 

 _نیاسان ... 

نیاسان دلش گرفت از ضعف این صدایی که روزی صالبت آن دیوار های عمارت را 

 میلرزاند گفت:  

 _جانم عمو!  

 آلبرت گفت:  

_اینجا چیکار میکنی؟  

مگه نباید پیش نیاز باشی؟ 

 مگه تازه عقد نکردی؟ 

 ه باشه ... حاال هرچند که... که با نقش

 با اینکه من ... 

 و سرفه امانش نداد 



نیاسان دستپاچه ماسک را به صورت آلبرت برگرداند  

حواسش نبود که اینهمه انرژی صرف کردن به ضرر اوست  

 پشت سر هم و تند تند گفت : 

 _آروم... 

 آروم باش... 

 سعی کن نفس بکشی ... 

 نگران من نباش... 

تا وقتی که شما اینجایی من از همه میبرم تا حالت بهتر بشه 

نقشه و نیاز و اینا که برن دیگه بدرک  و بعد خم شد و 

 دست آلبرت را بوسید 

 ___ 

یک هفته بود که هیچ خبری از نیاسان نداشت 

نه شماره ای از او داشت و نه نیاسان زنگی 

 به خانه میزد  



صه خورده بود  در این یکهفته اندازه یک سال غ

طاقت دوری از نیاسان را نداشت  نیاسانی که 

 دنیایش بود 

 در این یک هفته بیشتر از سه الی چهار لقمه نتوانسته بود بخورد 

برای همین هم یک پره گوشتی را که جدیدا در کنار نیاسان آورده بود را آب کرده بود 

 ال به الی موهایش دوتار سفید هم پیدا میشد  

وصلگی موهایش را پشت سرش جمع کرده بود با بی ح

 لباس های ژولیده پوشیده بود 

 و قیافه اش مانند کسانی بود که از زندگی سیرند ... 

لیوان چایی برای خود ریخت و به حیاط پشتی رفت 

نمای حیاط روبه دریا بود پر از گل های خوشبو و 

 زیبای رز 

 و تاب سفیدی در میان آنها 

روی تاب نشست و یکی از پاهایش را زیر دیگری گذاشت 

و با پای دیگرش تاب را آهسته تکان داد خورشید در حال 

 غروب کردن بود آسمان نارنجی رنگ شده بود 



و خورشید در آغوش دریا رو به سردی میرفت 

نسیم خنکی وزید و بوی خوش گل ها بلند شد 

نیاز،آرام آرام چایش را نوشید تنها راه 

 رامشش  وقتی که نیاسان نبود  آ

 نمیدانست این دوری تا کی ادامه دار است... 

و تنها کاری که از دستش بر می آمد این بود که دعا کند زودتر این انتظار پایان یابد 

 هوا تاریک شده بود  

اما نیاز خود را آنقدر توانمند نمی دانست که از جا بلند شود و برود 

د و تاب دوست داشتنی اش را رها کرد باالخره از جا بلند ش

موهای سرکشش از کش بیرون آمده بودند و دور صورتش را 

 گرفته بودند چشمه اشکش دیگر خشک شده بود  

 اشکی نمانده بود که برای دوری از نیاسان بریزد 

 به درب ورودی که رسید بی حوصله موهایش را از صورتش کنار زد 

 یش را ببیند و از پله ها باال برود  سرش را باال آورد تا جلوی رو

لحظه ای قلبش ایستاد و پروانه های جنب و جوش کنان در قلبش هم از تالش برای 

 رهایی دست کشیدند پلک به هم زد 



 اما تصویر رو به رویش واقعی بود 

این واقعا نیاسان بود که در مقابلش ایستاده بود و به او لبخند میزد 

 دوباره پلک زد  

و این کار تا بیش از ده بار انجام داد 

 اما نیاسان واقعا جلوی در ایستاده بود 

تک خنده ای کرد و دستش را جلوی دهانش گرفت  

 و صدای خنده اش بلند شد 

دستان نیاسان که جلویش گشوده شد با دو تمام پله هارا طی کرد 

و خود را در آغوشش انداخت و گریه سر داد انگار چشمه ی 

به جوشش افتاده بود  دستانش یقه ی نیاسان را محکم اشکش 

 در بر گرفتند دیگر نمیخواست از دستش بدهد  

چنان میگریست که گویا گمشده ای را بعد از سالها پیدا کرده بود  

 انگار نفس رفته اش را باز یافته بود 

 عمیق در گردن نیاسان نفس میکشید و زیر گوشش میگفت: 

 . _دیگه تنهام نزار ..

 لطفا ...



و چه میدانست شاید روزی آرزویش همین خالصی از دست نیاسان میبود 

نیاسان با تمسخر به نیاز در آغوشش نگاه میکرد که زار میزد پوزخند 

 کنار لبش را نمیتوانست از بین ببرد در دل میگفت:  

_کوچولو یه روزی آرزوت خالصی از دست منه  

 اما نمیتونی...  

چون میخوام باشی تا زجر بکشی 

تا او بابای عوضیتم زجر بکشه 

 همونطور که نیالی من زجر کشید  

میخوام زجه بزنی همونطور که مامانم زجه زد برای نیالی رفته  

و ناخودآگاه با این حرف ها دستانش دور کمر نیاز محکم تر میشدند 

است   و نیاز ساده لوحانه فکر میکرد این حاالت برای دلتنگی

 نیاسان گفت:  

 _چشم خانوم کوچولو دیگه تنهات نمیزارم پیشی چشم گربه ای  

حاال هم واسه اینکه از دلت در بیارم میخوام تا شب با هم بگردیم و شب 

 هم... 



و خنده مرموزی کرد که باعث شد نیاز سرش را در سینه او بیشتر فرو ببرد  

چشمان گربه همان طور گرد  چه زیبا تشبیه کرده بود چشمان نیاز را به

 همانطور اغوا کننده 

 نیاز گفت:  

_خوشحالم که هستی و قراره باشی 

 تا همیشه ... 

 مگه نه؟  

 نیاسان سری تکان داد و به نیاز گفت: 

 _بدو برو لباساتو عوض کن تا بریم 

و شما یک توضیح هم بدهکاری ها خانوم خانوما  

نیاز چشمی گفت و سریع به اتاقش رفت  از 

هیجان لپ هایش قرمز شده بودند سینه اش تند 

 تند باال و پایین میشد 

 نفسش را به شدت بیرون داد و دستانش را روی گونه هایش گذاشت  



بعد از چند نفس عمیق به سراغ کمدی که پر بود از لباس های خریده شده توسط 

 نیاسان رفت 

بافت کرم پشم آلودی پوشید با شلوار لوله تفنگی قهوه ای  

بعد از یک هفته باالخره موهایش را شانه کرد  روی 

 موهایش را بست و بقیه را آزاد گذاشت  

ه قهوه ای هم پوشید  کاله کرمی هم روی سرش گذاشت و کت کوتا

به عالوه کفش تخت کرم قهوه ای مانند شکالت شده بود خودش 

 هم  خنده اش گرفته بود 

 اما تیپش را دوست داشت 

نیاسان از سر کالفگی دستی به صورتش کشید 

 آلبرت مجبورش کرده بود راهی شود 

ماند تا کمی وگرنه اگر به خودش بود تا آخر زمانی که آلبرت در تخت بود را پیشش می

 آرامشش بیشتر شود اما حاال به زور برگشته بود آن هم از ترس قهر آلبرت  

و حاال هم که به خودش وعده تخت گرم و نرم را داده بود باید به بیرون میرفت  

 و دیر کردم نیاز هم شده بود بالی جانش اما بافکر به فردا... 



نیاز با دو پله ها را دوتا یکی پایین آمد 

 نفس نفس میزد 

دلش میخواست چیزی هم بخورد اما وقتش نبود 

انگار با دیدن نیاسان اشتهایش هم باز شده بود  

اما اینبار زمان مانع بود به نیاسان که رسید تند 

 تند گفت:  

_ببخشید... دیر شد... معذرت  

 و در آخر نفس عمیقی هم کشید 

سان سری تکان داد و با هم راهی شدند نیا

 دلشان پیاده روی میخواست 

 پس دست در دست راهی مرکز شهر شدند  

 انگشتانش را در هم تنیده بودند 

و نیاز بیش از حد به شانه نیاسان نزدیک بود 

 یک عصر پاییزی... 

 دلی عاشق... 

 هوای پر از عطر عشق... 



 به میشدند  برگ های زرد و گاه قرمز که زیر پاها

زیر پاهای عاشقانی که برای نگاه به هم ای تمام دنیا میگذرند  

 چه برسد به یک برگ ناچیز  باران نم نم میبارید  

هوا رنگ و بوی عجیبی داشت که دل نیاز را به تب و تاب می انداخت 

نمیتوانست که به خودش دروغ بگوید  دلش از شدت هیجان شب به قل 

قل افتاده بود نمی دانست چگونه حسش را توصیف کند حسش درمورد 

 اینکه آرزوهایش برآورده شده  

یف کرده بود حسش برای فکر به شبی که رزالین تا به حال برایش تعر

 یادش آمد آنشب چه حس بدی داشت حس تنفر از جنس مرد حس ترس  

 و شاید هم تهوع  

 حتی فکرش را نمیکرد که شبی... 

اما برای نیاسان حاضر بود زندگی بدهد  

 چه برسد به پاکی و طراوتش  

با صدای نیاسان که کنار گوشش نامش را صدا میزد به خودش آمد 

 ان گفت:  به طرفش برگشت  نیاس

 _کجایی خانومم؟ چندبار صدات زدم نشنیدی ... 



 نیاز گفت:  

_ببخشید فکرم اینجا نبود 

 نیاسان شیطان شد و گفت:  

 _پس فکرت کجا بود شیطون؟  

و در همان لحظه، برای ثانیه ای دلش خواست لپ های گلگون نیاز را محکم بکشد  

اما این نیاز که با یک فوت باد پخش زمین میشد مگر توان ذره درد را داشت  پس 

 تنها در آغوش فشردش  

و در دل برای بهت بدش نوحه سر داد 

با این حال نمیتوانست از انتقامش بگذرد  

 مری نداشت و این ناراحتی هم ث

با هم به کافی شاپی که آن نزدیکی بود رفتند بعد از 

 سفارش دادن نیاسان رو به نیاز کرد و گفت:  

_منتظر اعترافم 

نیاز پاسخ 

داد:_اعتراف به 



چی؟  نیاسان 

 گفت:  

_اعتراف به این شواهدی که داره نشون میده دماغتو اگه بگیرن میمیری  

تی اونقدر بخوری که شبیه توپ شی مگه قرار نبود تو خونه من که هس

 نیاز خندید و گفت:  

 _ببخشید  

 اما تو که نبودی ... 

انگار دنیا نبود 

انگار زندگی نبود 

انگار هیچی نبود 

 دلم ... 

 دلم میخواست بمیرم ... 

آتش چشمان نیاسان شعله ور شد 

دست نیاز را گرفت و فشرد 

 گفت:  



منم دلم برات خیلی تنگ شده بود -

 نیاز مغموم سر پایین انداخت و گفت:  

_از زنگ زدنت معلوم بود  

 نیاسان جواب داد: 

 _تو که میدونی چقدر آلبرت برام مهم بود  

اصال خونه هم نرفتم  

همش بیمارستان بودم 

حتی خودمم یادم رفته بود 

 متاسفم  نیاز سریع گفت:  

درک میکنم  اما درک نمیکرد   _میدونم  عیبی نداره

اینکه کسی جز نیاسان که عشقش بود را دوست بدارد 

همیشه همین بود از بس کسی دوستش نداشت  او هم 

کسی را از ته دل دوست نداشت تا شب با هم قدم 

 زدند  صحبت کردند خندیدند 

و با گذر ثانیه ها دلهره تمام دل نیاز را میگرفت 

تر و تند تر میشد  هوا  و آتش وجودی نیاسان تند



تاریک شده بود و آنها به سمت خانه میرفتند  

 خیابان ها پر شده بود از آدم های رنگارنگ  

آدم های 

پیرجوان  

خردسال  

 کودک  

 آدم هایی که بعضی خسته به خانه میرفتند  

 و بعضی هم برای خوش گذرانی و شب نشینی از خانه ها بیرون زده بودند  

نیاز با دیدن دست فروشی که خرده ریز های تزیینی میفروخت بی اختیار دست نیاسان 

 را به آن سمت کشید 

کنار دست فروش زانو زد و در بین آن همه بی نظمی که در بین چینش وسایل بود 

 جعبه ای برداشت  

جعبه ای بزرگ که چند دفتر به راحتی در آن جا میشدند 

 رد  اما دلش میخواستش  نمیدانست به چه دردش میخو

چند دفتر با جلد پارچه ی گلگلی هم در دست گرفت  

 سرش را باال برد و به نیاسان گفت:  



_میشه من اینهارو برداردم؟  

 نیاسان گفت:  

_معلومه که میشه  نیاز خنده ی 

شیرینی کرد یک گل سر پر از 

نگین هم برداشت نیاسان به سرعت 

بلند حساب کرد  وقتی نیاز از جا 

 شد  

 دست فروش نگاه عجیبی به او انداخت  

نگاهش مانند کسانی بود که چیزی را فهمیده اند و از آن ناراحتند  

 اما به زبان نمی آورد شاید طالع نحسش را دیده بود 

شاید بدبختی اش را در چشمانش دیده بود  

 و هزاران شاید دیگر 

 در کوچه زیر درختان راه میرفتند 

نیاز جعبه اش را با دودستش جلوی بدنش گرفته بود 

تمام چیز هایی که خریده بود را در جعبه گذاشته بود  

درب حیاط را نیاسان برایش باز کرد هیچ کس در 



خانه نبود تمام خدمه رفته بودند  و نگهبانان هم 

 نبودند  دستور نیاسان بود  قلب نیاز تند تند میزد 

یین میداد آب دهانش را به سختی پا

 درب عمارت راهم نیاسان باز کرد  

جعبه را از دست نیاز گرفت و روی نزدیک ترین میز گذاشت 

 و... به نیاز چسبید 

دست هایش را به کمر نیاز گذاشت  دیگر 

آشکارا قفسه سینه نیاز باال و پایین میشد سرش 

را پایین تر آورد قدمی به خوشبختی  چشم در 

ه سوی پایان نقشه چشم نیاز دوخت  قدمی ب

پیشانی اش را به پیشانی او گذارد سومین قدم به 

سوی آینده ای نامعلوم  و در آخر لب هایش رابر 

لب های نیاز گذاشت  بوسه ای کوتاه بر لبان 

نیاز بی حرکت زد و بعد سرش را کمی عقب 

برد نیاز را روی دست بلند کرد و به اتاق برد 

ناز و نیاز پر  حجله گاهی که باید پر می شد از

از فریاد و نجوا  پر شده از تن های گره خورده  



دستان لغزان بر بدن هایی برهنه  و این بود 

شروع معاشقه ای پر از عشق و هوس تا صبح 

در هم پیچ و تاب خوردند  عطر یکدیگر را نفس 

 کشیدند  

 و ... 

 سپیده زده بود 

نیاز به آرامی در خوابی عمیق فرو رفته بود 

گی بدنش را در بر گرفته بود شاید خست

 بشود گفت که شب سختی داشت ... 

و نیاسان دیگر از قفس آزاده شده بود و میتوانست نقشه اش را عملی کند  

دیگر نیازی به پرده ی پوشاننده احساسات چشمانش نبود میتوانست 

آشکارا هرچه دلش میخواهد انجام دهد نیاز مبرمی به حمام داشت خسته 

 ما بیخیال بود ا

برایش اینجور چیزها عادی شده بود 

 اما نیاز.. 



دلش نیامد در آن سردی نیاز به خود به لرزد  

 پتویش را باال کشید 

میدانست بیدار که شود از درد به خود میپیچد 

 باز هم دلش به رحم آمد 

پس با خود قرار گذاشت که کمی مدارا کند اولین صبح را  

اما این در صورتی بود که روح سرکشش اجازه میداد 

 میخواست این یک روز را خوب باشد 

اما مگر میتوانست مگر 

 تصمیمش میگذاشت ... 

قرار بود کاری با او کند که حتی بعد از او هم نتواند راحت بماند  

که برایش میساخت تا ابد با او بمانند  میخواست خاطره های بدی 

 و اینگونه عذاب دنیل کامل میشد  پس نمیتوانست خوب باشد 

از حمام که بیرون آمد همانطور برهنه در اتاق گشت و لباس پوشید 

 دیشب دیگر همه چیز را دیده بودند 



و شاید هم پرده حیای میانشان دریده شده بود  

ت باید چیز لباس هایش را پوشید و پایین رف

 هایی را به خدمه گوشزد میکرد  

باید عوض شدن قوانین را میگفت و گوشه ای مینشست و میدید که چه میکند این 

 قلب سنگی با دل عاشق نیاز  به سرخدمتکار گفت: 

 _خوب گوش کن  

نیاز که بیدار شد دیگه از خانوم بودن و از اینجور چیزا خبری نیست 

 اونم یکی میشه مثل بقیه  حتی پایین تر  

جاش دیگه تو اتاق من نیست  

اتاق تهران راهرو رو آماده کنید  

 راستی ... 

وقتی میگم از بقیه خدمه پایین تر یعنی باید باهاش بد باشین 

 بد 

بی رحم  

سنگدل  

 و ... 



ال هم میز رو برای من آماده کنید  حا

 فقط برای من ... 

نیاز باید با شما به چیزی بخوره  

 اینم نباید بدونه  

اما فقط امروز یکم چیزای مقوی تر بش بده رو دستمون نمونه  

ولی بقیه روزا هرچی پسمونده مونده بود بش بده  اونم اونقدر 

 که نمیره  آها ... 

 تحقیر هم یادت نره  

و بعد به سمت میز رفت و شاهانه روی صندلی اش لم داد تا برایش صبحانه بیاورند  

 خدمتکاران هم تند تند برایش میز را چیدند  اما در آشپزخانه ولوله بود 

میز گرد گرفته بودند برای اینکه بتوانند با هم بفهمند که معنی این کار های نیاسان 

 چیست  

 همه در شک بودند 

آمد دخترکی که مظلومیتش دل سنگ را هم آب میکرد را اذیت کنند  دلشان نمی 

 همان دختری که حتی با آجر های دیوار خانه هم مهربان بود 



همانی که هرموقع نیاسان نبود در آشپزخانه می آمد تا فکر نکنند که او خودش را 

 باالتر آنها میداند اما ... 

 دستور بود ... 

 مامور بودند و معذور  

دلشان میخواست حداقل اولین صبح زندگی مشترک نیاز را برایش بهترین روز کنند  

 کلی هم تدارک دیده بودند تا تقویت شود  

 اما حال باید همه شان سهم خودشان و سطل میشدند 

نیاز هم با حس درد در نقطه نقطه بدنش به سختی چشمانش را گشود 

ظی از سر درد کشید  درد طاقت فرسایی بدنش را میپیمود  آه غلی

 کنارش  جای نیاسان  خالی بود  

 و این خالی بودن به نیاز دهان کجی میکرد 

 دلش میخواست چشم که می گشاید نیاسان را خیره به خود ببیند 

 حدس زد شاید حمام باشد ولی صدای آبی نمی آمد 



پس تنها احتمال این بود که داشت برایش صبحانه آماده میکرد  

و نیاز از این فکر لبخند دردناکی زد به سختی از جا بلند شد  

 مالفه پیچ به حمام رفت  از خودش بدش میآمد  

 و ریخته شدن آب میتوانست مسکن خوبی باشد 

به سختی خود را شست و حوله را دور خود پیچید و بیرون آمد 

فه خونی روی تخت باعث پیچش دلش میشد  نگاهش را از مال

مالفه گرفت و به سمت کمد رفت  روز اول زندگی مشترکش 

 را میبایست زیبا میپوشید  داخل خانه گرم و مطبوع بود  

برای همین هم شلوارک کوتاه تا زیر باسن لی پوشید و تاپ نارنجی رنگ با دو گل 

 زرد رنگ  

ست سپیدش  تضاد زیبایی داشت با پو

 موهایش را شل بافت  

تصمیم گرفت در اولین فرصت چند مدل مو یاد بگیرد  

خسته شده بود از هرروز گیس کردن موهایش با 

 کشی به رنگ لباس هایش دم موهایش را بست  



عطر زد و با پوشیدن کفش های عروسکی تخت نارنجی رنگ از اتاق بیرون رفت  

 و بعد دررا بست  ناخوداگاه نگاهی به اتاق انداخت

 شاید دلش فهمیده بود آخرین باری است که این اتاق را میبیند  

شاید میدانست این اتاق قرار است بشود بعضی شب ها محل شکنجه اش 

 به پایین رفت  دلش دل دل میکرد ... 

ابتدا سرکی به آشپزخانه کشید  خدمه با 

دیدنش به یک باره ساکت شدند  شروع 

 بازی بود... 

سرخدمتکار با دیدنش پشت چشمی نازک کرد و با لحن بدی که خودش را هم آزار 

 میداد گفت:  

 _خانوممم دیشب خوش گذشت؟  

نمیدونم چیکار کردی که پات بند شد تو این خونه  

اما آقا پول مفت به کسی نمیده اینجا  تن لشتو 

 جمع کن بیا اینجا ... 

نیاز با حیرت به او نگاه کرد 

 ای کرد و گفت:  تک خنده 



_هه...میفهمی چی میگی؟ یعنی چی؟  

 سرخدمتکار گفت:  

 _یعنی همین که شنیدی  

 حاالم بیام صبحونتو بخور کلی کار داریم 

 نیاز گفت:  

_انگاری حالتون خوب نیست  

 هیچکدومتون 

بعد هم راهش را به سمت میز که در سالن کنار قرار داشت کج کرد  

بود و صبحانه میخورد  بشقابی برای نیاز نیاسان پشت میز نشسته 

 سر میز نبود باز هم بهت زده شد 

سرخدمتکار به سرعت به سمت او دوید  

 به نیاز که کنار میز ایستاده بود گفت:  

 _خانوادت بهت ادب یاد ندادن  



میخوای با آقا حرف بزنی باید اجازه بگیری  

نه اینکه سرتو کج کنی بیای اینجا  آقا منو 

 ببخشید ... 

 نیاز با ناباوری به نیاسان خونسرد نگاه کرد و گفت:  

_اینا... اینا چی میگن؟ تو چرا هیچی نمیگی؟ اینجا چه خبره؟ منظورتون از این 

 کارا چیه؟  

 را به سمت خودش کشید:  به سمت نیاسان رفت و یقه اش

_اینا چی میگن نیاسان؟ چرا جوابشونو نمیدی؟ دارن به من...منی که میگی عشقتم 

 توهین میکنن  نیاسان به چیزی بگو  

 با زجه ادامه داد:  

 _تورو جون من یه چیزی بگو ... 

 بگو دیگه ... 

 من ... 

من نمیفهمم اینجا چه خبره  

 یکی بگه چه خبره  



 با صدای بلندی نام نیاسان را بر لب راند  

صورت نیاسان کم کم از خونسردی در آمد و جایش را به خشم و برافروختگی داد 

 از سر میز بلند شد  چیزی در دل نیاز لرزید  نیاسان هنوز هم دوستش داشت 

د  قرار بود سر خدمه داد بزند و بگوید که به چه جراتی این حرف هارا به نیاز زده ان

 اما زهی خیال باطل  نیاسان فریاد کشید: 

_یه بار دیگه بگو چه غلطی کردی.؟  تو 

کی هستی که سر من داد میزنی؟ هان؟ 

 آره داره راست میگه ... 

به چه حقی اومدی و اشتهامو کور کردی  

 هان؟  

 جلو اومد و کشیده ای به صورت نیاز زد که به سرعت پخش زمین شد  

پایش را به پهلوی نیاز زد و درد تمام وجود نیاز را پر کرد  

 چند لگد دیگر هم به نیاز زد و گفت:  

 _دفعه ی دیگه به همین چک و لگد تمومش نمیکنم ... 

مطمئن باش  و 

 رویش را برگرداند  



آرام آرام خون از میان پاهای نیاز جاری شد 

 چشم هایش سیاهی رفت  دیدش تار شد  

 سردی سرامیک ها به تنش هم نفوذ کرد  

با جیغ سرخدمتکار نیاسان هم به سمت او برگشت و باالخره سیاهی چشمان نیاز را 

 گرفت و آن هارا بست دکتر گفت:  

_فعال بش آرامبخش زدیم 

خوابیده  بیدار شد ممکنه درد 

 داشته باشه مسکن نوشتم براش 

 ته باشه  تا یک الی دوماه هیچ رابطه ای نباید داش

یه محلول هم براش نوشتم برای دستشویی رفتن به جای آب باید استفاده کنه  

 پماد هاشم جای کوفتگی ها بزنه  

خداراشکر آسیب جدی به پهلو هاش وارد نشده  

 و بعد از کنار نیاسان رد شد  

نیاسان کالفه دستش را در موهایش کشید  

 سالها تمرین کرده بود 



اما عمل کردن به آن خیلی سخت تر بود 

باید مقاوم میشد  که با دیدن زجر 

 کشیدنش دلش نلرزد  و پا عقب نکشد  

 وارد اتاق نیاز شد 

هنوز چندی نشده بود که کبودی های اثر دست مهتاج از بدن مانند برگ گل لطیفش 

 پاک شده بود  

 و حاال شروع بدبختی هایش آن هم به توان دو بود 

را به لب های خشک و سفید شده نیاز رساند و لمسشان کرد   دستش

 باالتر برد  

تیغه ی بینی اش را لمس کرد  

 دستش به مژه های نیاز رسید  

همان هایی که مامن امنی بودند برای اشک های خجالتی که جاری شدن میترسیدند  

 پلک هایش را زیر دست لمس کرد  

آهو مانند نیاز را گرفته بودند و از دنیا اطراف همان پوشش هایی که جلوی تیله های 

بی خبرش کرده بودند با ناله ای که نیاز سر داد دستش را عقب کشید  زیر لب 

 زمزمه میکرد 



 هذیان میگفت: 

 _نه... نیاسان... عشق... درد...آخ... 

 و با درصد کمی هوشیاری زمزمه کرد:  

 _آب... 

نیاسان لیوانی را آب کرد و کمکش کرد که آن را بنوشد با 

دستمال آبهای دور دهانش را پاک کرد و دوباره او را خواباند  

 گردنبند نام نیاسان به گردنش چسبید  

نیاسان آن را پایین تر کشید تا دور گلویش نپیچد  

 پتو را رویش مرتب کرد  

اشد  نمیتوانست در ناتوانی نیاز مانند همیشه ب

 برای همین هم زمزمه کرد:  

_متاسفم،حاالم به هیچی فکر نکن و بخواب  

 آفرین دختر خوب ... 



و با زدن مهری به نام بوسه روی پیشانی اش اورا ترک کرد تا برود و مقداری 

خوراکی بخرد  گویا شب را ماندگار بود حدود دوساعتی را وقت تلف کرد حال 

 ما باید میرفت  و حوصله بیمارستان را نداشت ا

 پس راهش را کج کرد به سمت بیمارستان و راهی شد  

آهسته در اتاق را باز کرد تا اگر نیاز خواب است بیدار نشود  

 حالش را نمیفهمید  

مگر نه اینکه باید حتی همین ذره ذره های آرامشش را از او صلب میکرد؟ 

 اما این دلرحمی  

 بر خالف دل سنگی اش بود  

چشمان نیاز باز بود و به سقف خیره شده بود  

 نگاهش مات بود 

انگار آنقدر که فکرش را میکرد هم قدم اول را بد برنداشته بود  

 تصمیمش این بود 

اول نیاز را به عرش برساند و برای شروع اورا با یک حرکت به زمین بزند  

ن گیر شد طوری که دیگر نتواند از جا برخیزد همان گونه که مادرش زمی

 همانطور که اورا از عرش به فرش رساندند 



 نقابش را به چهره زد و با لحنی در تضاد با لحن همیشه عاشقش گفت: 

_میبینم که خوب اینجا جا خوش کردی و داری استراحت میکنی 

 هه  

فک کردی یادم میره این از زیر کار در رفتنتو  

 آخر بدبخت  

من چرا باید دیگر نگهت دارم  

 ؟ ها

کلفتیمو که نمیکنی  رابطه هم که 

نمیتونی داشته باشی پس به چه 

 در میخوری؟  نیاز گفت:  

_تو نیاسان نیستی نه؟  

تو نیاسان من نیستی  

 همونی که ... 

 همونی که ... 

و هق هقش مجالی به ادامه صحبتش نداد  دستش 

 را روی گردنبند نام نیاسان گذاشت و گفت:  



_چرا اینقدر بی رحمانس شوخیت؟  

 بگو داری شوخی میکنی ... 

بگو اینا همش به بازیه  

بگو به خوابه  یه 

کابوسه  نیاسان من 

عاشقه منو دوست 

داره  باهام بی رحم 

نیست بگو  تورو به 

 معبودت  

و برای ادامه حرف باز هم نفس کم آورد 

 انگار تمام اکسیژن های هوا تمام شده بودند 

ش مانند ماهی بیرون از آبی باز و بسته میشد و رنگش رو به کبودی می گرایید  دهان

 نیاسان هنوز هم در دنیای خودش به سر میبرد  در حسی میان لذت و غم 

و با افتادن نیاز از تخت و جلوی پایش به خودش آمد 

نیاز با بی نفسی دست و پنجه نرم میکرد سریع 

 زنگ کنار تخت را زد  



و هایش نشست و نیاز را در آغوش گرفت  و روی زان

 نگاه به هم دوختند  نیاز زمزمه کرد: 

_بگو دروغه  

 من... 

من طاقت نمیارم  و 

چشمانش بسته شد 

چقدر ضعیف  چقدر 

حقیر چقدر ناتوان  

 نیاسان در دل گفت:  

 _طاقت میاری  

باید طاقت بیاری  

مجبوری  

 مجبور 

درمیان دود سیگار نگاهش را به عکس دخترک دوخته بود 

دختری گریان و دو ساله دختری ژنده پوش و پنج ساله  

 دختری پر بغض شش ساله  



دختری با چشمانی ماالمال از غم و هفت ساله  

 حقش همین بود 

 حقش از داشتن دخترش در این نوزده سال همین چهار عکس بود 

قامش شعله نمی گرفت تبدیل میشدند به حضور گرم دخترش  همین هایی که اگر آتش انت

 کنارش ... 

 در خانه اش ... 

اما با خودخواهی اش گند زد به تمام داشته هایی که برای حفظ جانشان باید تنها خبری 

 از آنان میشنید  

با نگاه به چشمان دخترک به روز های قبل باز گشت  

 خیلی قبل تر  شاید ... 

 شاید که نه ... 

 دقیقا در همان روزی که نطفه گناه بسته شد و حاصلش شد ... 

 (گذشته) 

کرواتش را محکم تر کرد و موهایش را مرتب کرد  

راننده در پاترولش را برایش باز کرد و او سوار شد 



بوی عطرش تمام فضای ماشین را در بر گرفت  ماشین 

راه افتاد به با صدای قارقار موتور ماشین، ماشین به 

 خیابان ها زل زده بود 

 بقالی،قصابی، خرازی،دوا خانه و.... 

و زن و مردانی که بعد از دوره ی پهلوی پوشش شان کامال تغییر کرده بود 

 و دیگر خبری از کاله های پهلوی نبود 

اما هنوز هم بودند جاهایی نظیر مقصد او که مهمانی هایی مانند دوران شاه بگیرند 

 و خیابان هارا رد کردند ایران برایش جذابیت داشت  کوچه ها

به تازگی به ایران آمده بود و این سومین مهمانی بعد از ورودش به ایران بود  

 راننده در را برایش باز کرد و او پیاده شد صدای موسیقی به گوش میرسید 

با گفتن نام رمز و احترام دربان  

 وارد شد 

 بوی قلیان و مشروب و سیگار و عطر های تند در هم آمیخته شده بود  

از همان دم در چشمانش روی پاهای خوشتراش کسی که مانند ستاره میدرخشید ثابت 

 ماند 

 در کنار او دختران لوند دیگر اصال به چشم نمی آمدند  



ا به کسی اجازه اما اصالتی از حرکات او میبارید که چشمان را به خود خیره میکرد ام

 تجاوز به حریمش را نمیداد  

اصالتی که همه اش نقش بود و بازی  

با اعتماد به نفس به همان سمت رفت  

 او هم کم کسی نبود 

هزاران انسان برایش خم و راست میشدند  

 صندلی کنار او را کنار کشید و ... 

 ___ 

ت بیرون آمد و نفسی تازه با صدای تقه هایی که به در میخورد از هوای آلوده خاطرا

 کرد 

 آدام داخل شد و گفت:  

_قربان، همه چیز امن و امانه  

 اینطور که پیداست حال همه خوبه 

خانم نیاز هم گویا مشکلی ندارن و فقط به خاطر رابطه ای که داشتند به بیمارستان 

 رفتند 



اوضاع جدی نیست  

قربان سوال داشتم  

 دنیل گفت:  

 _خوبه. بپرس 

 آدام گفت:  

_شما با یک اشاره میتونید خانم نیاز را برگردونید  

 اما چرا؟  دنیل گفت:  

_االن من و این زن مثل همیم  

هردو فرزندی پیشمون نیست 

 نمیتونم  نمیتونم چون... 

 باالخره از بیمارستان مرخص شد 

 به سختی و با تکیه زدن به دیوار خودش را تا ماشین کشاند  

و از آن طرف نیاسان بود که بی توجه به او با سری افراشته بر روی تکه های دل 

 نیاز قدم میزد و به سمت ماشین میرفت از عمد شاسی بلند آورده بود 



دکتر گفته بود که نباید زیاد باال و پایین شود  

اما مگر آن قسمت خبیث مغزش اجازه میداد؟  

 کرد   نیاز با نگاهی بی روح به ماشین نگاه

انگار این قسمت از نیاسان که به مهتاج کشیده بود بدجور عاشق عذاب دادن او بود  

 که حتی با این حال هم از او نگذشته بود  با اینکه میدید چقدر حالش خراب است  

 با درد جان فرسایی سوار ماشین شد که نیاسان گفت:  

 _نکته انتظار داری اینطوری باهام بیای؟ 

در حد من میدونی که میای جلو میشینی؟   نکنه خودتو

 برو گمشو عقب  

 و بعد با بدخلقی رویش را برگرداند  

و نیاز با بغضی که هر لحظه در حال بزرگ شدن بود و داشت خفه اش میکرد به 

 سختی باز از ماشین پیاده شد و به عقب رفت دوباره نیاسان گفت:  

 _بگیر بخواب ببینم  

 م رانندتم  هرکی ببینم فک میکن



اینبار دیگر بغض نیاز نتوانست خودداری کند و ترکید  

 نیاسان با داد گفت:  

_صداتو ببر... ت*و*ل*ه سگ 

 و چقدر حالش ترحم داشت  

چقدر بد بود این القابی که نمی توانست جوابی به آنها بدهد 

القابی که شاید اگر میدانست پدرش کیست بی جواب نمی گذاشت 

 و همه یک اینها آرزو بودند و آرزویی محال  

آخر مگر نیاز توان جواب دادن به نیاسان را داشت؟  

 به خانه که رسیدند نیاز اشکش شدت گرفت 

 آرزو های صورتی رنگ دخترانه ات بشود قتلگاه  چه سخت بود خانه ی

چه سخت بود قصری که قرار بود تو ملکه اش باشی برات تبدیل شود به جهنمی که تو 

 در آن تنها یک خدمتکاری

 و چه سخت تر بود بی وفایی شاهزاده یک این قصر زیر دلش تیر میکشید

 سان با داد گفت:  دستش را به محل دردش رساند و فشرد تا دردش کم شود  نیا

 _بیا دیگه  



واسه من ننه من غریب بازی در میاره  

 تن لشتو جمع کن و بیا 

و بعد با غرولند زیر لبی به داخل خانه رفت  

 نیاز عزا گرفته بود 

چقدر پله ها برایش زیاد بودند 

خودش را کشان کشان باال برد 

دررا به سختی باز کرد از 

ضعفش حالش به هم میخورد 

 کاش... 

 کاش قوی بود 

 کاش قدرت مقابله داشت 

 آن موقع میتوانست اوضاعش را بهتر کند 

 وارد خانه که شد انگار دیوار های خانه روی سرش خراب شدند 

الی اکسیژن و امید انگار هوای خانه خ

 شدو مرگ چقدر پیش چشمش شیرین آمد 



اما توان ندیدن نیاسان را در خود نمی دید 

همانی که هم دردش شده بود و هم درمان بود 

همانی که هم عشقش بود هم جالدش  اگر 

 کمی ... 

 تنها کمی ... 

عشقش نسبت به نیاسان کمتر بود زندگی اش را تمام میکرد 

ین بازی مسخره تمام شود سرخدمتکار به تمام میکرد تا ا

 کتفش فشار آورد گفت:  

_برو لباستو عوض کن بیا  

باید کف زمین رو تمیز کنی 

 نیاز سرش را پایین انداخت  

آهی عمیق کشید و بر دلش ترکی جدید پدید آمد 

تا اتاق نیاسان رفت خواست دررا باز کند  اما 

 با یادآوری اتفاقات ... 

 درزد و وارد شد 



نیاسان ساعدش را از روی چشمانش برداشت و به او نگاه کرد و گفت:  

 _چه مرگته؟ چرا اومدی اینجا؟  نیاز گفت:  

 _اومدم لباسامو بردارم ... 

 نیاسان با تحقیر نگاهی به او انداخت و گفت:  

_همونایی که بت صدقه دادم؟  

 اینجا نیست دیگه ... 

مه آقا پشت جمله هات باشه بعدم دیگه نبینم کل

 جوری رفتار میکنه که انگار... 

دوباره از پله ها پایین رفت خیسی 

خون را زیر پاهایش حس کرد اما 

 توجهی نشان نداد باید عادت می کرد 

میدانست این اول عذاب هایش است با اخم 

هایی درهم از در د به آشپزخانه رفت آهسته 

 پرسید: 

 وسایلی که آقا برام گرفتن کجاس؟ –

 خدمتکاری که وسایل را جابه جا کرده بود به سختی و با لحن بدی گفت: 



 _تو اتاق ته راهرو 

و بعد سرش را به کار خودش گرم کرد نیاز 

ممنونی گفت و دوباره به طبقه ی باال رفت 

شلوارش خونی شده بود حالش از خودش به هم 

 میخورد 

 ته دلش خوشحال شد که اتاقش حمام داشت 

 چون از نیاسان بعید نبود که بی امکانات ترین اتاق را به او بدهد 

  

اما خب این اتفاق نیفتاد و انگار در ابن مورد نیاسان دست و دل بازی به خرج داد و 

 اتاق نسبتا خوبی به او داده بود 

اشک هایش را زیر ریزش آب به حمام رفت وتا توانست خودش را زیر آب شست و 

 پنهان کرد 

 و دیوار های حمام مامن امنی شدند برای صدای هق هق گریه هایش 

از حمام که بیرون آمد محلولش را برداشت و به توالت رفت و خودش را شست 

خونریزی اش که بند آمد بیرون رفت و لباس های جدیدی پوشید به مناسبت 



د موهایش را هم کامل جمع کرد و از اتاق عزا برای دلش سرتا پا مشکی پوشی

 بیرون رفت 

برگ جدیدی از  دفتر زندگی اش داست ورق می خورد 

 پس باید سعی میکرد که قوی باشد شاید نمی توانست 

 اما حداقل میدانست سعیش را کرده 

 به پایین که رسید بوی خوش غذایی گرم و لذیذ به مشامش خورد 

 دلش ضعف رفت 

اما میدانست که اگر رویه ی مهتاج را پیش گرفته باشد 

 گرسنگی بیشتری در انتظارش است 

احساس میکرد از این زمین خوردن تمام تنش درد میخورد 

 اما مگر زبان اعتراض داشت؟  به آشپزخانه رفت  

 سرخدمتکار که دیدش دستمالی به او داد و گفت:  

 _آقا گفتن با این تمیز کن  

 به نیاز کرد تا ناراحتی در چهره اش را نخواند   و پشتش را



سختش بود ببیند دخترک مهربانی که مانند دختر خودش بود اینگونه خورد شود 

 نیاز سر پایین انداخت و بغضش را قورت داد پوست کلفت شده بود 

دیگر میتوانست بغض لعنتی اش را قورت دهد تا شوری اشک هایش لب هایش را تر 

 نکند 

شه ی سالن نشست و شروع به پاک کردن سرامیک ها کرد از گو

حداقل در خانه مهتاج وسایل تمیز کاری بیشتری داشت و خیلی 

 از کار هایش را ایستاده انجام میداد اما اینجا .... 

شاید اگر میدانست چه چیزی پیش رویش است همان واحد آپارتمانی را انتخاب میکرد 

 که در مرکز شهر بود 

اما از بخت و اقبال بد او بزرگترین خانه را انتخاب کرده بود 

 تا به خیال خودش در آن خانمی کند وقت ناهار بود 

 شکمش به سروصدا افتاده بود 

اما جرات طلب مقداری غذا را در خود نمی دید 

میترسید شخصیت له شده اش بیشتر از این لگدمال شود  

 در خانه مهتاج که بود 



د برایش که تحقیر شود خوراک هرروزش  عادی شده بو

 اما اینجا 

اول تا عرش اعال بردنش و بعد به زمین گرمش زدند 

 نیاسان از اتاقش بیرون آمد موقع ناهارش بود 

ناهاری که هرروز با نیاز بود  

اما اینبار فرق داشت ته دلش 

 ناراحت بود 

 او که تا به حال آزارش به یک مورچه هم نرسیده بود .... 

حاال داشت کسی را که برایش جان میداد را زیر پا له میکرد 

 کسی که عاشقش بود  

البته اینها همه یک سوی و از سوی نیاز بودند 

 سرمیز نشست 

میز مفصلی برایش چیده شد با 

 اشتها شروع به خوردن کرد 

گوشی اش زنگ خورد و جلسه ای با مدیر  بیمارستانی را که به تازگی با آنها قرارداد 

 بسته بود را یادآور شد 



سریع از جا جست و به اتاقش رفت تا لباس هایش را عوض کند 

 کت و شلوار نوک مدادی  پیراهن مشکی هم پوشید 

کرواتش را سرسری بست و به سرعت از پله ها پایین رفت 

 ر میشد  داشت دی

از سالن که رد میشه دستش در دست نیاز گیر کرد 

 اخم در هم کشید و به سمتش بازگشت و گفت:  

_چته؟ نمی بینی دیرم شده؟  

نیاز به او نزدیک شد سینه 

 به سینه اش ایستاد 

دستانش را باال آورد و کرواتش را مرتب کرد  

 زیر لب گفت:  

 _حاال شدی نیاسان... نیاسان خودم 

و بعد نفس عمیقی کشید و هوای مزین به بوی نیاسان را در ریه هایش کشید 

 عقب رفت و گفت:  

 _ببخشید نیا...آقا...یقه تون نامرتب بود 



و بعد ناالن از درد از آنجا دور 

 شدنیاسان مبهوت کمی برجا ماند 

و بعد سری تکان داد و به سمت در رفت نیاز بیش 

از چیزی که فکرش را میکرد عاشق بود در تضاد 

 بود  

هم خوشحال بود هم ناراحت  

 هم قهقهه میزد هم میگریست  

دردش بخت بد نیاز بود و شادمانی اش از بخت خوش خودش 

همه چیز روی روال بود کارش که جور بود نقشه اش عملی 

 ا برجا بود  بود مهمانی ه

 و دیگر نیازی به نقش بازی کردن نبود 

میتوانست هر وقت که بخواهد هرکس را انتخاب کند به خانه بیاورد  

 دستش را به پیشانی کوبید 

چرا به این فکر نکرده بود که نیاز از حسادت میمیرد وقتی صدای خنده ها و نجوا 

اتاق کنار اتاق نیاز نقل مکان  هایشان را بشنود در خانه ای که او هم بود باید به

 میکرد آنجا برای کارش راحت تر بود 



به محل قرار که رسید، وقتی از ماشین پیاده شد، خودش را مرتب کرد و به سمت اتاق 

 جلسه شان رفت 

 به زمین زیر پایش فخر می فروخت 

و قدم هایش را آنچنان بر زمین می کوفت که انگار روی جنازه آرمان، صحرا و 

 دنیا راه میرفت  

و در آخر با خنده ای جذاب از اتاق،  

 با پیروزی بیرون آمد 

 _ 

احساس میکرد دنیا سیاه و سفید است و تنها رنگ دنیا نیاسان است و او هم خودش را 

 از دید نیاز پنهان میکند 

رد تمام تنش به رنگ خاکستر های آتش عشقش به نیاسان در آمده  احساس میک

انگار خودش طعمه ی این آتش بود و در میان همان آتش خاکستر شده بود 

 سرخدمتکار صدایش زد: 

 _نیاز... 

 نیاز با توام ... 



 کری؟ 

 نیاز بازگشت و گفت: 

 _بله ... 

 نشنیدم ... 

 سرخدمتکار گفت:  

_بله چی؟همه میگن بله مادام تو هم باید بگی...فهمیدی؟  

نیاز که شخصیتی که دیگر له و لورده شده بود چشمی گفت  

 سرخدمتکار گفت:  

_بیا ناهار بخور  

 زود باش ... 

 وگرنه تا شب خبری از غذا نیست 

 نیاز سری تکان داد و با درد به سمت آشپز خانه راه افتاد 

دگی کردن عادت کار کردن را از سرش انداخته بود گویا مدتی شاهانه زن

شاید هم برای کتک هایی بود که چند ماهی بود رنگشان را ندیده بود و 



آنها قوی تر و محکم تر از همیشه بازگشته بودند آنهم نه با دستان ظریف 

 و زنانه ی مهتاج 

 بلکه با دستان نیاسانی که دست نیاز در میان مشتش گم میشد 

آشپزخانه بشقابی بود که از سر و شکلش مشخص بود که پسمانده غذای  روی میز

 دیگران است اما خب مجبور بود 

تنها انتخاب موجود همین بود 

حس میکرد دهانش را دوخته اند 

گلویش را کوک زده اند  و گفته 

 اند که حال غذا بخور 

 به زور لیوان آب کنار ظرف چند قاشقی خورد 

و بعد کنار گذاشت  

 خدمتکار گفت:  

 _برو بده بریزن واسه جونورا  

 و بعد رویش را برگرداند و صحبتش را ادامه داد 

در این حد پست و حقیر میدیدنش که غذای او و جانوران باغ را یکی میدانستند؟  

 از جا برخاست  



دنیا برای لحظه ای دور سرش چرخید 

 دستش را به میز گرفت 

 کمی متعادل شد بشقاب را برداشت و به باغ برد حالش که 

همین که بشقاب را روی زمین گذاشت تمام موجودات در باغ به آن سمت حمله ور 

 شدند  

او هم کنار در پشت آشپز خانه سر خورد و نشست و نگاه کرد 

 لبخند تلخی روی صورتش بود 

زیر آن گرد پیدا چه زود گرد شادی از صورتش پاک شد و همان لبخند تلخ کذایی 

 شد یک ماهی از آن تحول بزرگ میگذشت  

همان اتفاقی که زندگی نیاز را بیشتر از قبل به گند کشید 

 همانی که اثر هایش هرروز تن و بدن نیاز را نقاشی میشود  

و انگار در همان جا ها سایه ی سیاه رنگی زده میشود و دردش تا عمق استخوان میرد  

 یک ماه بود کتک خوراک هرروزش بود یک ماه بود که از آغوش نیاسان محروم بود 

از داشتنش 

از لمسش 

 از حسش 



یک ماه بود که بوی عطر مالیم زنانه ای روی کت نیاسان بود  

 شاید... 

 شاید حق هم داشت 

آخر ذره ای ظرافت زنانه در خودش نمیدید  

دستانش را نگاه کرد لطافتشان را از دست 

داده بودند به گذشته اش نگاه کرد  هیچ بود 

و هیچ به نطفه اش نگاه کرد حرام بود و 

حرام  نیاز هیچ بود  و نیاسان همه چیز  به 

 نیاسان حق داد 

شد  آخر چه کسی به یک کلفت حرام زاده عالقه مند می

 اما خب دلش چه میشد دل لعنتی اش ... 

 همانی که عاشق و دلداده ی نیاسان شده بود 

نیاسان صبح زود از خانه بیرون زده بود تا عصر 

هوای خانه عطر نفس هایش را کم داشت نیاز به 

بودنش هم راضی بود به حضور کم و بیشش  به 

 بودنش دورادور  



به دیدنش از پشت پرده های میانشان  

 هوا رو به تاریکی میرفت 

در عمارت باز شد و هوای سرد خودش را پشت نیاسان پنهان کرد و تا وسط های 

 خانه آمد  

 اما در آخر به گرما تبدیل شد  

 نیاز مثل یک ماه گذشته به سمتش رفت و کتش را گرفت 

تا بتواند حضور نیاسان را  سعی کرد بدون جلب توجه به خود فشارش دهد 

 هرچند غیر واقعی اما برای مدتی کوتاه داشته باشد  نیاسان گفت:  

_شب بیا اتاقم یه ماهه لیلی 

به الالت گذاشتم  اما بسه 

 دیگه  زنمی  

وظیفته تمکین کنی  وگرنه به 

چه دردی میخوری؟  و بعد 

 باال رفت 

 باور هایش یک به یک شکسته میشد  



هرزه های خیابانی پایینش آورده بود حاال در حد 

 شب شده بود 

با خستگی به تختش خزید  

 تمام بدنش ذوق ذوق میکرد  

با دست هایش بیحال پاهایش را ماساژ میداد تا شاید از شر این درد عذاب آور راحت 

 شود 

 سرش هم درد میکرد 

آنقدر از درون خودرا برای حرف نیاسان زجر داده بود که در حال مرگ بود 

 تصمیمش را گرفته بود نمیرفت... 

نمیخواست تن دهد به خواسته ای که میدانست باور هایش را زیر سوال میبرد 

 باور عشق نیاسان 

ته تهش باز هم کتک میخورد  

آخرش هم جان دادن بود 

پتویش را باالتر کشید 

 خیره به ماه بود  نگاهش



ماهی که تک و تنها در میان آسمان جوالن میداد و زیبایی اش را به رخ همگان 

 میکشید 

 تلخ خندی کرد 

با همه ی این تفاسیر باز هم دلش لمس شدن به دست نیاسان را میخواست  

چشمانش را بست و باز هم مثل هرشب کودکانه آرزو کرد که تمام اینها یک خواب 

 رویا یک کابوس  باشد  یک 

نیاسان پیک دیگری نوشید 

سرخوشی وجودش را گرفته بود 

 منتظر آمدن نیاز بود  

خودش را برای شبی شاهانه آماده کرده بود 

 اما هر چه صبر کرد نیاز نیامد 

کم کم سرخوشی جایش را به عصبانیتی دیوانه وار داد 

برایش افت داشت که از دختر بچه ای رو دست بخورد 

از جا بلند شد و به اتاق نیاز رفت مثل گربه ملوسی 

 خوابیده بود 



و سایه ی مژه های جنگل مانندش روی صورتش افتاده بود 

را  و باز هم مثل همیشه کودکانه میان لب هایش باز بود پتو

 تا زیر گلو کشیده بود 

این را میدانست که بسیار سرمایی است و ضعف بدنی اش سبب میشود که حتی با یک 

 نسیم کمی سرد هم سرما بخورد 

اما اینها برایش مهم نبود فقط مهم بود که 

او خواسته و نشده  فقط مهم بود که نیاز به 

حرفش عمل نکرده  فقط مهم او بود و 

که مهم نبود دردهایش  خواسته هایش نیاز

دل شکستگی اش مرگ تدریجی اش غم 

 هایش اشک هایش  و عشقش... 

 مهم نبودند  

 پتو را از روی نیاز عقب زد 

 در کسری از ثانیه نیاز در خود جمع شد 



خوابش سنگین بود و برای همین هم نفهمید که پتویش را کنار زده اند 

باالخره نیاز کمی  کمی تکانش داد تا لباس هایش را در بیاورد

 هوشیار شد با دیدن نیاسان متعجب گفت:  

 _نیاسان؟ اینجا چیکار میکنی 

 از شدت تعجب حتی یادش رفته بود که نباید نیاسان را به نام بخواند  

 نیاسان ریشخندی زد و گفت:  

_نیومدی... خودم اومدم 

وظیفتو یادت رفته  و 

 بعد... 

 چقدر زود تغییر کرده بود 

چقدر زود همه چیز سیاه و سفید شده بود 

 چقدر زود تمام باور هایش 

و عشقش نسبت به نیاسان روی سرش آوار شده بود 

رد نگاهش باز هم به سوی ماه بود باورش نمیشد 

 مردش ... 

 مرد مهربان روز هایش 



 اینگونه وحشیانه رویاهایش را در هم بشکند 

و وجودش را بی رحمانه تحت مایملک خود قرار دهد 

 و با او مانند هرزه های خیابانی یک شبی رفتار کند 

 ملحفه روی تخت را چنگ میزد تا شاید درد روی قلبش کم شود  

اما مگر زخم های پشت سر همی که به قلبش وارد میشد به همین سادگی ها دردش کم 

 میشد؟  

نزدیکی های صبح بود که باالخره نیاسان خسته شد و با پوشیدن لباس از اتاق بیرون 

 رفت  

 نیاز هم در بین درد و بی حسی به خواب رفت  

نیاسان هم در اتاق خود روی تخت افتاد و چشم روی هم گذاشت 

 اثرات مستی از سرش پریده بود 

 و فقط در سرش فکر خواب میگذشت و خواب  

ه بود که صبح های همچون شب هایی را برای نیاز تخفیف قائل شود و تصمیم گرفت

 بگذارد کمی بیشتر استراحت کند قبل از به خواب فرو رفتن فکر کرد:  



_چرا هیچی نگفت؟چرا داد نزد؟چرا؟ چرا؟ چرا؟  

 اون اشکایی که ریخت 

اون ملحفه ای که زیر دستاش مچاله شد 

 اون نگاهی که خیره به ماه بود کدون

 بدتر بود؟  

اینکه از درد خاری داد بکشه یا اشک بریزه؟  

 کدون یکی؟  

 لعنتی گفت و چشمانش را روی هم فشرد  

اصال مگر خود نیاز مهم بود که این چیز هایش مهم باشد 

خواب چشمانش را در بر گرفت و به خواب عمیقی فرو رفت 

 ساعت شش صبح بود هوا هنوز گرگ و میش بود 

 اما نیاز چشمانش تا آخرین حد ممکن باز بود و به سقف زل زده بود 

تمان دیشب در ذهنش مرور میشد و هرلحظه قلبش را بیشتر از قبل میفشرد  

 اشک هایش دوباره سرازیر شدند 

با هر پلکی که میزد اشک هایش چون سیل سرازیر میشدند و بالش زیر سرش را 

 خیس میکردند 



ویش را گرفته و فشار میدهد احساس میکرد کسی گل

راه نفسش بسته شده بود انگار واقعا غمباد گرفته 

بود و کاش میشد تا ابد صدایش بند برود و شاید هم 

 نفسش 

 دیشب گوشهایش نیز کر شده بود 

صدای شکستن قلبش آنقدر بلند بود که تا مرگش گوشش را پر کرده بود 

نه درد را حس میکرد  انگار دیشب حسهایش را نیز از دست داده بود

 نه سوزش را 

اما با همه ی اینها هنوز قلبش ماالمال از عشق نیاسان بود 

 چه عشق عجیبی بود 

 عشقی نسبت به کسی که از تو متنفر است ... 

 از عجایب جهان بود... 

از جا بلند شد و بدون نگاه به آن ملحفه ی چروکیده ی تنفر انگیز آن را برداشت و در 

 سبد انداخت  



خودش هم زیر دوش رفت و تا توانست خود را پاک کرد 

پوستش قرمز و ملتهب شده بود  از حمام که بیرون آمد 

 سپیده زده بود 

لباس های بلند و تیره ای طبق عادت چند وقتش پوشید 

می خواست به خودش نگاه کند  از خودش هم دلش ن

 تنفر داشت از عالم و آدم متنفر بود  

 اما نیاسان گویا تافته ای جدا بافته بود  

انگار نیاسان را از خودش هم بیشتر دوست داشت 

 پایین رفت 

دلش از گرسنگی ضعف میرفت  

 اما میلی به غذا در خود نمیدید  

 استراحت میکردند  روز تعطیلی بود و خدمتکار ها هم

تنها کسی که از هفت روز هفته هشت روزش را صبح تا شب کار میکرد او بود 

مسکنی برداشت و خورد بعد هم شروع به تمیز کاری کرد همه جا را ریز به 

 ریز دستمال کشید 



وقتی آشپزخانه برق افتاد ساعت یازده صبح بود صدای در 

اتاق نیاسان سکوت ممتد خانه را به هم زد تند و فرز میز را 

برای نیاسان چید و خودش به گوشه ای خزید تا وقتی نیاسان 

غذا میخورد تماشایش کند سرگیجه داشت ضعف داشت درد 

 داشت 

دست فراموشی سپرد  اما همه را برای دیدن نیاسان حتی از دور به

از پله ها که پایین رفت میز صبحانه آماده به او چشمک میزد  

 عجیب بود  

به یاد نداشت گفته باشد که خدمتکاری بماند پس مطمئن شد که نیاز بیدار است  

 با اینهمه عذاب  هنوز هم عاشق بود؟ 

سرمیز نشست و با اشتها شروع به خوردن کرد 

ر توانسته زود بیدار شود برایش سوال بود نیاز چطو

 گرسنگی مجبورش کرده بود بیدار شود 

 و حاال نمی دانست چگونه همه را با هم در دهان فرو برد 

نیم ساعتی را مشغول بود تا اینکه دیگر حس کرد جای خالی در شکمش ندارد 

خوشحال بود که خدمتکاران نبودند تا هول زدنش در خوردن را ببینند از جا 



برود له اتاقش و آماده شود که بیرون برود حوصله ی ماندن در برخاست تا 

 خانه را آن هم با نیاز نداشت لباس هایش را پوشید  

 ادکلن زده و آماده از اتاق بیرون رفت 

از کنار میز که رد می شد دید نیاز را که دارد میز را جمع میکند 

 دستش را به سرش گرفته و و دست دیگر به صندلی  برای حفظ

 تعادل  برای لحظه ای دلش سوخت و همان هم شد که بگوید: 

_من دارم میرم بیرون، اگه تا ده دقیقه دیگه آماده میشی باهام بیا  

 دیوارا برام تنگ شده  چیزی در نگاه مات نیاز برق زد 

با بیشترین سرعتی که میتوانست به سمت پله ها رفت 

 اما نیاسان به نظرش آمد که خیلی آرام راه میرود 

اما خودش گفته بود که برود آماده شود و مجبور بود که تحمل کند 

روی مبل نشست و چشمانش را بست  هنوز هم خوابش می آمد 

عقد ناگاه خاطرات به سراغش آمدند همان چند تعطیلی قبل از 

 همان روز های خوش نیاز همان هایی که نیاسان مهربان بود 

یادش آمد قول داده بود تعطیلی ها او را به هرجا دوست دارد ببرد 

 و تنها چیزی که نیاز میخواست دریا بود 



همان چند تعطیلی نیاز را به کنار دریا میبرد و خودش مینشست و ادا اصول ها ی 

 نیاز را میدید صدای پای نیاز آمد چشمانش را باز کرد با کمی دقت فهمید... 

 لباس های نیاز به تنش زار میزدند  

گویا از زمانی که در خانه مهتاج بود هم الغر تر شده بود 

شده بود وگرنه که پر صورتش به زور کرم یک رنگ 

 بود از کبودی ضرب شصت نیاسان نیاسان گفت:  

 _بریم ... 

نیاز هم با سری پایین افتاده پشت سرش به راه افتاد 

 نیاسان دلش کمی پیاده روی میخواست 

برای همین هم به سمت بزرگترین پارک نزدیک به خانه راه افتاد 

خورده  از شدت نیاز در دل خود را لعنت میکرد که چرا چیزی ن

ضعف حتی نمی توانست چشمانش را باز نگه دارد  اما جرات 

 خواستن چیزی را از نیاسان در خود نمی دید 

از ذوق بیرون زدن از جهنم همه چیز را به دست فراموشی سپرده بود و حاال 

 گرسنگی به او غلبه کرده بود 

 ماشین که ایستاد به سختی چشمانش را باز کرد 



نیاسان پیاده شد و پشتش باز هم نیاز بود آرام 

آرام و قدم زنان در کنار هم به راه افتادند 

 ضعف نیاز کم کم شدت میگرفت 

اما هنوز هم زبانش قاصر بود از گفتن خواسته اش 

 درختان دور سرش شروع به چرخش کرده بودند  

د  برای جلوگیری از افتادنش ناگزیر شد به بازوی نیاسان چنگ بزن

 چشمانش را روی هم فشرد تا کمی حالش بهتر شود نیاسان گفت:  

_چته؟ چی شد؟ 

 رنگتم که پریده  

حتما هیچی کوفت نکردی دیگه  

 اه  

اینم از یه روز که میخواستیم خوش بگذرونیما  

 بشین اینجا تا یه چیز بخرم بیام  

 بعد هم اورا به سمت نیمکت چوبی حاشیه ی سنگ فرش وسط پارک کرد

 ته دل نیاز قند آب میکردند 



پس هنوز هم کمی... فقط کمی...برای او مهم بود حداقل در حد یک انسان 

چشمانش را باز کرد و به آسمان نسبتا گرفته نگاه کرد حال و هوایش مثل 

 هوا ابری و گرفته بود 

دوچرخه سواری از جلویش با شتاب رد شد و افکارش را بهم ریخت نگاهش را هم از 

 آسمان گرفت و به جلویش دوخت پسر جوانی به او نزدیک شد 

به انگلیسی از او چیزی پرسید که نیاز از جواب به آن عاجز بود 

از انگلیسی تنها کلمات ساده و ابتدایی را میفهمید  آن هم به 

 رزالین  برای همین هم بی صدا نگاهش کرد  واسطه گلوریا و

و پسرک هم فکر کرد که سکوتش از سر رضایت است کنار او نشست 

 نیاز با تعجب به او خیره شد پسر شروع به حرف زدن کرد 

آنهم طوری که نیاز تنها توانست گیج و منگ به او خیره شود 

 نیاسان از دور به او نزدیک میشد 

ید سرعتش را زیاد کرد و تقریبا میتوان گفت دوید پسر را که کنار نیاز د

هرچه نزدیک تر میشد خشمش هم از کلمات زشت و کریه پسرک بیشتر میشد 

رگ غیرتش جوشید و پیراهن برای زنش هرچند از روی نقشه جر داد کور 

 میکرد نگاهی را مه هرز برود روی اندام زنش 



رک بود که له میشد زیر پای نیاسان  از پشت یقه ی پسر را کشید و چند ثانیه بعد پس

 و باز هم نیاز 

 متعجب بود.... 

کلمه ای از حرف هایش نفهمیده بود که االن بخواهد عکس العملی در مقابل این کار 

 نیاسان نشان دهد فقط نگاه میکرد و نگاه 

وقتی خوب دق و دلیش از تمام دنیا را سر پسرک خالی کرد لگدی به پهلوی او زد و 

 از او فاصله گرفت 

بدون نگاه به صورت نیاز دستش را گرفت و به سمت ماشین کشیدش  

ضربان قلبش تند و کوبنده و محکم میزد نفس های کشیده اش نشان 

 از خشمش بود 

نش ترسناکش کرده بود و صورت گر گرفته و رگ باد کرده ی گرد

 در عقب رل باز کرد و نیاز را به داخل هل داد 

خودش هم سریع رفت و پشت فرمان نشست و با نهایت سرعت ماشین را از جا کند 

به طوری که رد الستیک ها روی آسفالت خیابان ماند و صدای نابهنجارش لعن و 

 نفرین برای خود خرید 



ی میکرد خشمش را روی پدال گاز و فرمان خال

انگشتان پیچیده دور فرمانش به سفیدی میزدند  

از بین ماشین ها مارپیچی میرفت  و نیاز از 

 ترس جرات جیک زدن نداشت  

 و تنها کاری که میتوانست بکند فشردن دسته ی در بود 

به خانه که رسیدند نیاسان ناگهان روی ترمز زد و صورت نیاز به صندلی خورد 

 غرید: 

 _پیاده شو 

نیاز جر اطاعت راه دیگری نداشت  و

 وارد عمارت شد 

 در را نیمه باز گذاشت برای نیاسان  

چقدر این غیرتی شدن، هرچند ترسناک، برایش لذت بخش بود 

در عمارت که محکم کوبیده شد از جا پراندش  نیاسان نزدیک 

 شد قلبش ریخت 

یک قدمی اش که ایستاد 

 خاطرات باز هجوم آوردند 



اما جایش نبود که پای داستان شهرزاد قصه گو بنشیند و برای بخت بد دختر داستان که 

 از قضا خودش بود بگرید 

 نیاسان گفت :_هرزگی هم که خوب بلدی ... 

تو هم لنگه ی اون مادر هرجاییتی  

 تقصیر تو نیست 

 همه حروم زاده ها همینن  

با هر کس و ناکسی الس میزنن و کنار هرکی میشینن  

 حاال چرا اون؟ 

میگفتی خودم برات جور کنم 

 میگفتم که خوب سرویس میدی  

خوشت اومده بود از حرفای کثیفش که اونطوری لبخند ژکوند میزدی و عشوه 

 میریختی؟  

 دوست داشتی لقبایی مه بت میداد رو؟  

واسه همین بیشتر از قبل دلبری میکردی؟  

 هانننننن؟ جواب بده دیگه  و نیاز... 



 چشمانش آرام آرام روی هم افتادند  

پاهایش سست شد و مثل برگ خزان جلوی نیاسان ول شد و روی زمین افتاد 

نیاسان لعنتی گفت و پشت کرد به نیاز روی زمین افتاده  حالش داشت بهم 

نبود روی زمین افتاده  از عمارت بیرون زد دلش میخورد  برایش مهم 

 مهمانی میخواست زنگ زد به آلفرد و گفت:  

 _بچه هات هستن؟ 

خنده شیطانی پشت خط آلفرد روی اعصابش بود 

 دوباره گفت:  

 _خفه شو 

 آلفرد خنده اش را خورد و گفت:  

 _آماده شون میکنم  

نیاسان باشه ای گفت و تماس را قطع کرد 

 ت نیاز گناهی ندارد میدانس

میدانست نیاز حتی نمی فهمیده که پسرک چه میگوید 

 اما نمی توانست بی خیال باشد 



 تا خانه آلفرد دو ساعتی راه بود و ظهر میرسید 

در دلش فحشی داد به آلفرد که خانه اش را دور از شهر و در حاشیه گرفته بود 

 رانندگی به او آرامش میداد 

هرقدر پایش را روی پدال بیشتر میفشرد عصبانیتش فروکش میکرد 

و حس اذیت کننده عذاب وجدان بیشتر خودش را نشان میداد در دل 

 آرزو کرد: 

_کاش حداقل برده بودمش تو تختش  

 و بعد نفس خبیثش میگفت: 

 _حقشه... 

 بیشتر اینا حقشه... 

 و بعد با خود فکر میکرد: 

خونه  _شب قراره دختر ببرم 

 االنم رو زمین موند  



واسه امروز تکمیله ظرفیتش دیگه  

و خنده شیطانی سر داد و با خود 

 زمزمه کرد: 

_یادم باشه ضبط دوربین اتاقشو بزنم و صبح ببینم چیکار کرده  

 و در آخر پایش را بیشتر روی پدال فشرد 

بیشتر در خودش مچاله شد 

هق هقش بلند تر شد قلبش 

 تکه تکه تر شد 

انگار تمام تنش را عقربی نیش میزد 

جگرش آتش گرفته بود موهایش را در 

دست گرفت و کشید بالش را به دندان 

کشید و محکم گاز گرفت سرش را در 

 بالش فرو کرد و جیغ زد 

پاهایش را در شکمش جمع کرد و گهواره وار خودش را تکان داد  

 پشت سر هم میگفت: 

 _تموم میشه .. 



 تموم میشه... 

 صبح میشه... 

 این کابوس تموم میشه... 

 همه چی مث قبل میشه... 

 مثل خیلی قبل... 

قبل تر از اومدن نیاسان 

میشه مث زمان بودن مهتاج 

 من میدونم... 

 میدونم... 

 همه چی مث قبل میشه... 

و بعد صدا های واقعی تر از همه چیز خط بطالنی میکشید روی همه خیال ها 

به بازو هایش رساند و ناخن هایش را در بازو هایش فرو کرد  دستانش را ضربدری

حس میکرد یکی روی قلبش کسی چنگ می اندازد سرش را به دیوار پشتش کوبید 

 لبهای لرزانش خندان شد نگاهش رنگ تمسخر داشت  با خود گفت:  



_حق داره  

تو بی ارزشی  

بی لیاقتی  

حال بهم زنی  

 تو ... 

 تو ... 

 ...  تو یه آشغالی

 یه تفاله ... 

 یه تعفن  

 حالش ازت بهم میخوره  

از اون هرزه ای که تو اتاق صداش میاد هم پایین تری  

 تو مایه ننگی  

 فقط ... 

 فقط به درد کلفتی میخوری  



حتی اندازه اون هرجایی تو اتاق هم به درد نمی خوری  

 تو ... 

 چون تو ... 

 حرومزاده ای ... 

 بی بته ای ... 

 آشغالی ... 

 کثافتی ... 

 باید بمیری تا دنیا از دست راحت شه 

اما عرضه راحت کردنه یه دنیا از خودتو نداری  

 دوباره صدای ناله ای آمد زجه زد... 

اشک سیل آسا پایین آمد 

 هق هق کرد 

 و تا صبح هزاران بار مرد 

 سپیده که زد نیاسان در خواب ناز بود 



ن سر گذاشته بود و خواب چشمانش را ربوده بود آن زن هم روی بازوی نیاسا

فقط نیاز بود که با حال رقت انگیز و نزار به دیوار رو به رویش زل زده بود 

 چشمانش متورم و قرمز شده بودند 

زیر چشمانش گود شده بود و سیاه  

 رنگش شده بود مثل میت 

و موهایش هم البه الیش موی سفید رنگ پیدا میشد 

 یک شبه پیر شده بود دست و پاهایش میلرزید  

و نگاهش از سپیدی یک دست دیوار رو به رویش گرفته نمیشد 

 صبح شده بود صداها خوابیده بود... 

به عبارتی کابوس تمام شده بود 

 اما ... 

آرامش میگذاشت  اما مگر فکر به در آغوش نیاسان خوابیدن آن زن 

 از جا بلند شد 

سرگیجه اش برایش عادی بود لباس 

هایش را رغبت نکرد عوض کند 

 شوق زندگی دورنش مرده بود 



دیشب با هر اشکش زندگی کردن را دور ریخته بود 

و از وقتی سپیده زده بود او فقط زنده بود همانطور 

دیوانه طور از پله ها پایین رفت  در عمارت را باز 

  کرد 

 و برای اولین روز بر خالف قوانین نیاسان عمل کرد 

گفته بود حق ندارد از عمارت بیرون برود 

 اما ... 

با پای عریان از هر پوششی روی سنگ ها قدم زد 

 تا ساحل رفت 

روی شن ها به پهلو دراز کشید 

زل زد به دریا شال روی 

دوشش افتاد سرما در وجودش 

رخنه کرد اما حسش نمی کرد 

 آب جلو و عقب میرفت  

 چشمه اشکش جوشید و اشکش جاری شد 

چه میشد اگر خدا در همان لحظه جانش را میگرفت؟  

 این همه عذاب بس نبود؟ 



که اینگونه تقاصشان را پس میداد   پشت این نقشه ی شوم چه راز هایی بود

 آفتاب تمام ساحل را فرا گرفته بود 

و او مثل مرده ای بود که بعد از روز ها شناور بودن به ساحل رسیده  

 چشمانش بسته بود 

تمام عذاب هایش را بیهوشی ربوده بود و او در خلسه ی شیرین بی خبری فرو رفته 

 بود 

  و عمارت از عدم حضورش متشنج بود

همه جا را به دنبالش گشته بودند و او نبود 

نیاسان مانند ببر زخمی شده بود منتظر 

بود اورا پیدا کند و شکمش را بدرد خانه 

 زیر و رو شده بود اما اثری از نیاز نبود 

به اتاقش رفت و در بالکن را باز کرد تا هوای تازه ای بخورد  

تمام خوشی شبش زهر شده بود و او عصبی بود به تراس 

 رفت 

دست به نرده گرفت و عمیق نفس کشید 

 به دریای رو به رویش نگاه کرد 



شال بنفش رنگی خودنمایی میکرد روی ساحل  

 در کسری از ثانیه خشم وجودش را دوباره پر کرد

 با قدم های بلند به راه افتاد  

حتی اگر در دریا غرق هم شده بود هم برایش مهم نبود 

اما اینها فقط حرف بود  ته ته دلش شاید کمی تنها کمی 

 نگران بود تمام راه تا ساحل را دوید 

باد سردی می وزید و موهای پریشان نیاز را جلو و عقب میبرد 

 جودش را پر کرد باالی سرش که رسید نگرانی نی نی و

 انگار مرده بود 

به سرعت خم شد و دستش را روی نبضش گذاشت 

 کند میزد 

به عبارتی آنقدر ضعیف میزد که گویا در آغوش مرگ است 

دست زیر پا و گردنش گذاشت و اورا از زمین بلند کرد 

 آنچنان که انگار پر کاهی را بلند میکند یکه ای خورد 



یافته بود انگار  وزنش به طور وحشتناکی کاهش

که فقط وزنش جمع وزن استخوان هایش بود  

 نگاهش کرد چقدر پیر شده بود چقدر ضعیف 

 چقدر ترحم برانگیز 

 تار های سفید البه الی موهایش خودنمایی میکرد 

چه کرد بود با دختری که زیر شکنجه های وحشیانه مهتاج هنوز تازگی اش را حفظ 

 کرده بود و االن این چنین... 

 وقتی برای تلف کردن نبود ... 

پس به سرعت به عمارت باز گشت 

 خودش تمام توانش را از دست داده بود 

 پس برای همین هم به دوست جدید و همکار جدیدش زنگ زد  

 گفت:  

ج زود بیا خونم  _جر

 خانومم حالش خوب نیست 



اصال دستو پامو گم کردم نمیدونم چی کار کنم  

 جرج هم گفت:  

باشه باشه نزدیکم االن میام 

 نیاسان دستی در موهایش کشید 

کمی دور خودش قدم زد و باز به نیاز نگاه کرد  

کاش میتوانست از انتقام بگذرد  از غم مادرش  

از نبودن نیالیش  از نوجوانی تباه شده اش اما 

 نمیتوانست  

 کنار نیاز نشست و موهای روی صورتش را کنار زد و گفت:  

 _اگه تو هم بدونی چی شده ... 

 بهم حق میدی ... 

میدی  اگه اون میدونم بهم حق 

مادر پست فطرتت نبود 

اونموقع تو تقاص نمیدادی  

 تقصیر من نیست 



همش زیر سر اونه  

 اونه که ... 

و با آمدن جرج حرفش نصفه ماند توان 

 تنها گذاشتن جرج و نیاز را نداشت 

غیرت روی کسی که از پادری خانه ات هم کم ارزش تر است؟  

 فلسفه اش چه بود؟ 

ر میرفت نگاهش بیشتر رنگ تاسف میگرفت جرج هرچه پیش ت

 جرج گفت:  

_کدوم حیوونی به این بدبخت اینهمه فشار وارد کرده  

که از زور درد و غم به این حال افتاده  شک عصبی 

 ... 

 در حد مرگ... 

همش هم از سر غم و ناراحتی و درد و این چیزاست  

که خودت بهتر من میدونی شب سختی معلومه داشته  

اینطور که پیداست کم مونده بوده سکته کنه  که 

 انگار خداش نذاشته ... 



 کدام خدا را میگفت؟  

همانی که میدید دردهایش را و کاری نمیکرد؟ 

 همانی که به اشک هایش پشت میکرد؟  

 از اورا نمی شناخت ... نی

 پس خدایش چه؟  

او که بنده اش را بهتر از هرکسی میشناسد 

 پس چرا؟  گناه؟  

گناه نیاز چه بود؟  

 این چه حکمتی است؟  

 حکمتی که هیچ کس از آن سردر نمی آورد... 

 ******** 

سری که روی شانه اش بود خنجر میزد به دلش 

 میتوانست جای سر نیاز باشد 

میتوانست دست حمایت بر سر نیازش بکشد 

 اما ... 



 دخترک گفت:  

 _دنی... 

 میدونی؟  

همیشه حس میکنم هرچی هم سعی کنم نمیتونم جای دخترت باشم  

 آخه پیوند خونی که نباشه... 

 دنیل جواب داد: 

 _تو دختر خودمی 

نیالی منی  

نیاز منی  

 تو ... 

 شاید اولش فقط انتقام بودی ... 

االن همه ی هستی منی  اما 

 با اینکه دختر اون مردی  

اما میدونم مهربونی قلبی مادرت صد برابرش به تو رسیده 

 ... 



 نیال نگاهش را به دنیل دوخت و گفت:  

_کی سر از این راز سر به مهر بر میداری؟ 

 دنیل جواب داد: 

 _به زودی ... 

 خیلی زود... 

 نیال گفت:  

_هرچی که بشه باز من دختر خودتم،نه؟ 

 میزاری پیشت بمونم، نه؟  من ... 

 من بدون وجود تو نمیتونم ... 

 من اونا رو نمیشناسم .... 

 فقط تویی... 

 دنیل سر نیال را بوسید و گفت:  

_تا ابد پیش خودمی 

 دخترمی... 



 ******* 

نیاسان از اتاق نیاز بیرون رفت دلش 

بود  لباس  هوای مادرش را کرده

عوض کرد و از خانه بیرون زد فکر 

 میکرد ... 

:_زیاده روی بوده؟  

 شاید.... 

خب... خب... عاشق منه 

 زجر کشیده دیگه ... 

اما مگه مامان من زجر نکشید  

 مگه نیالی من زجر کش نشد؟  

مگه من زیر بار این بازی کثیف له نشدم؟  

 اون باید تاوان بده  

 اما شاید زیاده روی کردم... 

 به خانه مهتاج رسید 

 ریموت را به نگهبان سپرد و داخل شد 



هوای این خانه چه داشت که با هرنفس زندگی در رگ های نیاسان جاری میشد؟ 

 مگر چیزی جز آجر و سیمان بود؟  

مهتاج به استقبال نیاسان آمد 

خیلی وقت بود اورا ندیده بود 

برده بود  از روزی که نیاز را

 ... 

 اشک هایش جاری شده بودند 

دست هایش را برای به آغوش کشیدن دردانه اش باز کرده بود و 

نیاسان با چند قدم بلند خود را به او رساند و در آغوش کشیدش 

اشک های مهتاج خنجری میشدند و بر قلبش فرود می آمدند و با 

 هرنفس او جان تازه ای میگرفت  مادرش بود... 

 مادر بود... 

 اما مگر نه اینکه همه ی مادر ها مهربان هستند؟  

پس چه بر سر این مادر آمده بود که آنگونه نیاز را اذیت میکرد 

از وقتی چشم گشوده بود سفیدی دیوار مقابلش چشمش را زده بود 

اما توان جابه جا کردن نگاهش را نداشت انگار تریلی هجده 



دانست آخرش زیر بار کار های چرخی از رویش رد شده بود می

 نیاسان میمیرد اما زجر کش شدن ... 

 هیچ حسی نداشت ... 

 بی حسی مطلق ... 

 در اتاق باز شد و یکی از خدمتکاران وارد اتاق شد 

نگاه نیاز ترساندش 

 این نگاه  

نگاه نیاز دیروز نبود 

نگاه نیاز روز اول نبود 

 این نگاه تهی و سرد ... 

یک ربات زل میزدی و در شیشه ای چشمانش خودت را میدیدی   انگار به چشمان

 گفت:  

 _نیاز ... 



خوبی؟  برات 

غذا آوردم  پاشو  

 پاشو بخور  

 برایش غذا آورده بودند ... 

 مثل خیلی قبل ها ... 

مثل زمان خانمیتش  مثل 

زمان عرش نشینی اش 

دلش گرفت از این همه 

 حقارت  

اما مگر دلی مانده بود که بگیرد؟  

 تلخ خندی کرد 

 گفت:  

_چرا تموم نمیشه؟  چرا 

خسته نمیشه؟ چرا دلش 

برام نمیسوزه؟  چرا من 

نمیمیرم؟  چرا اینقدر 



سگ جونم؟  جیگرم داره 

 آتیش میگیره ... 

 نفسم درد داره ... 

قلبم یه خواب عمیق میخواد  

 مثل مرگ 

میکرد   ویکتوریا مثل منگ ها نگاهش

 به انگلیسی پاسخ داد: 

 _من نمیفهمم چی میگی  

من در حد حرفای روزمره و ساده فارسی بلدم حرف بزنم  

 و رفت... 

 نیاز گفت:  

_من حرفای اونو نمیفهمم 

اون حرفای منو خرده 

 بش نمیگیرم  

 اما مگه نیاسان حرفای منو نمی فهمید 



 ناگاه چشمانش برق زد  

 :_شاید  

شاید اگه بفهمه چقدر دوسش دارم دلش به رحم بیاد 

اون منو دوس نداره  اما مگه من عاشقش نیستم؟ 

 باید تالش کنم  برای این عشق برای آخرین بار...  

 به سختی از جا برخاست  

 به حمام رفت و خوب خودش را شست 

از سر  خسته شده بود از بس نشسته بود نگاه کرده بود به آنانی که سرنوشتش را

 مینوشتند  

باید برای این گل جوانه زده در قلبش کاری میکرد 

 برای زنده نگاه داشتنش... 

 اما ترس ... 

 از حمام که بیرون آمد صورتش گل انداخته بود 

 به سراغ کمد لباس هایی که نیاسان برایش خریده بود رفت  



یبا و خوش رنگی بعد از چند ماه تیره پوشیدن برای عزای دل شکسته اش، لباس ز

 برداشت و پوشید 

 یک لباس گوجه ای رنگ حریر با ژاکت بافت شل کرمی  

موهایش را هم گیس کرد  

 کار دیگری بلد نبود 

میخواست از رزالین یاد بگیرد که دست سرنوشت نگذاشت 

 برای اولین بار میخواست مبارزه کند بجنگد  

و شاید هم چیزی را که میخواهد به دست آورد 

 دستش را به سمت رژ روی میز برد... 

برداشت و محکم روی لب هایش مالید 

ناشیانه دور لب هایش را هم رنگی کرده بود 

به جان لب هایش افتاد تا پاکش کرد دوباره 

 زد  کمی زدگی داشت 

به سختی درستش کرد و به چهره جدیدش نگاه کرد 

بود خیلی هم عوض شده بود  با یک  عوض شده

 رژ ساده  از پله ها پایین رفت  



نیاسان تازه آمده بود و تنبلی اش شده بود که به اتاقش برود و لباس عوض کند  

 نیاز تا جلوی رویش رفت و ایستاد 

 نگاه نیاسان از پاهایش باال رفت تا به صورتش رسید 

زیبایی اش ستودنی شده بود  

 یاسانی که... اما نه برای ن

نیاز تمام شگردش را برای ناز شدن به کار بود اما او برای نیاسان هم وزن اسمش 

 فقط نیاز بود  

 نیاز که نزدیکش شد حس هایش جوشید و... 

کارش تمام شد 

 آرام گفت: 

 _واسه یه شب خوبی ... 

 بد مالی نیستی ... 

 انگار هرزگی مادرت تو خونته ... 

 کپی برابر اصل ... 

 هه.. 



 حاال گه کارتو انجام دادی برو دیگه .... 

جای پول شبم جا خواب داری و زندگی تو خونه اعیونی  

 دیگه چی میخوای؟  

 برو از جلو چشام میخوام استراحت کنم ... 

  

گوش هایش را گرفت  

 محکم  

 آنقدر که نتواند بشکند  

 در خود جمع شد 

 وند و هرکدام یک گوشه اتاق باشد تا تکه های قلب شکسته اش از هم جدا نش

 آخ... -

 آیی... 

طوری داد کشید گه نیاسانی که در افکارش فرو رفته بود به حال پرتاب شد و شکه به 

 او نگاه کرد 



محکم دست به سینه میفشرد و طوری ناله میکرد که انگار در حال مرگ است 

 نیاسان:  

 _هی ... 

چته؟  

 اه  

کی میشه آخه که من از شرت راحت شم  

 چت شده؟  

 داری میمیری به سالمتی؟  

و نیاز با تمام ناتوانی و دردش در حالی که دست روی سینه مشت کرده بود زمزمه 

 کرد: 

 _کاش ... 

 کاش میتونستم بگم نمی بخشمت  

 کاش اینی که اینطوری شکستی عاشقت نبود 

 کاش میشد بدون تو دووم بیارم تا بتونم زندگیمو تموم کنم  



اما نیاسان 

با تموم اینا  

 نمیتونم 

 نمیتونم از درد قلبم چشم پوشی کنم 

نمیتونم بگذرم ازت که داری ذره ذره نابودم میکنی 

 نمیدونم تاوان چیو پس میدم ... 

 اما اگه دلتو آرام میکنه ... 

 باشه حرفی نیس... 

اگه زجرم حالتو خوب میکنه  

 باشه ... 

حال خوب تو انگار حال خوب من  

 پوزخندی زد و ادامه داد: 

_تو فقط خوب باش  

من مهم نیستم  نه 

خودم نه زندگیم  و 

 نه روحم... 



اگه میبینی گریه میکنم وایه اینکه اگه اشکم نیاد میمیرم  

اگه هق هق نکنم خفه میشه صدام  حرفام به هم بی 

 طه  رب

اما باید میگفتم  

 واسه آخرین بار 

و بعد با تنی دردناک و روحی در هم شکسته راهی اتاقش شد 

 میدانست دیگر به هیچ وجه نمیتواند سرپا شود  

اما مگر عشقش به نیاسان جایی برای فکر به خود میگذاشت؟ 

شمار روز ها و ساعت ها از دستش در رفته بود مثل منگ 

ها به درخت روبه رویش نگاه میکرد انار داده بود از جا 

 برخاست  

به سمت درخت رفت و خودش را باال کشید تا اناری بچیند 

د  اما صدای کشیده شدن ماشین روی سنگ ریزه ها میام

دلش نمی آمد که نگاه بگیرد از درخت روبه رویش دلش 

 انار میخواست هوس کرده بود  

 قدم هایی به او نزدیک شد و نیاسان با صدای ماالمال از تعجب گفت:  



_چیکار میکنی؟  چرا 

از شاخه باال میری؟  

 دیوونه شدی؟  

 نیاز درحالی که به انار باالی درخت نگاه میکرد گفت:  

 انار میخواد  _دلم

میخوام بکنم بخورم به 

 نیاسان نگاه کرد و گفت:  

 _میشه؟ 

 نیاسان یکه ای خورد و گفت:  

_انار؟اینجا؟ وسط زمستون؟  

 خوبی؟  

نمیبینی یه برگ هم رو درخت نیست؟  

انار از کجا اومده این وسط؟ زده به 

 سرت انگار  بیا بریم  



بیا بریم سرما میخوری میفتی رو دستم شر میشی 

و بعد دست نیاز را کشید و با خود برد خوشحال 

 بود 

خبری را فهمیده بود که بعد از دوازده سال شده بود آرزوی محال 

 اما حقیقت داشت نیالیش  

نیالی عزیزش نمرده بود  

 زنده بود  

اما در کنار آن دنیل عوضی بود 

 دند فکر هایش پراکنده بو

 یکی میگفت: 

_کاری با نیاز نداشته باش دیگه  

 معامله کن نیاز درمقابل نیال 

بعد انتقام میگیری از آرمان و صحرا  و 

حال نیاز هم میشه زجری که مادرم کشید  

 فکر دیگر میگفت: 



_نیال رو پس بگیر اما نیازو نده  

 اون عاشقته  نمیره ... 

 دنیل باید زجر بکشه  

اونموقع نیاز نیست که آرمان و صحرا رو تو به حسابشون برسی  

خود به خود حل میشه  و هزاران فکر جورواجور دیگر نیاز 

 هنوز مات بود آویزان نیاسان شد و گفت:  

 _نیاسان ... 

من دلم از اون انارا میخواد 

خب میخواد دیگه  برم 

 بکنم؟  

 فی گفت:  وارد عمارت شدند، نیاسان با خوشی زایدالوص

_باش، میگم بگیرن برات  

 نیاز دوباره گفت:  

 _نیاسان  



امروز این خدمتکاره تو غذام سم ریخته بود من فهمیدم نخوردم 

 دعواش کن 

 اون عاشقته  

میخواد منو بکشه تا به تو برسه  

 دوباره گفت:  

 _نیاسان  

اون روز که اون دختره اومده بود فهمیدم چون منو دوست داری میخوای درد نکشم 

 اونو آوردی  

 _نیاسان نگاه کن پرنده رو روی میز  

 _نیاسان واسه عقدمون که میخوای جشن بگیری چی باید بپوشم؟  

_نیاسان بابای واقعیمو دیشب دیدم 

 گفت شوهرت آدم خوبیه  

 اومد خودش خوابوندم _نیاسان دیشب دیدی مامانم 

 _نیاسان .... 

 _نیاسان... 



 _نیاسان....

و نیاسان که دیگر کامال گیج حرف های صدمن یه غاز نیاز شده بود برای به خود 

آوردن نیاز مجنون شده برای اولین بار بر خالف میلش کشیده ای به صورت نیاز 

به پله ها خورد  زد که از شدت ضرب دستش نیاز تلو تلو خوران عقب رفت و محکم

 روی زمین افتاد 

و درحالی که از آن حالش بیرون آمده بود خیره شد به خون جاری زیر پایش  

 به عقب بیحال ول شد و روی پله ها بیهوش شد 

نیاسان که کل خوشی اش ناخوش شده بود باز با تعجبی که از وقتی آمده بود خانه 

لحظه به لحظه بیشتر شده بود نیاز را از جا بلند کرد و راهی بیمارستان شد یعنی 

 بارداره بود؟ یعنی مجنون شده؟  یعنی .... 

و هزاران فکر دیگر در سر نیاسان 

 دکتر:  

عددی که به شکم خورده بچه سقط شده  _متاسفانه به علت ضربه های مت

 و خانومتون متاسفانه دیگه نمیتونن باردار شن فقط باید معجزه رخ بده 

 و اگه هم اینطور باشه باید کامال زیر نظر دکتر باشه  



معموال بانوان در این مورد افسردگی هم میگیرن اما با کمک خانواده خوب 

 میشن... 

خودتون باشین  

خانواده اش هم 

باشن.. با کمک 

مشاوره به زودی 

 بهبود پیدا میکنند... 

و بعد از کنار نیاسان رد شد 

بالیی بود که سرش نیاورده باشد؟  

 ارزشش را داشت؟  

تباه کردن تمام زندگی یک دختر برای خنک کردن دلش؟ 

 میشد بس کند؟ سرش تیر کشید 

 دست هایش را به سرش گرفت و نشست... 

بچه اش را از دست داده بود؟ 

فرزندی که مادرش نیاز باشد؟ 

 زیبا میشد... 



 اگر همان چشمان آهویی را داشت ... 

 همان مظلومیت ... 

 اگر دختر بود... 

میگذاشت کسی همچون بالیی سرش بیاورد؟ یا در 

میآورد چشمی را گه چپ نگاه کند به دخترش؟  چه 

 کرده بود؟ سالمتش ... 

 روحش... 

 کی اش...پا

 مظلومیتش ... 

 قلب دست نخورده اش ... 

 همه را از دست داده بود... 

 هویتش را نیز... 

 حاال فقط از نیاز، یک اسم مانده بود 



یک اسمی که آن هم صدقه سر ناپدری اش داشت 

 ... 

اگر کسی با نیالیش چنین میکرد، چه میکرد؟ 

 میکشتش ... 

 مطمئن بود ... 

پس چرا منطقش از کف رفته بود؟  

چرا حاال آمده بود سر جایش؟  

 اگر نیالیش پیدا نمیشد ... 

آنگاه منطقی داشت؟  

 نه ... 

 معلوم است که نه ... 

 آنموقع فقط خودش بود و انتقامش ... 

نیاز منی چند؟ باید فکر 

میکرد حاال که نیال زنده بود  

اوضاع کامال عوض شده بود 

ی داشت تصمیمات جدید



مایملکش بود زنش 

نمیگذاشت از دستش برود او 

 حقش بود 

حق تمام نوجوانی تباه شده اش 

حتی اگر حق نیاز را تباه میکرد  

او باید مال خودش می ماند باید 

 دوباره مهربان میشد 

آنقدر که عشق له شده نیاز دوباره جوانه بزند 

 خودخواه بود 

 و بعد باید نیالیش را پس میگرفت 

سری تکان داد وارد اتاقی که نیاز در آن بود شد 

باز هم باید نقاب میزد وارد که شد نیاز خواب 

 بود 

ته دلش هم خوشحال شد و هم از حال نزارش ناراحت 

 کمی  

 تنها کمی ناراحت شد 



چشمان نیاز که باز شد نقاب نگرانی به صورت زد و نزدیکش شد 

صدایش را گرفته نشان میداد تا نیاز فکر کند که ناراحت است 

 گفت:  

 _نیاز... 

 نیاز خانومی ... 

صدامو میشنوی عزیزم؟ چقدر 

 این کلمات لذت بخش بود... 

 حتی برای خودش... 

 نمیتوانست که به خودش دروغ بگوید... 

داشت وقتی با کلماتش چلچراغ روشن میشد در نگاه تیله ای و آهو مانند نیاز دوست 

 همانی که به ناگاه تمام غم ها ریخته شده بود داخلش  

اما نگاه یخی و ماالمال از بهت نیاز با این چند کالم روشن نمیشد 

 باز گفت: 

 _خانومم ... 



جواب نمیدی؟  

 قهری؟  

 .. باور کن نمیخواستم اینطور بشه.

 خانومی ... 

 باالخره سد سکوت نیاز شکست و با پایین ترین حد صدا گفت: 

 _نقشه جدید داری؟ 

 د آخه بی انصاف نمیکشم دیگه ... 

تورو جون همون مامانت که عاشقشی  

 بسه  

 نمیکشم 

ایندفعه وقتی دوباره عوض بشی میمیرم 

 مطمئن باش 

دلش به درد آمد وقتی دید اینطور التماسش میکند 

 اما نمیتوانست بدون نیاز بماند گفته بودم:  



_نیاز حق مسلم او بود 

باید باز هم ادامه میداد 

 گفت:  

 _نه خانومی  

تو زود سرپا شو گلم تا برات همه چیز رو بگم باور 

کن دلم به درد میاد وقتی اینطور بیحال میبینمت  

ش درتمام مدت با نیاز بودنش بود اولین راست

ناراحت بود که او بیحال بود راستی چه میشد اگر 

همیشه اینقدر خوب میماند؟  دل نیاز باز هم بی 

 منطق شد 

باز هم ساز احساس دست گرفت و نغمه عشق سر داد 

نغمه اعتماد نغمه ی فرصت دوباره  نغمه ی عاشقی 

 ... 

 گفت:



_نیاسان خستم 

خستم  خیلی 

 کاش ...   زیاد

 کاش... 

 نیاسان در دل بر سر خود فریاد زد: 

_دریغ از یه ذره شعور که تو داشته باشی 

 مرد باش برای یه بار سر صدا فریاد زد: 

 _من مرد بودم 

اما االن باید نامرد باشم  

 برای نیاز 

تا مرد بمونم برای کل خانوادم  

 گفت:  

 _چیکار کنم برات 

 که دردت منم آخه دردت به جونم؟ 



میدانست چه میکند با دل تنها و عاشق پیشه نیاز که با هر حرف پا سفت میکرد 

 برای عاشق تر شدن؟  

 نیاز دوباره گفت:  

_کی تموم میشه؟ 

 نیاسان پرسید: 

_چی؟چی تموم میشه؟ 

 نیاز زمزمه وار گفت:  

 _زندگیم  

 و بعد تحت تاثیر دارو های بیهوشی به خواب رفت 

 ***گذشته: 

 درب خانه را که زد و باز هم پاسخی نیافت  

فریادی برآورد و با مشت به دیوار کنار در رنگ و رو رفته زد 

 باید پیدایش میکرد آن بی وجدان را 



همانی که با وجود فرزند او در بطنش به عقد کسی دیگر درآمده بود همان 

صحرای بی احساسی را که حتی به او نگفته بود از او فرزندی دارد 

 شاید... 

شاید هم گفته بود 

 اما نه به او 

به یکی از زیر دستانش باید 

همه را بازجویی میکرد 

سوار ماشین شد و به راه افتاد 

فرزندش را  او حق نداشت که

از او جدا کند زیر سنگ هم 

 که بود باید پیدایش میکرد 

به خانه ی به سبک انگلیسی اش که رسید پیاده شد و با عصبانیت تمام وارد شد 

 فریاد کشید: 

_همه رو صدا کن  

 همه رو  

هرکسی تو این خونه هست و نیست 

 زود باش آرمان زوددددد 



و طی چند دقیقه همه صف کشیدند مقابلش چند بار طول و عرض سالن را طی کرد 

 و باالخره با صدایی که شدت خشم میلرزید سکوت سهمگین سالن را در هم شکست:  

_یک بار میپرسم و یه جواب میخوام  که اگه بفهمم یکی دروغ گفته 

یچ هزار نسل پیش و پسشو میارم جلو چشاش میدونین که شوخی با ه

 احدی ندارم یه چشمه شو همتون دیدید تا به حال 

پس بفهمم دروغ میگین میدونین که چی میشه  

 حاال یه کالم بگین  

شما از وجود بچه ی من تو شکم صحرا خبر داشتید یا نه؟  

 هان؟  

 د جون بکنین دیگه  

همه سریع گفتند نه و در این میان تنها صدای آرمان لرزان بود 

ش با کرام الکاتبین است اگر دنیل بفهمد  اما پس میدانست حساب

 دل خودش در این میان چه میشد؟ به یاد آورد: 

 صحرا: 

_باید دنیل رو ببینم 

چرا نمیفهمی کار 



مهمی باش دارم پای 

جون یه آدم وسطه  

 آرمان: 

 _نمیشه 

کسی رو نمیخواد ببینه  

 صحرا: 

_این موضوع فرق داره  د آخه لعنتی پای 

یه بچه درمیونه  آرمان توروخدا بیخیال 

شو بزار برم تو تو که خوشبختی بزار منم 

به یه جایی برسم یه غلطی کردم تا آخر 

 تاوان میدم به دیگه آرمان: 

_آروم باش 

 هیس  

 عزیز دلم آخه چرا اینقدر بی تاب شدی 

یکنی و بعد تا آخر خوشبخت با هم میمونیم  اون توله شو میندازی یکم صبر م

 صحرا:  



_میفهمی چی داری میگی؟ آدم بکشم؟بسه دیگه  

 نمیفهمی چی میگم  جای من نیستی که  

چرا نمیفهمی ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم  

تو زن داری  بچه داری من بدبختم که  

 آرمان: 

 _با یکی عقد کن... 

 صحرا فریاد زد: 

_میفهمی داری چی میگی؟ زده به سرت؟ میخوای بکشیم؟ د؟ خه نفهم چه فرقی داره 

کدوم شوهرم بشه؟ با دنیل خوشبختیم تکمیله؟ کی منو با یه بچه قبول میکنه؟ میدونی 

 که دنیل برام هرکاری میکنه  آرمان: 

 _اینقدر اسم اونو نبر لعنتی 

نبر نبر 

 نبرررر 

  اسم من باید فقط رو لبات باشه

یکی رو پیدا کن مورد دار 

 کنار میاد 



تا بارمو که بستم با یه طالق سر همون مشکل بتونی راحت راهی شی 

 دست گرد زانو گرفته بود و سرش را روی زانو هایش گذاشته بود 

به صحنه به تصویر کشیده شده در پنجره نگاه میکرد و غرق در افکار ضد و نقیضش 

 بود 

ان نگاهش و اتاق بود پشت موهایش مانند پرده ای می

گوش فرستادشان و بی هدف روی تخت خوابید 

 جنین وار درخودش جمع شده بود  

بعد از از دست دادن  فرزندش درد به جانش افتاده بود و روح و جسمش را با هم 

 دردناک میکرد صدای در اتاق آمد 

 اما حسی در خود نمیدید که بخواهد برگردد و ببیند کیست  

تنها چیزی که میدید کودکی نوپا بود که میتوانست آینده یی نسبتا نزدیک برای 

 فرزندش باشد مادر شده بود 



به نه ماه نکشیده بهشت را از زیر پاهایش کشیدند و او به زمین خورد 

 کودک از دست داده بود 

پی چرا هنوز دیوانه وار عاشق عامل این مصیبت بود؟ 

قلبش نمیفهمید؟  حس نمیکرد؟  چرا هنوز عاشق بود؟ 

 تخت باال و پایین رفت 

دستی تار های ریخته روی صورتش را کنار زد 

 اسان در گوشش پیچید: و صدای گرم نی

 _سالم عزیزدلم  

چند وقت بود اینگونه صدایش نزده بود؟دلش لک زده بود برای یک کلمه محبت آمیز 

 دلش به جنب و جوش میفتاد  اما هیچ حسی نبود نیاسان دوباره گفت:  

 _قبلنا میومدی استقبالم 

حتی یواشکی پشت دیوار نگاهم میکردی 

 خانومی؟  حاال چی شده نازت رفته باال

 ما که تا تهش نازکشتیم  



و بای هم نیاز ساکت و صامت خوابیده بود 

نیاسان از لوس بازی نیاز در دل حرص خورد  

 باز با مهربانی ادامه داد: 

 _خانومم قهری؟ پاشو  

پاشو لباس بپوش بریم ناهار بیرون  

 نه هم نداریم بدو  

بعد هم نیاز را به سمت خود برگرداند و چشمانش را در چشمان خالی نیاز دوخت 

 به آسانی بلندش کرد و در آغوش کشیدش  

در آغوش فشردش و از جا برخاست و به بالکن رفت 

 نیاز را از نرده ها آنطرف تر گرفت و گفت:  

_زود باش آشتی کن وگرنه انداختمت پایین ها 

 رد و گفت:  باالخره نیاز لب باز ک

_هرکاری که دوست داری رو انجام میدی 

 اینم روش 

 دستان نیاسان کمی شل شد و به سمت خود کشیدش 



 روی زمین گذاشتش و دست هایش را به شانه های او گرفت:  

_ببین نیاز هرچی بگی حق داری 

اما حق نداری ازم متنفر باشی 

نمیتونی دوستم نداشته باشی من 

وی تو روی تو حساسم  من ر

 خودخواهم  اصال هرچی تو بگی 

اینطور حرف نزن 

 باشه؟ 

 نیاز سری تکان داد 

 اصال مگر میشد نیاسان چیزی بگوید و او درجوابش بگوید نه؟ 

تاپ شل آبی آسمانی پوشید با شلوار چسبان مخمل مانند و کت کوتاه اما گرم که بدنش 

 را در مقابل هوای بیرون گرم نگاه میداشت  

کالهی هم روی سر گذاشت و با پوشیدن نیم بوت از اتاق خارج شد 

چند روز بود رنگ بیرون از خانه را ندیده بود؟ مگر فرقی هم 

 داشت؟ 



نوزده سال رنگ بیرون عمارت مهتاج را ندیده بود 

 این چندین ماه هم رویش 

اصال مگر مهم بود دیدن خیابان ها و مغازه ها وقتی هیچ چیز نداری؟  

 ین که رفت نیاسان منتظرش بود آهسته گفت:  پای

_من آمادم آقا راستی چند وقت بود دیگر 

نیاسان نبود برایش؟  این مهم بود؟ نه مهم 

 نبود... 

 پس چرا چون تیری  قلب نیاسان را هدف گرفت؟ 

 چرا دلش خواست دخترک تنها و بی پناه این روزهایش را در آغوش بگیرد؟ 



 دستش را گرفت و به دنبال خود کشید 

دوست داشت پیاده تا هرجا که میخواهد برود و هوای زمستانی استشمام کند اما 

برای اولین بار به فکر نیاز افتاد که حالش مساعد برای راه رفتن نبود به طرف 

 ماشین راه افتاد که باالخره نیاز درخواستی را که در دل داشت به زبان آورد: 

 _میشه ... 

 میشه پیاده بریم؟  

 ایین انداخت و منتظر سیل تحقیر های نیاسان شد و بعد سرپ

اما به جای شنیدن تمام تحقیر هایی که خودش را برایشان آماده کرده بود یک دمت 

 گرم شنید که شاید خبر از حال دل نیاسان داشت 

 ____ 

در میان انبوه مغازه ها قدم میزدند  

 اما... 

فرقش با دفعات قبل چه بود؟ 

 عشق؟  شادی؟  ذوق؟  



چه بود فرقش که حالشان را زمین تا آسمان متفاوت کرده بود؟ نیاز 

سرامیک های راه رو را میشمارد و نیاسان در افکار خود بودو 

 صدای زنانه ای رشته افکار هردو را بهم ریخت: 

 _نیاسان ... 

 همزمان سرهایشان به سمت صدا چرخید  

ختر جوان و خوش اندامی بود که با بوت های پاشنه دارش تق تق کنار به سمت آنها د

 میدوید و مرتب نیاسان نیاسان می کرد 

پوزخند نیاز شفاف و واضح بود و اعصاب نیاسان را بهم میریخت 

 آرام چند قدم از نیاسان دور شد مزاحم بود؟ او که زنش بود... 

یعنی خانم خانه اش بود شده بود مزاحم؟  

 این است حکمتت خدا؟  

دختر به نیاسان که رسید محکم در آغوش نیاسان رفت و خودرا تا جایی که میتوانست 

 به نیاسان چسباند 

و تکه های دل نیاز بود که خنجر میشد و در گوشت تنش فرو میرفت و او دم بر 

 نمی آورد... 

 ان ول شده کنار نیاسان بود و تنها دل خوشی اش دست



سرش را پایین انداخته بود و با پاهایش نقش های فرضی روی زمین می کشید 

منتظر بود مالقات عاشقانه شوهرش و معشوقه ی او تمام شود بغض گلویش 

 را می فشرد  

اصال مگر میشد او برود لب دریا و دریا خشک نشود؟ 

 مگر میشد روزی باشد که او کمی...  

 کمی   تنها

شاد باشد و زمانه خوشی اش را زهر نکند؟  

نیاسان دختر را از خود جدا کرد نباید نیاز 

 را حساس میکرد... 

اما در کنار این هدف انگار هیچ عالقهای نبود به درآغوش کشیدن کس دیگری در 

مقابل نیاز حق بود که هروقت بخواهد او معشوقه اش باشد و هروقت نخواهد 

 وکسش؟  کلفت و کیسه ب

دست نیاز را در دست گرفت  گویا 

تکه ای یخ در دست گرفته بود  به 

 دختر مقابلش گفت: 

_معرفی میکنم  

 نیاز... 



 همسرم 

و چه جالب که هردو غرق لذت شدند از این کلمه  

 دخترک ابرویی باال انداخت و گفت:  

 _چجوری به دام افتادی؟قبال که خیلی تنوع دوست داشتی  

و بعد با شنیدن نامش از زبان دوستش دستی تکان داد و از آنها دور شد 

انگار فقط آمده بود که فقط روزشان را خراب کند و نسبتا موفق شده بود  

 نیاسان راه کوچه علی چپ را پیش گرفت 

اصال انگار هیچ چیز نشده 

 بودگفت:  

_بیا بریم تو این مغازه هه ببینیم چی میپسندی بخریم  

عد نیاز مسکوت را به دنبال خود کشید مغازه و ب

 جواهر فروشی بود 

و فروشنده سرگرم زوج جوانی که با ذوق و شوق مشغول انتخاب حلقه بودند بود 

 آنها حتی حلقه هم نخریده بودند نه که نتوانند ها نه که نیاز مخالف باشد  نه ... 

نیاسان دوست نداشت که حلقه ای دست نیاز بکند 

 پس حاال اورا چه شده بود؟ 



نیاز نگاهی اجمالی به مغازه انداخت و به سمت نیاسان بازگشت  

 گفت:  

 _چرا اومدیم اینجا؟  

 و نیاسان هوس شیطنت کرد و گفت:  

_اومدم واسه نامزدم حلقه بخرم گفتم تو هم نظر بدیم 

یی که اشک نیاز را در آورد و لعنت به شوخی بی جا

 جدیدا چه دل نازک شده بود 

 و با هر کلمه ای اشکش که دم مشکش بود در می آمد 

انگار پوست کلفتش با عشق شکافته و از او همان دختر دلنازک تنهایی هایش مانده 

 نیاسان که اولین قطره اشکش را دید سریع اورا به آغوش کشید و گفت:  

 انومی!  _چه زود باور شدی خ

 شوخی کردم عزیزم 

وقت نشد که حلقه بخریم االن میخوام بخریم  

و نیاز را در آغوش فشرد و کمی بعد اورا 



از خود دور کرد و بعد نزدیک ویترین 

 حلقه ها بردش 

 نیاز نگاهی به همه ی آنها انداخت و آخر خیره به یکی از آنها ماند 

رین آنها انتخاب بهتری برایش بود انگار میان آن همه زرق و برق تجمل ساده ت

عادت نداشت به انتخاب وسیله ای آنتیک سادگی با او بیشتر اخت بود حلقه ای 

 تک نگین انتخاب کرد از جنس طالی سفید 

اما انگشت نگذاشت رویش که شاید انتخاب نیاسان چیز دیگری بود 

 بود هم... 

نیاسان که از کودکی در تجمالت مادرش غرق بود حاال پر زرق و برق هارا ترجیح 

 میداد 

اما باید به انتخاب نیاز که چشمانش را خیره به خود کرده بود احترام میگذاشت 

 فروشنده را صدا زد و از او حلقه را خواست 

با آوردن حلقه دست نیاز را باال گرفت و حلقه را در انگشتش فرو 

و آن لحظه بود که زیبایی حلقه با انگشتان کشیده نیاز پیدا شد رو کرد

 کرد به نیاز که رد کمی از شادی روی صورتش بود و گفت:  

 _دوسش داری؟ همین خوبه؟  



نیاز سری تکان داد و نیاسان که از انتحاب نیاز مطمئن شده بود رو کرد به فروشنده و 

 گفت که میخرندش  و به نیاز گفت:  

ابد تو انگشتت باید بمونه  _تا 

 تا همه بدونن مال منی 

 و نیاز کودکانه انگشت کوچکش را جلو آورد و گفت:  

 _قول میدم  

و نیاسان هم انگشتش را جلو آورد و قول گرفت از 

مغازه که بیرون آمدند باالخره چشمانشان برق داشت 

 بعد از یک روز بد همین طرح لبخند هم غنیمت بود 

از کنار مغازه گل و گیره سر که رد شدند نیاسان نگاهی اجمالی به مغازه انداخت که 

 در این میان موهای بی گل سر نیاز به چشمش آمد 

دست اورا گرفت و وارد مغازه شدند و نیاسان به دنبال گل سری در شان گیسوان 

 ابریشم مانند نیاز میگشت 

د چشمش را گرفت و به فروشنده گفت که پروانه ای نقره ای رنگ که پر از نگین بو

 برایش در باکس بگذارد 



با چشم دنبال نیاز گشت که دید کنار ویترین گردنبند ها ایستاده و به آنها نگاه میکند 

 کنارش رفت و دم گوشش گفت:  

 _هرکدومش رو که دوست داری بردار 

گردنبند نام نیاز به سمتش بازگشت و همان طور که در آغوشش جا خشک کرده بود 

 نیاسان را نشان داد و گفت:  

 _همین بسه  

قراره تا آخر گردنم باشه مثل 

یه زنجیر به دست یه اسیر و 

 از مغازه بیرون رفت 

و نیاسان مبهوت با صدای فروشنده به خود آمد و گل سر را حساب کرد 

 بیرون که رفت نیاز نبود 

سرش را اینطرف و آنطرف چرخاند تا توانست نیاز را کنار یک مغازه گل فروشی 

 پیدا کرد 

به سمتش رفت و باکس را به طرفش گرفت  

 گفت: 



_تو هیچوقت اسیر نبودی 

نیستی و نخواهی بود فقط 

سهم من از زندگی تویی 

 میفهمی اینو؟  

 و بی توجه به پوزخند نیاز گفت: 

بریم داخل؟   _اگه از گلی خوشت اومده

 نیاز زمزمه کرد: 

 _میشه؟  

و بعد نیاسان بود که دست اورا میکشید و وارد مغازه میشد 

 نیاز چشم چرخاند و باالخره یکی را انتخاب کرد 

به دست نیاسان داد تا حساب کند و خودش هم پیش کوزه های پر از گل رز رفت 

 عمیق نفس کشید و عطر گل های رز مشامش را پر کرد 

 د از چندین ماه یک لبخند واقعی روی لبش نشست و نیاسان هم که خود را مدیون بع

گل های رز میدانست که اورا به لبخند شیرین نیاز مهمان گرده اند دسته ای هم گل رز 

 خواست 

 دست در دست هم از مغازه خارج شدند 



نیاز گلدان را در دست گرفته و دسته گل رز را زیر بغل زده بود 

و باکس ها هم دست نیاسان بودند تا خانه با همان شرایط پیاده 

 راه رفتند  باران نم نم میزد  هوا عاشقانه بود 

و هزاران زوج عاشق زیر باران با هم قدم میزدند 

 حال و هوای دلش هم عاشقانه بود اما کدام دل؟  

 نی که هزار بار زیر دست و پای نیاسان له شده بود؟ هما

 خورد شده بود؟  

همانی که رد شکستنش روی تن و بدن نیاز مانده بود 

شروع کرد به کندن پوست لبش عصبی شده بود از 

هجوم درد ها عصبی که نه  غصه دار شده بود آنقدر 

که نفسش در نمی آمد دست روی سینه گذاشت و 

را میفشرد  چنگ زد به بازوی فشرد چیزی گلویش 

 نیاسان  

گل ها از دستش افتادند و خاک گلدان کوچه را کثیف کرد 

اما مگر مهم بود وقتی نفسی برای کشیدن نبود؟  نیاسان 

 به سمتش برگشت  



وحشت کرد از لب های سفید شده و صورت کبود نیاز  از وقتی اورا دیده بود چند 

باعث شده بود گلویش کیپ تا کیپ بسته شود و بار نفسش را برده بود؟ چند بار 

 هوایی برای تنفس باقی نماند  از همان روز که دیده بودش 

 از همان روز که فاش شده بود که بچه یک شب هوس است 

قبلش هرچه که بود تا دم مرگ نرفته بود 

 کتک خورده بود روحش آزرده شده بود 

دوران خوش کودکی و نوجوانی اش ناخوش شده بود 

 اما باز... 

 از پا افتاد... 

نیاسان به خود آمد سریع روی 

دوزانو نشست  دکمه های یقه اش 

را سریع باز کرد تا راه نفسش آزاد 

 تر شود به صورتش زد اما هیچ... 

دهانش کامل بسته شده بود و دندان هایش چفت هم 

سیلی محکمی به صورتش چاره ای نداشت جز زدن 

 او که هزاران بار زده بود اینهم رویش 



 و با به راه افتادن سیل اشک هایش نفسش باز گشت 

برخالف همیشه که این صحنه برایش رقت انگیز بود اینبار انگار نفس خودش رفته و 

 برگشته بود 

نیاز را در آغوش کشید و محکم فشرد 

 دم گوشش گفت:

_هیشش  هیچی 

نیست  آروم باش  

 آروم باش عزیزم 

خانومم هیچی نیست آروم باش 

 نیاز کمی خود را عقب کشید  

دستان نیاسان شل شدند و صورت هایشان درمقابل هم قرار گرفت 

 نیاز با عجز گفت:  

 _نیا...نیاسان ... 

 توروخدا ... 

تورو قسم به چون هر...هرکی دوست داری 

 به... به جون مادرت قسم  



من... من دیگه نمیتونم تحمل کنم بد باشی تورو 

خدا سعی نکن اما تظاهر کن که دوسم داری 

میدونم سخته  اما التماست میکنم  الکی... الکی 

 بگو دوسم داری من میمیرم اگه تو دوباره ... 

راحت شی میدونم دوست داری بمیرم و 

 اما نذار اینطوری زجر بکشم 

به معبودت قسمت میدم  به 

هرکس که دوست داری  

 و های های گریه سر داد 

 و چه سخت بود گدایی کردن عشق از کسی که دوستش داری... 

از شدت گریه به سرفه افتاد و با سرفه های خشک گلویش را آزار داد 

 اگر میمرد بهتر نبود؟ 

 نیم ساعتی گذشت تا کمی آرام شد 

روزگار به خوبی انتقام لبخند واقعی اش را در گل فروشی گرفته بود  

نیاسان زیر بازویش را گرفت و از زمین بلندش کرد انگار ضعف 

 نیاز شده بود ضعف خودش 



مگر هدفش این نبود که آنقدر نیاز را آزار دهد تا او از پا بیفتد؟  

نگونه بیتابی میکرد با حال بد نیاز؟ نیاز پس چه شده بود که ای

 با صدای گرفته از گریه گفت: 

 _گلم ... 

 گلمو برداریم ... 

نیاسان باشه ای گفت خم شد و گلدان را برداشت 

کمی صاف و صوفش کرد و دست نیاز دادش 

 دسته گلهای رز را هم به دست نیاز داد 

ه دادند خودش هم نیاز را در آغوش گرفت و به راهشان ادام

 به خانه که رسیدند نیاسان ایستاد تا نیاز وارد شود  

شده بود همان نیاسان جنتلمن روز های 

اولهمانی که گل عشق را در دل نیاز کاشت 

 هیچ کس در خانه نبود  

نیاسان قبل از رفتن خود به همه مرخصی داده بود تا خودش و نیاز تنها بمانند 

یک شب رویایی یک شام رویایی یه شب عاشقانه  همه چیز خوب شده بود 



همه چیز عاشقانه بود حتی با حال بد روحی نیاز حتی با جسم کوبیده شده نیاز 

 اگر عشق بود همه چیز حل بود... 

وسایلش را روی تخت گذاشت  نیاز به اتاقش رفت و 

لباس هایش را درآورد و عریان جلوی آیینه رفت تنش 

پر بود از جای کبودی ضرب شست دست نیاسان  اما 

 با همان وضعش لبخند نشست روی لبش 

حتی اگر نقش بود باز هم میلرزاند دل عاشق و محبت ندیده نیاز را  

بیرون آورد  دست از دلش برداشت و لباس های رنگ روشنی از کمد

 یک دست صورتی ملیح  موهایش را شانه زد 

 گل سری را که نیاسان برایش خریده بود را هم به موهایش زد 

گلش را روی پاتختی گذاشت و با دستمال دور گلدان را که خاکی شده بود را پاک کرد 

 روفرشی های سرخابی رنگ پوشید و از اتاق بیرون رفت 

و کانال های تلویزیون را باال و پایین می کرد  نیاسان روی مبل ول شده بود

 صدای پای نیاز را که شنید سرش را گرداند و گفت:  

_بیا خوشگله پیش خودم 

 بدو بیا بغلم  



و بعد آغوشش را باز کرد  

نیاز بین دوراهی مانده بود 

 برود یا بماند؟  

میرفت دلش که از همان موقعی که آغوشش باز شده بود دوان دوان به سمتش 

 اما عقلش... 

 تردید را کنار گذاشت و کنارش خزید  

دست نیاسان که گرد شانه هایش شدند سر روی شانه ی پهن او گذاشت و چشمانش را 

 بست و به ثانیه نکشید که خواب چشمانش را ربود  

نیاسان هم که محو فیلم شده بود با حس سنگین شدن سر نیاز و حس اینکه ممکن است 

 بیفتد به سمتش چرخید 

و وقتی دید که در خواب است سر از شانه اش برداشت و روی زانو هایش خواباند  

طوری به خواب رفته بود مه انگار مدت های دور و درازی بود که به خواب نرفته 

 یی شیرین آب جنس بی خبری بود بود و حال در رویا

چهره اش آنقدر کودکانه و مظلوم شد بود که نیاسان دلش نمی آمد دل بکند از نگاه 

 کردن به او 



و همین هم شد که او مدت طوالنی را خیره به چهره نیاز نگاه میکرد  

 همان صورت برگ گلی را مه بدجور تیشه زده بود به ریشه جانش  

مرش هم نگذشته بود گرد پیری بر چهره اش نشست و بود همانی که هنوز نیم ع

 کجا بود آن شادابی جوانی؟  

در پس کدام کوچه گم شده بود که اینگونه نیاز را زمین گیر کرده بود؟  

ال به الی گیسوان ابریشم مانندش چند تار سفید کاشته بود؟ چه کرده 

 بود با الماس در خانه اش؟  باالخره به خود آمد  

را روی دست بلند کرد و نیاز که خواب هفت پادشاه را میدید چنگ زد به لباس  نیاز

 نیاسان تا جایش محکم تر شود باید میرفت 

 باید دور میشد و فکری میکرد 

نیاز را که روی تخت گذاشت و خواست برود دست چنگ زده به لباس محکم تر شد 

 گویا حس میکرد  در اوج خواب هم حس میکرد  قرار بود برود ... 

اما مگر میشد نیاز دست مشت کند و او برود؟  

 شدن را که میشد... 



همیشه 

شدهبود اما 

 اینبار... 

کنار نیاز دراز کشید  به 

ره شد صورت دردمندش خی

 چرا اینقدر عاشق بود؟  

مگر اسیری بود که عاشق جالد باشد؟ 

 اگر... 

اگر آن دنیل به نظر نیاز بی همه چیز یک بار تنها یک بار روی نیالیش دست بلند 

 میکرد... 

آنموقع چه میکرد؟ 

 چرا سنگدل شده بود؟ 

عذاب وجدان مانند خوره روحش را میخورد 

 حاال که نیال بود... 

 دیگر حق نیاز عذاب نبود ... 

 اما نباید به هیچ کس میگفت 



حداقل تا زمانی که تمام گند هایی که زده بود به عشق نیاز را پاک میکرد  

 نباید مهتاج میفهمید 

همان مهتاج سنگدلی که بعد هر ضربه ای که به تن نیاز می نواخت خودش درد 

 میکشید  

 اگر میگفت مهتاج تا مرز جنون میرفت 

آنقدر که خودش را به در و دیوار میزد تا نیاز اورا ببخشد  

و اورا با قدرتی که داشت نیاز را از نیاسان جدا میکرد و 

او از این میترسید میترسید که نیاز دل خانه نباشد  در 

هوای خانه اش نفس هایش نباشد نیاز در خود جمع شد 

 هوا سرد بود 

گوشه ی پتو را گرفت و رویش انداخت 

 خودش هم سر روی بالشت گذاشت و خوابید  

 __ 

همه جا مه بود 

 جلویش را نمیدید  



دنبال کسی میگشت اما نمیدانست چه کسی 

 جلو تر رفت 

سرش را که باال آورد دنیل جلویش بود 

 کنارش... 

کنارش نیال بود 

 و نیاز... 

در چشمان همه شان سردی بود و بس 

 صدا کرد: 

 _نیاز...

رویش را برگرداند  

 دنیل به حرف آمد: 

_نابود کردی دخترم رو 

من با نیال اینکارو کردم؟  

نیال انتقام من از آرمان 

 بود... 

 اما نیاز ... 



 نیال ادامه داد: 

 _از تو بدم میاد 

از تویی که با یکی همجنس من مثل حیوون رفتار کردی 

 بدم میاد ازت.. 

 تو داداش من نیستی ... 

 یه حیوونی  

و در آخر جیغ نیاز در لحظه پرتاب شدن به دره بود که اورا از خواب پراند 

چشمانش که باز شد با دیدن سپیدی سقف مقابلش نفس آسوده ای کشید به 

 پهلو چرخید ... 

 جای نیاز خالی بود 

 از جا برخاست و به اطراف نگاه کرد 

میداد در بالکن باز بود و باد سرد پرده ها را تکان 

 به طرف بالکن رفت 



نیاز کف تراس روی سنگ های یخ زده نشسته بود و به بیرون نگاه میکرد 

پوستش مهتابی شده بود و لب هایش از شدت سرما کبود کنارش رفت و 

 نشست 

نیاز سرش را چرخاند و با دیدن نیاسان در خود جمع شد  

د دست نیاسان که به سمتش دراز شد برای نوازشش از جا پری

انگار تمام آن خاطرات بد یکباره به یادش آمد آن تحقیر ها آن 

 خیانت ها آن لحظه های دردناک  

تند تند پلک زد و اشک در چشمانش حلقه زد 

 گفت:  

_ببخشید  

 ببخشید  

االن میرم سر کارم 

توروخدا ولم کن 

ولم کن توروخدا 

 ... 

و روی زمین نشست و اشک هایش جاری شده بود 

 این بود جنون؟  این بود جنون عاشقی؟  



اگر این نبود پس حال نیاز چه بود 

 نیاسان نزدیکش شد 

 خواست درآغوشش بکشد که باز نیاز ازجا پرید  

انگار چیزی به نام انزجار در وجودش رخنه کرده بود و عشقش را به انزوا کشانده 

 بود 

غریبی بود خواستن و نخواستن  چه حال 

 عشق و نفرت  بی حسی و ... 

 بهترین کار دور شدن بود 

دور شدن و تنها گذاشتن نیاز با حس های ضد و نقیضش  

دور شدن و تنها ماندن خودش با نقشه برای آینده اش اما 

اگر با این حال آن هم در این سرما اورا تنها میگذاشت دل 

 خودش را چه میکرد 

دلش که حالش با حال نیاز یکی بود را چه میکرد 

چه شد که به اینجا کشید کار این عشق؟ 

 خودخواهی؟  مظلومیت؟  غرور؟  بی کسی؟ 

 انتقام؟



 باید میماند 

باید میماند و گندی را که زده بود درست میکرد 

خودش به لجن کشانده بود عشق پاک نیاز را 

 خودش شکسته بود تمام باور هایش را 

اال باید میماند و تمام نامردی هایش را مردانه جمع و جور میکرد ح

 نزدیک تر رفت 

 نیاز قدمی به عقب گذاشت: 

_دیگه نمیتونم  

تحمل ندارم 

 توروخدا  

میتوانست بی تفاوت بماند در برابر عجزش؟ 

 قبل تر ها حتی خوشحال هم میشد اما االن... 

در یک حرکت درآغوشش کشید  

 نیاز تقال میکرد 

 اما قرار نبود که از آن آغوش گرم خالص شود 

 راستی،اگر نیال پیدا نمیشد او اینگونه عشق را حس میکرد؟ 



اگر نیال پیدا نمیشد دلش برای نیاز و آن بغض همیشگی النه کرده در کنج چشم هایش 

 میسوخت؟  

 احتماال نه ... 

 قرار بود انتقام بگیرد 

حاال دست تقدیر چرخه بازی را برعکس چرخانده بود حرف دیگری بود که باعث 

 شده بود اینگونه تغییر کند 

باالخره تقال های نیاز تمام شد و او آرام گرفت در مامن امن آغوش نیاسان 

 نیاسان گفت:  

 _ببخشید  

ببخشید که اینقدر بد بودم 

 بسه دختر خوب 

ودتو ذره ذره میکشی  داری خ

 بیا منو بزن بکش  

اگه آرومت میکنه مرد نیستم اگه حرفی بزنم 

 فقط اینطور نکن با خودت 



یه غلطی کردم نابود شد این زندگی  

بیا کمک کن با هم بسازیمش  

هرکاری میکنم خوب شی  فقط 

 اینجوری نکن با خودت باشه؟  

نیاز آهسته سری تکان داد و خود را از آغوش نیاسان جدا کرد 

 حاال که نیاسان میخواست 

 حاال که مرد بد روزهایش میخواست  

 باید سعی میکرد 

تالش را به تمام زندگی اش که تنها نشسته بود و تماشا کرده بود بدهکار بود با اینکه 

عشق مرهم خوبی بود برای درد و زخم و گاها نفرت در جای جای وجودش بود اما 

 تمام مشکالت  به حمام رفت 

 باید خودش را میشست  

باید تمام غصه هارا میشست تا پاک شود 

مانند صفحه سفید یک دفتر هرچند پر از 

جای مداد پاک شده  اما باز هم بهتر از 

وضع حاالیش بود یک ساعتی را در 



حمام ماند خوب که پاک شد از حمام 

ت لباس آماده روی بیرون آمد یک دس

 تخت بود 

و بوی عطر نیاسان در همه جا خبر از حضورش میداد  

لبخندی هرچند کم هرچند سرد هرچند تلخ  روی لبش 

 نشست  

لباس عروسکی با دامن چین دار که لیمویی اش را گل های قرمز رنگ زینت داده 

 بودند 

 لباس هارا پوشید  

به عادت قبل موهایش را گیس کرد و روی شانه اش انداخت 

گردنبند نیاسان را از زیر لباس بیرون کشید تا همه ببینند 

ببیند با وجود همه چیز او باز هم مال نیاسان است  کفش 

 های عروسکی اش را هم پا کرد 

بیرون رفتنش از اتاق باید مصادف میشد با شروع تغییر در زندگی اش 

ت به همان عرشی که ناجوانمردانه از آن به زمین افتاده بود با بازگش

چیزی در نگاهش درخشید و در را باز کرد و این شروع تازه ای 

 بود... 



باید تمام خاطرات تلخ را دور می انداخت وگرنه 

گلوله ای میشدند و بیخ گلویش را میچسبید  سخت 

 بود ... 

 اما شدنی... 

برای عشق همه چیز شدنی بود 

 اما اگر حسودان میگذاشتند 

اگر تنها عشق بود در دنیا که دنیا بهشت بود 

 اما نفرت،کینه،حسادت و.... 

بوی خوش پاستا را هرچه به پایین نزدیک تر میشد حس میکرد 

نیاسان میتوانست مهربان باشد اما نمیخواست و حاال که 

 خواسته  بود...

میگشت  میز نیاسان با سردرگمی در یخچال به دنبال چیزی 

 به طور نامرتبی چیده شده بود و نشان از نابلدی نیاسان ... 

 نیاز گفت:  

 _دنبال چی میگردی؟  



و نیاسان که غرق در یخچال بود با شنیدن از جا پرید و سرش به یخچال خورد 

 نیاز نگران به سمتش پا تند کرد و گفت:  

 _خدا بکشه منو.... 

خوبی؟  طوریت 

نشد؟ میخوای بریم 

دکتر؟  کاش الل 

 میشدم ... 

 خوبی؟  

نیاسان که درد را احساس نکرده بود و تنها شوک بود که حالش را اینگونه کرده بود 

 گفت:  

_این حرفا چیه میزنی مثل پیرزنا  

 غرغرو کوچولو  

اوت به آن و بعد در یک حرکت خم شد و گونه استخوانی نیاز را که انگار گرد طر

 پاشیده بودند را گاز گرفت  

و انگار همه چیز به خیلی قبل تر ها بازگشت  

 به همان روز های خوب اول 



 همان روز هایی که اگرچه بازی بود اما بدجور به دل نیاز نشسته بود  

بعد از چند دقیقه ای دنبال بازی بی نتیجه نیاز که از نفس افتاده بود روی صندلی 

 آشپزخانه بیحال افتاد و نفس های عمیق و پشت سر همی کشید  

و نیاسان هم که انگار نه انگار تالش کرده بود راحت نشست و شروع به خوردن کرد 

نفسش که جا آمد به پاستا نیاز لیوان آب روی میز را برداشت و جرعه ای سر کشید 

 ها خیره ماند 

همان روز های بد نیاسان دستور داده بود پاستا درست کند و اوهم چاره ای جز 

 اطاعت نداشت  پخته بود 

 از آنهایی که انگشت هایت را هم با آنها میخوری  

اما نتیجه تمام تالش هایش ریختن آنها روی زمین و از رویشان رفتن بود و مجبور 

 کردن نیاز به خوردن آنها 

چند دقیقه ای بدون پلک زدن خیره پاستا شده بود 

و نیاسان هم بی توجه غذایش را میخورد حرکتی 

 از نیاز ندید 

 سرش را باال آورد و نگاه نیاز را دنبال کرد 



و همان پاستا های کذایی بودند که به او دهان کجی میکردند نیاز 

سرش را تکان داد تا از شر افکار آزار دهنده اش خالص شود 

چنگالی برداشت و شروع کرد به خوردن هرچند طعمش مانند 

 زهر بود برایش  

 اما باید میخورد 

و با هرلقمه توده بغض درون گلویش را فرو میداد 

 نیاسان گفت:  

_فردا صبح من نیستم، دیر هم میام،میسپرم اگه خواستی بزارن بری ساحل 

 اما لطفا فقط برو ساحل و نزار دوباره بد بشم  تهدید بود دیگر؟  

 آری،اما باز هم بهتر از اجبار همیشگی اش بود 

غذایشان را که خوردند نیاسان به اتاق کارش رفت تا کتاب های جدیدی را که خریده 

 د و اگر نکته جذابی داشت به خاطر بسپارد همیشه عاشق قلب بود بود بخوان

 عاشق همانی که گاهی تمام زندگی یک نفر را زیر و رو میکرد 

غرق میشد در واژه واژه کتاب که هر بخش را توضیح داده بود و او برای بار هزارم 

 هرکدام را میخواند 



همیشه روح خسته اش با شغلش آرام میگرفت  

نیاسان که به اتاق رفت نیاز تنها ماند میز را 

جمع کرد و به سالن رفت نگاهی از پنجره به 

بیرون انداخت  برف آرام آرام میبارید  لبخند 

 ذوق زده ای زد 

ر حاال که نیاسان باز مهربان شده بود دلش کمی از همان شادی های کودکانه ای که زی

 خاکستر درد هایش پنهان شده بودند میخواست کمی شیطنت کمی دخترانگی  

تا پشت در اتاق کار نیاسان رفت  

 اما مکثی کرد 

 نکند دوباره خشمگین شود؟ 

آخر اگر نمیرفت با دل ذوق زده اش چه میکرد که حرف نمیفهمید؟  

 با هزار تردید و ترس در زد نیاسان پاسخ داد: 

 _بیا تو نیاز  

 یاز از الی در به داخل خزید و مظلوم یک گوشه ایستاد ن

نیاسان که صفحه اش تمام شده بود قبل از ورق زدن سرش را باال آورد و رو به 

 نیاز گفت:  



 _چیکار داشتی عزیزم؟  

 نیاز با صدایی که به سختی شنیده میشد گفت: 

_میشه...میشه ... بریم زیر...برف؟ و 

 سرش را بیشتر در یقه اش فرو برد 

نیاسان به سختی دل از کتاب های محبوبش کند و از جا بلند شد 

 نیاز از هزاران کتاب برایش با ارزش تر شده بود 

 کاش...

 کاش نیالیش هم بود... 

 آنموقع خنده هایشان کامل میشد ... 

جوان میشد و هزاران اتفاق دیگر میفتاد آنموقع مهتاج هزار باره 

 گفت:  

_بدو برو لباس گرم بردار تا بریم  

خوب خودتو بپوشون کخ سرما نخوری 

طاقت مریضیتو ندارم  وقتی بیحال 

 میفتی یه گوشه... 



 و ادامه سخنش را خورد 

 چقدر حرفهایش فرق داشت با قبلش... 

روی آنها لباس های پشمی پوشیده بود و کاپشن قرمز رنگی 

کاله و شالگردن و دستکش هایش هم پوشید کمی از 

موهایش را هم از کاله بیرون گذاشت دلش کمی رژ 

 خواست 

از همان هایی که آن دختران هرشبی میزدند و صبح با لبانی بی رژ از خانه میرفتند  

 نه به آن شدت اما کمی هم بد نبود 

رژ روی میز را برداشت و آرام به لبهایش مالید  

 خوب شده بود 

شده بود مثل عروسک های چینی پشت شیشه مغازه ها 

 از همان هایی که بچه ها برایش پا برزمین میکوبند 

از بس لباس پوشیده بود به سختی راه میرفت مانند پنگوئن ها  

هم از اتاق بیرون رفت و منتظر نیاسان شد در همان حین 

 نیاسان از اتاقش خارج شد 

 با دیدن نیاز لحظه ای برجا ماند و بعد اخمی چاشنی صورتش کرد 



 :_چرا رژ زدی؟پاک کن ببینم... 

 خوشم نمیاد تو چشم باشی  

 همینطور با این لباس هات تو چشم هستی 

بعد هم دستمالی از روی میز برداشت و به نیاز داد او هم 

ا با ناراحتی پاک کرد تمام رژ دوست داشتنی اش ر

رضایت نیاسان برایش از هرچیزی مهم تر بود نیاسان 

 نزدیکش شد 

خواست دستش را بگیرد که نیاز ناخودآگاه دستش را عقب کشید 

 دست خودش نبود  

نیاسان دستش را مشت کرد و آنقدر فشار داد که رگ های دستش بیروت زدند نیاز 

نبال توجیهی میگشت و مدام لبهایش مانند هم که از حال نیاسان ترسیده بود به د

 ماهی باز و بسته میشدند  نیاسان غرید: 

 _هیس

هیچی نگو تقصیر تو 

نیستتقصیر خودمه  باید 



هم جورش رو بکشم 

 نترس  نترس خانومم  

 و بعد هم به راه افتاد و نیاز هم دنبالش روانه شد 

از حیاط پوشیده شده از برف رد شدند و به سمت پارکینگ رفتند 

هیچ خدمتکار و نگهبانی نبود و زندگی ساده تر چه شیرین بود 

 سوار ماشین شدند  

و نیاسان بعد از روشن کردن ماشین بخاری ماشین را روشن کرد 

میخواست به پارک نزدیک خانه نیاز را ببرد آنجا معموال خلوت 

یش دست نخورده و باز نیاسان آرزو کرد کاش بود و برف ها

 نیالیش هم بود 

نیاز با دست بخار های روی شیشه را پاک کرد و به برف نشسته بر زمین نگاه کرد 

خیابان ها خلوت بود و همه از ترس نشستن برف روی شانه هایشان در خانه ها پناه 

 گرفته بودند 

 و از پناه گرمشان پیاده شدند...  چند دقیقه ای نگذشته بود که به پارک رسیدند

چند زوج دست در دست با نگاه های عاشقانه بهم راه میرفتند و از دنیا اطراف بی 

 خبر بودند 



 نیاسان هم دست پشت کمر نیاز گذاشته بود و همگام شده بودند 

سوز هوا خیلی زیاد بود و از شدت سرما بینی نیاز قرمز و بی حس شده بود 

پارک بود که معموال پاتوق نیاسان بود نیاسان نیاز را به آن کافه ای آنطرف 

سمت حرکت داد تا بروند و نوشیدنی داغی بخورند  در این سرمای 

 وحشتناک برف بازی اصال نمی چسبید 

اما خب نیاز بود و آرزو هایش که دوشت داشت به حقیقت بپیوندانتشان  

 نیاز گه از دور کافه را دیده بود 

 این پا و آن پا کرد و در آخر با شجاعتی عجیب که از خودش سراغ نداشت گفت:  

_من میخوام برف بازی کنم 

 نریم تو کافه  

 نیاسان آمد جوابی بدهد که نیاز گفت:  

_اصال تو برو یه چیز گرم بگیر بیار  

 من همینجا میمونم توروخدا  

 و پا به زمین کوبید 

 بش نشست نیاسان طرحی از لبخند روی ل



میخواست داخل نشود تا نیاسان راضی اش نکند که داخل بماند 

 نیاسان سری تکان داد و جلو رفت 

 در همان حین که از نیاز دور میشد گفت:  

_مواظب باش زود میام 

 جایی نریا ... 

 و آرام آرام از نیاز دور شد 

نیاز هم به سمت نیمکت همان نزدیکی رفت 

 و نشست... 

با پاهایش به برف های زیر نیمکت شکل میداد که ناگهان به سرعت برق و باد 

دوطرف او دومرد مشکی پوش نشستند  آمد جیغ بزند که سریع دم دهانش را 

 گرفتند دست و پا میزد 

یکی از آنان دست زیر پاهایش انداخت و دیگری از جیبش دستمالی در آورد و روی 

 دهان نیاز گذاشت 

 تقال های نیاز تمام شد و بیجان روی شانه های مرد افتاد  و آرام آرام

نیاسان هم که دو ماگ قهوه در دستش بود و به سمت نیاز می آمد با دیدن آن دومرد 

 ماگ هارا به سمتی پرت کرد و دنبال مردها دوید  



و  اما تا آمد به آنها برسد آنها سوار ماشین شدند و راننده پایش را تا ته روی گاز فشرد

 به سرعت از او دور شدند 

نیاسان نفس نفس میزد و خیره به رد الستیک ها روی آسفالت بود 

 دو اسم در ذهنش پررنگ شد اول دنیل 

 و بعد از آن هم آن آرمان بی شرف 

خونش به جوش آمد و لگدی به سنگ جلویش زد 

 سریع سوار ماشین شد تا به خانه برود وقتش بود 

حاال که آنها بازی را شروع کرده بودند او باید ادامه میداد و میبرد 

 به جک زنگ زد و گفت:  

_سریع با تمام اطالعاتی که از دنیل و آرمان بدست آوردی بیا خونه  

 ترجیحا آدرس توش باشه  

میدونی که مدت زیادی رو بت وقت دادم  

نیاورده باشی بد میبینی  و بدون گرفتن 

کرد پایش را با تمام قدرت جوابی قطع 

 روی گاز می فشرد نفسش تنگ شده بود 



و تنها صحنه مقابلش نیاز بیجان روی شانه های مرد بود 

 پلکش میپرید ... 

 حاال گه داشت همه چیز درست میشد... 

 دوباره ورق برگشته بود و همه چیز خراب شده بود... 

 به خانه رسید... 

جک دم در منتظرش بود ماشین 

بیرون از خانه گذاشت  دررا  را

 باز کرد و به جک گفت: 

 _دنبالم بیا ... 

در اتاق کار نشسته بود و منتظر توضیحات جک بود 

 جک شروع کرد: 

 _دنیل ردشو گرفتیم همین شهره  

 آخرین ردی که ازش گرفتیم سمت غرب بوده  

آرمان هم همینطور اما اونو نتونستیم دقیق ردشو بگیریم  

 یه جورایی غیب شده  اما دنیل تقریبا ساکته  



بچه هامون تو پاساژ بزرگ غرب دیدنش  

 دنبالش رفتن و خیابونشو هم پیدا کردن  

اما گویا شک کرده و راهشو کج کرده و نتونستن خود خونه رو پیدا کردن 

 اما دنبالشن  

 اما آرمان خیلی مشکوکه 

حاال چیکار کردن که اینقدر عصبی؟  

 نیاسان آرام و پر حرص و پر درد گفت: 

_نیاز رو دزدیدن نیال رو 

پنهون کردن و گند زدن به 

 کل زندگی من 

 تا عصر باید آدرس خونه دنیل جلوی روم باشه  

آرمان رو هم تا فردا شب بهتون وقت میدم پیداش کنید  

ظه هم شروع شد وقتت  میدونی که از همین لح

 اشتباهی داشته باشی چی میشه؟  حاالم سریع برو  



و بعد به پشتی صندلی تکیه داد و چشمانش را روی هم گذاشت 

با صدای بهم خوردن در چشمانش را گشود و از جا بلند شد 

 خانه در سکوت مطلق بود 

انگار نیاز که نبود روح زندگی در خانه جریان نداشت  

 به سمت اتاق نیاز راهش را کج کرد 

انگار خانه حتی صدای هق هق های تنهایی اش را هم کم داشت 

وارد اتاق که شد هوای اتاق انگار نفسش را گرفت به ساعت 

 رسیده بود نبودن نیاز در کنارش؟  نه ... 

د چرا پس چرا دلش آنقدر دل تنگ بو

حجم حسرت هایش تنش را له میکرد 

 کاش... 

کاش کمی مردانگی مانده بود در وجودش وقتی همسرش نیاز بود 

 ... 

کاش آنقدر مرد بود که همخواب دیگری نشود و اخمش شود برای نیاز 

ضرب دستش لمس کند پوست لطیف نیاز را همان دستی که نوازش 

 میکرد دیگری را 



نیازی که همیشه نیازمند بود و همان یک ذره نازش را هم کاش کمی ناز میخرید از 

 در هم نمیشکست  

کاش باز زبانش آتش به جان نیاز نمی زد 

همان زبانی گه ناز میخرید از دیگری و 

 کاش کمی زود تر قدر میدانست 

بعد از سه روز سخت که هر دقیقه اش یک سال گذشت برایش آدرس را پیدا کرد 

ز را نفس نکشیده بود سه روز بود حضورش در خانه نبود  سه روز بود هوای نیا

 نگاه عاشق بیزارش روی او نبود سه روز بود در آغوش نگرفته بودش 

و حاال با تالش بسیار توانسته بود نیاز را پیدا کند 

ریش هایش در آمده بودند و موهایش ژولیده شده بود 

لباس هایش چروک بود و این یعنی اوج خستگی اش 

ی از نبود نیاز امروز روز موعود بود باید خستگ

 میرفت 

 باید مرتب و استوار میرفت 

حوله اش را برداشت و به سمت حمام رفت 

 تصمیمش را گرفته بود باید تنها میرفت 



نباید جان نیاز را به خطر می انداخت از 

آن آرمان موزی همه چیز بر می آمد اما 

مطمئن بود به خودش آسیبی نمی رسد 

 هرچه که نبود پسرش که بود... 

دوش سرسری گرفت و از حمام بیرون جست  برای اولین بار در 

زندگی اش استرس داشت  اویی که به خونسردی معروف بود حاال 

ت و پا میزد دکمه هایش را یکی پس از یک دیگری در اضطراب دس

بست  همان هایی که روزی دست ظریف نیاز میبستشان  به آدرس 

 در دستش خیره شد وسط جنگل بود و جایی دور از انسان به راه افتاد 

و با هرقدم به نیاز نزدیک میشد  

هیچکس نمیدانست تنها میرود نیازی 

راه  هم نبود که بدانند دوساعتی را در

بود تا رسید عمارتی پر ابهت در میان 

 انبوه درختان عجیب بود  

عجیب و شاید کمی هم ترسناک 

 زنگ کنار دررا فشرد  

 صدای ترسناکی گفت: 



_بله؟  

 محکم گفت: 

_به اون آرمان بی همه چیز بگو نیاسان اومده  

 به اون ناموس دزد بگو من اومدم زود باش 

صدای ترسناک قطع شد و بعد از گذشت چند دقیقه بعد در با صدای تیکی باز شد 

مه اطراف ساختمان را گرفته بود و صدای پارس سگ ها به گوشش میرسید 

 نگهبانان دررا برایش باز کردند پس میشناختش ... 

 تک پسرش را میشناخت  

 ت: در راهرو مانده بود که به کدام سالن رود که صدای کریهی گف

_بیا پسرم  

 بیا اینجا  

و نیاسان با دندان های روی هم فشرده راهش را به همان سمت کج کرد 

 دیدش ... 

 کابوس شب و روزش را... 

همانی که نابود کرده بود تمام جوانی و نوجوانی اش را 

 و چه زجر آور بود شباهتشان... 



 با تنفر در صورتش غرید: 

 _من پسر تو نیستم 

 بلندی سرداد و گفت:  آرمان خنده 

_اتفاقا پسر خودمی  

 کپی برابر اصل خودم 

از حال و روز دختر دنی پیدا بود 

 و بعد بلند گفت:  

_عین اون دنیل عوضی سگ جونه  

 تا االن باید میمرد اما ... 

دل نیاسان لرزید 

 گفت:  

_چیکار کردی باهاش؟ هان؟ 

 آرمان پاسخ داد: 

_چیه؟  مهمه؟ اگه مهم بود که اینقدر بال سرش نمیاوردی  

فکر کردی خبر ندارم؟  االنم حضورت اینجا اشتباهه  



برو بزار حسابمو با دنیل تصویر کنم نکنه عاشق شدی؟  

 نیاسان گفت:  

_عاشق نشدم...اما اینقدر بی غیرت نشدم که بزارن زنم تو چنگ توی بی ناموس باشه  

 ن کرد و لیوان در دستش را به سمت دیوار پرت کرد و فریاد زد: آرمان خشمش فورا

_من بی ناموس نیستم 

من فقط عاشق شدم 

میفهمی؟  عاشق مادر 

 اون 

تنها گناهمم این بود که اون با دنیل بود 

تنها گناهم اینه که اندازه اون پول نداشتم  

 اندازه اون قدرت نداشتم 

گناه من این بود که عاشق یه زن شدم که تنوع دوست داشت 

 میفهمی؟  

نیاسان پوزخندی زد و نگاهش را معطوف گلدان کنار سالن کرد 

 آرمان که دیگر چیزی جلودار خشمش نبود گفت:  

 _بیاین اینو ببرید کنار زنش 



ببینم اونجا چیکار میتونه بکنه این آقای با غیرت  

نیاسان این بار اشتباه کرده بود بد هم اشتباه کرده 

 بود نباید تنها می آمد 

انگار تمام عشق به فرزند در وجود آرمان خشک شده بود ریشه اش 

 حیوان شده بود یک حیوان بی همه چیز 

 حتی ... 

 حتی از حیوان هم پست تر شده بود 

نگهبان آمدند و زیر بازو های نیاسان را گرفتند  دو

و بردنش به همان زیر زمینی که نیاز در آن بود 

 همه ی راه را در خاطرش سپرد 

در اتاقک را باز کردند و اورا به داخل انداختند  

 اما به زمین نیفتاد و تنها چند قدمی جلو رفت 

 ی اش انداخت اتاق تاریک تاریک بود و بوی نم و خون چینی به بین

کمی که چشمانش به تاریکی عادت کرد چشمش را چرخاند تا نیاز را پیدا کند 

 قلبش تند و بی وقفه میکوبید 

 تمام تنش از نگرانی برای نیاز میلرزید 



و باز هم این فکر در سرش جوالن داد که اگر نیال پیدا نمیشد ندای قلبش اورا به سمت 

 عشق راهنمایی میکرد؟  باالخره پیدایش کرد 

توده ی مچاله شده کنار اتاقک صدای 

سرفه ی ضعیفی بلند شد سریع به 

سمتش رفت و کنارش زانو زد دستش 

 را زیر سرش گذاشت و باال آورد 

ی درز های آجر ها اتاقک را روشن کرد نور ضعیفی از ال

 انگار یک اتاق دیگر کنارشان بود 

 صورت نیاز پیدا نبود 

و زیر آواری از خون پنهان شده بود 

با آستین هایش صورتش را پاک کرد 

 قلبش تکه تکه شد از دیدن نیاز 

نیازی که خیلی وقت بود رخنه کرده بود در تمام جانش  

بود صورتش خونین  لب هایش ترک خورده و خشک

 و کبود بود 



و موهایش به صورت خونی اش چسبیده بود 

موهای روی صورتش را کنار زد دلش نمی 

آمد ضربه ای به صورتش بزند آنقدر که 

صورتش ضربه خورده بود آرام صدایش 

 زد: 

_نیاز...نیاز خانومی 

 نازم... نیازم ... 

خانومم  چشاتو وا کن 

عزیزم وا کن چشاتو 

 ن منو ببی

اما هیچ عکس العملی از سوی نیاز نبود چند دقیقه 

ای گذشت تا الی چشمان نیاز کمی باز شد  با 

 صدایی که انگار از ته چاه می آمد گفت: 

 _نیا...سان... 

 نیاسان با ذوقی آشکار جواب داد: 



_جونم؟ جونم دردت به جونم؟  

میدونی چقدر نگران شدم؟ 

 نیاز باز آرام گفت: 

 _اومدی... باالخره؟  

نیاسان اورا آرام در آغوش کشید 

 گفت: 

 _مگه میشه نیام؟  

 مگه میشه تو اینجا باشی و من نیام؟ 

نیاز لبخند سختی زد که از لبش خون جاری شد 

با دیدن خون روی لب نیاز دلش فشرده شد  

قسم خورد که حق آرمان را کف دستش بگذارد 

واهرش نبودند حاال دیگر تنها او و مادر و خ

 بلکه همسرش هم بد دیده بود از آن مردک 

چند ساعتی گذشته بود و نیاز بعد از چند روز سختی به خواب آرام و آسوده ای در 

 آغوش نیاسان رفته بود 



بدنش سرد بود و خبر از حال بدش میداد 

خبر از غذا نخوردن دو سه روزه اش 

 میدادموهایش را آرام آرام نوازش میکرد

انگار منبع آرامشش را دوباره یافته بود لبخند 

 کمرنگی روی صورتش جا خشک کرد  

در با صدای بدی باز شد و نیاز که تا آنموقع در خواب عمیقی بود از جا پرید  

 نگاهش لرزان شد و نفس هایش بریده بریده 

انگار تمام کابوس های دنیا به سمتش هجوم آورده بودند 

 زان بود چشمانش گرد و بدنش لر

 انگار دیگر حضور نیاسان را هم حس نمیکرد 

آرمان با دوتا از همدستانش وارد شدند و آرمان روی صندلی کنار اتاق نشست 

المپ را روشن کرده بودند تا چهره های کریهشان بیشتر ترس بیندازد در دل نیاز 

 بیچاره  آرمان گفت: 

 _به به ... 

 دوتا مرغ عشق 

 ی نداره متاسفانه  اما این عشق سرانجام



چون هیچوقت هیچ پیوند دوستی دیگه بین دنیل و آرمان بسته نمیشه  

 میفهمید که؟  

اشاره ای کرد که آن دو نفر به سمت نیاسان رفتند و اورا کشیدند به سمت دیگر اتاق 

 ترس نیاز هزار برابر شده بود 

 با چشم بر هم گذاشتن آرمان ضربه ای به شکم نیاسان زدند 

خواست دفاع کند که دو نفر دیگر هم از را رسیدند و از پشت دستانش را گرفتند دیگر 

 نمی توانست تکان بخورد نیاز جیغ کشید 

و اشک هایش نمکی شدند روی صورت زخمی اش  

ضربه دیگری به سینه آش کوبیدند دردی برای 

 نیاسان نبود 

اما عجز نیاز درد می انداخت به جانش  

 کرد نیاز التماس می

خودش را به پای آرمان انداخته بود و التماس میکرد با عشقش کاری نداشته باشند  

 آرمان گفت: 

_دست نگه دارید بعد 

 رو به نیاسان گفت:  



_میبینم که خوب مثل خودمی 

بدجور عاشقش کردی پسر 

نگاه چجوری التماس میکنه  

 دلم داره میسوزه  

اما چه کنم که سرنوشت اینو میخواد 

 وباره اشاره کرد ادامه دهند و د

ضربات بر جان نیاسان مینشستند و جان از تن نیاز میرفت 

 روی زمین بیحال افتاده بود و زمزمه میکرد: 

 _کاریش نداشته باشین  

تورو به معبودتون  هرکاری 

بگین میکنم اما با اون کاری 

نداشته باشین  التماستون 

 میکنم  و باز هم زجه میزد 

آرمان دوباره دستور داد کار را متوقف کنند 

 گفت:  

 _موضوع داره جالب میشه ... 



از اون توله دنیل این چیزا بعیده  

 فداکاری؟  هه... 

خیلی خب بزار ببینم چند مرده حالجی  

 یاال کفشامو ببوس  زود باش  

و نیاسان نعره ای از از خشم به غلیان افتاده در تنش  

 فریاد کشید: 

_نه نیاز  

 نه .... 

تو اینکار رو نمیکنی  تو 

اینقدر خودتو خار نمیکنی  

 تورو به عشقت قسم میدم 

و چه دیر قسم داد نیازی را که خم شد و کفش های آرمان را بوسید 

 از زور هق هق نفسش راحت باال نمی آمد بریده بریده گفت:  

 _ولش کن دیگه ... 

 من که... من که کفشاتو .... 

 ن قهقهه ای زد و گفت:  آرما



 _کافی نیست ... 

 کافی نیست عروسک  

و دوباره اشاره کرد که نیاسان را بزنند  نیاز دیگر رو به مرگ 

بود داشت میمیرد از شدت ضربه هایی که به تن مردش نواخته 

 میشد با آخرین توان هایش گفت: 

_منو نگه دار 

تا آخر عمرم 

اما ولش کن 

 بزار بره  

 کت نعره ای کشید و گفت:  نیاسان سا

_نیاز ساکت شو 

 ساکت...

التماس نکن نیاز و 

صدایش شکست 

 ... 

 _التماس نکن برای من 



 آرمان که دیگر تمام تنش از خوشی میلرزید گفت:  

_پیشنهاد جالبیه  

 خیلی جالب... 

 و شاید من قبول کنم 

 خودش را متفکر نشان داد و بعد گفت:  

_چون دیگه خیلی داری التماس میکنی قبوله. اوکی؟  

نیاز مطمئن سری تکان داد انگار جان جدیدی به 

 تنش تزریق شد 

 آرمان از جا بلند شد و رو کرد به نیاز و گفت: 

 _آخی، دلم برات خیلی میسوزه  

آخه قبول کردی تا آخر عمر پیش من باشی در ازای آزادی پسرم که با دوتا چک و 

 گه که میخورد خودم آزادش میکردم  لگد دی

 اینام به خاطر این بود که حرمت پدری منو شکسته بود 

حاال که دنیل داره میاد اینجا برام مهم نیست نیاسان آزاد بشه و بره لوم بده 

 مهم زجر کشیدن اونه ... 



 ولش کنین ... 

 نیاز نفسش حبس شده بود

 اما می ارزید به قیمت آزاد شدن مردی که برایش مردانگی نکرده بود 

آرمان سرخوش بیرون رفت و نگهبانانی که نیاسان را گرفته بودند هم پشت 

 سرش.... 

 یکی از آنان قبل از بیرون رفتن گفت:  

 _پنج دقیقه دیگه آماده باش ... 

در که بسته شد نیاز هجوم برد به سمت نیاسان که مثل ببر زخمی شده بود 

خواست در آغوشش پناه گیرد و برای آخرین بار ببوید عطر تنش را 

 دست نیاسان باال آمد که به صورتش بزند اما... 

 نیاز چشم بست و دست هایش را حایل صورتش کرد 

و دور نیاسان حلقه کرد اما وقتی خبری از ضربه نشد دستانش را برداشت 

اشک هایش در کسری از ثانیه پیراهن نیاسان را خیس کردند هق هقش را 

در گلو خفه میکرد و عمیق عطر تنش را می بویید چگونه میتوانست 



ساعتی را بدون نیاسان طاقت بیاورد؟ می دانست نمیشود و از همین هم 

 خوشحال بود نیاسان که میرفت  

 ر عمرش میماند و میمرد او هم طبق قولش تا آخ

خیلی اگر قرار بود زنده باشد یکی دو روز میشد که آن هم زیاد نبود  

 خوب بود دیگر؟ 

 نیاز در میان هق هق هایش گفت:  

_از اینجا که رفتی خوش بخت شی ها 

لطفا سعی کن خوشبخت ترین بشی 

میدونم بدون من میشه اما میخوام 

مطمئن شم رفتی بیرون اصالً 

 فراموش کن منو... 

باشه؟  اما خب یه 

 روزی  یه جایی 

یه یادی ازم بکن، باشه؟  

 عاشق شو... 



عاشق بمون  باشه؟  

ازت خواهش میکنم  

بهش محبت کن لطفا  

 نیاسان خفه شویی گفت و 

صدای قیژ قیژ در حال خوب بدشان را به هم زد 

 نگهبان گفت:  

 _زود باش... 

 وقت رفتنه ... 

 وقت جدایی بود. 

 وقت تنها شدن. 

 وقت رفتن نیاسان و ماندن نیاز بود 

 چه سوزناک!چه دل خراش! 

 نیاسان دم گوش نیاز زمزمه کرد: 

 _منتظرم باش!تحمل کن. 

 یگردم. زود بر م



 طاقت بیار . 

 و از جا بلند شد و از نیاز دور شد. 

وقتی او رفت نیاز در خود جمع شد و خیره به در ماند 

 اما خبری از باز شدنش نبود کمی دلش آرام گرفت  

کاش تا آن موقع که نیاسان قولش را داده بود کسی سراغش نمی آمد 

 میدانست اینبار نیاسان تنها نمی آمد 

اما باز هم میترسید خطری باشد برای نیاسان  

 آخر دیده بود اسلحه های به کمر بسته نگهبانان را 

آرزو میکرد کاش اگر قرار بود بالیی سر نیاسان بیاید طوری شود که او نیاید   

 نفس عمیقی کشید که تمام بدنش درد گرفت 

وز خورده بود از ضرب شست نیاسان هم بدتر بود ضربه هایی که در این چند ر

 تکانی خورد که آه از نهادش بر آمد 

تمام استخوان هایش درد میکرد و چه سخت بود که پناهش هم نبود 

 گوشی را برداشت و بی حوصله بله ای گفت 

از آن روز ها بود که دلش بدجور داشت گذشته هارا شخم میزد و حال او دگرگون بود 

 ای متوقف کرد: و صدایی که شنید زندگی اش را برای لحظه 



 _به به! احوال شما؟ 

 چند سالی هست خبری ازم نمیگیری!  

بی وفا شدی مرد!یه زن ارزش داشت دوستی مونو بهم بزنیم؟  

 اما حاال مهم نیست ... 

بحث ما سر چیز دیگه ایه، راستی چند روزه خبری از دخترت گرفتی؟  

 یا توگذشته هات غرق بودی؟ یا شایدم ... 

 دنیل دستش را محکم به میز کوبید و غرید: 

 _آشغال! 

 با نیاز کاری نداشته باش  

به جون خودش اگه یه مو از سرش کم بشه،خونتو میریزم  

میدونی که برام کاری نداره  آرمان پوزخند صداداری زد 

 و گفت:  

 _وای از ترس موهام سیخ شد!  



می فهمم، پس بدون حقه پا میشی  خیلی دل و جرات داری انگار. میدونی که کلک رو

از اون خونت میای بیرون و سوار ماشین جلوی در میشی تا بیای پیش دخترت  و 

 بعد خنده ای کوتاه کرد ادامه داد: 

_چقد مشتاقم ببینم اون لحظه ای رو که دخترت واقعیت هارو میفهمه و برای همیشه 

 ازت متنفر میشه و بعد...

 بنگ! 

دنیل با یک دست همه چیز را از روی میز پرت کرد به این طرف و آن طرف  

 باید میرفت 

 جان دخترش در خطر بود  

و او نوزده سال را به دخترش بدهکار بود 

کلتش را پر کرد و پشت کمرش گذاشت 

 ممکن بود خطش را کنترل کنند  

پس با خط دیگرش با زیر دستانش تماس گرفت تا خبر درگیری بزرگی که پیش رو 

 داشت را بدهد 

بعد هم از پله ها سریع پایین رفت،  با رسیدن به دم در دنبال ماشین مورد نظر گشت و 

 ______ نیاسان: ---با پیدا کردنش سوار شد ____



 _سریع بچه هارو جمع کن... 

سریع بریم   آماده باش بده به همه تا

 زود باش  

خودش هم کلت نقره ای رنگش را برداشت و خواست به راه بیفتد که صدایی در 

 ذهنش زنگ زد: 

قول بده خوش بخت شی -

 میدونم بدون من میشه  

 اما میخوام مطمئن شم ... 

 سرش را به طرفین تکان داد و رو به نیاز خیالی اش گفت:  

 _دیگه مطمئنم بدون تو خوشبخت شدن خیال خامه ... 

با هم خوشبخت میشیم  

 و به راه افتاد 

 در راه با خود فکر میکرد... 

عمیقا در فکر بود و داشت راه های متفاوت را برای بخشیده شدنش توسط نیاز پیدا می 

 کرد 



 میدانست نمی بخشد... 

 نه که نخواهد، نه!  

 و دل رحم بود... اتفاقا خیلی هم مهربان 

 اما نمی توانست! 

مگر میشد باعث و بانی تمام بدبختی هایی را که نوزده سال گریبانش را گرفته بود 

 ،ببخشد؟ 

چند دقیقه ای میشد که رسیده بودند و او در راهرو های پیچ در پیچ خانه دنبال اتاق 

 نیاز بود 

 ___ 

 صدای در آمد... 

از جا پرید و صورتش از ترس درهم شد 

چراغ اتاق باز روشن شد و چشمانش را زد. 

آرمان وارد اتاق شد و نگاهی به او که از 

ترس در خودش جمع شده بود کرد دلش 

حقیقتا برای او میسوخت که شده بود بازیچه 



ی درد های سه مرد و بی وفایی زنی که 

اگر تنوع طلبی را کنار میگذاشت هیچ چیز 

 اینطور نمیشد 

روی صندلی اش نشست و با نگاه خیره اش به نیاز سعی در نفوذ به او را داشت 

 اما هرچه بیشتر تالش میکرد، کمتر می یافت 

انگار نیاز آنقدر ساده بود که نیازی به کند و کاو نداشت 

 باالخره داشت زمان برمال شدن همه چیز میرسید  

خرین برگ این بازی گذشته را بازگو کنند و بعد قرار بود برای آخرین بار و برای آ

 پرونده اش را برای همیشه ببندند البته اگر میشد... 

 دنیل وارد شد  

نیاز نگاه نا آشنایی به او انداخت و بعد سرش را پایین انداخت 

 آرمان اشاره ای کرد که دنیل هم بنشیند 

میشد  گذشته بود آن زمان که جلویش بلند میشد و دوال و راست

 دنیل نشست ... 

آرمان شروع کرد و آرام آرام ضربه هایش را بر تن نیاز نواخت و دنیا را بر سرش 

 خراب کرد: 



 _خب،خب،خب 

 دیگه همه چیز باید مشخص بشه  

 خوب از کجا باید شروع کنیم این داستان شاه پریون رو؟ 

 دنیل گفت: 

 _دم در آوردی!آدم شدی! دم و دستگاه تشکیل دادی! 

 خوشم اومد... 

 فکر نمیکردم عرضه اینکارا رو هم داشته باشی. 

فکر میکردم تو قاموس تو فقط دزدیدن زن و بچه ی آدم تعریف شده  

 آرمان بر آشفت و گفت: 

_من؟من دزدم؟ من یا تو که نیال رو، دخترمو بردی؟ صحرا عاشق من بود 

 عاشق من!تو فقط براش بازیچه بودی  میفهمی؟  

 ز جا بلند شد و فریاد کشید: دنیل هم ا

_من بازیچه نبودم تا زمانی که تو نبودی 

تو به خودت جرات دادی بیای و عشق منو 



مادر بچه ام رو ازم بگیری  تو ی نفهم 

 دوست من بودی ... 

 میفهمی؟ دوست... 

و نیاز باز هم با تعجب به آن دو مرد نگاه میکرد در دل آرزو کرد 

که کاش بروند و جای دیگری دعوا کنند دلش میخواست در همان 

سکوت وهم انگیز اتاق تنها باشد و منتظر اما آن دو قصد رفتن 

نداشتند و نیاز باز هم مانند همیشه مجبور بود بی حوصله نگاهی 

عی میکردند با داد حرف هایشان را به به آن دو نفر انداخت که س

 هم بفهمانند 

دستش را از روی پهلویش برداشت و نگاهی به زخم نیمه بسته شده اش انداخت 

 بدجور میسوخت و دل میزد  

دوباره دستش را روی زخمش گذاشت تا کمی گرم شود و دردش شاید،کمتر شود 

نگاهش را که باال کشید نگاه نگران غریبه ی آشنا را روی خود حس کرد دنیل 

 بود... 

 اسمش را شنیده بود. 



اما نمی شناختش و در عین نشناختن گویا میشناختش  دنیل نگاه 

شست و دستش را به غریبه ی نیاز را که دید پشتش سرد شد ن

سرش گرفت و نگاه به زمین انداخت آرمان هم خسته از داد 

زدن های الکی نشست و نفسی تازه کرد  دیگر باید شروع 

 میکرد . 

 گفت: 

 _این قصه واسه آخرین بار میخواد گفته بشه  

واسه آخرین نفر که خونش مستقیم وصله به این داستان  

 باید تمومش کنیم دیگه ... 

 د چشمانش را بست و در خاطراتش غرق شد  و بع

 اما قبل از اینکه او شروع کند دنیل لب هایش را باب کرد و شروع کرد:  

 _چند سالی بعد از انقالب ایران بود که  برگشتم اونجا 

 کارایی تیمه تمومی داشتم که باید انجام میدادم  

اما برای رفع خستگی سفر طوالنیم تصمیم گرفتم به یکی از مهمونی های اون زمان 

 برم تا کمی سرحال بیام  



چون از روز بعدش باید کارامو شروع میکردم 

اولین بار صحرا رو اونجا دیدم  نگاه همه بهش 

 بود 

بدجور دلبری میکرد و با رفتاراش همه مردا ی اونجا رو روی انگشت میچرخوند  

 اما هیچ کسی جرات نداشت بره و عرض ادبی بش بکنه  اما منم هر کسی نبودم 

 هزاران نفر خاطر خواه من بودن و همین هم اعتماد به نفسمو باال برده بود 

و اونشب تنها کسی که تونست به اون الهه زیبایی نزدیک بشه من بودم و حاصلشم شد 

 یه رابطه  

میشد و رو به ازدواج میرفت  یه رابطه که کم کم داشت عاشقانه 

 یه رابطه ی نوپا  

تا اینکه یهو همه چیز عوض شد 

 بد شد 

 سخت شد 

دیگه اون صحرا نبود 

 تا اینکه یهو غیبش زد 

 اصال انگار آب شد و رفت تو زمین 



 اون با بچم

بچه ای که از روی هوس اومده بود توی این دنیای کثیف و من وقتی فهمیدم 

 وجودش رو که دیگه صحرا نبود 

 و تموم ترس من از بین بردن تو بود 

چشمانش را باز کرد و چشم دوخت که نیاز که مبهوت به او نگاه میکرد  

 اصال انگار مرده بود و نفسش هم نمی رفت  باورش نمیشد  

ی بود پدری را که نمی شناختی در عرض کمتر از یک ساعت ببینی و باور نکردن

 حتی از خاطراتش را هم بشنوی  

و بدانی که سالهاست تورا میشناخته و کاری برایت نکرده  

 دردناک بود 

مثل درد همان روز هایی که نیاسان خوبش رفته بود 

 شاید نه به آن دردناکی  

اما دردی داشت که دیگر واقعا داشت نیاز را نابود میکرد 

 پلکش میپرید و چشمانش دو دو میزد آرمان ادامه داد: 

_چیزیو که تو نمیدونی این بود که قبل از تو من همه چیزش بودم 

قبل از وجود تو و مهتاج فقط من و صحرا بودیم  دوتا عاشق 



ا ساختن رویا ها دیوونه ی آس و پاس که فقط تو رویا بودن ام

 پول میخواست 

که انگار شانس در خونه رو زد و مهتاج عاشق من شد 

 مهتاج که دختر یه تاجر فرش پولدار بود 

یکی دو ماه قهر و آشتی داشتیم با صحرا تا بزاره یکم مخ مهتاج رو بزنم و پولی 

 بدست بیارم 

باردار شد  که باز از شانس بد، کار به ازدواج کشید و به سرعت هم مهتاج

اما هیچ عشقی نداشتم و وقتم رو با صحرا پر میکردم  اونم خام شده بود و 

 دنبال پول مهتاج بود  

قرار بود انقدر عاشقم بشه تا پوالشو بده به من و بعدم با صحرا فلنگ رو ببندیم  

چندین سال گذشت و توی اون مهمونی لعنتی تو و صحرا گند زدین به عشق پاک من 

 ود  نه سال ب

نه سال بود منتظر بودم که موقعش برسه اما تو گند زدی به عشقم  

دیگه فقط پول مهتاج رو نمی خواستم  تو هم باید پوالت مال من 

 میشد 

تا اونقدر پولدار میشدم که صحرا رو بی نیاز کنم  

 پس اومدم تو دار و دسته تو 



یه مرد آس و پاس با یه زن پولدار و یه پسر نه ساله  

کم پا گرفتم و شدم دست راستت  و اونموقع بود کم 

که صحرا با یه بچه اومد  با یه بچه تو شکمش و 

 اشک تو چشمش  عشقش به من و ربطش به تو

 میخواست بیاد بت بگه 

میدونست دوسش داری و سریع عقدش میکنی و نه مثل من که 

 ... 

 اما نذاشتم  

چند سال دیگه هم صبر میکرد حل بود دوباره 

خامش کردم که به تو چیزی نگه براش نقشه 

 ها چیدم تا فقط دست تو بهش نرسه 

قرار شد با یکی ازدواج کنه تا بچه تو گندش در نیاد که حرومه  

با یکی که ازش پایین تر باشه و بعد راحت بتونه طالق بگیره  

ه با اون بمونه  و همین شد و تا اون زمانی که مشکالتم حل ش

که صحرا آب شد و رفت تو زمین  و تو در به در گشتی و 

 نتونستی پیداش کنی  



بازم نشد که زود مشکالت حل بشه و اینبار هشت سال طول کشید  

 تو نابود شده بودی از دوری دخترت  اما من برام مهم نبود 

 کینه داشتم ازت و میخواستم به زمین بزنمت  

ع من بودم و یه پسر پونزده شونزده ساله و یه دختر ده ساله  اونموق

 دوسال بزرگ تر از دختر تو و... 

حرفش را قطع کرد و سکوت کرد 

خسته شده بود از شخم زدن گذشته  

و نیاز بود که با بغض خفه کننده 

ای که قصد شکستن نداشت به 

دنیل خیره شده بود  همه اش برای 

عشق این مرد به مادرش بود؟ 

همه ی درد هایش؟  دلش کمی 

 خواب میخواست  

ن میکنند و جلویش را خرما از آخ ها که صبح قاب عکسش را با ربان مشکی تزیی

 میگذارند 

دنیل همانطور که چشم دوخته بود به نیاز مات ادامه داد داستان تلخی که زندگی نیاز 

 را جهانی بی الف کرده بود: 



_همون زمانا بود که مهتاج ساز رفتن پیش خانوادش رو کرد و تو نمی تونستی از 

 اون عشق لجنت دست بکشی برای همین هم نه آوردی  

 هزار بار مهتاج رو پیچوندی و شک کرد  

برای همین هم اون روز نحس دنبالت اومد و تو و صحرا رو با هم دید  

دید و پا گذاشت روی   دید و پا گذاشت رو تموم عشقش نسبت به تو

 انسانیتش و دخترم رو برد برد و زندگیشو نابود کرد  

یک سالی گذشت، با خبر شدم که چی شده  

 پیدا کردن مهتاج سخت نبود 

 یه هفته ای پیداش کردم اما نمیشد خطر کنم  

مهتاج عین یه شیر زخمی شده بود و اگه دست از پا خطا میکردم نیاز رو میکشت  

 ر به یر میشدیم پس باید ی

و یه روز که نیال رو برده بودن پارک دزدیدمش  

اونموقع بود که دیگه مطمئن بودم بالیی سر نیاز نمیاد 

با مهتاج یه قرار گذاشتم  قرار بود نیاز رو بیاره  نیال 

 رو تحویل بگیره  اما نیاورد 



من و نیال و مهتاج تو یه اتاق تنها موندیم و همه نگهبانا بیرون  

 اشق نیال شده بودم تو همون چند روز  ع

اما برای ترسوندن مهتاج اسلحه گذاشتم رو سرش و وقتی مهتاج هرچی گفتم نه آورد 

 کمی سر اسلحه رو کج کردم و...  

 شلیک! 

با صدای شلیک نیال از ترس جیغ زد و از ترس از هوش رفت 

 یه بچه یازده ساله بیشتر نبود که ... 

و مهتاج که دل دیدن این صحنه رو نداشت روشو برگردوند و با فکر به اینکه دخترش 

 رو کشتم از اونجا بیرون رفت 

اونموقع دیگه من جون بچه شو بهش مدیون بودم  

 با اینکه نزده بودم ... 

 اما ... 

 دیگه نتونستم پا پیش بزارم  

میدونستم دخترم تو رنجه  

 تو درده  



 یه  تو سختی و تنهای

اما دیگه نمیتونستم کاری کنم  

 اینم شد یه قرار نا نوشته بین ما 

من دخترش رو ازش پنهون کردم و اون دخترمو ازم گرفت  

اگه قرار بود دوباره معامله کنیم همه چی عادی نمی شد  

 مرد و مردونه نمیشد  

میدونم شاید دلیل موجهی نباشه برا زندگی از دست رفتت 

آدم براب بقیه سخته  اگه تو هم جای  اما درک منطق ما

 من بودی همین کار رو میکنی  

و این هم آخر داستان ما بود و بقیش رو میدونم مو به مو تو ذهنت ضبط شده 

در به شدت بهم خورد و فضای غمگین را بهم زد یکی از نگهبانان با هول 

 و استرس گفت: 

 _آقا!آقا! 

 از پشت زدن... 

نصف بچه ها زخمی شدن  

دارن همه رو درو میکنن  



پسرتون رو دیدم با افرادش 

... آرمان بر آشفت و آنقدر 

تند از صندلی بلند شد که 

صندلی از پشت افتاد و با 

 صدای بدی به زمین خورد 

اما نیاز با آن صدا هم به خودش نیامد 

 انگار در دنیای دیگری فرو رفته بود 

شد و ابتدا نگاهی به نیاز انداخت و بعد اتاق را ترک کرد باید دنیل هم از جا بلند 

بیرون را چک میکرد تا اگر امن بود نیاز را بیرون ببرد از آن جهنمی که آتشش 

 بدجور اورا میسوزاند  کلتش را در آورد و بیرون رفت 

نگاهی به اطراف کرد و وقتی مطمئن شد به داخل بازگشت  

سعی در نفوذ به زمین را داشت   سمت نیاز رفت که با نگاهش

 کنارش زانو زد و دست به بازویش گرفت 

تکانی به نیاز داد که اورا کمی به خود آورد و همین هم باعث شد که نیاز جیغ بلند و 

 هیستریکی بزند و ... 

نیاسان در میان خانه سعی در بیاد آوری راه اتاق داشت که با شنیدن صدای جیغ 

 هم نیاز به سمت صدا روان شد چه صحنه عجیبی بود!  های بلند و پشت سر 



دویدن مردی در میان بوی باروت و دود، در میان صدای شلیک گلوله و پر و خالی 

شدن خشاب برای رسیدن به عشقش تا آرامش کند به اتاق که رسید در نیمه باز را 

 به دیوار کوبید  با دیدن دنیل همه چیز متوقف شد 

صدا 

هاحرکت 

 ها 

 انگار فقط او بود و دنیل  

حتی نیاز را هم برای لحظه ای فراموش کرد 

 پلکی به هم زد  

موقع تصویه حساب نبود وقتی نیاز آنگونه محتاج حضور و حمایتش بود 

 جلو رفت و در کنار آن دو زانو زد 

دست دنیل را از بازوی نیاز کنار زد و او که بدنش میلرزید و حنجره اش خش دار 

 از جیغ هایش را در آغوش کشید   شده بود

 دلش ریش شده بود از شور بختی دخترک بی پناه در آغوشش 



نمیدانست چه گفته اند به او که اینگونه بیتابی میکرد پریشان و ترسان شده بود 

دست روی موهایش کشید آرام دم گوشش نجوا کرد  آنقدر که بدنش آرام شد 

 صدای شلیک کمتر شده بود  

 نیاز آرام شده انداخت و گفت:  نگاهی به 

 _خوبی؟ 

 میتونی راه بیای؟  

نیاز به سختی سری تکان داد 

 حالش عجیب بود 

 شوک!

 ترس! 

 آرامش!  

 گنگی عجیبی وجودش را گرفته بود 

از جا با کمک نیاسان بلند شد و آرام آرام قدم برداشت 

 توانی برای راه رفتن در پاهایش نبود... 

 تنش را به نیاسان تکیه داد و با او هم قدم شد... 



در میان بوی باروت نفس کشیدن عطر نیاسان لطفی دیگر داشت و 

 شاید آغوش گرم او ذره ای توان به پاهایش میبخشید. 

پاهایی که روی زمین کشیده میشدند و به سختی وزن اندکش رل تحمل میکردند  

 دنبال کلمه ای میگشت 

 ای متفات برای حرف زدن ، حرف زدن با نیاسان... دنبال واژه ه 

حرف زدن با اویی که در عین نامردی کردن در حق او مردانگی را تمام کرده بود 

 و گویا کلمه ها را چشمانش پیدا میکردند... 

 چشمانی کبود و خسته... 

شاید کمی حق میداد به نیاسان  حاال که 

 همه چیز را فهمیده بود شاید کمی بیشتر

 از کمی به او حق میداد 

به نیاسانی که میدانست عاشق مادرش است و به احتمال عاشق خواهری که سال ها از 

 او به ناحق گرفته شد  

و جایش نیازی را داشت که به دردی نمیخورد 

میتوانست ببخشد بدرفتاری های نیاسان را  اما 

 کار های دنیل را هرگز!  



 سرش را پایین گرفته بود 

 اما از زمین تا آسمان را زیر چشمی دید میزد...  

مرد های افتاده به خاک و خون 

 مرد هایی اسلحه به دست  

 و باز هم آغوش گرم مردی که اورا گرفته بود  

 شاید سردیه خاک ایهام بخش کلمه ای باشد و شاید هم گرمای آفتاب.... 

اما چشمان نیاسان تنها نظاره گر عشقش بود  

 نجات جان خودش را از یادش بُرده بود عشقی که 

 عشقی ک گوش هایش را برای شنیدن صدای تفنگ و گلوله کر کرده بود... 

 عشقی ک تنها درمانگرش آغوش نیاز بود... 

 آغوش همان بی پناهی که عاشقانه پناهش شده بود  

ت نیاسان همانند سپری در برابر خطر از نیاز محافظت میکرد و حواسش پرت به نجا

 جان او بود  

 جان او جان خودش شده بود  



چشم هایش کور شده بود دشمن را ندید که سالحش را بر قلب خودش نشانه گرفته 

 است... 

 اما نیاز او را دید... 

او همه ی خطرات بر علیه نیاسان را میدید  

 باالخره کلمه ای پیدا کرد 

کلمه ای پر معنی اسم او  

``نیاسان`` اما برای ادَا کردنش 

 دیر شده بود... 

 گلوله از تفنگ رها شده بود... 

 وقتی برای حرف زدن نبود... 

به جای بیان آن واژه ، کلمه اش را عمل کرد 

خودش را به سرعت جلوی نیاسان انداخت و 

تیری ک قب نیاسان را نشانه گرفته بود  

 از فرو رفته بود... حال در قلب نی



و نیاسان از گلوله تنها شدت برخورد نیاز به خودش نصیبش شده بود 

تن نیاز محکم به تن نیاسان خورد صدای شلیک ها قطع شد عمارت 

 در سکوتی عجیب فرو رفت 

نیاسان مات نیاز بود که شده بود سپر بالی جان او و بالگردانش شده بود 

فرو رفته بود انگار تمام درد زخم هایش و نیاز گویا در خلسه ای عجیب 

 رفته بود انگار تنش پر شده بود از درد بی دردی بی حسی بی وزنی 

فقط سینه اش سنگین شد و از شدت درد تمام درد هایش را فراموش کرد بی 

وزنی آرام آرام تن بی جانش غلبه کرد و به شدت و با زانو به زمین خورد 

 ه جلویش بود هنوز نیاسان مات گل پرپر شد

گل سرخی که هزار بار زیر پاهایش له کرده بود و او با تمام عشق خود را سپر بال 

 کرده بود 

خون در میان خاک می غلتید و نیاز بود که ناز خاک را میخرید و لحظه به لحظه به 

آن نزدیک میشد تا ول شود روی آن چشمانش نمیتوانستند خوب ببینند دیدش تار شده 

 بود 

چشمانش روی هم می افتادند و او به زور باز میکردشان برای دیدن آخرین چیز ها 

 و شاید آخرین تصویر، تصویر نیاسان باشد ... 



صدای کالغی سکوت را بر هم زد صدای 

نحسی که خبر از اتفاق ناگوار میداد و 

باالخره نیاسان به خود آمد او هم مثل نیاز 

 روی زانو هایش افتاد 

توانی در پاهای نیاز نبود که روی زانو ها بماند اما دیگر 

 نیاسان ناباور پلک میزد نیاز بود؟ 

همان نیازی که به جنون کشانده بودش؟  

 همان نیاز ساکت؟  

 آن نیاز ساکت و عاشق بود؟ 

پس چرا شباهت نداشت این دختر در خاک و خون غلتیده با آن نیاز لپ قرمزی که با 

و به کوچکترین چیزی سرخ و سفید میشد؟   اشکی در کوچکترین چیز راضی بود 

 چشم نیاسان جمع شد و اجازه ای برای ریختن گرفت دست هایش میلرزید ... 

 نیاز خونین را به آغوش کشید  

 مثل ماهی بیرون از آب نفس نفس میکشید و شاید نفس آخر را ... 

 نیاسان زمزمه کرد: 

 _نیاز ... 



 نیاز با لب های خشکیده،ورم کرده و خونی اش زمزمه کرد: 

_یادته داشتی میرفتی... گفتم بی من خوشبخت شو؟  

یادته... گفتم عاشق باش؟  گفتی 

 برمیگردی...برگشتی ... 

 اما االن وقت رفتن منه ... 

 اینبار دیگه برگشتی نداره ... 

 خوشحالم که...یه کاری برات تونستم بکنم... 

 دوست دارم... خیلی 

 متاسفم برای...نیال... 

 ببخشم... 

 ببخش که ... 

 و در حالی که چشمان زیبایش بسته میشد زمزمه کرد: 

_منو حاال نوازش کن که 

این فرصت نره از دست 



شاید این آخرین باره که این 

 احساس زیبا هست 

و نفس هایش تمام شد و گویا به آرزوی چندی قبلش رسید 

 بود فریاد پر درد و مردانه نیاسان... و چه دل خراش 

 نیاز را تکان میداد و با عجز تقاضای تنها لحظه ای نفس کشیدن را داشت 

اما انگار نیاز خیلی خسته بود که  خواب عمیقی از جنس مرگ را داشت تجربه میکرد 

 چه سخت بود 

چه سخت بود تمام زندگیت جهنم باشد و آخر هم به آرزویی کوچک نرسی 

 آرزوی تنها یک نوازش... 

یک نوازش عاشقانه و از سر محبت صدای آژیر آمبوالنس 

در سرش پیچید و چه سخت بود جدایی از اویی که تازه 

قدرش را دانسته بود دستان دو مرد نیاز را از او جدا کردند 

 داشت زل زده بود به دستان خونی اش توان تکان خوردن ن

 خونی که جاری خون خودش ریخته شده بود 

 *عاشق که باشی  



جان میدهی برای معشوقت مه مبادا خاری کف پایش برود 

عاشق که باشی  میمیری تا لحظه ای نفسش قطع نشود 

عاشق که باشی دیوانه میشوی  مجنون میشوی  عاشق که 

 باشی* ... 

 ش نشست دستی روی شانه ا

نگاهش را از دستش باال کشید و به صاحب دست نگاه کرد 

 دنیل بود 

مرد منفور روز های نوجوانی اش 

مرد قاتل خنده های خانواده اش  

وقتش بود وقت تصویه حساب از 

جا برخاست  خونش جوشید 

زندگی خودش به کنار زندگی 

مادرش به کنار زندگی نیالیش به 

 کنار  

 ندگی نیاز بگذرد اما نمیتوانست از ز



دو دستش را به سینه دنیل کوبید 

چند قدمی به عقب پرت شد  

 دوباره و دوباره زد 

آنقدر که دنیل پرت شد و به دیوار کوبیده شد 

 غرید: 

 _تو! 

 توی کثافت! 

 توی آشغال! 

 تو گند زدی به همه  

تو و اون هوسات، تو و اون گند کاریات  

 من به کنار! 

 مادر بدبختم به کنار! 

 خواهرم که ندیدم بزرگ شدنشو به کنار! 

د آخه لعنتی اون نیاز چه گناهی داشت که پرپر شد واسه کارای تو 

 آره! از من دفاع کرد!جونشو جای جون من داد! 



 اما اگه تو و کارت نبودین اینطور میشد!  

 هان؟ 

اگه تو و صحرا نبودین نیاز اینطور میشد؟  

ن اینطور عقده ای میشدم؟ من چی؟ م

 اینطور میشد زندگی نیاز؟  

 اوت حق زندگی نداشت؟ 

حق یه زندگی خوب و یه لب پر خنده؟  

حق داشتن یه مرد عاشق؟  حق داشتن 

پدر و مادر خوب؟  این حقش بود؟  

 صدایش شکست... 

 خودش هم روی زمین آوار شد  

و برای اولین بار زمین و زمان صدای گریه ی مردانه اش را شنیدند  

 و این شاید شروع تاوان دادنش بود 

به سختی از جا بلند شد و بی رمق و تلو تلو خوران به سمت در رفت 

 آنقدر حالش بد بود که راننده برای راه رفتن کمکش میکرد گفت: 



_ببرم بیمارستان  و خود را در 

ماشین انداخت گویی از جنگ 

برگشته بود واقعا هم از جنگ 

باز گشته بود جنگ با خودش  

 با دنیل  با آرمان  با خاطرات  

و با رفتن نفس های نیازی که باخته بود  

 ماشین مه از حرکت ایستاد پیاده شد  

شت  حالش زار بود و همین هم همه را به نگاه وا میدا

 دستی به صورتش کشید و وارد شد 

لب هایش از هم باز نمیشدند که سخنی بگوید  

 دلش هوای عمویش را کرده بود 

باید به او زنگ میزد تا بیاید و شاید کمی تسکین دردهایش باشد  

اما اول باید حال نیاز را میپرسید  جایی درست نزدیک قلبش 

 فته بود درد میکرد انگار گلوله سینه اورا هم شکا

به سمت پذیرش رفت تا حال نیاز را بپرسد اما قبل از آن افسری را که با او به آن 

عمارت نحس آمده بود را دید و راهش را به آن سمت کج کرد  افسر پلیس بدون 

 پرسیدن سوالی از جانب نیاسان شروع کرد: 



 _اتاق عمله  

حالش خیلی خوب نیست  یا 

بهتره بگم اصال خوب نیست  

ن زیادی از دست داده  خو

زخماش عفونت داره  البته اینا 

 حل میشن  

 اما گلوله خیلی نزدیک قلبشه و این اوضاع رو وخیم کرده  

طبقه دوم سمت راست ته راهرو اتاق عمله  

 برو ... 

ما هم دیگه بریم به پروندمون برسیم  

 و بعد از او دور شد 

 سمت اتاق عمل راهی شد و در پله ها به آلبرت پیام داد: 

_بت نیاز دارم 

 بیا ... 



و روی صندلی های پشت اتاق عمل نشست  

سرش را آونگ وار به دیوار پشت سر میکوبید  

 درک میکرد ... 

حاال دیگر درک میکرد حس چشم انتظاران اتاق عمل را وقتی با عجز از او خبر 

 بود از همه از دنیا  بی پناه بود  خوش میخواستند  خسته

دلش دست آویزی میخواست تا به آن چنگ بزند و خود را از منجالب کارهایش 

 بیرون بکشد  

نمیدانست چند سال است که اورا صدا نزده  اما 

 باالخره دل به دریا زد و زیر لب زمزمه کرد: 

 _خدا! خدا!خدا!

چند ساعتی گذشته بود و او سروپا انتظار شده بود تا دکتر بیرون بیاید و بگوید مشکلی 

 نیست 

 اما هیچ خبری نمیشد  

چشمانش را که میبست تصویر خونی نیاز جلوی چشمانش جان میگرفت و واقعا 

 جانش را میگرفت تصویر اوج عجز نیاز... 



تصویر درد کشیدنش 

تصویر فداکاری هایش 

 و ... 

 نها زجرش را صدبرابر میکرد ای

زجری را که میدانست مستحق آن است و میدانست ممکن است ادامه داشته باشد 

 ثانیه ب ثانیه میگذشت  دقیقه به دقیقه... 

 یک یک یک یک یک... 

 دو دو دو دو دو... 

برای نیاسان هر ثانیه یک ساعت طوالني بود   

اما شاید برای دکتر هر ساعت یک ثانیه 

 .. بود.

 راه روي بیمارستان را میشد با کِف کفش هاي نیاساْن فرش کرد... 

چشمانش منتظر بودند  

شاید منتظر دیدن نیاز  

شاید هم منتظر دیدن 

 دکتر... 



 فرقی نمیکرد 

 او منتظر شنیدن یک خبر بود، خبری دلگرم کننده...  

 اما حرف های دکتر ریسمان دلش را به یک باره پاره کرد... 

 توان شنیدن حرف هایش را نداشت... 

 اگر هم داشت یک جمله گوش هایش را کر کرده بود... 

 *عمل سختي داشت... 

تیر خیلی نزدیک قلبش بوده  

 فعال بیهوشه  

نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته* انگار زمان در 

یک جا متوقف شده بود  یک جمله تکرار میشد 

به ی *تیر نزدیک قلبش بوده* صدای عقر

 ساعت  گذر آدمها  

 ولی ثابت ماندن در یک مکان و یک زمان 

 در همین اوضاع صدای یک پرستار نیاسان را به خودش اورد 

 اقا اقا..  -



نیاسان مات و مبهوت به او نگاه کرد 

 صدا ها برایش گنگ بودند 

و تنها چیزی که میدید حرکت پاندول وار گردنبند اهدایی خودش بود  

ی که میشنید جمله تاسف وار دکتر بود دستش را که و تنها چیز

گویی خشک شده بودرا باال آورد گردنبند خونی را گرفت و در 

دست فشرد روی صندلی نشست و به دیوار روبه رویش زل زد تیر 

 نزدیک قلبش خورده بود؟ 

تیر از تفنگ مرد رها شده بود؟یا از کلت غرور و خودخواهی نیاسان؟ 

گلوله هایی که هرروز به تن و روح نیاز میزد را نمیدید و دردی نبود 

 همان گلوله های هرروزه  

پس چرا این یک گلوله اینقدر درد داشت؟  

برانکارد از در اتاق بیرون آمد قدرت 

 بلند شدن نداشت  

ود به چشمان بسته نیاز نگاهش را دوخته ب

 همان چشمان پرفروغی که بی فروغ کرده بود 



به لب های اناری اش نگاه کرد که حاال انگار گرد تنهایی بی رنگش کرده بود 

برانکارد که از جلویش رد شد اشکی از گوشه چشمش اذن ریختن گرفت از 

 دور قامت آلبرت را دید  تکیه گاه نوجوانی اش بازگشته بود 

 تی دست به دیوار گرفت و از جا برخاست  به سخ

 آلبرت از کنار برانکارد که رد میشد نگاهی عمیق به نیاز بی هوش انداخت  

چشمهایش را به سمت دیگری انداخت و از دردی که روی شانه های نیاز میدید و 

 روی شانه خودش هم حس میکرد دست مشت کرد 

نقش بر صندلی ها شد  و همان دست فرود آمد روی صورت نیاسان و او

 مثل همیشه نبود که با آن سیلی تنها صورتش کج شود 

 تمام بدنش بیحال بود و همین هم شد که نقش بر صندلی ها شد... 

 آلبرت با صدایی که سعی در آرام نگه داشتنش داشت گفت: 

_خیلی وقیحی  

 تو اینی؟  

اینی که خودش خراب میکنه و بعد اشک میریزه؟  

 تو که میگفتی کارت درسته ... 



 پس چرا پشیمونی مرددددد؟ 

چرا ناراحتی؟ مگه مستحق این درد نمیدونستیش؟  

این اون پسریه که من بزرگ کردم؟  بت نگفتم 

 هرغلطی میکنی بکن اما پاش وایسا  

یسا پای کارت  حداقل اگه نامردی میکنی بعدش عین یه مرد وا

 هان؟ 

 پاشو  

 پاشو از جلوی چشمام دور شو که گناهه دیدن تو... 

نیاسان دردمند تر از همیشه چشم بست 

 صدای قدم هایی در راهرو آمد 

 دنیل بود 

با قیافه ناراحت و غمگین  

با کمری که خمیده شده بود 

 نیاسان دوباره خروشید  

خشم وجودش را گرفت و از جا پرید  

 اما آلبرت جلویش را گرفته بود 



به زور به سمت حیاط بیمارستان هدایتش کرد 

هرچه هم از دستش ناراحت بود طاقت 

اینطور دیدنش را نداشت نیاسان درمیان 

دستان آلبرت تقال میکرد حال بد نیاز را که 

دیده بود گردنبند خونی را که لمس کرده بود 

 تاسف بار دکتر را که شنیده بود  صدای

همه انگیزه کشتن دنیل را در وجودش زنده کرده بودند 

به حیاط که رسیدند آلبرت نیاسان را ول مرد دروغ 

 چرا ... 

خودش هم دوست داشت یک گوشمالی درست و حسابی دنیل را بدهد 

 و حاال که نیاسان اینقدر مشتاق بود چرا باید مانع میشد؟  

که روی صورت دنیل فرود آمد خون در میان هوا پاشید و دل نیاسان را  اولین مشت

 کمی خنک کرد

مشت پشت مشت لگد 

پشت لگد  آنقدر زد 

که خالی شد هم 

 خودش  و حتی دنیل 



خودش را مستحق بیشتر از اینها میدانست  

نیاسان یقه اش را صاف کرد دستی 

 درمیان موهایش کشید 

ای دنیل اما از کنارش گذشت با انگشت خط و نشان کشید بر

به آنی دلش هوای نیاز را کرده بود هوای بوی خوش 

 موهای ابریشمی اش را هوای نفس های ترسانش را 

هوای دست کشیدن درمیان خرمن گیسوان نیاز را  با 

 هزاران خواهش اجازه رفتن به آی سی یو را گرفت 

دلش میسوخت که سالها درس خوانده بود و عاجز بود از درمان نیازی که مانند تکه ی 

 گوشت بیجانی مه روی تخت افتاده بود 

به او که نزدیک شد خم شد و پیشانی اش را بوسید 

 فایده ای نداشت این بوسه  

نیاز محتاج بوسه ای بود مه حسش 

 کنداما این بوسه ...

و کمی فشرد دستش را درمیان دست گرفت 

هیچ عکس العملی نبود یخ زده بود مرده 

 بود؟  نه! نباید میمرد 



یکبار خودخواهی کرده بود و نگذاشته بود بمیرد تا انتقام بگیرد 

و حاال آرزو میکرد که زنده بماند و جبران کند و این 

خودخواهی را هزار بار بیشتر دوست داشت دلش تنگ شده 

 بود  

ای آهویی عاشقش تنگ بود دلش برای آن رنگ عجیب چشمه

نمیدانست چند روز است چشم پر اشکی به او خیره نشده  

دستی از سر عجز به سمتش دراز نشده  و کسی محتاج 

آغوشش نبوده همه چیز تمام شده بود آرمان به جزایش رسیده 

بود مهتاج به وصال دخترش  او به وصال خواهرش  دنیل 

 اما سردرگم بود او هم... 

هم که منتظر به هوش آمدن نیاز بود تا طلب بخشش کند برای پسر ناخلفش   آلبرت

 همه ی گره های کور زندگیشان باز شده بود همه راز ها برمال شده بود 

و تنها نقطه سیاه دفتر زندگیشان نیازی بود که گویا قصد بیدار شدن از خواب 

 عمیقش را نداشت  

 صورتش را نوازش کرد 

همان صورتی که شده بود کیسه بوکسش و خالی میکرد تمام عقده هایش را روی آن 

 همان صورتی که رد ضربه ها رویش محو شده بود اما کامال پاک نه ... 



انگشت هایش را در انگشت هایی قفل کرد که روز های زیادی دستمال خیس از گریه 

تند موهای پخش شده اش را مشت شده بود در میانشان و حاال هیچ عکس العملی نداش

 از روی صورتش کنار زد تار های سپید میانشان به او دهان کجی میکردند  

همان موهایی که شب های کذایی زیادی را با غم گذرانده بودند و رنگ عوض کرده 

 بودند از این غم 

همان شب هایی که صدای خنده های آمیخته مردش با زنی دیگر به گوشش میرسید 

هزاران بار تا صبح میمرد و صبح باز هم بیداری جسم بود و چشم هایی و روحش 

بی فروغ تر از قبل به جهان بی الفش نگاه میکردند موهایش را دسته کرد و شروع 

کرد به بافتنشان  خاطرات جلوی چشمانش جان میگرفتند و جان میباختند  و مانند 

 صفحه های آلبوم از جلوی چشمانش کنار میرفتند 

ن خنده هایی که با شیطنت روحش را قلقلک میدادند و او فکر میکرد این لرزیدن هما

 دل از سر نفرت است و نه عشق چشمانش پر از خواب شدند 

 سرش را روی دست نیاز گذاشت و طلب چندی آرامش کرد 

 و باز نیاز چه سخاوت مند بود که آرامش وجودش را از او دریغ نکرد 

  

 در صحرا بود 



 خطی صحرای خشک را از سبزه زار جدا کرده بود 

آن طرف خط هزار هزار چشمه و سرسبزی بود که دل میبرد از هر بیننده ای 

 به آنسو کشیده شد 

 هرچه جلوتر میرفت آن خط از او دورتر میشد 

نیاز را دید که کنار چشمه آمده و نگاه نگرانش به او بود 

 جلوتر رفت 

 پایش باالخره به چمن زار رسید  

هرقدم که برمیداشت زیر پاهایش چمن ها خشک میشدند  

نیاز را صدا زد  نیاز که با آن لباس ها شبیه فرشته ها 

 شده بود گفت: 

 _نیا!جلو تر نیا! 

 تو نباید میومدی اینجا! 

 من اینجا حالم خیلی خوبه  

اینجا کسی درد به جونم نمیزنه  نباید 

بزار دیگه راحت باشم اینجا   میومدی 



من اینجا رو خیلی دوست دارم  

عاشقشم  اینجا همه منو دوست دارن  

برو  لطفا برو بزار دیگه راحت باشم  

 نیاسان قدمی به سمتش برداشت و نالید: 

_نه! نیاز نیاز 

 فریاد کشید: 

 _نیا! 

 بیای ... 

بیای بد میشه  خطر 

داره توروخدا نیا صبر 

ن میام  کن صبرکن  م

 باشه؟  خطرداره  

 ازت خواهش میکنم  

 اما نیاسان اینبار اجازه فداکاری به او نداد و پا جلو گذاشت و... 

ناگاه همه چیز صحنه محشری بی مانند شد و همه جا در آتش فرو رفت او در گودالی 

 پرت شد و لحظه به لحظه از نیاز دور از جا پرید  



 در اتاق بیمارستان بود  

نفسی از سر آسودگی کشید و دستی به صورتش  

نگاهی دوباره به نیاز کرد  چند بار پشت سر 

 هم پلک زد  خواب نبود؟  درست میدید؟  

این چشمان آهوی گریزپایش بود که نیمه باز بود و به او خیره شده بود 

به شدت از جا بلند شد، بهطوری که صندلی روی زمین افتاد  بی 

 د: مالحظه فریاد کشی

_پرستار به هوش 

اومد چشماشو باز 

 کرده  

و چند ثانیه بعد چند پرستار سراسیمه خودشان را به او رساندند تا ساکتش کنند 

اما با دیدن چشمان باز نیاز آن ها هم یکه خوردند  قطع امید شده بود از لیلی 

 این مجنون  

اما هیچکس نتوانسته بود به او بگوید  و حاال عشق 

را داده بود؟  دیگر هیچکدام حتی یاد  پاسخ صبرش

فریاد نیاسان هم نبودند و فقط با آخرین توان کار 

های الزم را انجام میدادند  یکی شان نیاسان را به 



سختی از اتاق بیرون کرد نیاسان اشک هایش 

 جاری شده بودند 

آلبرت به سختی خود را رساند و در کسری از ثانیه در آغوش نیاسان فرو رفت 

 شانه های نیاسان مردانه میلرزیدند  

آلبرت سعی در آرام کردنش داشت اما مگر میشد نیاسان را بعد از شنیدن این چنین 

 خبری آرام کرد؟

باشند  دلش میخواست تمام شهر بدانند که او خوشحال است دوست داشت همه سهیم

در این شادی  از بیمارستان بیرون جست به نزدیک ترین شیرینی فروشی رفت از 

 هرمدلی که میدید سفارش میداد

دلش میخواست همه شیرین کام شوند وقتی کام او شیرین شده بود با چشمان به 

 طعم عسل نیاز 

 کارش یکی دو ساعتی طول کشید 

با تمام عشق هدیه کند به نیازی که جان دسته گل رز قرمزی را هم تهیه کرده بود تا 

 دوباره به او بخشیده بود 

به بیمارستان که رسید دلشوره ای وجودش را گرفت 

 انگار دلش گواه بد میداد 



سعی کرد فراموش کند و به راهش ادامه داد 

هرچه جلوتر میرفت دلش بیشتر میریخت 

 رسید 

اما نبود 

 گشت  

 باز هم هیچ نبود 

نبود،آلبرت نبود، هیچ کس نبود از هرکه پرسید نمیدانست که کجاهستند  تلفنش نیاز 

 قطع شد زنگ خورد اما سریع

 پیامی که از آلبرت بود را باز کرد و دنیا بر سرش آوار شد... 

نیاسان، پسرم، کاری رو که باید انجام دادم،به صالح دوتاتون بود -

 به صالح هست که دیگه شما همدیگه رو نبینین  

اون به هوش اومده پس نمیخواد دیگه عذاب وجدانی داشته باشی 

 به زندگی خودت برس و خوش باش 

یام پیشتون  بعد از اینکه نیاز سرپا شد و فرستادمش جایی دور از اینجا و خاطراتش م

 آلبرت 

 دیگر حتی نفس هم نمیتوانست بکشد



به همین راحتی نیاز شده بود ماهی و از دستش لیز خورده بود؟ به همین راحتی 

 عشقش را عذاب وجدان خوانده بودند؟

به همین راحتی از نیازش دورشده بود و تمام خوشی اش ناخوش ؟  شیرینی هارا به 

 طرفی پرت کرد 

ست فشرد و از بیمارستان بیرون زد گوشی اش را در د

 میدانست که

 آلبرت کجا اقامت میکند  

فقط در دل آرزو میکرد کاش از آنجا نرفته باشد تا برود و نیازش را با خود بیرون 

 ببرد 

 تخت گاز تا آنجا رانندگی کرد 

خانه باغی بزرگ که آلبرت برای روزهای جوانی اش خریده بود و حاال خانه هم با او 

 پیر شده بود 

دست روی زنگ قدیمی در گذاشت 

 هرچه زنگ میزد جوابی نمیگرفت  

 تا اینکه صدایی به گوشش خورد که غرغرکنان به طرف در می آمد 



و به داخل خانه پرید در که باز شد بی توجه به کسی که پشتش بود دررا هل داد 

 تا ساختمان وسط باغ دوید و رد گرد و خاکی پشتش به جا گذاشت  

وارد خانه که شد آلبرت را دید که با حالت کامال خونسردی روی کاناپه نشسته و 

 درحال قهوه خوردن است 

 باالخره بعد از چند ثانیه قهوه اش را پایین آورد و گفت: 

 نی . _فکر نمیکردم چنین گستاخی بک

 این کار چه معنی میده؟  

 من تمام حرف هامو بهت گفتم و تو باز... 

 نیاسان با عجز گفت: 

_نیاز عشق منه 

عذاب وجدان نیست 

من عاشقش شدم 

 من... 

ازم نگیرش عمو اون شده 

همه زندگیم  بزار زندگیمو 

 له پاش بریزم آلبرت گفت:  



_اون چی پس؟ 

 هان؟ 

 اون حق زندگی نداره؟  

باید تا ابد پای تو و خودخواهی هات بسوزه؟  

اون حق عاشق شدن نداره؟  حق آرامش حق 

 امنیت حق مادر شدن 

حق پیر شدن به پای کسی که بهش اینقدر آسیب نرسونده باشه؟  

 نیاسان گفت: 

 _اون حق داره  

حق حتی بیشتر از همه اینایی که شما گفتی  

چون من  اما همه این اتفاقا با من باید بیفته

 محتاجشم  

اونم که همیشه عشقش رو نسبت به من ثابت کرده  

 حاال وقت جبرانه آلبرت گفت:  

_تو عاشق نیستی  چون 

 هنوزم خودخواهی  



اما نیاز اینقدر عاشقه که به خاطرت از جونش هم میگذره 

اما تویی که ادعا داری الیق اینهمه خوبی نیستی  من 

نمیزارم این عشقو به پای توی بی لیاقت بریزه  هزاران 

 نفر همینطور عاشقشن  با همه این شرایطش  

و تار موشو به توی خودخواه نمیدم 

 میفهمی؟  

 د که... نیاسان خواست چیزی بگوی

صدای جیغ نسبتا بلندی از طبقه باال آمد 

 شک نداشت ک نیاز باشد 

سریع پله هارا دوتا یکی کنان طی کرد تا به طبقه باال رسید 

 دوباره صدای جیغ آمد اتاق را پیدا کرد و واردش شد 

نیاز روی تخت در میان خواب دست و پا میزد و دانه های عرق از پیشانی اش سر 

 میخورند و روی بالشت میچکیدند  

 به سمتش رفت و دست روی دست یخ زده اش گذاشت 

نیاز به آنی چشم گشود و از ترس خواست صاف بنشیند که درد در ناحیه قلبش مانع 

 له ای کرد شد و او درباره روی تخت افتاد از درد نا



نیاسان دست روی پیشانی نیاز کشید 

 گفت: 

_آروم  

 آروم عزیزم 

هنوز جای بخیه هات خوب نشده که اینطور میپری ها 

 آروم چشاتو ببند من اینجام  

و آرام آرام موهایش را نوازش کرد تا دوباره چشمان نیاز دراثر دارو های مسکنی که 

 خورده بود روی هم افتادند 

مرتب کرد و از اتاق بیرون رفت  پتو را رویش

 آلبرت منتظر او بود

 نیاسان سوالی را که ذهنش را درگیر کرده بود پرسید: 

_چرا تو؟چرا دنیل نه؟  

 آلبرت گفت: 

_چون نیاز رو دنیل نمیتونست آروم نگه داره 

دنیل نیاز رو میترسونه  برای همین هم با 

 خودم آوردم 



ضی کرد کادر بیمارستان رو هم کمی پول را

نیاسان سری تکان داد و نشست  آلبرت 

 پرسید: 

_نمیری؟  

 نیاسان گفت:  

_نه، نیاز که بیدار شه با هم میریم و سر 

به پشت صندلی چسباند و چشم بست 

 آلبرت گفت:  

_و چه کسی اجازه داد که تو اونو ببری؟این ادبیه که من به تو یاد دادم؟تو میری 

 ... 

 همین االن و تنها 

اگر نیاز خودش با عقل و فکر بعد از بهبود وضعیتش تورو انتخاب کرد من مانع 

 نمیشم 

 اما االن اگه نری ... 

 دیگه عمویی به اسم من نداری  



نیاسان دندان روی هم فشرد و از جا بلند شد 

ارزش آلبرت بیشتر از لجبازی کردنش بود 

میدانست نیاز اورا انتخاب میکند از آن 

 خیالش راحت بود بابت هم کمی 

به طرف در رفت و فکر کرد که پنجره اتاق نیاز به پشت باغ باز میشد و پشت باغ هم 

 که خلوت... 

 کالفه سوار ماشینش شد 

 صدای آهنگ نوازش از ابی در ماشین پخش شد 

این آهنگ آن روزی که چشمان نیازش بسته شده بود و آخرین خواسته اش نوازشی 

بود تا فرصت از دست نرفته همدمش شده بود نام مهتاج روی صفحه خاموش و 

 روشن میشد  

دلش میخواست تمام تماس های دنیا را ریجکت کند و گوشه ای کز کند و منتظر نیاز 

 بماند 

زیاد دست به سر کرده بود  اما تا همینجایش هم مهتاج را

 تماس را وصل کرد و قبل از شنیدن حرفی گفت: 



_دارن میام اونجا. خونه حرف میزنیم  

 و بعد قطع کرد 

 تا روزی که نیاز برمیگشت باید آنجا میماند 

توان ماندن در خانه ای که نیاز خانمش بود و نبود را نداشت 

 توان هجوم خاطرات را نداشت  

یالیش میماند تا کمتر فکر و خیال کند پیش مهتاج و ن

شب هایش را هم که برنامه اش مشخص بود باید 

 میرفت و نیاز را میدید  

با یادآوری این موضوع دست به گوشی شد و خواست که راهی تا اتاق نیاز از پشت 

 باغ برایش پیدا کنند به خانه رسید 

خانه ای که او خاطرات زیادی در آن داشت که مقدار شیرینی شان بیشتر بودند از 

 تلخی ها 

و همان خانه جهنمی بود روی زمین برای نیاز که حتی یک خاطره خوش هم از آن 

 خانه نداشت 

 بوقی زد تا در باز شود 

 روی سنگ ریزه ها حرکت کرد تا به عمارت رسید 



فتاد که مادرش نیاز را با سنگدلی به پایین پرت کرد و تا پایین پله ها یادش به شبی ا

 جایی که میتوانست کتکش زد و او شد ناجی اش لبخند تلخی زد 

 چه کسی فکرش را میکرد او روزی به جای خالی نیاز لبخند تلخ بزند؟  

چه کسی فکر میکرد اینگونه عاشق شود که گویی در باتالقی در حال غرق شدن است 

 و پا میزند بیشتر غرق میشود؟  از پله ها باال رفت  و هرچه دست

 یادش آمد که چگونه نیاز از باالی پله ها به پایین غلتیده شد 

مهتاج باالی پله ها نگران ایستاده بود و با رسیدن نیاسان سیل سوال هارا سمت نیاسان 

 روانه کرد 

مدت ها بود میخواستی برود پیش نیاز  

 معذرت بخواهد و طلب بخشش کند  

با اینکه جبران هیچ کدام از روز های از دست رفته نمیشد 

 اما... 

 دروغ چرا  

 دلش هم تنگ شده بود برای آن نگاه همیشه پر غم  

مهتاج را در آغوش گرفت و سرش را بوسید تا سیل سوال هایش فروکش کند  

 سراغ نیال را گرفت 



مثل دفعات قبل در گوشه اتاقش مانده بود 

 حق هم داشت 

سالها از آنهادور مانده بود و غریبی میکرد باآنها  

 تقه ای به در اتاقش زد و با کسب اجازه وارد شد 

روی تختش نشسته بود و سرش را در لپ تاپش فرو کرده بود 

با دیدن نیاسان سریع صاف نشست حس عجیبی نسبت به او 

 داشت  

با اینکه اورا نمی شناخت اما به طور عجیبی دوستش داشت  

 لبخندی زد و منتظر شد تا نیاسان چیزی بگوید 

 صدایش را هم دوست داشت 

 عاشق این مرد شود  به نیازی که نمیشناخت حق میداد

با اینکه میدانست او عاشق نیاز نیست اما باز هم به این عشق یک طرفه حق میداد 

و باور نمیکرد که این مرد آنگونه حیوانی با نیازی برخورد کند که با دیدن یک 

 عکسش مظلومیت را از چشمانش خوانده بود 

دیده بود مظلومیتی که در چشم هیچ کدام از دوستان دور و اطرافش ن

و او تنها کسی نبود که این را قبول داشت چشمانش را که باز کرد 



سفیدی سقف را دید سفیدی سقفی که مانند ذهن او شده بود سفید سفید 

 پاک پاک 

و تنها نوشته روی آن نیاسان بود 

نیاسان بود و خاطراتش نیاسان 

 بود و کارهایش 

شان و چه سخت بود دست و پا زدن در باتالق خاطرات

 نگاهش را چرخاند  

پنجره ای سراسری کنار اتاق بود که انگار شب پارچه سیاه زرزری رویش کشیده بود 

پارچه ای با نقطه های درخشان ستاره ای  سینه اش درد میکرد و نفس هایش را 

 سخت 

دردش لحظه به لحظه بیشتر میشد و توانی نداشت که دست دراز کند و مسکنی که 

 روی پاتختی بود را بردارد حالش بد میشد از این همه ناتوانی  گریه اش گرفت 

دستش را به سختی دراز کرد اما از شدت دردی که بدنش را گرفته بود نتوانست 

 ست تکان بخورد دستش را به لیوان آب و قرص برساند حتی نمیتوان

به شدت به این کمک محتاج بود و صدایی برای درخواست کردن نبود 

 و در اوج ناتوانی ناجی اش آمد و باز هم از آن درد جان گیر نجاتش داد 



پنجره که باز بود را هل داد و وارد اتاق شد و سخت نبود دیدن مروارید هایی که از 

دردی که جان اورا که جان خود بود را چشمه چشمان آهویی عشقش میریختند و دیدن 

 در می نوردید  

 نزدیکش شد و هیبتش ترس انداخت به تن نیاز 

 از نیاسان تنها سایه ای سیاه پیدا بود که ترس به جان هرکسی می انداخت 

اما بوی خوش و تلخ عطر نیاسان تمام ترس هارا به دست نابودی سپرد و مامن 

 کنارش نشست درد ها فراموش شدند  امنی شد برای تن لرزانش  سریع

 آرام دستی به صورتش کشید و گفت:  

 _این مرواریدا رو نریز لعنتی 

جون منه که داری ذره ذره میگیری ها 

 بمیرم  

 کاش من جات بودم تا اینقدر درد نکشی  

و جواب تمام این حرف های عاشقانه تنها آخی بود که از ته دل نیاز بلند شد و تیشه زد 

 به ریشه نیاسان 



چشمش مسکن را که دید برق زد  

برداشت و با لیوان آب به نیاز داد 

 اما نیاز نمیتوانست بگیرد 

خودش دست به کار شد و کمک کرد تا بخورد بعد هم 

خوابید خوشحال بود  اورا خواباند و خودش هم کنارش

 که همه تخت های خانه آلبرت دونفره بودند 

نیاز را در آغوش کشید و چون تشنه ای سالها دور از آب همه عطر تنش را یکباره 

 نفس کشید  

با دستش آرام آرام کمر نیاز را نوازش میکرد و شروع کرد به گفتن حرف از هر 

 دری 

از پشیمانی در حد مرگ مهتاج 

 از دنیل 

 ز جزای کارهاشان  ا

از آلبرت و خودرای بودن هایش 

 از خودش و ... 



و چه خوب بود که نمیدید لبخند نقش بسته روی لب نیاز را که در سینه اش مخفی شده 

 بود 

 تا صبح دستانش را نوازش گر بدن نیاز کرد  

و نیاز بعد از مدت ها خوابی راحت و بی درد را گذراند 

 نزدیکی صبح بود و هوا گرگ و میش 

به سختی دل از نیاز و عطرش کند و از کنار او برخاست 

 باز دیگر نگاهی به او انداخت 

تا شب باید صبر میکرد و دوباره نیاز را میدید  

 بوسه ای روی گونه نیاز کاشت و برخاست 

مرتب کرد و از پنجره ای که وارد شده بود خارج شد  پتو را رویش 

انرژی اش هزار برابر شده بود سوار ماشین شد و راه افتاد دوست 

 داشت همه چیز زود پیش رود 

همه چیز زودتر به سرانجام دلخواهش برسد تا کتاب عاشقی را خط به خط برای نیاز 

 هم شد  بخواند و او هم با جان دل گوش کند و انگار همینطور 

همه چیز روی دور تند رفته بود و او بود که صبح را به امید شب میگذراند و شب را 

 در کنار نیاز به صبح میرساند  



و نیاز بود که هرشب پنجره را باز میگذاشت تا مردش بیاید و نوازش کند روح خسته 

 اش را 

و هرروز حالش بهتر از قبل میشد آنقدر 

 که دیگر دردی در سینه حس نمیکرد 

اما نمیدانست چرا به آلبرت نمیگوید که میخواهد برگردد  

انگار این دیدار های مخفیانه دلش را بیشتر به تپش می انداخت 

 آن شب حالش از همیشه بهتر بود 

ه بود لباس خواب انگار حس زندگی دوباره در رگ هایش جریان پیدا کرد

گل گلی پوشید و موهایش را شروع کرد به شانه زدن زیر لب برای خودش 

آهنگ زمزمه میکرد و به طرح درون آینه لبخند میزد که همان موقع 

نیاسان از پنجره وارد شد زودتر از همیشه آمده بود گویا او هم بی طاقت 

 شده بود 

نزدیک نیاز شد و دستش را دور شانه هایش حلقه کرد 

خم شد و ابریشم های روی سرش را بویید و بوسید و 

 بی حرف شروع کرد به بافتن موهای نیاز 

وقتی تا آخر موهایش را بافت در یک حرکت ناگهانی دستش را پایین برد و زیر پای 

 نیاز انداخت و بلندش کرد  



 ا در گلو خفه کرد و نیاز چه سخت جیغ ترسانش ر

نیاسان سرش را در گردن نیاز فرو کرد و گردنش را بوسید  

 زمزمه کرد:  

 _لعنتی دیگه نمیتونم جلوی خودمو بگیرم 

نمیتونم دستم رو به سمتت دراز نکنم 

 نمیتونم ... 

منم حس دارم خیلی هم دارم اونم نسبت به خانوم 

 کوچولویی کخ خیلی خوردنیه  اجازه میدی؟  

و نیاز که آنشب خودش هم اوج نیاز شده بود چشمش را بست و اجازه اوج گرفتنشان 

 را به نیاسان داد 

تا صبح دستانش شد نوازشگر تن نیاز و نیاز هم برای اولین بار دست نوازشش لمس 

کرد نیاسان را و چه سخت بود که صبح قبل از طلوع آفتاب مجبور بود دل بکند از 

با خستگی به خواب رفته بود لباس هایش را با همان لبخند  شیرینی روبه رویش کخ

 روی صورتش پوشید  

نیاز را که گویی از هوش رفته بود را از روی تخت بلند کرد و لباس های گشادی 

 که از کمد در آورده بود را تنش کرد  



و تنها عکس العمل نیاز اخم کودکانه و غرغر نامفهومش بود که آن هم با رسیدنش 

 بالشت محبوبش ساکت شد به 

 و نیاسان بود که به سختی خنده اش را از حرکات نیاز کنترل میکرد 

و در عجب بود که چگونه توانسته این دخترک دوست داشتنی را آنطور نابود کند و 

 چگونه نفهمیده بود که چقدر عاشقش است 

از پنجره بوسه ای روی لبهایش که مثل همیشه میانشان باز بود زد و دل کند و 

 بیرونرفت 

اما نرفته باز گشت و پتویش را روی نیاز مرتب کرد  

 و راه افتاد 

مثل پسر های نوجوان با شیطنت از آن باغ سحرآمیز آلبرت که پر از گل بود شاخه ای 

 چید و دوباره باال رفت و کنار نیاز گذاشت و اینبار دیگر واقعا رفت 

انگار تمام حس های خوب دنیا در دلش سرازیر شده بودند که دلش میخواست در میان 

 مردم با خنده و رقص راه برود ماشین را به گوشه ای کشید  

 در ذهنش جرقه ای خورد و دوباره به راه افتاد 



چه چیزی بهتر از درمیان گذاشتن این همه خوشی با نیالیش بود؟ 

همیشه به او خودش را میدید  شاید میتوانست نزدیک تر از

 ساعت شش صبح بود  

آفتاب تازه زده بود که به عمارت رسید برای 

اولین بار کلید در در انداخت و وارد شد 

 دوست نداشت بقیه را بیدار کند 

 برای همین هم بی سر و صدا تا اتاق نیال رفت 

 در را که باز کرد نزدیک بود شلیک خنده اش به هوا برود 

حالش آنقدر خوب بود که حتی به ترک دیوار هم میخندید چه برسد به آن  آن روز

 وضع اسفناک نیال و آنطور خوابیدنش 

کنارش رفت و صدایش زد و بعد از یک ربع بی وقفه صدا زدن باالخره بیدار شد 

 هوم کشداری گفت و بی توجه به موقعیت گفت: 

_ای درد!نیال نیال نیال! چیه بیدار شدم  

 شحالی  االن خو



و بعد ناله ای از شدت خواب کرد و همین که چشمانش را باز کرد و نیاسان را دید از 

ترس از جا پرید و به زمین خورد و نیاسان دیگر زمین را گاز میزد  و بریده بریده 

 فقط توانست بگوید: 

_آماده شو 

بریم بیرون 

 دوتایی 

و نیال فقط نگاهش میکرد و با فکر به اینکه دیگر آبرویش رفته و دیگر نیاز به 

 خودداری ندارد بالشتش را بلند کرد و در سر نیاسان کوبید و گفت:  

_صبح زود منو بیدار کردی بریم بیرون؟سگم پرسه نمیزنه االن.بریم چیکار کنیم  

 خدایا منو خرس کن  اینم عاقل  

 دستشویی راه افتاد  و غرغرکنان به سمت

انگار یخ هایش به یک باره آب شده بودند و این برای نیاسان عالی بود 

 زود تر از چیزی که نیاسان فکرش را میکرد آماده شد 

و با هم راه افتادند و دوتایی تمام پس کوچه های شهر را گز کردند و خندیدند و نیال 

 تاتوانست دیوانگی کرد 

 یچ خاطره ی به این قشنگی با نیاز نداشت و چه بد بود که هنوز ه



و چه زیبا به خودش قول داد تا ابد خاطره قشنگ بسازد با نیازی که سهمش از زندگی 

 فقط خاطرات تلخ بود 

 و اگر این قول و عهد عملی نمیشد... 

بدون ماشین هرجایی که دوست داشتند رفتند  

 بدون تجمالت دنیایی که مهتاج برایشان ساخته بود 

و از دست فروشی غذا خریدند به دور از آن غذا های رنگ و وارنگ خانه  

تا عصر بیرون از خانه بودند و قهقهه زدند و گوش آسمان را پر کرد هوا 

 رو به تاریکی میرفت که به خانه باز گشتند 

نیال به اتاقش رفت و نیاسان هم به اتاقی که تا اطالع ثانوی برای او بود 

 وابد و بعد به نیاز سر بزند میخواست کمی بخ

 چشمانش را که روی هم گذاشت خواب چشمانش را ربود و ... 

و از جا طرف نیاز بود که تا خود صبح چشم انتظار نیاسان پشت پنجره قدم رو 

 میرفت 

چیزی در دلش هر لحظه فرو میریخت 

 چیزی مثل ترس  

 چیزی مثل هجوم خاطرات بد آن روز هایش 



 ژه های بی رحم که در سرش پژواک میشدند: چیزی مثل این وا

مث همیشه رفت -

کارش رو کرد 

حالش رو کرد 

 بعدم رفت 

دلش سوخت یه گل گذاشت فقط 

 منتظر چی؟  

 مگه قبال بعدش میومد پیشت؟  

و او چه سرسختانه مقاومت میکرد در برابر این کلماتی که روی سرش آوار میشد 

سینه اش بعد از چند روز دوباره درد گرفته بود مسکن قوی خورد و به زور آن 

 به خواب رفت اما خوابی پر از ترس  کابوس  و اضطراب 

 تا صبح هزار بار از خواب پرید و لرزید و باز به خواب رفت 

رف نیاسان بود که با خیال آسوده تا صبح چشم از چشم باز نکرد و از آن ط

 صبح که شد .. 

 سپیده که زد... 

 چشمان نیاز خود به خود از هم باز شدند 



پاهایش را درسینه جمع کرد و بغض اش را آزاد گذاشت تا بالشش را خیس کند 

ه هق هق اش را در سینه خفه میکرد و و همان هم به بغضش چنگ میزد دان

های مروارید که از چشمانش سر خورد انگار احساساتش هم با آنها سر 

 میخورندو میچکیدند  

انگار داشت لحظه به لحظه تهی میشد از هر حس خوب و بدی 

 و داشت لحظه به لحظه به بی حسی مطلق نزدیک میشد 

و میدانست اگر نیاسان بیاید تمام این بی حسی جایش را به عشق میدهد  

 بیاید... اما اگر 

اگر شب میشد و نمی آمد چه؟  اگر 

فردا شب هم نمی آمد چه؟  دیگر قلب 

 سالمی میماند تا عاشق شود؟ نه!  

 قطعا نمیماند!  

قلبی که هزار بار تکه تکه شده بود و با چسب چسبیده بود اگر میشکست دیگر بند نمی 

 خورد 

جایش تا ابد خالی میماند  

 تا شب منتظر ماند 



لب به هیچ نزد و نگاهش با امیدی ناامید دوخته شده بود به پنجره  و 

خوش خیاالنه پنجره را باز گذاشته بود تا نیاسان راحت وارد شود  

آفتاب که زمین را بدرود گفت و غروب کرد ترسی عمیق به جانش افتاد 

 می آید می آید 

می 

آیداما 

 نه ... 

 نیامد 

 نیامد و کشت نیاز را 

 آمد و نه تا دو هفته بعد  نه آن شب

 اصال انگار آب شد و رفت در زمین و اثرش هم باقی نماند 

نیامد و باقی جان نیاز را که ذره ذره نگرفته بود یکباره گرفت و با خود به ناکجا آباد 

 برد 

 دوهفته گذشت و چشمه اشک نیاز خشک شد  

دوهفته گذشت و جای خالی قلب در سینه نیاز حس نمیشد 

 دوهفته گذشت و نیاز لب به چیزی نزد 



و در این میان حالت تهوع اش هم شد درد بی درمانی که هرچه که میکرد خوب نمیشد  

 با بیحالی از سرویس بهداشتی بیرون آمد 

از بس در این دو هفته حالش بد بود که رو به مرگ بود 

 توانست تحمل کند این وضع را دیگر نمی 

لباس هایش را به سختی عوض کرد و از اتاق بعد از روز ها بیرون زد 

 کیفی که دستش بود را محکم فشرد دوست نداشت با راننده بیرون برود 

شده بود مثل همان ثروتمندانی که هربار خانه مهتاج میدید  

 خودش تصمیم میگرفت چگونه بیرون برود  

میان آن تهی بودن ذوقی بود برای اولین بار بیرون رفتن  و در دلش در

 تنهادر ذهنش چک کرد: 

_آدرس اینجا 

آدرس خونه نیاسان  

آدرس خونه مهتاج 

 آدرس خونه دنیل 

 و مقداری پول که تنها موجودی کیفش بودند 



نمیدانست چرا اما همه آدرس هایی را که آلبرت برایش نوشته بودند را برداشته بود 

در حالی که میدانست تنها آدرس همین جایی که بود نیازش میشود از خانه بیرون 

 زد تاکسی منتظرش بود 

با حرف هایی دست و پا شکسته آدرس دکتری را که آلبرت به او داده بود را به تاکسی 

 اه افتاد گفت و او ر

 خداراشکر میکرد که حداقل دکترش فارسی بلد است... 

اما باز هم این دلشوره لعنتی خط میزد به تمام افکار رنگارنگش و حالش را بد میکرد 

 تا صبح هزار بار از خواب پرید و لرزید و باز به خواب رفت 

رد و از آن طرف نیاسان بود که با خیال آسوده تا صبح چشم از چشم باز نک

 صبح که شد .. 

 سپیده که زد... 

 چشمان نیاز خود به خود از هم باز شدند 

پاهایش را درسینه جمع کرد و بغض اش را آزاد گذاشت تا بالشش را خیس کند 

 هق هق اش را در سینه خفه میکرد و و همان هم به بغضش چنگ میزد 

ا آنها سر میخورند دانه های مروارید که از چشمانش سر خورد انگار احساساتش هم ب

 و میچکیدند  



انگار داشت لحظه به لحظه تهی میشد از هر حس خوب و بدی 

 و داشت لحظه به لحظه به بی حسی مطلق نزدیک میشد 

و میدانست اگر نیاسان بیاید تمام این بی حسی جایش را به عشق میدهد  

 اما اگر بیاید... 

اگر شب میشد و نمی آمد چه؟  اگر 

فردا شب هم نمی آمد چه؟  دیگر قلب 

 سالمی میماند تا عاشق شود؟ نه!  

 قطعا نمیماند!  

قلبی که هزار بار تکه تکه شده بود و با چسب چسبیده بود اگر میشکست دیگر بند نمی 

 خورد 

جایش تا ابد خالی میماند  

 تا شب منتظر ماند 

لب به هیچ نزد و نگاهش با امیدی ناامید دوخته شده بود به پنجره  و 

خوش خیاالنه پنجره را باز گذاشته بود تا نیاسان راحت وارد شود  

آفتاب که زمین را بدرود گفت و غروب کرد ترسی عمیق به جانش افتاد 

 می آیدمی آید  می آید 



 اما نه ... 

 نیامد 

 نیامد و کشت نیاز را 

 نه آن شب آمد و نه تا دو هفته بعد 

 اصال انگار آب شد و رفت در زمین و اثرش هم باقی نماند 

نیامد و باقی جان نیاز را که ذره ذره نگرفته بود یکباره گرفت و با خود به ناکجا آباد 

 برد 

 دوهفته گذشت و چشمه اشک نیاز خشک شد  

یشد دوهفته گذشت و جای خالی قلب در سینه نیاز حس نم

 دوهفته گذشت و نیاز لب به چیزی نزد 

و در این میان حالت تهوع اش هم شد درد بی درمانی که هرچه که میکرد خوب نمیشد  

 با بیحالی از سرویس بهداشتی بیرون آمد 

از بس در این دو هفته حالش بد بود که رو به مرگ بود 

 دیگر نمی توانست تحمل کند این وضع را 



ختی عوض کرد و از اتاق بعد از روز ها بیرون زد لباس هایش را به س

 کیفی که دستش بود را محکم فشرد دوست نداشت با راننده بیرون برود 

شده بود مثل همان ثروتمندانی که هربار خانه مهتاج میدید  

 خودش تصمیم میگرفت چگونه بیرون برود  

و در دلش در میان آن تهی بودن ذوقی بود برای اولین بار بیرون رفتن تنها 

 در ذهنش چک کرد: 

_آدرس اینجا 

آدرس خونه نیاسان  

آدرس خونه مهتاج 

 آدرس خونه دنیل 

 و مقداری پول که تنها موجودی کیفش بودند 

شته بود نمیدانست چرا اما همه آدرس هایی را که آلبرت برایش نوشته بودند را بردا

در حالی که میدانست تنها آدرس همین جایی که بود نیازش میشود از خانه بیرون 

 زد تاکسی منتظرش بود 

با حرف هایی دست و پا شکسته آدرس دکتری را که آلبرت به او داده بود را به تاکسی 

 گفت و او راه افتاد 



 خداراشکر میکرد که حداقل دکترش فارسی بلد است... 

این دلشوره لعنتی خط میزد به تمام افکار رنگارنگش و حالش را بد میکرد  اما باز هم

 مبارک باشه مامان کوچولو! 

 مبارک باشه مامان کوچولو! 

 مبارک باشه مامان کوچولو! 

 مادر شده بود 

مادر فرزندی از نیاسان  

 از مرد بی وفایش 

 هنوز صحبت های دکتر در سرش رژه می رفت: 

_آزمایشات دارن یه خبر میدن 

همشون میگن داری مامان میشی 

 مبارک باشه مامان کوچولو 

از همین حاال هم استراحت مطلق داری تا روز زایمان 

 بدنت ضعیفه  



وقتی هم یه سقط به اون بدی داشتی باید خیلی مواظب باشی 

 میفهمی؟  

 و نیاز فقط در میان بهت سری تکان داد 

تنها در مطب بنشیند و تنهایی بار این مسئولیت را به دوش بکشد  حقش نبود اینگونه

 حقش نبود به این فکر کند که نیاسان حتما بچه نمیخواهد  حقش خیلی چیز ها نبود... 

 اما مگر چند بار روزگار به کامش بود که این هم برود جزو یکی از آنها؟ 

گ شکسته دلش غلت می خورد اما ته دلش ذوق مثل دانه های انار در کاسه فیروزه رن

بی اراده دست کرد در کیفش و آدرس خانه لب ساحل را که مدت اسارتش در آنجا هم 

 طی شده بود را در آورد به راننده داد و عقب کشید 

دستش آرام روی شکمش لغزید و غرق در لذت شد تمام بدنش از این حس عجیبی 

 ودش هنوز بچه بود که سرازیر شده بود به تنش حسی شبیه به مادری خ

خیلی کوچک تر از آن بود که بخواهد مادری کند 

 اما ... 

 به خانه ساحلی رسیدند 

لبخندی با ذوق بعد از روزها روی لبش آمد جمع 

 تمام لبخند های حقیقی اش به ده تا هم نمیرسید  



اما هربار که از ته دل لبخند میزد تمام تلخی ها از یادش میرفت 

 از تاکسی پیاده شد و مسیر کوچه را پیاده طی کرد 

و همان که خواست از پشت درخت روبه روی خانه بیرون بیاید و زنگ بزند ماشین 

 نیاسان به سرعت داخل کوچه پیچید 

کرد و منتظر ماند و باز هم نمیدانست چرا اما خودش را پشت درخت تنومند قایم 

مثل همیشه لبخندش روی لب هایش خشک شد و چون برگ پاییزی به شکل اشک 

 چکید  نیاسان آمده بود با یک دختر 

یک خانم موقر و جوان و خوش برورو که چنگ میزد به جای خالی دل نیاز 

نیاسان با خنده چمدان هارا از صندوق در آورد  مسافرت بود؟  با یک زن 

 نیاز؟ جز

 میخندید؟ 

 با کسی جز او؟ 

اخمش برای او بود و خنده هایش برای دیگری 

 پدر شده بود اما ... 

چگونه دلش می آمد که پری دریایی اش را تنها بگذارد و دل بسپارد به شیطان های 

 دور و برش 



بی اختیار دستش را روی شکمش گذاشت 

انگار میخواست فرزندش نبیند نشنود  

 حس نکند 

انگار این درد قرار بود فقط در سینه او جا خوش کند و سهمش از لبخند زندگی فقط 

 کودکش شود 

 وقتی نیاسان اینگونه بی رحم بود 

چرا بی رحم نمی شد درباره تنها یادگارش از این مرد؟ 

 آخرین زخم که به جانش نشست کمرش دیگر صاف نشد 

همانجا، خودش را از همان درخت و تنها دلیل زندگی اش شد فرزندی که اگر نبود 

 روبه رویی حلق آویز میکرد چشم بست 

 رویش را برگرداند 

تا تاکسی ناالن،افتان و خیزان با چند بار زمین خوردن رسید با 

آخرین جانش تنها آدرسی که برایش مانده بود را به راننده داده بود 

ون میدانست در خانه او به رویش باز است این را از آن حس در

چشمانش فهمیده بود همان حس پشیمانی  همان عشق  همان حس 

 پدری  



خانه آلبرت دیگر خانه نبود، جهنم بود 

 خانه مهتاج هم که آتش سوزان 

خانه نیاسان هم که خانه نبود،جایی بود که فقط چند مدتی مهمانش بود 

تنها جایی که میشد پناه ببرد پیش دنیل بود با راه افتادن تاکسی هق 

قش فضا را پر کرد و آنقدر جان گداز بود که دل سنگ را هم آب ه

 میکرد نفسش به سختی باال می آمد 

با قصاوت تمام چاقو زده بودند به قلب آش و الشش  

 حق داشت 

 اینبار دیگر مرگش حتمی بود 

اما چرا حاال که یک قدمی مرگ بود باز هم همان حکیم عادل کاری کرده بود که 

 نتواند به مرگ فکر کند؟ 

حاال بچه ای در شکمش بود که اورا از قهقرای مرگ به وسط زندگی پرت کرده بود 

 و او باز هم مجبور به اطاعت بود حکمت چه بود؟  

د؟ اگر میمرد مگر نه آنکه تمام عذاب ها تمام میش

 پس چرا؟  

 قرار بود دیگر چه بشود تا نیاز نابود شود؟ 



به خانه دنیل که رسیدند دست در کیفش کرد و هرچه در آن بود را در آورد  

روی صندلی کنار راننده گذاشت و از ماشین پیاده شد پیاده که، افتاد به 

 سختی سر پا شد  

دستش را بی رمق چند بار به در کوبید  

 د ... جانی نمانده بو

در باز شد و همان جان بی جان هم تمام شد و روی دست دنیل افتاد 

 بوی عطرش را خوب میشناخت  میدانست دنیل است فقط نالید:  

 _کمکم کن 

 التماست... میکنم  

 و بعد سیاهی بود و سیاهی... 

 دنیل:  -______

 دیرم شده بود  

سریع ساعت مچی اش را بست و تا درب خانه پیاده رفت 

 راهی نبود  

 البته اگر عجله میکرد 



 قرارداد مهمی انتظارش را میکشید 

دم در ثانیه ای ایستاد تا ساعتش را مرتب کند که ضربه ای ضعیف به در خورد 

د صدایش به سختی به گوش میرسید و اگر او نزدیک در نبود ممکن نبود بتواند بشنو

در را باز کرد که تن نیمه جانی روی دست هایش افتاد صورتش را که نگاه کرد در 

 تعجب عمیقی فرو رفت  نیاز؟  دم خانه او؟ 

بی شک اگر یک روز به او می گفتند همچین اتفاقی می افتد میخندید و می گفت دیوانه 

 شده اند اما... 

کمک میخواست؟  

 از دنیل؟  

 از همانی که نفرت داشت؟ 

 به کجا رسیده بود؟ 

چگونه گل خوش رنگش را پر پر کرده بودند که اینگونه به او پناه آورده بود؟ 

 میدانست پناه دیگری نبوده که به او پناه آورده  

 و این یعنی عمق فاجعه ... 



روی دست بلندش کرد که به داخل ببرتش که همان لحظه تاکسی مقابلش ایستاد  قد و 

قواره نیاز را که شناخت برگه آزمایشی را که همراه پول ها به او داده بود را به 

 دنیل داد و رفت نیاز را تا خانه برد  

آنقدر سبک بود که انگار نه انگار دختری بیست ساله است 

 که شک داشت زنده باشد  آنقدر بی جان بود 

و آنقدر غم صورتش را پوشانده بود که به دنیل هم سرایت کرد 

 روی تخت گذاشتش  

تختی که به نیت خود او خریده بود و برای اولین بار تجربه هم آغوشی با صاحبش را 

 پیدا کرده بود 

 خشم در چشمانش سرازیر شد 

بود  آتش میزد آنی را که اینگونه گلش را پر پر کرده

 اما باید صبر میکرد 

 صبر میکرد که نیاز به هوش بیاید و ... 

برگه آزمایش را باز کرد  و باز 

هم در تعجب غوطه ور شد پدر 

 بزرگ شده بود به سادگی 



اما مگر آلبرت قول دوری نیاز و نیاسان را نداده بود؟ 

 پس چگونه؟  

حدس زد که نیاسان یواشکی به سوی نیاز رفته و دختر عاشقش هم مثل همیشه رامش 

 شده  

 و کار سختی نبود یافتن مقصر این پر پر شدن... 

از اتاق بیرون زد به 

 خدمتکارش گفت: 

_سریع زنگ بزن دکتر 

حالش خوب نیست  

 زود باش 

 و خدمتکار هم بی هیچ حرفی اطاعت کرد 

 ______ 

ه بود و حال نیاز بهتر نشده بود که بدتر هم شده بود سه روز گذشت

سه روز بود که حتی ثانیه ای از تب عشقش کم نشده بود  عشق 

 آتشین همین بود زود تب میکرد و زود تبش خاموش میشد 



اما انگار این عشق هیچ عالقه ای به بیرون رفتن از تن نیاز نداشت 

بیده بود و تنش هم دلش شده بود کوره ای که نان عشق به آن چس

 این حرارت را داشت وارد اتاق دخترکش شد 

همانی که سر هیچ و پوچ تمام زندگی اش درگیر طوفانی شده بود که تماِم تمام او را 

زخمی کرده بود و حاال او گلی شده بود ساقه شکسته   کالفه در اتاق قدم رو میرفت 

چیزی مثل مته ذهنش را سوراخ میکرد نکند نیاسان کاری با بچه نیازش داشته؟  

 ؟ نکند... نکند کاری که کرده را گردن نگرفته

 نکند... 

 و هزاران فکر منفی که ذهنش را ذوب میکرد 

نیاز ناله کرد و این اولین صدای او بعد از سه روز بود 

چقدر دوست داشت نیازش سرپا شود  دنیا دنیا 

خوشبختی سمتش روانه کند هزار هزار برایش بخرد و 

به پایش بریزد و او تنها با صدای خنده اش دلش را 

 فقط بخندد لپ هایش اناری شود  شاد کند او

کنار چشم هایش خط بیفتد و دندان هایش را در معرض دید بگذارد  

 جهان را به نامش میزد 



اگر بخندد و تمام بچگی های نکرده اش را حاال رو کند 

 نیاز نالید:

 _نیاسان... 

 نه... 

 نرو... 

 تنهام نزار... 

 نیاسان ... 

 هق...هق... 

دستشو نگیر 

 اها... نخند ب

و دوباره در عالم بی خبری فرو رفت 

 دستانش مشت شد 

نفس هایش از خشم النه کرده در دلش منقطع  

 و خون در رگ هایش جوشید 



نمیدانست خوشحال باشد از اینکه نیاز صدایش درآمده  

 یا ناراحت اینکه اولین حرفش نیاسان بوده  

و شاید هم خشم گزینه بهتری بود برای پسری که حتی در این حال بد نیاز هم دست از 

 سرش بر نمیداشت  

به پرستاری که برای نیاز گرفته بود سپردش و از خانه بیرون زد سوار 

ماشین شد و بی توجه به همه چیز پایش را تا ته روی گاز فشار داد 

 جریمه میشد؟  مهم بود؟ 

 البته که نه  

قتی پای عامل نابودی دخترش میرسید هیچ چیز مهم نبود و

 پدری برای نیاز نکرده بود 

 اما برای نیال آنقدر کرده بود که بلد باشد راه و رسمش را 

 و حاال به جبران تمام این بیست سال پای او ایستاده بود تا آخرین نفسش 

دم خانه مهتاج محکم روی ترمز زد که رد الستیک هایش آسفالت کوچه را زخمی 

 کرد 

 به طرف در رفت و محکم به آن کوبید 



نگهبانی در را باز کرد و منتظر ماند که دنیل خودش را معرفی کند 

 اما او تنها با عصبانیت غرید: 

 _به اون شیطان بگو دنیل آمده 

ی سیمی که داشت اطالع داد و کمی بعد او بود که در نگهبان اخم در هم کشید و در ب

 خانه مهتاج پا گذاشته بود 

مهتاج هم با اعتماد به نفس از پله ها پایین آمد 

اما زخم نگاه دنیل میترساندش  نیاسان نگران 

پشت سرش روان شد  به امید اینکه خبری از 

 نیاز بگیرد از دنیل 

از سر زده بود هیچ جز عدم وجود نیاز ندیده بود بعد از دوهفته وقتی شبانه به اتاق نی

 و بدجور دل نگران عشقش بود حق داشت عاشق باشد؟ 

آن هم عاشق نیاز؟ 

با این همه بال؟ نه 

 ... 

 اما... 



دنیل بی هیچ حرفی به سمت نیاسان رفت و یک کشیده محکم دم گوش او خواباند 

 دلش خنک نشد  حقش بیشتر اینها بود فریاد کشید: 

_چته مرددددددد؟نگرانی؟ نگران چی؟هان؟ 

 نیال پریشان بیرون آمد 

هیچ وقت دنیل را اینگونه پریشان ندیده بود 

 آرام صدایش زد: 

 _بابا!  

دنیل از نیاسان دور شد 

 گفت: 

_دیدی به من چی میگه؟میگه بابا 

 میگه سایه سر میگه پناه 

منی رو که از روز اول میدونست باهام هیچ نسبتی نداره رو  

 شما ها چی؟ هان؟ 

 مهتاج گفت: 

_چته؟ اومدی خونه من،صداتو بلند کردی،تو گوش پسرم زدی؟ این چرت و پرت ها 

 چیه میگی؟  دنیل گفت:  



 _این حرف ها همیشه واسه تو چرت و پرت بوده ... 

اصن بیاین از اینجا شروع کنیم که نیال رو که بهتون دادم، جاییش مشکلی داشت؟ 

 کتک خورده بود؟ غرورش له شده بود؟ چیزی شده بود براش حسرت؟ قلبش... 

قلبش چی؟شکسته بود؟ 

 هان؟ 

 صدایش شکست  

_نیاز تاوان کدوم حال بد نیال رو پس داد که اینطوری کردیش؟  

 داد که نیال ریخت؟ ها؟  تاوان کدوم اشکی رو پس

این جسد بی جون چیه که االن سه روزه داره با مرگ میجنگه؟  

 ها؟ 

من دخترتونو اینطور تحویل دادم؟ 

اگه نه چرا نیازمو اینطوری کردین؟ 

 بد کرده بودم تاوان ندادم  نیاز داد 

اونو هیچی بگیریمش بازم حال بد این روزشو چی میگی؟ 

 که گرفتی خواهرت که دیگه پیشته انتقام مادر و خواهرتو 



پس این بچه ای که انداختی تو دامنش چیه؟   

 میدونی ... 

آرزو میکنم بمیره و راحت شه از این زندگی کوفتی  

 این زندگی که توش یه بارم خوشی ندیده  

این زندگی که اگه توش بمونه بازم بقیه عمرشو وقف میکنه 

بیست سال گذروند تا کینه شما بخوابه  بیست سال دیگه هم 

واسه بچت سر میکنه  نیومدم درد نیاز رو جار بزنم چون 

دردش اونقدر زیاده که نمیشه گفت اما اومدم بگم تو هم 

 عاقبت مث اون پدرت شدی نامرد شدی 

 یاز رو دیگه جدی خط بکش اومدم بگم دور ن

قرار بعدی توی دادگاهه و سعی هم نکن منو دور بزنی چون خیلی بد میشه 

 میشناسی منو دیگه؟   

و بعد چرخید و رفت از 

 خودش هم عصبانی بود 

نتوانسته آنطور که میخواست حرف بزند 

 اما بد هم نبود  



ست کدام را انتخاب کند میان آن همه کلمه که به ذهنش هجوم آورده بودند و نمیدان

 خیلی هم خوب بود 

 سوار ماشینش شد و راه افتاد 

از حاال به بعد هدفش مشخص بود و سخت تالش میکرد که هدفش عملی شود که 

 اگر نشود دیگر دنیل نبود 

و یک ناراحتی دیگرش غم چشمان نیال بود 

 هنوز هم او را دختر خودش میدانست  

اما برای صالح و مصلحت هم که بود تا اوضاع رو به رو نشده نمیشد آنطور که 

 میخواست نیالیش را ببیند  

و از آنطرف نیاسان بود که در اوج ناتوانی روی پله ها نشسته بود و غرق در فکر 

 بود حرف ها دنیل  حرف های مادرش و  افکاری که... 

د و اولین جایی که رفت اتاق نیاز بود به خانه که رسید ماشین را به نگهبان سپر

 پرستارش با خوشی گفت:

_بعد از سه روز چشماشو باز کرد 

 چند باری هم کسی رو صدا کرد  



اما انگار هنوز محیط اطراف رو درک نمیکنه و توی وهم و خیال گم شده  

 میتونم برم؟ 

د دنیل که چهره اش باز شد سری تکان داد و به سمت آشپزخانه راه افتا

 وارد اتاق شد  

نیاز چشمانش را باز کرده بود و به سقف نگاه میکرد 

دنیل که انگار دیگر دنیا را به او داده بودند نزدیکش شد 

 صدایش زد 

 اما سکوت بود و سکوت 

و این بدترین سالحی بود که نیاز در حال استفاده اش بود 

 میدانست نمیخواهد حرف بزند دیده بود حرف زده  

 دیده بود با عجز مرد نامردش را صدا زده 

و حاال این سکوت یعنی جه همه چیز را به خاطر آورده و در غم دست و پا میزند 

اصال مگر میشود زن باشی،از جنس بهار باشی و روحت به پاکی برگ گل باشد و 

 دلت نازک نباشد؟  



در خود جا داده؟   مگر میشود دلت نترکد از شدت فشار دانه های غم ریز و درشتی که

مگر میشود بغض نکنی ، اشک نریزی،و هق هق در گلو خفه نکنی؟  و آخرش هم 

 سکوتی مرگبار تورا ببرد به آخر پاییز زندگی  

درست در نقطه ای که همه چیز رنگ خود را از دست داده و یکدست سفید شده  

 و حاال نیاز در آخر این جاده بود 

د و بی حسی جاده ای که آخرش بی رنگی بو

دنیل خوب میشناخت این حس و حال را 

انگار تاریخ تکرار شده بود اما به گونه ای 

دیگر  اینبار دنیل نبود صحرا نبود آرمان 

 نبود  

و کسی به قدرت دنیل نبود 

شروع کرد یه حرف زدن 

 از هرجایی  از هر دری  

 نباید نیاز را تنها میگذاشت  

برسد تیغ می گذارد روی شاهرگ زندگی اش آخر میدانست آدم که به آخر خط 

و از آن روز به بعد زندگی نمی کند و فقط زنده است آنقدر حرف زد که دیگر 

 حرفی نمانده بود اما نیاز جوابی نمی داد 



 دستانش را گرفت و از جا بلندش کرد 

 و انگار هیچ حسی در بدن نیاز نبود که مثل مجسمه فقط نگاه میکرد 

بافتی از کمدی که به نیتش پر کرده بود برداشت و روی شانه اش انداخت و بعد از جا 

 بلندش کرد  

به خودش تکیه اش داد و از اتاق بیرون زد 

 پابه پایش می آمد 

 اما انگار نمی فهمید چیزی را 

خدمتکاری که مسوول وسایلی بود که برای نیاز باید برده میشد با دیدن نیاز سریع 

 وارد آشپزخانه شد و لیوان شیر گرمی در بشقاب گذاشت و برایش برد 

مهر این دختر بدجور در دلش افتاده بود و حاال با دیدن این همه زیبایی محو شده بود 

چندین سال از خودش پیر تر است  یاد  اما از هاله غم دور صورتش پیدا بود که دلش

حرف مادر بزرگش افتاد مه همیشه میگفت خوشگلی خوشبختی نمی آرد و حاال به 

 این نتیجه رسیده بود 

و شاید هم از بین تمام زیبارویان جهان تنها نیاز بود که اینگونه بدبختی به سرش نازل 

 شده بود 



اوان دادن اصال انگار این دختر آفریده شده بود برای ت

لیوان شیر را برایش برد و روی میز گذاشت و با 

 اجازه گرفتن از دنیل رفت و دور شد 

دنیل لیوان را برداشت و به دست نیازی داد که چشم دوخته بود به آتش مقابلش  

 به آتشی که شومینه را گرم میکرد  

و شاید هم در آن آتش عشقی را میدید که جای گرم کردن تنش سوزانده بود و 

 خاکسترش کرده بود 

لیوان واضح در دستان لرزان نیاز میلرزید و 

 تا باال آوردنش تقریبا نصف لیوان خالی شد 

لیوان لرزان را مقابل چشمانش گرفت و کمی بعد محکم به سمت دیوار پرتش کرد 

 رفت و شروع کرد به جیغ زدن پشت سر هم دستانش را به سرش گ

تند و بی وقفه 

 تنش میلرزید  

دنیل با فریاد پرستارش را صدا زد و تا آمدنش اورا در آغوش گرفت 

 جان میداد پای این حال نیاز جان میداد تا خوب شود اما ... 



لرزش نیاز آرام آرام کم و کمتر شد تا یکباره بی حرکت شد  

شد و تن داغش سرد چشمانش بسته نفس های تندش آرام 

 شده بود  

انگار قرار نبود به آسانی حال دخترش خوب شود 

 قرار نبود لبخند روی لبش بنشیند و قرار نبود ... 

با این حال نیاز انگار صالح نبود که فرزندش زنده بماند  

اگر میماند و به دنیا می آمد میشد آینه دقش  و او 

 همانطور هم حالش بد بود 

اما اگر حالش بدتر میشد چه؟ 

 چه باید میکرد؟  

باید میگذاشت تا به هوش بیاید و از خودش بپرسد 

میدانست جوابی نمی یابد اما دل خودش آنگونه 

راضی تر بود و شاید هم وجدانش  بلندش کرد و 

تا اتاقش برد اورا که به پرستار سپرد پایین رفت 

 طاقت ناتوان دیدنش را نداشت 

یز شده بود و تمام خورده شیشه ها جمع شده بود  همه جا تم

 صدای زنگ در خانه پیچید 



پشت آیفون رفت و با دیدن نیاسان دوباره رگ خشمش جوشید 

 از جا پرید و تا دم در حیاط دوید  

در را باز کرد و مشتش شد خوش آمد گویی به نیاسان  

 گفت:  

_اینجا چه غلطی میکنی؟  

روت میشه؟ روت میشه 

اینجا؟  نیاسان  بیای

 زمزمه کرد:  

 _بزار ببینمش  

 لطفا  

و چه غوغایی میشود وقتی یک مرد التماس میکند 

التماس دیدن کسی را که روزی بدجور اورا شکسته 

 دنیل فریاد زد: 

_میخوای چیو ببینی؟  

کیو؟  هان؟ نیاسان 

 گفت:  



_زنم رو گل 

شکستم رو 

عشقم رو دنیل 

 گفت: 

_اینی رو که میگی ما اینجا نداریم 

فقط یه جسده که هنوز خاکش نکردیم 

 میخوای ببینی؟  

نیاسان دنیل را کنار زد و وارد شد 

 اینقدر حالش بد بود؟ برای بچه؟  

همانی که نیاسان جان میداد برایش؟  

برای همین حالش بد بود دیگر؟ 

انگار حضور نیاز را حس میکرد 

تاقش رسید که بی هیچ سوالی دم ا

دستش لرزید برای باز کردن در 

میترسید از چیزی که ممکن بود 

دیده باشد اصال مگر چه شده بود 

که حال نیاز اینگونه بود؟  یعنی 



دوهفته نبودش اینگونه کرده 

 بودش؟  یا قضیه چیز دیگری بود؟ 

 تمام جراتش را جمع کرد و در را باز... 

ز در ذهنش  و شکست تمام تصویر های مختلف از نیا

 که همشان در اوج غم لبخند داشتند  

و انگار تازه داشت تصویر نیاز واقعی پشت لبخند را میدید  

همان قدر رنجور  همان قدر بی پناه بی دفاع خسته  مظلوم  

 و... 

پاهایش یاری نمی کردند که جلو برود 

 کنار چهارچوب در سر خورد 

سرش را به در تکیه داد و انگار تازه فهمید که چه کرده  چه به 

روز نیازی آورده که بی گناه تر از او در این بازی نبوده  و 

کاش ببخشد مثل همیشه این مرد گناهکار را خودش را افتان و 

 خیزان به تخت نیاز رساند 

یدن گرفت دست بی جان نیاز را در دست گرفت و اولین قطره اشکش بی اجازه چک

لب هایش از هم باز شدند و آهنگی را که وصف حالش بود را شروع به خواندن 

 کرد همان آهنگی که شده بود همدمش و ... 
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معذرت اگه کمم واسه دلت 

نگفتم حرفامو بهت گذاشتم 

عاشقم بشی شدم تموم 

 عامل سرگیجه های دائمت 

زاحمه نفهمیدی که عشق من تو زندگیت م

معذرت اگه دادم زدم سرت اگه چشمات 

همش تره اگه بعد از این بازیام میگفتم 

باره آخره شکستنت جلو چشام منو از رو 

 نمیبره دروغم میشد باورت منو ببخش 

معذرت اگه مجبور شدی بری 

 حق داری هرچی که بگی 

کاری کردم که دائماً بگی لعنت به زندگی 

ترسیدم خیانت کنم بهت از روی بچگی 

 معذرت.. 

واسه قرصای هر شبت که هرکدومشم کمه 

 واسه آروم گرفتنت 



میدونم هرچی میکشی همش به خاطر منه 

پشیمونم ببین منو معذرت تنها حرفمه منو 

 ببخش.. 

معذرت واسه اونهمه خاطره که کرده بازی با دلت معذرت 

اگه همش مرددم گفته بودم که قید احساسمو دیگه زدم تو 

لیاقتت این نبود نمیدونستی من بدم هی بهونه کردم چطور 

 دیگه جوابتو ندم منو ببخش.. 

معذرت اگه مجبور شدی بری 

 حق داری هرچی که بگی 

ه زندگی کاری کردم که دائماً بگی لعنت ب

 ترسیدم خیانت کنم بهت از روی بچگی 

 معذرت.. 

واسه قرصای هر شبت که هرکدومشم کمه 

 واسه آروم گرفتنت 



میدونم هرچی میکشی همش به خاطر منه 

پشیمونم ببین منو معذرت تنها حرفمه منو 

 ببخش.. 

و اشک هایش یاری میکردند مرد بد این روز های نیازی را که همه اش نیاز بود 

ای نیاسان و هیچ گاه نازی نداشت بوسه ای روی دست نیاز کاشت و برخاست  بر

 اما انگار کسی جلویش را میگرفت باز برگشت و نیاز را نگاه کرد 

رد نگاهش افتاد سمت شکم نیاز که شاید تا چندی دیگر بر آمده میشد   

 لبخند تلخی زد 

میدانست هیچ سهمی در داشتن این جوجه ی پنهان شده در شکم نیاز ندارد اما مگر 

میشود بفهمی پدر شده ای و کاری نکنی برای لمس بچه ات که کز کرده در میان 

 آغوش گرم مادرش؟ خم شد  

با احتیاط دست گذاشت روی شکم نیاز 

 چیزی در دلش فرو ریخت  

در زیر اینجا بچه ی او بود؟ بچه 

که سهمی نداشت از آن؟ بچه  ای

ای که کم بود برای سهم نیاز؟ 

 پایین تر رفت  



 دوباره کنار تخت نیاز زانو زد  

بوسه ای توام با اشک روی شکم نیاز کاشت و حس کرد نفسی را که در سینه نیاز 

 حبس شد 

آنقدر دلگیر بود که نخواهد نشان دهد بی هوش نیست؟ 

سی به حرف می مگر اورا چه شده بود؟  و کاش ک

 آمد... 

 سرش را باال برد و بوسه ای بر پلک لرزان نیاز زد 

دید مالفه ای را که در دستانش مچاله شد و انگار کسی دل اورا فشرد  

 دم گوشش گفت: 

_کاش ببخشیم تا دنیا رو به پات بریزم 

کاش ببخشیم و بزاری زنده بمونم  

 بزاری نفس بکشم و ... 

حرفش را خورد و از جا بلند شد 

 باید دور میشد  

میدانست تا وقتی آنجاست هوا مسموم است 

 باید دور میشد



آنقدر دور که نیازش بتواند نفس راحت بکشد 

 حتی اگر این دور شدن به قیمت جانش تمام میشد 

دیگر وقت مردانگی کردن بود برای کسی که دنیایش را نامردی او ساخته بود و 

با هرقدم که دور میشد نفسش هم کمتر باال می آمد و میدانست این دوری انگار 

 آخرش یا به وصال ختم میشود یا مرگ 

حاال حس میکرد حال نیاز عاشقی را که هرروز سهمش از او تنها یواشکی دید زدن 

 بود و اشک جمع شده در نگاهش از عمارت که بیرون زد هوا سنگین شد 

داشت و انگار همان هم نمیگذاشت عمیق نفس بکشد هوا نفس های نیاز را کم 

 اگر نمی بخشید چه میشد؟ حق داشت نبخشد  اما... 

کاش مثل همیشه دل رحمش ببخشد و نگذارد اوضاع بدتر از این شود کاش 

 ببخشد و بگذارد نیاسان جبران کند تمام گندی را که به زندگی اش زده و ... 

 تا خانه ساحلی پیاده رفت  

همان خانه محبوب نیاز که آخر هم شد قتلگاه تمام احساسش و آن قلب کوچکش یادش 

آمد چند روز پیش را که با اصرار فراوان نیال او را بعد از سفر دوهفته ای اجباری 

به این خانه آورد و نیال کمی بعد از داخل شدن به سرعت از ویال بیرون پرید و دایما 

 هایش غم سرازیر شده و انگار همه جا بوی غم می آید میگفت که این خانه از دیوار 



و انگار که جای جای خانه حضور نیاز را فریاد میزد 

 به سختی چشم از در و دیوار خانه برداشت 

تا اتاقش چشم بسته رفت که اگر چشم باز میکرد می مرد و رفتن جانش را به چشم 

 میدید  

زود دیر میشود  همیشه میخندید به دوستانش که می گفتند چه 

 و حاال همان جمله شدهبود سرمشق هرروزش  

وارد اتاق که شد هجوم بی امان خاطرات آنقدر کمرش را خم کرد که جلوی در زانو 

 زد 

چه روز هایی که در این اتاق پشت دوربین ها نشسته بود و با هر قطره اشک نیاز 

 لبخند روی لبش بیشتر کش آمده بود 

و هزاران زن هرجایی نشده بود سوهان روح دخترک بیچاره  و چه روز ها صدای او

 اتاق کناری  

و چه روز هایی که جان نیاز را ذره ذره در همین اتاق گرفته بود و آخرش هم بیرون 

 انداخته بودش 

کاش همه اینها را میشد از ذهن نیاز پاک کرد 

 کاش میشد ببخشد 



اما نیاسان با یاد آوری هر زجری که به نیاز داده بود در کنار اینکه آرزو می کرد 

 ببخشد آرزو میکرد که دیر ببخشد 

تا بتواند کمی خودش را بیازارد و شاید کمی از بار گناهش کم شود 

 به سختی از جا بلند شد و از اتاق بیرون زد آنجا دیگر جایش نبود 

نیاز را داشته باشد اگر میخواست زنده بماند  باید میرفت جایی که عطر تن

وارد اتاق نیاز که شد تمام عطر تنش را نفس کشید و انگار جان بود که به تنش 

 برگشت 

به سمت تخت رفت و بدون نگاه کردن به در و دیوار اتاق روی تخت افتاد 

دستش را زیر بالشت برد و به پهلو خوابید  پارچه ای زیر دستش لمس شد 

 ن آوردش پیراهن خودش بود کمی بیشتر فکر کرد بیرو

 همان پیراهنی بود که برای عقد پوشیده بود  

چیزی در دلش فرو ریخت و با فکر به اینکه نیاز جای او با پیراهن و بو و خیال او 

شب را صبح میکرده اشکش چکید  این روز ها دل نازک شده بود اصال که گفته 

 گفته بود مرد باید همیشه استوار بماند  شاید... بود مرد نباید گریه کند  که 

شاید گفته بود اما بعدش اضافه کرده بود که مردی که عاشق نباشد نباید گریه کند که 

مرد عاشق از هر عاشقی در دنیا بی پناه تر و گریان تر است و کسی حتما در 



وینده در گور خاطرش نسپارده بود ادامه جمله را و با هر بار گفتن این جمله تن گ

 میلرزد 

بالشت را از زیر سرش برداشت و در آغوش کشید 

 حاال یر به یر شده بودند 

کمی اوضاعش شده بود مانند نیاز و فقط تفاوتش این بود که نیاز پیراهن می فشرد در 

 بغل و او بالشی با عطر موهایش را  

و شاید این شروع یکسان شدن اوضاع بود و راست میگفتند که چوب خدا صدا ندارد 

گوشه اتاق نشسته بود و چشم دوخته بود به پنجره  صدای در آمد  بی صدا نگاهش 

 را چرخاند دنیل وارد شد  

او به زندگی اش گند زده بود یا نیاسان؟  

 چه اهمیتی داشت؟  مهم نتیجه بود که... 

دی دیگر وارد شد  در که پشت سرش مر

بسته شد کمی به خود لرزید  می ترسید از 

بودن کنار مردی در یک اتاق حق هم 

 داشت  

دنیل آرام جلو آمد 

 کنارش نشست و گفت: 



_حالت چطوره دخترم؟ 

 بهتری؟  

 و نگاه مات نیاز جوابگویش بود.. 

 آرام آرام گفت: 

 _نیاز ... 

 عزیزم 

ب نیست خودتم میدونی حالت خیلی خو

 شاید بهتر باشه یه مدت تحت درمان باشی. 

 اما برای اینکار بهتر نیست خودت باشی و خودت؟  

بهتر نیست کسی رو وارد زندگی نکنی که هیچ چیزش مشخص نیست؟ 

 چه داشت میگفت؟  منظورش چه بود؟ صامت نگاهش کرد 

چرا مادرش این مرد را رها کرده بود؟ 

در دلش بدرکی گفت و باز نگاه کرد 

 دنیل گفت: 



_ببین عزیزم تصمیم با خودته  اما من 

صالح نمی بینم که این بچه بمونه  

 بهتره... 

بهتره بندازیش  

 دکتر هم آوردم  

 هیچ مشکلی هم برات پیش نمیاد... 

 داشت هذیان میگفت؟ 

قرمز وسط حوض دلش که نبود؟  منظورش که همان ماهی

 نبود دیگر؟ تنش لرزید  

اگر همان اندک دل خوشی اش را از او میگرفتند که میمرد 

دستانش را حایل شکمش کرد و سر به طرفین تکان داد 

 هق هقش برخاست و مروارید هایش ریخت 

 و به ثانیه نکشید که به التماس افتاد و بعد از مدت ها صدایش درآمد: 

_توروخدا التماستون 

میکنم خواهش میکنم 

هرکاری بخواین میکنم 



کنیزی میکنم  توروخدا 

نگیرینش از من اصن 

 میرم از این شهر میرم 

 فقط با اون کاری نداشته باشین  

چه فکر کرد و بود این دختر که اینگونه میکرد؟ 

فکر میکرد مجبور است؟  فکر میکرد دنیل 

 ا باور هایش  راضی است؟  چه کرده بودند ب

و چه راه سختی بود ساختن نیازی که هر تکه اش یک جا بود 

 هق هقش دوباره به هوا برخواست نفسش مقطع شده بود 

و باز هم آرام بخش آرامش کرد 

وقتش نبود که از جا برخیزد؟  تکه 

هایش را جمع کند و قوی شود؟  و 

 قدرت و غرور را سرپیشه سازد؟ 

ط هست شود زنی که دیگر کسی نتواند به او زور بگوید؟  وقتش نبود حاال که شرای

 اما نیاز اگر ضعیف نبود که نیاز نبود  آنموقع اسمش را میگذاشتند ناز  نه نیاز... 

 دنیل کالفه دست در موهایش کشید 



کالفه شده بود از اینکه اینقدر دخترش ضعیف است و آن دختری که بزرگ کرده 

 بود آنقدر قوی 

 کاری میکرد   باید زود تر



به وکیلش زنگ زد و ماجرا را گفت 

 خالصه کرد تا کمتر زجر بکشد 

که هر کلمه اش زهر میشد و جانش را به آتش میکشید 

 یک ماهی روال کار بود  

و بهتر نبود این یک ماه را به کلبه دنجش ببرد نیاز را 

 که شاید هوای آنجا بهتر کند حال نیاز را 

سریع به خدمتکار مخصوصش گفت ساک کوچکی برایش جمع کند و به یکی دیگر هم 

 د سپرد برای نیاز لباس بردارن

نیاز به دوش آب گرم داشت که برود و همه چیز را آب بشوید و تمام این افکار 

 خسته کننده از جانش پاک شود 

زیر آب که رفت انگار بعد چندروز آرامش به جانش باز گشت 

 بعد از دوش آب گرم یک خواب چند ساعته میچسبید  اما ... 

 با این وضع نیاز ممکن نبود 

و چقدر ذهنش خودخواهانه فکر میکرد که نیاز دارد میشود مایه آزار زندگی اش  

 اما او پدر بود... 



باید کمک نیاز میکرد  

 خودش کرده بود  

 خودش باعث این حال دخترکش شده بود  

 حاال لطفی نمیکرد و همه اش وظیفه بود و بس... 

لباس ها جمع شده بود 

 ماشین آماده بود  

اما نیاز هنوز در خواب دروغینش فرو رفته بود 

 با روانشناسش صحبت کرده بود  

و او گفته بود بعد از بیدار شدن از خانه ببرتش  

که ترسی ایجاد نشود و اگر ایجاد شود هم کم باشد 

و دوساعتی طول کشید تا نیاز بیدار شود و باز 

هم نگاه گیجش به سقف خیره شود به اتاقش رفت 

 ایش را گرفت از تخت بلندش کرد  و دست ه

بافتی روی شانه هایش انداخت و به راه افتاد 

 تا پایین عمارت او را برد 



مثل انسان هایی شده بود که چشمانشان نابیناست و نمی بیند هیچ چیز در دنیا را 

همان هایی که شاید هم میبینند اما دنیا در افکارشان حل شده در ماشین نشستند 

 راه افتاد  و ماشین به

راه افتاد و ندید کسی نیاسانی را که پشت درختی نگاه میکند این رفتن را 

تا کلبه در میان جنگل چند ساعتی راه بود و دنیل کلش را حرف زد تا 

 شاید بیرون بیاید نیاز از این حال اما... 

 به کلبه که رسیدند دنیل نگاهش را به نیاز دوخت 

 ن میشود در چشمانش؟  میخواست ببیند برق شوقی روش

 اما تنها قطره اشکی بود از دلتنگی و آرزوی اینکه با نیاسان اینجا بود... 

از ماشین خودش پیاده شد 

برکه ای آنجا بود لب 

 برکه رفت و نشست  

به درخت کنارش تکیه داد و چشم دوخت به آب  

و نسیمی خنک آب را تکان میداد انگار آنجا 

 جایی جدا از همه جا بود 



سرما دیگر آنقدر خودش را نشان نمیداد و همین هم خیال دنیل را راحت میکرد 

 وسایل را داخل کلبه برد کلبه آماده بود 

 وسایل غذایی خرید شده بود 

 و همه چیز آماده زندگی بود... شومینه روشن بود 

خودش را روی تخت کنار شومینه انداخت 

 کلبه تقریبا دوبلکس بود 

و نیم اتاقی باالی کلبه بود که آن را به نیاز داد 

 کنار کلبه چند پله میخورد و باال میرفت  

و میرسید به فضایی که با نرده تحت محافظت در مقابل افتادن بود و آنجا تختی بود که 

 شده بود مال نیاز  

 تخت دقیقا باالی تخت دنیل بود 

و همین که دیواری نبود و صدای نیاز را میشنید خیالش را راحت میکرد  

 حتی با وجود ساکتی او... 

 چشمانش روی هم افتادند و خواب شد شهد شیرینی  



دوتا از نگهبان ها اطراف کلبه قدم میزدند و نگران دور شدن نیاز نبود و میتوانست با 

 خیال راحت بخوابد __ 

با انگشت اشاره اش آب را لمس کرد و بعد از 

روز ها حسی در وجودش رخنه کرد حس 

 خنکی و رطوبت  حس زندگی  

 باز انگشتش را به آب زد  

ورد  تصویر درخت باالی سرش در آب بهم خ

 و سرخوشی جنون وارد وجودش را گرفت 

یک انگشت شد چندتا و کم کم هر دودستش در آب بود و آب را تکان میداد 

 روی آب میکوبید و آب که به هوا می پاشید میخندید  

قهقهه میزد و موهایش را با دیوانگی اینطرف و آنطرف میکرد 

 یکی از نگهبان ها نگران یه سمتش آمد 

 فهمید که این دختر حال عادی ندارد هرکسی بود می

حتی اگر از قهقهه های سرخوشش فاکتور میگرفت باز آن لرزش مزاحم نمیگذاشت 

 کسی فکر کند که او خوب است  

 کم کم قهقهه ها صدای جیغ گرفت



جیغ میکشید و روی آب میکوبید و شانس با او یار بود که در آب نمی افتاد است 

 هایش که روان شد با ناخن روی صورتش پنجه کشید تا رد اشک هایش پاک شود 

 و صدایی در ذهنش فریاد میکشید: 

_دیوانگی کن تو 

ضعیف نیستی 

 دیوانه باش 

 چون دیوانه ها قوی اند 

 ها را میداد  و او با کارهایش جواب صدا

دنیل که تازه به خواب رفته بود با صدای جیغ نیاز از خواب پرید و لعنتی کرد باعث 

 و بانی این حال نیاز را سریع از کلبه خارج شد 

هرچه به برکه نزدیک میشد صدای جیغ واضح تر میشد 

 و با دیدن نیاز دیگر تعلل نکرد و به سمتش دوید 

 ای مشت های بیجان نیاز در آغوشش گرفت و سینه اش شد ج

جای مشت هایی که مشت نبود و فقط دست هایی بود که یقه اش را چنگ میزد  

 و به یکباره دست های نیاز دور یقه اش حلقه شد و مرتب میگفت:  



_چرا؟چرا من؟چیکار کردم مگه؟چرااااا؟ باز 

هم نیازی بود که پناه آورد به آغوش دنیل و 

بود بدتر از یک باز آرام بخشحالش خیلی بد 

 ناراحتی یک غم 

 حالش حتی از افسردگی هم بدتر بود 

 و چیزی شبیه به جنون میشد تعریف این حالش... 

و کاش مسببش بود و میدید که چه کرده با یک بی گناه 

 و انگار این تاوان بی گناهی نیاز بود... 

و این مثل این بود که روی کاغذی سفید خط های سیاه بکشی و بعد منتظر باشی 

 پاک کن پاک کند و حتی اثرش هم نماند 

چه برسد به اینکه کاغذ نباشد و قلب و مغز باشد  

 و آن خط ها هم زخم... 

 چند هفته ای گذشته بود 

یک هفته مانده بود به قرار دادگاهی که وکیل دنیل گفته بود 

 هفته ای سخت و طاقت فرسا  چند



هم برای نیاسان که از روز دیدن دادخواست طالق دیگر حالش خوب نشد که نشد و 

هم برای نیازی که لحظه لحظه ی روز هایش زجر بود و با کمک ده ها روانشناس 

 زنده بود و مواظب بچه هایش بود مواظب که نه 

 فقط قول داده بود بالیی سر خودش نیاورد  

یی که در اوج ناباوری یکی  نبودند و شده بودند چهار تا بچه ها

 و این بود که مسئله را سخت میکرد 

بعد از روز ها سکوت دوباره به حرف آمده بود 

خواسته بود که از کلبه بروند به همان خانه 

 دنیل میترسید 

میترسید نیاز که برگردد حالش باز بد شود  می 

ترسید نیاز با نیاسان را ببیند و هوایی شود اما 

با این حال نمی توانست نه بگوید به خانه که 

برگشتند نیاز به اتاقش رفت راهش را آخرین 

بار که آمده بود یاد گرفته بود همان موقعی که 

 حس میکرد هیچ چیز را نمیبیند  اما ... 

 د اتاق که شد روی تخت دراز کشید  وار



 دستش را روی شکم بر آمده اش گذاشت و لذت شد شرابی گوارا... 

 به چهار بچه ای ک قرار بود چند ماه دیگر مادرشان شود فکر میکرد.... 

 میخواست با کودکانش حرفی بزند...اما کلمه ای پیدا نمیکرد... 

ی نشده بود...اما دهان باز انگار حال و هوای مادرانه هنوز در دلش جار

 کرد... 

 و ارام زمزمه کرد... 

 قول میدم مامان خوبی باشم واستون...  -

 تنهاتون نذارم که تنها امیدمین شماها  

مهربون باشم اما به شرطی ک چارتایی منو اذیت نکنین 

 همانطور ک دستش را روی شکمش میکشید... 

 ضربه ای را به شکمش احساس کرد... 

اره گفت : پس قرار شد اذیت نکنین دیگ  و دوب

من قول میدم پناهتون باشم و نزارم هیچ آسیبی ببین  

چون شما ها تنها دلیل زنده بودنمین  مردگی میکنم 

 تا زندگی کنین  



 ولی شما چهارتام باید قول بدین همیشه هوای منو داشته باشین 

 در همین حال و هوا و گفت و گو بود ك اروم ب خواب رفت...و چشمانش بسته شد 

  

کالغ ها برایش خبر آورده بودند که نیاز باز گشته 

 امیدی که نا امید شده بود زنده شد 

حس میکرد دوباره جانی برای تالش به دست آورده  

که نیاز آمده بود در هوایی که او نفس میکشید 

ببینتش  ببیند و التماس کند که  میخواست برود و

 نرود که بماند 

اما پای رفتنش با فکر به گذشته سست میشد 

 حقی نداشت  حتی برای التماس  



 اما دل اگر حرف میفهمید که نامش دل نبود 

میخواست خودش را،سر و وضعش را مرتب کند و به دیدن نیاز 

برود اما شاید اینگونه که حالش را میدید میبخشید  هزاران 

دوراهی در سرش نقش بسته بود رفتن یا نرفتن التماس یا غرور 

 دلتنگی یا بی خیالی  عشق یا مثل گذشته نفرت... 

ش دست آخر تصمیم گرفت که با سر و وضع مرتب به دیدن

 برود آخر نیاسان نبود اگر شلخته میگشت  

و شاید اگر این آخرین دیدار بود بهتر بود مرتب باشد  و 

اگر قرار بود خاطره شود همانطور با اقتدار در ذهن ها 

 بماند 

 _ 

 رسیده بود  

یک ساعتی در ماشین وقت کشی کرده 

بود و دلش هی دل زده بود و عقلش 

 میگفت نه... 

گار او هم نیاز را کم آورده که میگفت و بین هر نه ان

 برو دل به دریا زد... 



 پیاده شد و با قدم هایی سست تا دم عمارت رفت 

زنگ زد و منتظر 

شد  کمی بعد در 

 باز شد  

انگار دنیل آنقدر ها هم سنگدل نبود که هنوز در را برایش باز 

میکرد  و انگار تنها آدم بد این بازی مهتاج بود و گاهی او و شاید 

دنیل هم دیگر مهره سوخته این بازی بود  دم عمارت منتظرش 

 بود 

 وقتی رسید با خشم اما بدون فریاد گفت: 

_اینجا چیکار 

میکنی؟ یک هفته 

   دیگه مونده

این یک هفته رو بزار تو حال خودش 

 باشه و نیاسان هم گفت: 

_باید 

ببینمش  

اون رو 

 نه... 



بچه مو این 

 حق یه پدره  

و پوزخند دنیل خنجری بود که بر دلش 

نشست :_آقای پدر شما برو با همون 

هرجایی ها بگرد  و بابای توله اونا شو نه 

 نوه های من نوه ها؟  

 د؟ یعنی...یعنی یکی نبو

آخ که چقدر سخت تر شد این وضع برای 

 نیاسان  دنیل را کنار زد  

به سمت اتاق نیاز راه افتاد اما دنیل باز جلویش را 

 گرفت گفت:  

 _آرامششو بهم نزن 

به زور مسکن و آرامبخش شده این و 

امروز بعد چند هفته خودش به خواب 

 رفته گند نزن پسر برو به زندگیت برس 

 و نیاسان در حین کنار زدن او گفت: 



_دارم همین کار رو میکنم زندگی من 

اونجاس  اونجا خوابیده فرصتشو از دست 

دادم اما خودش رو نمیذارم از دستم بره و 

تا اتاق نیاز با قدم های بلند سالن را طی 

کرد به در که رسید، ماند میرفت؟ اگر 

 میرفت و میشکست چه؟ 

ای بر گشت نداشت  اگر میرفت که دیگر پ

اما باز هم آن دل لعنتی نگذاشت او عقب 

 بکشد  

آنقدر خودش را به سینه کوفت تا نیاسان دستش را روی دستگیره گذاشت و پایین 

 کشید آرام داخل اتاق شد 

اما انگار در آن اتاق نیازی 

 نبود یعنی بود 

 اما نیازی که او میشناخت نبود 

و بیشتر شبیه مرده ای بود که چشم از دنیا بسته 

 بود فقط با تفاوت بچه های در شکمش... 



همانجا کنار در سر 

خورد نیاز بود؟  

 بود... 

اما با خط های دور 

چشمش با موهایی که 

سپید شده بود  با بدنی 

بی جان و بی حس نیاز 

 بود  

 اما آن نیاز نبود که در ذهنش بود 

 رون زده بود و شده بود استخوان روکش دار استخوان هایش بی

 ___ 

 در میان خواب و بیداری بود 

 در میان زندگی و مرگ 

اما حتی اگر میمرد هم بوی نیاسان را تشخیص 

میداد  اتاق بوی عطر همیشگی نیاسان را میداد 

 دلش لرزید 



ماهی های کوچک حوض دلش شروع به تکان خوردن 

 کردن  ماه های اولش بود 

اما انگار خیلی شیطان بودند این چهارقلو ها که اینطور تکان می 

 خوردند طاقت نداشت که چشم باز کند و نیاسان را ببیند 

در جنون دست و پا میزد و مشکل این بود که هم درد او بود و هم 

درمانش پلک هایش لرزید و چشم باز کرد میشد توهم نباشد مثل 

 هربار؟ میشد... 

را تکان به سختی خودش 

 داد دلش تنگ بود 

نگاهش به نیاسان گره 

خورد همه ی دنیا ایستاد  

 دلش هم... 

نیاسان هم شوکه به او نگاه 

میکرد چرا چشمانش اینقدر بی 

فروغ بود؟ برق عشقش کجا 

 بود؟ 

 چرا... 

 چرا... 



 بچه ها بیشتر تکان خوردند 

هرکه میدیدش فکر میکرد ماه پنجمش است نه ماه اول یا 

 م قلبش تپش از سر گرفت دو

اما ترس بود که در خونش پمپاژ میشد و خاطرات بود که تیغ میکشید زیر 

 گلویش و باز هم لرزش و بازهم جیغ  

دست به گوش هایش گرفته بود و جیغ 

میزد موهایش را چنگ میزد و جیغ 

 میزد  انگار داشت جان میداد 

 و نیاسان به سرعت به سمتش رفت و در آغوشش گرفت 

و گنجشک بال شکسته بود که در آغوشش بال تکان میداد و باز به زمین 

 میخورد در باز شد 

پرستاری داخل شد و آرام بخشی که دستش بود را به سمت نیاز 

 گرفت اما نیاسان مانع شد  

میدانست چقدر ضرر دارد و برایش بد 

 است و سعی داشت خودش آرامش کند 

و انگار هنوز عشق نیاز آنقدر بود که آرام شود و کمی بعد به خواب 

 برود وقتی مطمئن شد که حالش خوب است روی تخت خواباندش  



از هر چه تالش برای بازگشتن او بود پشیمان شده 

ینگونه عذابش بود  نمی توانست کنارش بماند و ا

 دهد اما دل خودش چه... 

 از اتاق بیرون رفت  

 حوصله ی هیچ کس را نداشت  

 باید میرفت و این یک هفته را هم جان می کند تا برسد روز مرگ  

از عمارت که خارج شد باز هوا کم داشت نفس های نیازی را که در اتاق بخ 

 خواب رفته بود 

 و شاید هم بیهوش بود 

 نمی توانست به خانه ساحلی اش برود که بدتر زجر بکشد 

راهش را به سمت خانه مهتاج کج کرد و در راه هزاران بار خودش را لعن و 

 نفرین کرد 

 به خانه رسید 

اولین جایی که نیاز را دیده بود و چشمان آهویی اش مسخش کرده بود اما او فکر 

آرام و بی سر و صدا از پله ها باال  کرده بود این تپش از نفرت است و نه از عشق

 رفت حوصله سوال و جواب کردن نداشت  

 وقتی نیاز نبود منبع آرامش دیگری بود که با اینکه جای او را پر نمیکرد اما ... 



به اتاق نیال 

رسید در را 

باز کرد روی 

تخت دراز 

کشیده بود و 

کتاب میخواند  

امسال را 

دانشگاه نمی 

 رفت  

و حوصله اش برگردد و موضوعات را کامل درک کند تا با  میخواست حال

 حواس جمع به کالس برود  و مثل همیشه بهترین باشد  

نیاسان را دید و خواست با جیغ و هیجان اسمش را فریاد 

بزند  و نشان دهد چقدر دلتنگ است  اما قیافه شکسته 

 نیاسان ... 

 ___ 

یک ساعتی میشد سرش روی پای نیال بود و دستان نیال نوازشگر موهایش شده 

 بود آرامش به جانش باز گشت  

 اما جایی،در کنج زندان سینه اش،کسی به قلبش چنگ میکشید  



یاد روز هایی افتاد که خواب بود،و یا خودش را به خواب میزد و فقط 

 چشمانش را میبست  

خواب است و نمی فهمد می آمد کنارش،می نشست،  و نیاز با فکر به اینکه او

اشک می ریخت و دست های لرزانش را در میان موهای نیاسان تکان میداد و 

 آن هارا با نوای گریه اش می رقصاند  

 مدت ها بود ابهتش را از دست داده بود 

آن جذبه و غرور همیشگی را در پس کوچه های شهر جا گذاشته 

 یشه سرکش تر بودند بود و اشک هایش از هم

قطره اشک لجوجی از کنار چشمش سر خورد و روی پای نیال 

 چکید  شکه صدایش کرد:  

_نیاسان  و 

نیاسان 

 گفت:  

_نیال کم آوردم  خستم از زندگی  که 

نیاز دیگه توش نی  نیال دلم براش 

تنگ شده  نیال اون که... اون که 

همیشه می بخشید هر غلطی که 

کرده بودم  میدونن گناه کردم مامور 



عذاب شدم  دلش رو شکستم  و بد 

بودم اما هر بار بخشید چرا این دفعه 

نمی بخشه؟   نیال تازه فهمیدم نفسم 

 ه نفسش بنده  ب

تازه فهمیدم دوستش داشتم و ازش متنفر 

نبودم  تازه فهمیدم چقدر ضعیفم و نیاز 

 چقدر قوی یعنی میشه یه فرصت بده؟   

یه فرصت که دنیامو بریزم به پاش و تا آخر عمر نوکریشو 

 بکنم؟  نیال میشه؟  

نقش و بعد در خود جمع شد و چشم بست و نقش چشم های نیاز پشت پلک هایش 

 زده شد 

 ____ 

تمام تنش از ترس میلرزید  سیمین 

آب قندش را هم سر کشید اما نه 

رنگش بر گشت و نه دلش آرام شد 

یعنی... یعنی به این سادگی تمام شد؟  

همه ی آن عشق و درد؟ چرا هنوز 

 دلش التماس میکرد؟  



آن هم برای داشتن مردی که اینگونه با او کرده 

دنش ضعف داشت سرش بود؟ تمام سلول های ب

 نبض میزد  

 امروز تمام میشد همه چیز... 

آن هم با آن همه شاهد و مدرک که وکیل دنیل برایش ردیف کرده 

 بود  طالق که روی شاخ قضیه بود 

 حاال اگر از بقیه چیز ها هم صرف نظر میکرد 

نگاهش را از زمین باال آورد و خیره به نگاه مردی شد که با نگاه التماس 

 میکرد ببخشش را 

 چه باید میکرد؟ 

خودش را اینبار انتخاب 

 میکرد؟  یا نیاسان را؟ 

و یا چهار بچه ای که چشم به راه آمدن در آغوش خانواده ای کامل 

 بودند؟ جه باید میکرد؟ 

یف کرده بود که حضانت بچه ها کامل به نیاز وکیل دنیل حتی هزاران دلیل رد

 برسد اما آن بچه ها پدر نمی خواستند؟ چقدر سخت بود این انتخاب 



حقش نبود که اینبار خودش را انتخاب 

 کند؟ اما... 

 نگاه نیاسان نگران در پی حال بد او بود 

 نمیدانست با چخ منطقی دنیل اورا به دادگاه آورده... 

 آن هم با این حال خراب نیاز  

 در این جایی که هزاران کس و ناکس میرفتند و می آمدند 

اگر مردش میماند، کور میکرد نگاهی را که حتی گذرا به زن و بچه هایش 

 دوخته شود  

و قلم میکرد پایی را که جلو بیاید برای اذیت کردن 

نیاز دیگر چه برسد به اینکه آن را بیاورد اینگونه 

 جاهایی  

اما به خودش هم قول داده بود که اگر مرد نیاز بماند دیگر حق آزادی را از او 

 نگیرد و اشک به چشمانش نیاورد 

 البته اگر مردش میماند

 یاز دیگر نزد نامشان را که خواندند قلب ن

رنگش دیگر کامل مثل گچ دیوار شد و حالش وخیم تر 

 شد  دنیل دستش را فشرد و زیر گوشش زمزمه کرد:  



_قوی باش! نزار شکستتو 

 ببینه  قوی باش  

اما مگر نیاز میتوانست چیزی بشنود جز صدای تپش 

 قلبش؟  از جا به سختی و با کمک دیوار بلند شد 

اما دیوار هم نمی توانست کمکش کند و باز روی صندلی افتاد و نگاه ترسان 

 نیاسان خیره شد به او 

 نزدیک دنیل شد و گفت:  

_نمیبینی حالش خوب نی؟چرا 

 آوردیش؟  بزار بیرون بمونه  

 میترسم بیاد تو و حالش بد شه  

مردش نیستی  و نیشخند دنیل مثل خنجر در قلبش فرو رفت و نشان داد که تو دیگر

 که برایش تصمیم بگیری 

دنیل زیر بازوی نیاز را گرفت و داخل بردش 

اشک نیاز که چکید فهمید او آدم تمام کردن 

 نیست 

پس باید خودش کاری میکرد برای نجات او از این طناب های پوسیده ای 

 که به پاهایش بسته شده بود و جلوی پریدنش را میگرفت 



روی صندلی نشاندش و خودش هم نشست کنارش  

دانه های عرق سرد از گوشه پیشانی نیاز سر 

 میخورد  

سردش بود با آن همه لباسی که پوشیده بود و این سرما به همه جای بدنش رسوخ 

 کرده بود 

 و به سختی جلوی بهم خوردن دندان هایش را میگرفت  

برای دادن حکم اعدام  انگار که دادگاه طالق نبود و دادگاهی بود

به او قاضی که وارد شد انگار پایش به چوبه دار نزدیک تر شد  

 نیاسان هم جز او نگاهش را به هیچ کس نمی دوخت 

میدانست بازنده این دادگاه است اما تالش میکرد برای داشتن این عروسک 

 عروس مرده 

 نیم ساعت بیشتر طول نکشید تا شنیدن این جمله: 

شواهد و مدارک مبنی براینکه خانوم رستاک مورد ضرب و شتم قرار _با بررسی 

 می گرفته و غیره  

 رای صادره به این گونه است:  

_رای طالق داده شده و دیه پرداخت میشود و همچنین حضانت همه ی 

 فرزندان به مادرشان داده میشود  اعتراضی هست؟ نیاسان:  



حرف _آقای قاضی میشه باهاش برای آخرین بار 

 بزنم؟  قاضی:

 _رضایت خانم رستاک مهمه  

نیاسان چشم های پر التماسش را به نیاز دوخت و  چشم های نیاز به او جواب 

 مثبت دادند 

 قدرت حرف زدن نداشت و تنها پلک زد 

نیاسان به سمتش آمد و کمکش کرد بلند شود و نادیده گرفت نفس های حرص آلود 

 دنیل را 

بود و او از خوشی این فرصت و از غم آخرین فرصت  تمام وزن نیاز روی او

 چیزی حس نمیکرد  به اتاق کناری بردش  

 روی تنها صندلی اتاق نشاندش و جلویش زانو زد و گفت... 

_ببین!نمیدونم چی بگم!یا در اصل چجوری 

 بگم ببین اول همه میتونم بگم خیلی پشیمونم 

اونقدر که تا آخر عمر نوکریتو میکنم تا بتونم جبران 

کنم اونقدر پشیمونم که حتی روم نمیشه ازت بخوام 

ببخشیم  من بد بودم! خیلی بد!یه جورایی مامور 

 عذاب اما پشیمونم 



همیشه فکر میکردم از تو 

متنفرم اما اون نفرت نبود و 

 عشق بود یه عشق عمیق  

 ری اونقدر که اسیرت کردم تا نپ

تا از پیشم نری نا 

عادالنه زجر دادم 

اما پا به پاتم غم 

 داشتم  

اگه خودتو جای من میذاشتی شاید درک 

میکردی  من انتقام اشتباه گرفتم جای یکی 

 دیگه تورو اذیت کردم اما نیاز نیاز من 

 به مرگ خودم پشیمونم  

میشه اینبار هم خانومی کنی و ببخشی؟  

تت کردم بیام طالقت اصال تعهد میدم اگه اذی

بدم اما ازت یه فرصت میخوام یه فرصت 

برای خوب بودن یه فرصت واسه اینکه 

داشته باشمت چجوری بگم ببخشیم؟  



میشه... میشه منو ببخشی؟  التماست میکنم 

 نزار بشکنم 

 صدای لرزان و ضعیف نیاز بلند شد: 

_مگه...مگه تو هزار بار...هزار بار منو 

 نکشتی؟  روحمو ...  نشکستی؟  مگه منو

 زندگی با مرده که فایده نداره... 

بی من خوشبخ... خوشبخت 

میشی من کامل نیستم...من 

 مردم... 

من فقط واسه بچه هاست که زندم وگرنه  روزی که واسه آخرین بار منو کشتی 

میرفتم باالی یه پرتگاه و این زندگی لجنمو تموم میکردم  نیاسان انگشتش را روی 

 لب نیاز گذاشت و گفت: 

_هیس!چه لجنی؟ اونی که به لجن کشیده زندگیتو 

 مقصره  پاشم میمونه تا بکنتت یه آدم سالم 

 _پس واسه عذاب وجدان؟  

_نه!نه! من واسه زندگی کردن نیازت 

 دارم من خودخواهم  



من از زندگی تویی رو میخوام که از دستت 

 دادم  میخوامت  

 خاطرتو خیلی میخوام ... 

 و بلند شد 

همه ی حرف هایش را زده 

بود دیگر نیاز باید تصمیم 

 میگرفت  

 امید شد   و با بلند شدن نیاز از صندلی امیدش نا

 صدای در دستش را مشت کرد و... 

در که بسته شد دست هایش را بین موهایش برد و صدای شکستنش گوشش را پر 

کرد دیگر فرصتی نبود و این شروع زندگی بی نیاز بود نمی توانست باز گردد و 

 اتاق خالی را ببیند اتاقی خالی از وجود نیاز 

میدانست االن نیاز رفته و رای دادگاه صادر 

شده  و دیگر مرد نیازش نیست  دیگر مرد 

 هیچ کسی نیست کاش ... 

کاش یک فرصت دیگر 

داشت  بی انصاف بود 

 همیشه ... 



 اما این بار که واقعا از ته دل عاشق شده بود این حقش نبود 

د را و انگار خدا همیشه هوای کسی که دلش بلرزد و پشیمان باش

دارد دست های سردی روی کمرش نشست  از جا پرید از سردی 

 دست ها 

 اما مگر میشد نشناسد صاحب این دست ها را؟ 

دست هایش را روی دست های نیاز گذاشت و ناباور نامش را زمزمه 

 کرد یعنی...یعنی مانده بود؟ نرفته بود؟ 

 مانده بود و فرصت داده بود؟

 صدای نیاز به گوشش رسید: 

اینبارم خودخواهی هات منو تو این زندگی نگه _

داشته  چهار تا بچه ای که حق داشتن پدر دارن از 

 من که گذشت  

اما میمونم چون اونا حق دارن 

پشیمونیت برای من سودی نداره  اما 

باید تعهد بدی که باهاشون خوب باشی  

اگه میتونی... خیلی خوب من 

درخواستمو پس میگیرم به سمت نیاز 

 ازگشت ب



هرلحظه حس میکرد صدای نیاز کم و کمتر 

 میشود  و این نگرانش میکرد... 

نگاهش که به نیاز افتاد فهمید فشارش باز پایین است و همه اش فشار عصبی بود 

 که امروز به او وارد شده بود 

آرام در آغوشش گرفت و آرامش در تمام سلول هایش حس 

 شد  و این شروع آخرین فرصتش بود یک ماه بعد: 

یک ماه گذشته بود از روزی که نیاز در دادگاه گفته بود از تصمیمش منصرف 

شده یک ماه گذشته بود از روزی که دنیل سر نیاز داد زده بود که احمق است و 

 ندارد  اصال لیاقت زندگی آرام را 

و نیاسان شده بود مامن امنی برایش که آغوشش پناهش بود و از ترسی که به 

 جانش افتاد بود کاسته بود 

در تخت غلتی زد و دستش را خواست به دور نیاز حلقه 

 کند اما جز ملحفه ی چروکیده چیزی نصیبش نشد 

اق الی چشمانش را باز کرد تا ببیند نیاز کجاست اما جز خودش کسی در ات

 نبود از جا پرید  

دست هایش را در موهایش کشید  از جا 

بلند شد و از اتاق بیرون رفت در نیمه 

باز اتاق نشان میداد که بیرون رفته از 



پله ها پایین رفت چراغ ها همه خاموش 

 بودند کجا رفته بود؟ 

 آن هم در این تاریکی شب ... 

نکند...نکند بالیی سرش آمده 

بود تمام خانه را گشت اما نیاز 

نبود استرس تمام وجودش را 

 گرفته بود 

سمت پله ها رفت تا لباسی تن کند و بیرون را هم بگردد اما در لحظه آخر 

 نگاهش به نور کمی که از آشپزخانه می آمد افتاد راهش را به آن سمت کج کرد 

ا گرفته بود و سخت مشغول گشتن در یخچال بود توپ گردی جلوی نور یخچال ر

به چهارچوب در تکیه داد و چشم دوخت به نیاز  شبیه پنگوئن ها شده بود 

مخصوصا وقت راه میرفت و نیاسان عشق میکرد از دیدنش و تلخی زندگی اش 

 شده بود تلخی چشم و کام نیاز آرام صدایش زد: 

 _نیاز! 

ی یخچال خورد آخش و نیاز از ترس پرید و سرش به باال

که بلند شد نیاسان با خنده ی فرو خورده به سمتش رفت 

 المپ آشپزخانه را روشن کرد و به راهش ادامه داد 



با دیدن نیاز که یک دستش پر از شیرینی خامه ای بود و دست دیگرش به سرش،با 

آن قیافه ی خواب آلود و شلخته دلش خواست در آغوش بگیردش و فشارش بدهد  

 ا انگار فرزندانش راضی نبودند ام

 صندلی کنار میز را برداشت و جلویش گذاشت 

نیاز را رویش نشاند و شیرینی هایش را در بشقابی گذاشت و به دستش داد و 

 گفت:  

 _بخور خانومی!  

اما نباید منو بیدار 

میکردی؟  نباید چراغ 

 روشن می کردی؟  

میخوردی تو پله ها زمین من چه خاکی به سرم می ریختم آخه قربونت 

 برم کدو قلقله زن شدی  

نمیتونی راحت راه بری و جلو پاتو 

 ببینی  صدام کن از این به بعد 

 باشه؟  

نیاز بی تفاوت سری تکان داد و بعد دولپی شیرینی هایش را خورد و آخرش 

   انگشت هایش را هم پاک کرد نیاسان گفت:



 _بیارم برات؟ 

 نیاز سری تکان داد و منتظر ماند 

بعد از یک ماه اولین چیزی بود که دلش میخواست 

 بخورد نیاسان بشقاب پر را به دستش داد و نشست 

 و نیاز با اینکه تغییر کرده بود اما هنوز آن مهربانی در وجودش بود 

که نتوانست باز تنها بخورد و یکی به دست نیاسان داد و او را غرق لذت 

کرد نصف شیرینی های موجود را خورده بود که احساس کرد دیگر هیچ 

جایی ندارد  بشقاب را کنار زد و با کمک دیوار از جا بلند شد دستانش را 

 شست و بشقاب را هم در ظرفشویی گذاشت  

، ازکنارش گذشت و به سمت پله ها و بی توجه به نیاسان منتظر

رفت یکی یکی پله ها را طی کرد و در هر پله دو سه دقیقه مکث 

کرد به باال که رسید نفسش باال نمی آمد عرق از صورتش 

 سرازیر شده بود  دلش میخواست در اتاقی تنها بخوابد  

آرزوی دیرینه اش هم اتاقی با نیاسان بود که حاال به وقوع پیوسته 

 بود اما حاال که به آرزویش رسیده بود از آن متنفر بود  

 و کاش آن زمان که آرزو داشت به آن میرسید 

نیاسان گفته بود باید پیش خودش بخوابد تا حواسش به او باشد و پیش بچه هایش 

 هم باشد  



ودش را میخواست و آن نوازش های شبانه ی نیازی را اما در اصل حضور خ

 که موقع خواب صورتش را لمس میکرد اما... 

 روی تخت نشست و پاهایش را یکی یکی باال گذاشت  

با دست هایش آرام پاهایش را ماساژ میداد از بس که این وزن زیاد شده اش 

 اذیت میکرد اورا 

درد ها همان لحظه تمام شد و پر  دست های نیاز که به پایش رسید انگار همه

کشید و نا خود آگاه به نیاسانی که پشتش بود تکیه داد و چشم بست دفتر چه تمام 

 شده بود و همه در شوک بودند 

باور کردنی نبود این اتفاق هایی که افتاده بود برای کسانی که اینگونه عاشقی 

 میکردند بارمان گفت:  

 _بعدش نیست... 

 یعنی...یعنی تا اینجاشم درست بوده؟  

 باران در حالی که اشک هایش را پاک میکرد گفت:  

 _یعنی...یعنی... 

و صدای هق هقش اتاق را پر 

کرد  ماهان در آغوشش گرفت 



و گفت:  _آروم باش خواهر 

 کوچولو ماهیار هم گفت:  

 _باید از خودشون بپرسیم 

باور واقعا بوده بعید ببینیم این اتفاق های غیر قابل 

 یا نه و از جا برخواست  

 هر چهار تا از اتاق بیرون زدند 

 ____ 

نیاز درحالی که به سینه نیاسان تکیه داده بود داشت برای بار هزارم فیلم عروسی 

 شان را میدید  

 و با هر چیزی دوباره ذوق میکرد 

د که االن ذوق آن زمانی را میکرد که هیچ ذوقی نداشت و افسوس میخور

 کاش عروسی در زمان بهتری میبود  

بعد از به دنیا آمدن چهارقلو ها، نیاسان یک هفته بعد مراسم عروسی مجللی 

گرفت و نیاز را به آرزوی دیرینه ی لباس عروس پوشی رساند  اما ذوق نیاز آن 

زمان ته کشیده بود و لذتی که باید را نبرده بود و حاال که هجده سال از آن روز 

 می گذشت با دیدن فیلم ها ذوق میکرد 



نه ی نیاسان اشکال نامفهومی میکشید و با دیدن کالفه شدن نیاسان روی سی

 میخندید  نیاسان بیشتر در آغوش فشردش و گفت:  

 _اینقدر شیطونی نکن خانوم!عیبه!زشته!  

 نیاز هم یا خباثت گفت:  

 _اینطوریه دیگه؟شب که رفتم تو یه اتاق دیگه می فهمی آقا!

+نگا نگا چجوری یه ذره بچه تهدید 

یکنه ها شما کار بدی میکنی اینطور م

 اذیت میکنی ها... 

 و با هم خندیدند  

با دیدن چهار قلو ها یا به قول نیاسان دالتون ها از هم کمی فاصله 

 گرفتند البته نیاسان که برایش مهم نبود اما نیاز... 

 بارمان دفتر چه را باال گرفت و گفت:  

_واقعیت داره؟  

مامان واقعیت داره؟ 

ن دست خط شما ای

نیست؟ نیاز شکه 

 ماند... 



سال ها پیش دفترچه خاطراتش را جایی گذاشته بود و بعد یادش رفته بود که 

 کجاست و فکر کرده بود گم شده اما حاال... 

نباید می 

فهمیدند 

 نباید... 

 نیاز با تته پته گفت:  

 _این...این... این دست شما ... 

و دیگر نتوانست ادامه 

 بدهد رنگش پریده بود 

انگار تمام امواج منفی جهان یه سمتش سرازیر شده 

بود سالها پیش همه ی درد ها را نوشته بود و گذاشته 

 بود کنار اما آنها،جلویش بودند و دهان کجی میکردند  

انگار هرچه بود دورش اتفاق می افتاد و او بین امروز و دیروزش گم شده 

 د و صدای نیاسان را که با التماس صدایش میکرد را نمی شنید بو

و نیاسان میدید چگونه اول رنگش پرید و بعد صورتش رو یه کبودی رفت و 

دستش چنگ زد یه قلبی که فدا کرده بود برای جان نیاسان و دیگر سالم نبود و 

 یکی درمیان میزد... 



صدای های اطراف گنگ و مبهم بود 

هم می شنید و هم نه  هم برایش  انگار 

 حس میکرد و هم نه 

وزنه های سنگینی به چشم هایش وصل شده 

بود اما باالخره موفق شد که چشم هایش را 

 باز کند 

اطرافش را تار میدید و با چشم به هم زدن دیدش را درست 

کرد نیاسان کنارش نشسته بود و دستش را در دست گرفته 

بود  چشم های بسته اش خبر از خواب بودنش میداد دستش 

 بی حس بود  

از زیر دست نیاسان دستش را بیرون 

کشید انگشت هایش را جمع و راست 

 کرد 

 نیاسان با حس خالی شدن دستش از خواب پرید 

نگاهی به چشمان باز نیاز کرد و برق خوشی در چشم هایش پیدا 

 شد با خوشحالی گفت:  

 _نیاز! 

 وای خدای من! 



 چشمای خوشگلتو باز کردی! 

 میدونی چقدر نگران کردیمون!  

یه چیزی بگو دلم برای صدات تنگ 

 شده نیاز با صدای گرفته ای گفت: 

 _خوبم!  

 چشات چه قرمزه! 

دیشب 

نخوابیدی؟  

 نیاسان: 

_مگه میشه تو حالت این باشه و من 

 بخوابم؟  نیاز لبخندی زد و گفت:  

_بچه ها 

کجان؟  

 نیاسان:  

 _بیرونن!  

 دیشب اونام نخوابیدن!  

 همه نگرانت بودیم!  



 خطر از بیخ گوشت گذشت! 

 نیاز: 

 _نترسین!  

 من جون به عزرائیل نمیدم!  

 کلی کار دارم اینجا!  

نیاسان تک خنده ای کرد و از جا بلند شد و به بچه هایشان که بیرون اتاق منتظر 

بودند خبر داد که حال نیاز خوب است و چند دقیقه بعد آنها همه کنار تخت نیاز 

 نشسته بودند نیاز قبل از هر سوالی گفت:  

صفحه دفترچه  _بعد اون شب که آخرین

 است هرروز بدتر دیروزش میگذشت 

شک هایی که من به پدرتون داشتم هرکسی رو کالفه 

میکرد زبون تلخم حتی خودمو اذیت میکرد اما دست 

خودم نبود  بهترین دوران زندگیم به کامم تلخ شده بود و 

 داشت تلخ میشد 

ورتون رو اون زمان تنها دل خوشی من شما ها بودین که با حرکاتتون حض

 اعالم میکردین 

 اما اون هم لذت بهم نمی داد و فقط لبخند می آورد به لبم 



دوماهی گذشت که کم کم پای انواع روانشناس ها تو خونه ما باز شد و هرکدوم 

 سعی میکردن منو بهتر کنن اما نمیشد  

و هیچکس حتی خود پدرتونم نمی دونست توجه های اونه که منو داره بهتر 

 میکنه ... 

توجه ها روز به روز حال منو بهتر و بهتر میکرد و برق رو به چشمام 

 برمیگردوند  حس خوب که نه عالی بود 

و عشق من شد آتش زیر خاکستر وجودم و دوباره شعله کشید و میونش نهال عشق 

 پیدا شد 

 هنوز خوب نشده بودم اما 

 شما روز به روز بزرگتر میشدین و من روز به روز سنگین تر 

درحدی که ماه آخر دیگه نمیتونستم از جام بلند شم و تموم این مدت نیاسان 

 پرستارم بود 

 و روز زایمان پابه پای من درد کشید  

درد  و آخرش بوسه ای که بعد از به دنیا اومدنتون روی پیشونیم کاشت تموم

 هارو از وجودم برد 



یک هفته بعد از به دنیا اومدنتون هم بزرگترین غافلگیری زندگی برام اتفاق افتاد و 

اون عروسی مجللی بود که پدرتون برام گرفت و آرزویی که هر دختری داشت رو 

 به حقیقت پیوست  

 اما من اون شب هم نتونستم لذتی رو که باید ببرم  

و سالها گذشت و شما بزرگتر شدین و پدرتون به قولی که توی دادگاه به من داده 

 بود عمل کرد 

 به پام موند و همه جوره مردونه پشتم بود 

و از آخرین فرصتش خوب استفاده کرد و صبوری کرد تا من شدم نیازی که 

 باید میشدم  

 ن  و حاال رازی که بین منو پدرتون بود رو شما ها هم میدونی

باران که از همان اول اشک هایش جاری بود و به آغوش ماهیار پناه برده بود و 

بارمان و ماهان هم شکه نگاه میکردند  چگونه میشد اینگونه بود؟ اینگونه زندگی 

 کرد؟ اینگونه بخشید؟  اینگونه صبوری کرد؟ 

افسانه نبود این عشقی که همیشه در سرازیری و سر باالیی بود و آخر به 

 مقصد رسید؟ 

میشد روزی هرکدام از آنها عشقی به این عمق و وسعت داشته 

 باشند؟ میشد... 

 فقط یک دل به عاشقی و پاکی نیاز میخواست  



رده و یک مردانگی از جنس نیاسان که تمام نامردی هایش را از ذهن نیاز پاک ک

بود و از روز بعد از اولین فرصت دست هایش نوازشگر نیاز شده بود و این 

 یعنی زندگی با نوازش های دستی در همین نزدیکی... 

 "مرا نوازش کن 

 تو همان آرزوی دیرینه ی منی 

تو همان مردانگی هستی که میشوراند تمام دلمردگی 

 هایم را نوازشم کن 

نه آنطور مه تا به امروز 

میکردی مرا مردانه نوازش 

 کن" پایان... 

مرا مردانه نوازش کن  

تو همان آرزوی دیرینه 

 منی  

تو همان مردانگی هستی که میشوراند تمام دلمردگی 

 هایم را نوازشم کن 

نه آنطور که تا به امروز ردش را برتنم می 

 انداختی  مرا مردانه نوازش کن ... 



به محتاجم 

حضورت  

هرچند تلخ  

 هرچند پر کینه  

 اما باش تا چشمان عاشقم به جمالت روشن شود و در عشقت بسوزم

  


