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خالصه: داستان روایتگر دختری به اسم ستوده است که اهل 

ولیرقص و پارتی رفتنه و به پسری به اسم تیرداد عالقه منده   

که تو یکی ازاین اینظ نجابتش ازش میگذره اما غافل ازواسه حف  

زندگیش واردپارتی ها سرنوشت طوری براش رقم میخوره که   

حفظ نجابتش مستأصل می مونه.....ی میشه که دیگه واسه مسیر  

 

 

 

 ژانر: عاشقانه

 



 

داخل شد وبعدازنگاهی به  بازکردن درکافی شاپ حوری با  

و به طرف میزی که دودختردورش نشسته بودن،رفت  

 لبخندزنان گفت:احوال خانوما؟چطورید؟

ۀ درهم وماتم زدۀ ستوده مائده سربلند کرد وبا اشاره کردن به قیاف  

داشت؟! م درستیت:با وجود این خانوم میشه حال گف  

:چته دختر؟!بازبا بی افت ستوده کرد وپرسید حوری رو به

 دعوات شده؟

ابروهای بهم فشرده  ستوده بدون اینکه سرشو بلند کنه همچنان با  

رفت.با موبایلش ور  

،حوری از کوره دررفت ومعترضانه گفت:با این حرکتشدرپی   

 توام ستوده خانوم.

وتلخ جواب داد:آره،دعوام شده. اهی به حوری کردستوده نگ  

بازحتما" روی همون موضوع؟! حوری:  

بازم روی همون موضوع. ،آره :مائده  

خب بدبخت بده تموم شه. حوری:  

حورید اما ستوده ابرویی خم کرد ومعترضانه به حوری نگاه کر  

مشکلو با  دروغ می گم مگه!منم اوایل این حق به جانب گفت:  



 سیاوش داشتم ولی بعد باهاش کنار اومدم...دختر برای اینکه 

 بتونی نگهش داری باید اینکارو بکنی.

 حوری رو به مائده کردوبرای تائید حرفش ادامه داد:دروغ می 

بگودروغ می گم.گم،  

دروغو که می گی. مائده:  

!حوری تعجب وار:ا    

نداره که،به نظرمن نباید برای داشتنشون از وجودت مائده: ا    

  همینقدره بگذری فقط باید کیسه شونو خالی کنی چون ارزششون

  ری بزارن تواوناروتوخماریقبل اینکه اونا توروتوخمابعدشم 

ار.بز  

 حوری:بروگمشو با این حرف زدنت.

 مائده :آخه گاوه!

 حوری :گاوخودتی.

 مائده :ُخب خره،توقبل ازاینکه این راهو بری من رفتم جواب 

 نداد....وقتی تاریخ مصرفت تموم میشه ویکی دیگه می یاد تو

 زندگیشون تورو مثل آشغال میندازن تو سطل آشغال.

تلخشون اعصابش بیشترخراب شده بودحرفای ستوده که ازشنیدن   

 ازروی صندلی بلند شد.



وبالحنی حق به جانب پرسید:حاال کجا؟!کرد حوری روبه ستوده   

 ستوده کیفشوبرداشت وگفت:می رم خونه.

  گفت: دخترخرکی نکن،بعد ازدستش  هشدارانهبا لحنی حوری 

ی می شینی زار،زارگریه می کنیا.می د  

  مائده با نگرانی گفت: ستوده می خوای امشب بیا خونۀ ما؟

 ستوده: خداحافظ.

رفت. خروجی کافی شاپدره میزوترک کرد وبه طرف ستود  

 حوری: چه تلخ،ببین ما دهنمونو واسه کی جردادیم!

 مائده: ولی من نگرانشم.

،بذارفردابشه بهت زنگ می زنه میگه حوری: حرکاتا تکراریه  

 آشتی کردم......این خره طاقت قهربا اونونداره.

تقیم به طرف موبایلش رفت ومسسشب شد.ستوده داخل اتاقش شد   

هیچاما  کرد وچکشموبایلچشم به راه زنگ تیرداد بود انگار  

نشست وبعد ازکلنجار  پکرروتختمایوس و تماسی از تیرداد نبود  

شمارۀ طاقت نیاوردنزنه آخررفتن با خودش که زنگ بزنه یا   

به انتظارجوابش موند.وتیرداد وگرفت    

 تیرداد بی حوصله گفت: الو.

سالم.ستوده با کمی مکث به آرومی گفت:   



 تیرداد: بگوچیکارداری؟ 

 ستوده ازلحن سردش ناراحت شد وبا لحنی حق به جانب 

 ودلخورگفت: گفتم سالم.

ادامه داد: به فرض تیرداد بی اعتنا به دلخوریش همچنان سرد 

 سالم،ُخب.

 ستوده: قهری با من؟

ارکنار،حرفتوبزن.ده ببین این سواالی بچه گونه روبزتیرداد: ستو  

ینطوری با من حرف می زنی؟ستوده: چرا ا  

 تیرداد: اتفاقاً دارم ُدُرست باهات حرف می زنم.

 ستوده: بخاطربحث امروز؟!

 تیرداد: چرا نمی گی بحث همیشگی مون.

 ستوده: اذیت نکن دیگه تیرداد.

تونگم به کی بگم!  تیرداد: توداری اذیت می کنی.....من دردموبه  

  نیازمو داشته باشم،توبایدپهلوی توباید آرامش تودوست دخترمی،

برطرف کنی، توباید آرومم کنی.   

شاری ستوده با شنیدن حرفای جدی و قاطع تیرداد که همچنان پاف  

خاموشیشاین هم ازد تیرداش می کرد، سکوت کرد وبه خواسته   

 



ش بیشترازعشق ومحبت ودوست استفاده کرد و برای نرم کردن

صحبت کرد.داشتنش   

ساعت ازنیمه شب گذشته بودوصدای موزیک تندی  چندروزبعد،  

قرمزی تنگ به رنگ پیراهن حلقه ا ستوده به گوش می رسید.  

   اندام ظریفشوبه نمایش می ذاشت،به تن داشت وموهای که

با بود وخرمایی رنگ وحالت دارشوروی شانه هاش ریخته   

یه گوشه شوزیباترکرده بود آرایش غلیظ روچهره ش که چهره   

....وبه رقص دختروپسرانگاه می کردتنها وایستاده بود   

مشروب بطرفش اومد ویکی ازلیوانا روبهبا دولیوان تیرداد   

  میشه اونوقتب داره آهنگ تند داره پخش تعجگفت:اد وستش دد

 خوشگل من وسط نیست؟!

: همینطوری .زد  ستوده لبخندی  

چرا اونوقت؟ :تیرداد  

 ستوده مونده بودجوابشوچی بده که یکدفعه تیردادازروی شیطنت 

ۀ من عشقم!انرژیتونگه داشتی واس لبخندپرمعنایی زد:  

بگه بدون اینکه چیزی  وده که متوجۀ منظورش شده بودست  

گرفت وبه حرکات موزون دختروپسرا چشم  نگاهشو ازش  

 دوخت که گاهی اوقات بین شون حرکات ناشایست دیده میشد .



 تیرداد لبخند پرمعنایی زد ونگاه پرشیطنتش وازستوده برداشت 

یکسره باال کشید ودوباره به چشمای توسی مشروبوونیمی از  

 رنگ ستوده نگاه کرد وپرسید: چرا نمی خوری؟

گذرا توچشمای تیرداد که رنگ شهوت به خودش ستوده نگاهی   

هکن پایکوبیگرفته بود،کرد وازاینکه قرارنیست فقط رقص و  

  از بارکمیوقراره رفتن توآغوش تیرداد وتجربه کنه به اج

خورد که درهمین بین گرمای لب تیرداد وروگونه شمشروبو  

بلند کرد  ،ه خود گرد شده بودکرد وچشماشوکه ازترس ب حس  

به و نباختوبه تیرداد نگاه کرد ودرپی لبخند تیرداد خودشو  

که تیرداد با دستش موهای بلند  زد تظاهرلبخند کمرنگی بهش   

زد ودهنشووخرمایی رنگ ستوده روازجلوی گوشش کنار  

نزدیک کرد وگفت: بریم باال یه کمی با هم حرف  به گوشش

 بزنیم.

ستوده که منظوراین پیشنهادشو می دونست،گفت: ُخب همینجا 

بزنیم.حرف   

 تیرداد: حرفایی که من می خوام بگم اینجا جاش نیست.

زروی شیطنت چشمکی نثارش کرد درپی این جمله ش اتیرداد   

ستوده رو بعد درحالیکه لیوان مشروبومشروبشوخوردباقیماندۀ و  



ازدستش می گرفت،گفت: مثل اینکه امشب تواهل خوردن این 

 نیستی.

دوتا لیوانا روبه دست یکی ازکارکنان اونجا داد ودست تیرداد   

میشد، باال ختم قۀرفت وبه طرف پله هایی که به طبگستوده رو  

 رفت.

حالیکه ستوده برخالف میل باطنش به دنبال تیرداد می رفت در  

کار ترس اینکه آیا ره ش هویدا شدبی اختیارترس درونش توچه  

  تر آیا با این کاررابطه شون محکمه انجام میده یا نه؟درستی دار

بخواد فکرمیکرد که یه روزی تیرداد ولی وقتی به اینمیشه؟  

حالش خراب میشد .ترکش کنه    

بود یکدفعه باصدای تیرداد به همچنانکه غرق  افکارش ستوده   

دید. خودش اومد وخودشو توی اتاق روبروی تیرداد  

 تیرداد که متوجۀ ترسش شده بود جلوتررفت ودستشو زیرچانۀ 

ناباورانه لبخندی ونگاهشوتوچشماش دوخت وباستوده گذاشت   

عشقتم!  .ازمن که..ازمن می ترسی.گفت: چته دختر؟!نکنه   

 خوشگل من .

که ستوده روازاین حال دربیاره،آروم گونه شو تیرداد برای این

مطمئن باش هیچ وقت ترکت نمی کنم.بوسید وبه نرمی گفت:  



روی دستاش بلند کرد رو تیرداد دوباره گونه شوبوسید وستوده   

  .آدم که ازعشقش نمی ترسه:وادامه داد

خوابوند ودستشو اززیرتنش روی تخت به آرومی ستوده رو   

پهن قرمز بیرون کشید ونگاهشو ازچشماش گرفت وبه لب  

نزدیک کرد. شرنگش دوخت وآروم لبشوبه لب  

قلبش تند تند می ازبرخورد نفسهاش به صورتش بی اختیارستوده   

  بود که نفس توسینه ش حبس شدهزد وازترس برای یه لحظه 

  برگردوندروی لبش،روشو ازش تیرداد  قبل ازقرارگرفتن لب

بوسۀ بعدیشوی گوشۀ لبش احساس کرد وگرمای لب تیرداد وروو  

پاش که داشتکشیده شدن دست تیرداد روی  با....روی گردنش  

فشارآوردن دستاش دامنشو باال می کشید ستوده طاقت نیاورد وبا  

وسریع سرجایش  روی سینۀ تیرداد،اونو ازخودش جدا کرد   

توأم ازشرمندگی گفت: من نمی عقب رفت و با وحشتی نشست و

 تونم.                            

 

فشرده،  تیرداد که درپی این عکس العملش باابروهای بهم

ستوده،اونواز یکدفعه باگرفتن بازویغضبناک بهش نگاه می کرد  



پس گفت: ش کرد وبه تندی روی تخت پایین آورد وبه سویی پرتاب

 بروگم شو .

چند دقیقه پیش داشت تا ستوده ازاین برخورد خصمانه ش که   

حاله ی اشک توچشمای ناباورش  قربون صدقه ش می رفت،  

وارفته گفت: فقط برای اینکه...با حالتی جمع شد و   

ود حرفشونیمه رها کرد که بغضی که توگلوش بستوده بخاطر  

بهکردی؟.....تاکی خودت چی فکر باگفت:رداد بیرحمانه بهش تی  

خوشگلی،   اگه..کنم. توآغوشم بودنت اکتفا وگاهی گرفتن دستات  

خیلی خوبه دخترای خوشگل که وضع مالیم برای پسری مثل من  

 کم نیست فقط کافیه اشاره کنم.

انگاربرای  ه سرجاش به تیرداد چشم دوخته بودستوده وایستاد  

با دلی شکسته فقط  ی خون تو بدنش منجمد شده بود کها لحظه  

ریخت.می برپهنای صورتش اشک   

شب سکسش به خصوص حوصلۀ اشکاشونداشت اصالکه داد تیر  

دستشوخراب شده بود به حالت تهاجمی به سوی ستوده رفت و  

  بر ازجلوی چشمم گم شوتارفت وبا لحنی توهین آمیزگفت:محکم 

ی نکردم.خالف میلم کار  

 ستوده را به بیرون ازاتاق هل داد ودرو محکم بست.



دست درحین باال اومدن ازپله هابودن دختروپسرجوانی دست تو  

به این حال ستوده نگاه کردن .که باتعجب   

 ستوده ازخجالت سریع سرشوپایین انداخت وباکشیدن دستی روی 

اون گونۀ خیسش به سوی پله ها رفت وهمچنانکه سنگینی نگاه  

احساس می کرد ازپله ها پایین رفت. دورو  

وپوش پوشیده وشال به سر،آشفته حال وبرهم کمی بعد،ستوده ر  

اختیار وموبایلشوازکیفش درآورد وبیریخته ازساختمان خارج شد  

   کهیکی پس ازدیگرغلت گونه هاش میشد  های اشکشقطره 

وبغض شمارۀ مائده روگرفت واونو ازخواب شبانه ش بیدارکرد  

آدرسی ونگران کرده بود،ازش خواست بهکرده درحالیکه مائده ر  

دنبالش بیاد .به  دهمی داره که   

  وبعداز یه ربع بعد،مائده ماشین وجلوی پای ستوده نگه داشت

برهم وبا نگرانی جویا ازحال ه،روبهش کرد سوارشدن ستود  

ن اتفاق تلخ وغیرمنتظره بخاطراوریخته ش شد اما ستوده که   

برپهنای صورتش اشک بریزه بهفقط دوست داشت توسکوت   

 

 اجباردهن بازکرد ودریه جملۀ کوتاه ازش خواست فقط ماشین 

 وحرکت بده.



کنه ماشین نکه اعتراضی مائده بادیدن این حال ستوده بدون ای  

پرسید:بریم خونۀ ما دیگه؟وحرکت داد وبعد باشک   

مائده به خودش تشرزد:  قبل ازاینکه ستوده حرفی بزنه یکدفعه  

نۀ ما بودی!...امشب مثال خو!می گممن چی دارم   

خش توسکوت تلنشسته روی تخت  شآغوشی توبالشبا ستوده   

تن داخل شد و مائده با لباس راحتی بهیخت که اشک می ر  

روی پاتختی گذاشت به این حالش کردولیوان نیمه آبشونگاهی   

  باهاش، خت نشست وبرای همدردی کردنتوروبروی ستوده رو

خودتواذیت دستشوروی دست ستوده گذاشت ودلسوزانه گفت:   

  دانشگاتندارن، توحاال باید به فکرنکن دختر... اینا ارزششو

 باشی که داره شروع میشه.

 ستوده نگاهشوبه مائده دوخت وبادلی شکسته گریان گفت: داغون 

 شدم....اون لحظه اینقدرهنگ کرده بودم که نتونستم....

مکث کرد وهمچنانکه برپهنای وگلوش،کمی ستوده بخاطربغض ت  

  ادامه داد: یخت باصدایی پایین واندوهگینصورتش اشک می ر

 

 حالم خیلی بده مائده!

حال دلسوخته ش،غمگین شده بود دستشو مائده که بادیدن این   



  همۀ : می دونم ولی زمانعقب کشید وبا لحنی مهربون گفت

 اینا روحل میکنه بعدشم توخوشگلی آدمای بهترازاین سرراهت 

 قرارمی گیره.

وبرای دل زخم دیده ش نمی دید، درحالیکه ستوده هیچ مرهمی  

اون  اختیاربابرهم ریختن چهره ش،بغضش ترکید وانگاردائمبی   

باصدایی دردآلود گریه کرد .که لحظۀ تلخ واسش تداعی میشد   

ه،جلورفت چی بگه تا کمی آرومش کن نمی دونست مائده که دیگه  

 وستوده روتوآغوش گرفت .

 دوسال بعد.

 شب بود نسیم مالیمی  درحین وزیدن بود وساحل دریا شلوغ 

به ازسروصدا وموزیک بود درگوشه ای ازساحل دریا ستوده  

  رقصید.... همراه حوری درکنارآتشی که به پا کرده بودن،می

درمهرداد،دوست پسرحوری وجمشید دوست مهرداد مائده و...  

 حین تماشای رقص شون بودن وبساط چایی وقلیون جلوشون بود.

 

کف زنان ومائده با شیطنت مهرداد برای تشویق شون سوت زد   

به جیغ براشون کشید درحالیکه جمشید نگاه پرمعنایش فقط   

د ولبخنداد ایی انجام میکه به زیبحرکات موزون ستوده بود   



داد.وبه هوا شدود قلیون ه بودکردشوجذاب تر شیرینش،چهره   

ۀ تاریک می راند که ودرمسیرجادساعتی بعد، مائده ماشین   

گفت: به جمشید داری فکرکرد وبا شیطنت  نگاهی به ستوده  

 می کنی؟

بداد: بروگم شو .گرفت ومعترضانه جوا ستوده نگاهشوازجاده  

ازسرتاپاتو: ولی نمی دونی چطوری داشت خنده ای کردمائده   

 وراندازمی کرد،تو هم که هیچی دیگه.

ارکنار،توکه می دونی من وقتی آهنگ ستوده: مسخره بازی وبز  

شنوم نمی تونم خودمو کنترل کنم.  می  

 مائده: ُخب اون بیچاره م این ادای واصولتومی بینه نمی تونه 

مثل تیرداد نمیشن..خودشو کنترل کنه،به قول حوری همه که   

 درسته مثل تیرداد خوش قیافه نیست ولی شاید مرام داشته 

 باشه،حوری وببین چه پشت کاری داره .

 ستوده: حالموداری بد می کنی مائده،من مثل حوری نیستم که 

 ازیه سوراخ چند بارنیش بخورم .

م،چه تندم میشی!مائده: خیله ُخب توا  

می سکوت گفت: ولی شوخی مائده درپی این اعتراضش بعدازک  

 دررفته،به چی داشتی فکرمی کردی؟



 ستوده آهی کشید وگفت: به اینکه زندگی برای هیچ وپوچ داره 

رودرس  نکه اتفاق خاصی بیفته.... کل روزامیگذره بدون ای  

شنای شبانه دلمونو خوش کردیم. جبه همین که م اشبودانشگاه،   

گفتی جشن،آخراین هفته بچه ها دارن روزولنتاین جشن می مائده:  

.نگیرن،حوری اینام هست  

 ستوده: ولی نمی تونم بیام.

 مائده: چرا؟...جمشید نیستا .

 ستوده: اصال" برام مهم نیست باشه ونباشه،آخراین هفته قراره 

 خواهرم با شوهرش بیان خونه مون .

 مائده: ولی می اومدی بهت خوش می گذشت.

توده: ببینم چی میشه.س  

ستوده به اجبارازروی تخت ساعت نزدیک هشت صبح بود که 

روپوش ستودهکمی بعد، ....پایین اومد وبه طرف دستشویی رفت.  

سوارازخونه خارج شد و شدورومقنعه به سربا کوله ،پوشیده  

 تاکسی شد.

صدای  غروب شد. ستوده ازدانشگاه دراومد که درهمین بین  

وبعدازازکیفش درآورد بلند شد..... موبایلوزنگ موبایلش   

 



کنارگوشش برد وگفت: ، موبایلوش روی صفحهنگاهی به شمارۀ 

 بگو حوری .

باماشین این طرف خیابون  ماحوری: دخترکجا با این عجله! 

 منتظرتیم.

مائده،موبایلو  گاه کرد وبادیدن ماشینبه اونطرف خیابان نستوده   

صندلی عقب .وقتیطرفشون رفت..پایین آورد وبه ازکنارگوشش   

 ماشین سوارشد وپرسید: چراامروزدانشگاه نیومدید؟

 مائده ماشین وحرکت داد ودرجوابش گفت: سالم .

 ستوده: خیله ُخب،سالم.

م دانشگاه.یمائده: نشد بیا  

ی ریم گلسارخرید حوری به عقب برگشت وگفت: گفتیم داریم م  

یم،بد کردیم دختر؟دنبال تو هم بیا  

ه: دختر باتیپ دانشگاه بیام!ستود  

ن ای همینطوریم خوشگلی.... درضمن جشنممائده: چه عیبی داره،  

که؟ پنجشنبه،شب جمعه اُفتاد،می یای  

باید بیاد تا با اون رقص قشنگش آتیش به دل حوری : چرا نیاد؟!   

 جوونا بزنه مثل جمشیدخان.



جا  بخواین مسخره بازی در بیارین همین: گفت ستوده معترضانه

 پیاده می شم.

 حوری: باشه تواَم حاال.

 اینودرماشین وروشن کردوگفت: ضبطده درحین رانندگی مائ

 یابید.

 آهنگ تند ورقص دارفضای ماشین وپرکرد.

صدای بلند موزیک تمام فضاروپرکرده بودوتنها چند روزبعد،  

ورضعیفی به اطراف روشنایی می دادودرگوشه ای دختراین  

شون روی مبل لمیده بودن و پسرا یقۀ  جوان درآغوش معشوقه  

بودپیراهنشون ازداغی مشروب وهیجان فضا تا روی شکم باز  

   دخترام بیشتر بدنشونو برای تماشای پسرای مست به حراج

 گذاشته بودن یه جورایی قصد دلبری کردنو داشتن.....

 خنده های پرعشوه وحرکات لوند دخترا ونگاههای پرشهوت 

به مستانۀ پسرا تنها چیزی بود که تواون شلوغیوخنده های   

 چشم می اومد.

 حوری مشروب به دست توآغوش مهرداد روی مبل لمیده بود 

 ومهردادم لیوان به دست نگاه مستشوبه خنده های پرعشوۀ

بیشتراونوتوآغوشش فروبرد.ه بود که حوری انداخت  



 درگوشه ی دیگه دختروپسرا با آهنگ مهیجی که به گوش می 

بسته رسید اندام خودشونو تکون می دادن بعضی هاشون چشم  

ی پریدن.ستوده هم به همراه مائده توی با آهنگ باال وپایین م  

اکثردخترا جمعشون در حین رقصیدن بود...بخاطرولنتاین لباس  

بود....ستوده تاپ مجلسی به رنگ صدفی که بندش قرمزرنگ   

نگ سفید به تنردورگردنش بسته میشد ودامن تنگ کوتاه به   

دوطرف صورتش ریخته داشت وموهاشو صاف ازفرق بازشده   

  مشروب بی پرواتروزیباتر بود وحرکات موزونشو برای داغی

ریز  اما همچنان درعالم خودش باانجام میداد که بیشترتوچشم بود  

عشوۀ خاصی توش بود،تکون میداد  ودرشت آهنگ اندامشوکه  

ا حرکات دستش بهش فهموند که خسته شده کمی نگذشت،مائده ب  

.اونو تنها گذاشت و  

بانه به همین روال ادامه داشت که بااومدن پسری قدبلند جشن ش  

اری داشت وبا ته ریشی که چهره که هیکل تنومندوورزشک  

وپیراهن جذب سفید وشلوار مشکی پوشیده  کردهترجذابشو  

اومد. انگاربه اسم افشین بدجوری سرذوق  ،بود.صاحب مجلس   

  شلبخندزنان مشتاقانه به استقبالافشین ....بودخیلی منتظراومدنش 

دست داد وگفت: احوال کیاراد خان رفت وباهاش  



 کیاراد که از طرز صحبت وحرکاتش جذبۀ مردانگی می بارید 

 خیلی کوتاه جواب احوالپرسی شو داد وبا افشین همقدم شد.

 کسایی که روی مبل نشسته بودن با دیدن کیاراد بلند شدن،انگار 

 بینشون اسم ورسمی داشت.

مبل بین جمعشون نشست وبساط  به درخواست افشین وسطکیاراد  

ی روی میز مقابلشون به  پا بود....ومشروبات الکل دود  

لیوان مشروب ریخت وبه دست کیاراد داد.مائده با دیدن افشین یه   

   نگاهشو سریع به دنبال حوریکیاراد که به شوق اومده بود 

اتاقای ازش نبود انگاربا مهرداد تویکی ازلی خبری چرخوند و  

نمی خواستبه ستوده که انگار شوباال خلوت کرده بود.نگاه  

واشاره توجۀ با ادای دن برداره، دوخت وسعی کردازرقصیدست   

وده همچنان درعالمستا موفق نشد واونو به خودش جلب کنه ام  

 خودش درحین رقصیدن بود.

روبخاطر  درحالیکه کیاراد لمیده روی مبل،ازسرتاپای ستوده  

 حرکاتی که ازخودش درمی آورد و لبخند شیرینی که به لب 

دود می رسید،زیرنگاهش گرفته بود داشت ولوند به نظر  

افشین که متوجۀ نگاهش شده بود کمی ..سیگارشو به هوا می داد.  

 خودشو به کیاراد نزدیک کردوگفت:اسمش ستوده ست.....خیلی 



 لونده ولی به قول خودش اهل سکس نیست.

 کیاراد بدون اینکه چیزی بگه با انداختن ابرویی به باال،پوزخندی 

شست وته سیگارشوتوجاسیگاری روی میزخاموشزد وسرجاش ن  

 کرد.

با اون : منم همین نظرودارم افشین همچون کیاراد پوزخندی زد  

بازی که تو دوستای جنده ای که اطرافشو گرفته وبا اون لوند  

خصیم برات جمع میکنه.....به هرحال کافیه اشاره کنی اتاق ش  

 آماده ست.

ده رفت و درحالیکه کمی مست به نظرمی ستوده به سوی مائ

نفس زنان گفت: چرا نیومدی دیگه؟ رسید  

اینجاست؟نمی دونی مائده: رقص و ول کن،می دونی کی 

 چطوری نگات می کرد!

 ستوده: کی؟!

 مائده: کیاراد خان!...همونی که یه پاش اینجاست یه پاش دبی!

 ستوده: ُخب باشه،به من وتوچه؟

نجا بود خودشو یمائده: اصالً انگاری نمی فهمی ، االن حوری ا

یه!جرمی داد...نمی دونی چه پدرسوخت واسش  

احمق.حوری اینکارو میکنه  : االن دارهستوده لبخندی زد  



ستوده ازتعریفاتی که همیشه درمورد کیاراد می شنید ودوست 

 داشت چهره شو ببینه ،گفت:حاال این پدرسوخته رو نشون ما

 بده ببینم چه شکلیه!

مائده: برگرد وپشتتونگاه کن....اونیکه بلوزسفید پوشیده وهیکل 

 ُدُرشت داره.....

را نگاه کرد که مائده ادامه پسستوده به عقب برگشت وبه جمع 

پدرسگ چه اُبهتی داره، ، اونیکه پهلوی افشین نشستهداد:   

 خرابشم.

 ستوده کمی به چهرۀ کیاراد نگاه کرد. درحالیکه زیبایی چندان 

  جذاب نداشت اما بخاطرهیکل تنومندش ومردانگی توچهره ش

مائده با بی تفاوتی وروبه  دبه نظرمی رسید روشو ازش برگردون  

  خوابیدن باهاش گفت: همینومی گفتی که دخترا واسه یه شب

 خودشونوتیکه پاره می کنن!مطمئنم بخاطرپولشه.

مائده تعجب زده ازاین عکس العملش گفت: اونم هست ولی 

پدرسوخته با هرکسی !بعدشم یکی ازاون دخترا منم هستمدختر  

تمایل داشته  تا بهتکه،ببین چه تیکه ای باشی  سکس نمی کنه

 باشه.

 ستوده: پس تواَم احمقی.



احمق تویی که جذبه شو نمی بینی....شاید چهرۀ خوشگلی مائده:

 نداشته باشه ولی خیلی جذابه،خیلی اُبهت مردانگی داره....

نمی دونی داداشش کیه ،یکی ازبیزنس های نامداره ُدبیه،خودشم 

دبیه،دوماه ایرانه!تودبی باشگاه بدنسازی داره! چند ماه   

توقع نداشتم ببینم ستوده: ا بابا حالموبد کردی با این حرفات.....ازتو

 که دیدم!

 مائده: این یکی فرق می کنه.

 ستوده: مثل اینکه توبیشترازمن مست کردی.

درهمین حین مائده با دیدن افشین که داشت بطرفشون می 

 اومد،گفت: مثل اینکه افشین داره می یاد طرف ما!

ستوده از ناراحتی ابروهاش درهم رفت وگفت: این پسره یه 

 باردیگه بخواد درخواست غیرمعقول بده ایندفعه می زنم تو

 گوشش.

 مائده: تواالن مستی نمی دونی چی داری می گی!

 افشین روبروشون وایستادوگفت: احوال خانوما.

 دستوده بدون اینکه جوابشو بده بی حوصله روشواََزش برگردون

خبری شده حالی ازما می پرسی؟!ائده درجوابش گفت:که م  

نه برای توافشین:  

 روبه ستوده کرد: یکی می خواد با توباشه.



 ستوده: غلط کرده.

 افشین: اگه بدونی کیه،این حرفو نمی زنی.

بروپسر،برواشتباه مسیرواومدی،به دوستتم  ستوده پوزخندی زد:

 بگو اشتباه گرفته.

بود،بعدپشیمان میشی!افشین: ازمن گفتن   

مائده خودشو دخالت دادوگفت: بروپسر،بروروزیتو جای دیگه 

 بگیر.

ی زد واون دوروترک کرد .افشین نیش خند  

: این بیشعوریعنی جواب منو نمی دونست!ی گفتناباور با ستوده  

 مائده: ولش کن،ببین چی زده باال.

 ستوده نگاهی به اطراف کرد: من یه لیوان دیگه می خوام.

 مائده: به اندازۀ کافی خوردی،بذاراین یه ذره عقلم واست بمونه.

 ستوده: توهستی که .

زد وبه دنبال یه لیوان  ه درپی این جمله ش،لبخندی بهشستود

 مشروب به سویی رفت که کمی بعد لیوان مشروب به

.دست به سوی مائده اومد ونیمی ازمشروبوخورد  

کرد،معترضانه گفت:  مائده همچنانکه به این حرکتش نگاه می

 خودتوخفه نکنی!



مکی نثارش گفتن)توهستی که(ازروی شیطنت چشستوده دوباره با

ن مشروبشوپایین آورد تالیواکرد وبقیه مشروبوخورد اما   

ُکفری گفت: اُف،تومثل اینکه ...جلوش دید که افشین و  

: طرف کیاراده...گفتم با پررویی حرفشوقطع کردافشین 

عوض میشه.اسمشوبشنوی نظرت   

گفت: کیارادخان؟!ی ناباوربا مائده   

می خوای ؟ ؟: چیهلبخند تمسخرواری زدافشین   

ستوده روبه افشین بالحنی تحقیرآمیزگفت: اُ،منونگاه بروبه اون 

باشه.... نه گو می خواد اسمش کیاراد باشه، عمردوستت ب  

مثل اینکه تونمی تونی اینکاروبکنی خودم می رم شیرفهمش می 

.کنم..  

ستوده بعدازگفتن این حرفا بالحنی مست،لیوانو به دست مائده داد 

رفت و شلبه دنبارفت.مائده که نگرانش بود وبه سوی کیاراد  

 گفت: توحاال مستی.

افشین همچنانکه به حرکاتشون نگاه می کرد پوزخندی زد 

 وازجاش حرکت کرد.

ستوده اونطرف میزروبروی کیاراد وایستاد وبرای اینکه مستی 

د؟ه نشه محکم وکوبنده پرسید: کیاراتولحنش دید  



لند کرد وبدون اینکه چیزی کیاراد لیوان مشروب به دست سرشوب

کرد. بگه فقط نگاش  

گم می خواد اسمت کیاراد ستوده بی پروا ادامه داد: می خواستم ب  

یهاصالهرچی باشه جوابم فقط باشه،عثمان باشه  باشه،عمر  

رازاین کوچیک نکن وبروبا کلمه ست،نه....پس خودتوبیشت  

 کسی که الیقته بخواب،شیرفهم شدی؟

 کیاراد بی توجه به نگاههای سنگین اطرافیان،خاموش باابروهای 

 بهم فشرده به ستوده نگاه کرد .

تکرارکرد که جملۀ آخرشووده ازسنگینی نگاه کیاراد مجددا"ست

ازاین نشه دستشوگرفت واونوبهمائده برای اینکه وضع بدتر  

 دنبال خودش کشید وگفت: بیا بریم ستوده،فهمید.

نجواکنان گفت: می  افشین پهلوی کیاراد نشست وکنارگوشش

...منم عقده شوشکنم دست بسته تواتاقت ببینیخوای یه کاری   

 دارم.

گفت: فقط خفه شو .باتندی کیاراد برزخ به افشین نگاه کرد و  

 مائده ماشین وازپارکینگ درآورد ودرمسیرخیابان حرکت داد 

 ومعترضانه گفت: خیلی احمقی.

.کردستوده بدون اینکه چیزی بگه درجوابش خنده   



مائده نگاهی بهش کرد وادامه داد: بخند،بذارفردا بشه واین مستی 

 ازسرت بیفته اون موقع می خوام ببینم دوباره می خندی..

خوردی،می گی توهستی،من کافی دازۀ بهت می گم نخوربه ان

هستم...من هستم اینطوری می کنی!که غلط بکنم   

کمی دناش،ستوده روهمچنان ساکت می دید به دنبال ُغرزکه مائده 

 سکوت کرد ویکمرتبه چهره ش به خنده بازشد.

می خندی؟ !؟به این حرکتش کرد وپرسید: چیه ستوده نگاهی  

کی نمی تونه هیچ.حالشوگرفتی..مائده: ولی خودمونیم،خوب 

بااون ابهتی که داره نمیشه  بخوایمماگه جلوش وایسته یعنی   

کاسه ش گذاشت.نه تو   

 ستوده: چه عجب ُغرزدنت تموم شد .

مائده: دیوونه هرچی می گم بخاطرخودته .....اگه دستتو نمی 

م بیرون،مشخص نبود چه اتفاقی واستگرفتم وباهات نمی زد  

.نگاش خیلی بهت بد بود.ذاشتی..روی ُدم شیرگمی اُفتاد،پا   

 ستوده: برای همین می گم تو هستی.

زد. ه درپی این جمله ش لبخندی بهشستود  

م!توأم ازاعتراض گفت: خفه شو توا مائده بالبخندی  

اتفاق مهیجی ُرخ بده،گذشت  روزها بدین ترتیب بدون اینکه

خودشو  وروزجای خودشو به شب سپرد وبالعکس شب جای  



روزواین عادت طبیعت به این روال سپری شد.به   

بی.چند ماه بعد،د  

نخل ازدرختان  که انبوه یوسط باغ وسیع یساختمان بزرگ

رگ تو مسافتی کوتاه ازساختمانربزبود،قرارداشت ویه استخ  

پهنای زمین می تابید.برخودنمایی میکرد وخورشید سوزان   

بود که صدای زنگ موبایلش  خوابروی تختنیمه برهنه کیاراد   

  بازاشوبا به صدادراومدن موبایلش برای باردوم،چشم بلند شد

یربالشش بیرون کشید .ز کرد ودستاشو از  

ازپله ها پایین اومد  ، کیاراد با شلوارک وتاپ سفیدکمی بعد  

 وگفت: ریحان یه چیزی بیار بخورم.

وگفت:  قب برگشتریحان که درحین رفتن به اشپزخانه بود به ع

.سالم آقا...ازساعه  

 ریحان چهره ی تیره داشت وزنی نسبتا" مسن بود وازمادری 

 عرب بود که یکی ازکارکنان اونجا بود. کیاراد به سوی مبل 

ازپشت درشیشه ای به وسط سالن رفت وولو روی مبل نشست و  

زد ها داشت باموبایلش حرف می داداشش که وایستاده روپله  

رد.گاه کن  



هشت سال واشش،کیوان بود وسیمایی خشن وجدی داشت اسم داد

بزرگتربود . ازکیاراد  

لیوان آب پرتقال جلوی کیاراد روی با ریحان پیش دستی کیک و

  یا میزکنارتجمعی ازعکسای دخترگذاشت وگفت: امردیگه

 ندارید کیارادخان؟

 کیاراد جوابداد: نه.

 ریحان اونجا روترک کرد. کیاراد سرجاش نشست وچنگال 

  وتکه ای ازکیک وتوی دهنش گذاشت وبعد کمی وبرداشت

شدۀ روی میز عکسای پخش  به ونگاهشوآب پرتقالوخورد از  

  خودش جلب شوبهدوخت که دربین عکسا،عکس دختری نگا

اشت ودرحالیکه دچشم ازعکس بر انگاراونوجایی دیده بود،کرد   

  دیگه یامشغول کرده بود تکه بدجوری فکرشوتصویرعکس 

  شب آوردن اتفاق اون یاد ازکیک وتوی دهنش گذاشت وبعد با 

دوخت،نرفته بود دوباره نگاهشو به عکس  که گویا ازیادش  

   عکس دخترهنگاه کرد وبه شکش یقین پیدا کرد...دقیق تر

  که رداشت وجلوی خودش روی میزانداختبروازجمع عکسا

اومد وگفت: اینجا نشستی؟ احد توحیاط  کنارش کیوانهمین لحظه 

 منتظرته.



 کیاراد: می دونم...االن می رم.

  : حاال کجا می خواینست وگفتکیوان روی مبل نش

 برین؟امروزکه باشگات تعطیله.

 کیاراد: می خوام برم پاتوقم.

زورتوبازوت جمع شده؟یه؟ : چکیوان لبخندی زد  

وی کیوان سوق به سروی میز ورکیاراد درجوابش،عکس دختره   

 داد وگفت: من این دختر ومی خوام.

کیوان نگاهی به عکس انداخت وسیمایی جدی به خودش گرفت: 

ها درشأن تو نیست پسرخوب.ه این جند  

 کیاراد: اینومی دونم ولی یه کارکوچولوباهاش دارم .

کیوان دوباره به عکس نگاه کرد: دخترخوشگلیه ولی فقط این 

 خوشگل نیست.

بحث این حرفا نیست.کیاراد:   

 کیوان: پس بحث چیه؟

 : پس مشکل این وسط چیه؟کیاراد درجوابش سؤال آورگفت

 فکرکنم من یه هرزه ومی خوام! تااونجایی هم که خبردارم 

بی رسیدن.تازه دیشب د  

نمی دونست چی بگه کمی سکوت درپی این اعتراضشکه کیوان   



برای ران روکه خودش ازایانگارتمایل نداشت دخترایی کرد.  

برای کیاراد بیاره. بی می یارهدبه فروش   

وامشب می خواممن اینمبل بلند شد: کیاراد ازرو  

: امشب؟!کیوان با تعجب گفت  

 کیاراد: برای تو که کاری نداره...فقط یه تلفنه.

کیاراد به طرف پله ها رفت. بعدازدورشدنش،کیوان باصدایی بلند 

خشن گفت: اسلم؟اسلم؟و  

نگذشت،اسلم سریع داخل سالن شد وگفت: بله آقا.کمی   

کیوان بااشاره کردن به عکسای روی میز،باعصبانیت گفت: 

 مرتیکه مگه من نگفتم این عکسا روجمع کن؟

عکسهای روی  اسلم مکرربا آوردن پوزش وعذربرای جمع کردن

 میزجلو رفت.

حاال کیوان ازجاش بلند شد ودرحین بیرون رفتن ازسالن گفت:

وسرت.بخوره ت دیگه  

و  کیاراد شلوارجین وتی شرت سفید به تن ازساختمان دراومد

ئیچ ماشینوبه طرف احد پرتاب کردوازپله ها پایین رفت وسو  

برون .گفت: تو  

وماشین ازدروازۀ بزرگ باغ خارج شد وبه  دسوارماشین شدن

 سرعت خیابانای دبی روطی کرد.



بود وپدرش  رش ایرانیاحد صورتی سبزه وبانمک داشت وماد  

  از درقید حیات نبود وسرپرست خونواده ش،خودش بود یکی

 پادوهای کیوان وکیاراد بود امابخاطر اتفاقاتی که تواین مدت

ومثل یه دوست براش بود. ه بودبه کیاراد نزدیکترشد افتاده  

مکان عمومی،بار. درحالیکه دونفرنشسته مقابل هم نیم ساعت بعد،

  ای دورشون جمع شده بودن عدهن وداشتن مچ می نداخت

شون اطراف وُپرکرده بود که یکی ازدومرد،هیکل صدای تشویق  

که تنومندترداشت باتاپ مشکی به تن وگردبند کلفت توگردن  

خودشبود مچ حریف شو پایین زد ومغروربه تر قیافه ش خشن  

 باصدایی بلند گفت: کس دیگه ای نیست.

برای قدرت نمایی مرد بازنده سرشکسته بلند شد ومرد پیروز  

 جمله شودوباره تکرارکرد که کیاراد باکشیدن صندلی به عقب 

 مقابل مرد نشست .

نگاهی بهش کرد وپرسید: تازه واردی ؟مرد   

تازه واردی! : فکرکنم تواینجاکیاراد  

: نه بابا! پس چرا ندیدمت،اسمی ازت نشنیدم .  َمرد 

اسم کیاراد وکه شنیدی....هنوزدست باال دستش نیومده . کیاراد:  



شترپاتوق ایرانیان این مکان که بیبه  رد  که برای مدت کوتاهیهمَ 

  فقط اسم مواون هکیاراد ایران بود مراین مدتبوده، اومده ود

داختنش وازبروبچه های اونجا شنیده بود،باانداختن وتعریف مچ ان

کیارادخان،خان می گن! ابرویی به باال گفت: پس تویی  

: حاال ای مچ انداختن جلوُبردرد  درپی این تعجبش،دستشو برمَ 

 ببینیم این خان می مونه؟

کیاراد درجوابش پوزخندی زد وبرای انداختن مچ،باقراردادن 

 آرنج دستش روی میز،دست حریفوتوی پنجۀ دستش گرفت و

شو توچشمای حریف دوخت.وبااعتماد به نفسنگاه پرغرور  

نمیشه که،این ُبرد مزه داره ومی  ی: سرچی؟...خشک وخالرد  مَ 

مزه شوبچشم . خوام  

کمرداشت  درهمین بین دختری جوان که موهای ف رف ری تا  

دست به کمربین دوحریف  وآرایش غلیظ وپوشش بازداشت،  

 وایستاد وگفت: سرمن .

  درپی این پیشنهادش،مرد نگاهی به دختره کرد وناباورگفت: نه

  کیاراد .فکرکنم به.زمین!..سوزی خانوم پاشوگذاشت روبابا! 

 خان ربط داره .

رد  نگاهشوتوی چشمای کیاراد دوخت وهمچون کیاراد مغروربه مَ 

  خودم  ! خوراک دخترعجب ریسکی کردیخودش ادامه داد:



 شدی !

زدن مچ  درحالیکه کیاراد دوست داشت هرچه زودتربازمین  

با فشردن  چیزدیگه ای بگه دستش،شکستشوببینه،بدون اینکه  

خش کشید وبعد مسابقه رد  توپنجۀ دستش،زورشوبه رُ مَ دست   

بین شان کمی طول کشید که  واین کشمکش روشروع کرد  

 سرانجام مچ ّمرد  زمین خورد .

 کیاراد بادیدن شکست حریفش،بازدن لبخندی پرغرورتوأم 

وازجاش بلند شد وبااشاره کردن به ازتمسخردستشوعقب کشید  

 سوزی گفت:اینم برای خودت .

میکرد،  وبه طرف احد که با لبخند نگاشپشت کرد کیاراد بهشون  

هلاراحتی میزمقابلشومحکم به جلونشدت رد  بازنده ازرفت مَ   

د نشست.حَ روبروی اَ داد.... کیاراد دورمیز  

خیلی  : ولی خوب حالشو گرفتی... تواین مدت تونبودیاحد  

 ُکرُکری خوند.

: همین براش کافی بود.کیاراد برای خودش مشروب ریخت  

حد: اونو چند بارتوی سالن بیلیارد دیدم.ا  

با به همراه پسرش اونجا رواداره می کرد که مردی نسبتا" مسن 

گذاشتن ودرحیندست باالسرشون اومد سینی غذا ومخلفات به  



پیدا،میدا نبودی؟وسایالی سینی روی میزگفت: کیارادخان   

: نبودم اینجا مشتی .کیاراد  

 مردمسن:امردیگه ای داشتید منوصداکنید.

وبا  با رفتن مرد مسن کمی نگذشت،سوزی بطرفشون اومد  

دستش روی شونه های کیاراد،خم شد ودهنشوبه انداختن  

ت: توی اتاق منتظرتم نزدیک کرد ونجواکنان گف گوشش  

بهت بد بگذره. ارمزعشقم...نمی   

ا تعشوه به زبون می یاوردوی ادا با سوزی که این حرفا رو  

به عقب کشیدن سرشخواست گونه شوببوسه یه دفعه کیاراد با   

ُنچ کرد. اخمومانعش شد و  

: ببخشید عزیزم حواسم می دونست لبخندی زد شوسوزی که عادت  

  نشه. اینطوری می بوسمت که صورتت ُرژی.....نبود

بلند وسرجاش روی گونۀ کیاراد زددستش بوسه ای سوزی باکف   

.شد واونجا روترک کرد  

کرد که لبخند به لب  حدی به اب خورد ونگاهکیاراد کمی مشرو  

حد،می خندی؟مدعانه گفت: چیه انگاش می کرد،   

حد: هیچی .ا  

 کیاراد: زنیکه،خودشوپابرهنه انداخت وسط!



 ،،شب شد.ساعاتی بعد،با بازشدن دروازهبازدن غروب آفتاب

یاراد داخل شد... ماشین ک  

اََحد صدای سگها ازانتهای باغ به گوش می رسید.کیاراد پیاده شد.

  ماشینوبه پارکینگ ُبرد.کیاراد درحین باالرفتن ازپله ها بود

وبه طرفش رفت. که با صدای کیوان به عقب برگشت  

 لیوان مشروب به دست،با  اسمش اَسما بود که معشوقۀ کیوان

شسته بود ن نخل زیردرخت میز یهای دورروی یکی ازصندل  

ن داد.دست تکوبرای کیاراد که   

اَسما دختری عرب بود وصورتی سبزه داشت وچشمانی به رنگ 

 سبزوموهای مشکی وتاب دارتا کمرداشت.

ن داد ونگاهشو به کیوان دوخت.کیاراد درجوابش سری تکو  

افسارپاره کیوان گفت: دختره تواتاقته........درضمن دختره یکم 

   کرده،انگارمی خوایم کاری غیرازکارخودشوتحمیلش کنیم

 برای همین دست وپا بسته تواتاقت انداختیم.

کنم.خودم رامش می کیاراد:  

ساعت ازنیمه شب گذشته بود.ستوده دست وپا بسته روی تخت 

که به آرومی با فشردن ابروهاش درهم چشماشو بازکرد بود  

 یادآوردن موقعیتی که توش دفعه باوبعدازکمی درنگ یه 

بود هراسان سرجاش نشست.گیرافتاده   



هیکل ستوده ه سیگاربه دست نشسته روکاناپه کیاراد ک  

 روزیرنگاهش گرفته بود،گفت: راست می گن دنیا کوچیکه .

الیکه قیافۀ درپی صداش،ستوده سریع به عقب برگشت ودرح  

فقط گیج و ترسیده بهش کیاراد براش آشنا به نظرمی رسید  

 نگاه کرد.

وبه هوا داد وکنایه آمیزادامه داد: کی بود می شکیاراد دود سیگار  

باشه بروبا کسی  گفت می خواد اسمت عثمان باشه، عمر  

 که الیقته بخواب وبیشترازاین خودتو کوچیک نکن!

این فاجعۀ کیاراد،کم کم اونوبه یاد آورد و ستوده ازحرفای  

  اینکه بخاطرکاری کهخ روبه کیاراد ربط داد... نتظره وتلغیرم

ه،قصد انتقامو داره برای همین التماسانه گفت: درقبالش انجام داد  

خواهش اگه اشتباهی کردم ببخشید،اون شب مست بودم... من  

اربرم. می کنم بز  

نکنه فکرمی کنی این اتفاق :کیاراد با ناباوری ابرویی باال انداخت  

بین اون  خودتهنه زنیکه تقصیر ()پوزخندی زدزیرسرمنه؟!   

ینجایی فقط می خواستم ببینم اگه هم می بینی ا.هرزه ها افتادی..

 بازم ادعای دختری واسم می کنی!



حن اختیارصداش ل بود بیگرفتارشده  ستوده ازموقعیتی که توش

  دوستمودزدیدن،یعنی منوبغض به خودش گرفت که گفت:منو

پارتی بودیم بعد نفهمیدیم چی شد! باهم دزدیدن...تو یه  

 کیاراد: همون دوست هرزه تومی گی؟

 ستوده: باورکن من اینطوری نیستم.

وتوجاسیگاری خاموش کرد شونیمۀ سیگارخندی زد کیاراد نیش  

  حاال...جلواومد وگفت: ئیچی شو برداشت وبلند شد...سووجا

 می فهمیم  دوشیزه ای یا نه.

باهویدا شدن ترس توی چهره بود ستوده که متوجۀ منظورش شده  

  یه دفعه ش بادست وپاهای بسته تاخواست خودشوعقب بکشه

  شو باهاوچسب دورپابا گرفتن پاهای بسته ش، مانعش شدکیاراد

  خودش  اونو به تیزی کلید ماشین پاره کرد وباکشیدن پاش،

دست ستوده روبازکنه کلید ماشین  کهنزدیک کرد وبدون این  

   وحشتزدۀ  نکه توچشمایشلوارش انداخت وهمچناوتوجیب پشت 

اونومجبوربه خوابیدن نزدیک شدن بهش، ستوده نگاه می کرد با  

به لبش دوخت وتا گرفت و تخت کرد ونگاهشوازچشماشرو  

که  دستوده سریع سرشوبرگردون اره،روی لبش بز خواست لبشو  

روگردنش زد واین بوسیدنو   روی هوس کیاراد بوسه ای از  



احساس کردن فشاردندون روی شانه ش  یکدفعه با ...تکرارکرد  

تمام قدرت سیلی محکمی با ازدرد سرشوبلند کرد وخشمگین  

ازتخت پایین اومد وتند،تند دگمه های توصورت ستوده زد...  

.پیراهنشوبازکرد وبه سوی آینه رفت  

دندون یه طرف شانه شو ازپیراهن بیرون کشید وبادیدن جای 

عصبانیت گفت: سگ وحشی !روی تنش از  

وبه گوشه ای پرتاب کرد وخصمانه آورد درکیاراد پیراهنشو

 گفت:با وحشی باید وحشی رفتارکرد.

 کیاراد با این حرفش یه دفعه به طرف ستوده حمله کرد.

سیلی که گوشۀ لبشوپاره کرده اشک توی چشماش ستوده ازدرد 

  زذه بود که سراسیمه اونطرف تخت پرید وازترس با حلقه

برداشتن چند  شدن صدای جیغش به سوی دردوید که کیاراد بابلند 

  کردنش برای خفهمرستوده حلقه زد وقدم بلند،دستشوبه دورک

خفه  ) گفتن وباعصبانیت با دست بعدیشو روی دهنش گذاشت،

  انداختونوازروی زمین بلند کردوروتخت شو سگ وحشی(ا

ودستشو روی دهنش فشرد ونگاه تند وتیزشو توچشمای ستوده 

  عوضی بخوای دانهای بهم فشرده گفت: هرزۀدن دوخت وبا

م خفه ت اباردیگه صداتوازاین اتاق بندازی بیرون باهمین دستیه 

 می کنم .



قیافه ش معصوم وبی پناه شده ستوده که زیرپنجۀ دستای کیاراد،

تو قلب توسینه ش،نگاه پرالتماسشو برای به رحم آوردنبود   

 چشمای برزخش دوخت واشک ازگوشۀ چشمش سرازیرشد. 

روی  ازکمی درنگ توچشمای ستوده یکدفعه از کیاراد بعد  

 عصبانیت که برخاسته ازنرم شدن قلبش بود وسخت ازاین 

  روی دهنش، برداشتن دستش از دگرگونی حالش متنفربود با

وازروی تخت پایین رفت ومحکم سرشوبه جهتی سوق داد   

عصبی پیراهنشوبرداشت ودرحین بیرون رفتن ازاتاق  همچنان

شتونگه می داری.همینجا لگفت:  

باصدایی پایین ستوده سعی کرد دستاشوبازکنه اما موفق نشد و

کرد.شروع به گریه   

سعی می کرد ستوده نشسته روی تخت  ...ح بود.م دمای صبدَ 

  و پلک چشماشخواب روخواب نشه اما ازسنگینی  تسلیم

بابسته شدن دورانی رفتن سرش،درازکشیدوکمی بعد بی اختیار

 چشماش به خواب رفت.

صبح شد. ستوده ازصدای سشوارچشم بازکرد وباپیدا کردن 

ه قرارداشت سرجاش نشست ودرحالیکهخودش درموقعیتی ک  

روبه صدا برگشت وبادیدن کیاراد  دستاشوبازکرده می دید

. دباپوشش نامناسب سریع روشوازش برگردون  



بسته جلوی آینه وایستاده بود وداشت  کیاراد که حوله به دورکمر  

کردد ازآینه نگاهی به ستوده موهاشو با سشوارخشک می کر  

  روی میزانداخت  وبا لحنی تلخ سشواروخاموش کرد ووبعد 

نه آماده ست.گفت:پاشو بروپایین صبحا  

زیرش پشت درکمد رفت وکمی پوشیدن لباس کیاراد برای   

ه هنوزرویبعدجین پوشیده ازپشت دربیرون اومد وستوده روک  

گفت: با تونیستم  یدبا تنابروهاش ادرهم کردن تخت می دید ب

 مگه!کری؟!

عیت نجات پیداکنه ستوده که تواین فکربود هرچه زودترازاین وض

برم. ارمندرجوابش گفت: بز  

: پاشو یه آبی ه حرفش، تی شرتشوپوشید وگفتکیاراد بی توجه ب

بزن ویه چیزی کوفت کن...وقت زیاد نداریم.به صورتت   

 ستوده: گشنه م نیست.

وره نداشت ازکتکرارکردن حرفاشوکیاراد که حوصلۀ کش دادن و

وگفت:به جهنم  بی به سوی ستوده قدم برداشتدررفت وعص

                                         که گشنه ت نیست. 

با  ین کشید وگرفت واونوازروی تخت پایمحکم  دست ستوده رو

  صورتتو: پس گم شوبروهلش داد ییبه سوی صورتشوشدت 

 بشور.



داخل راضی درمقابل عصبانیت کیاراد اعت ستوده وحشتزده بدون

   آینه نگاهی به از بازکرد و صورتشویی شد وشیرآب و

خودش وبعد به گوشۀ لب ترکیده ش کرد ومتوجۀ اصرارکیاراد 

 به شستن صورتش شد....آبی به صورتش زد وآروم خون

خشکیدۀ گوشۀ لبشو که هنوز براش درد می کرد،پاک کرد 

 وباخودش گفت: دستت بشکنه .

کمی بعد، ستوده ازصورتشویی دراومد. کیاراد که دست به 

وبه بیرون نگاه می کرد اده بود کمرجلوی پنجرۀ قدی وایست  

پی صدا به عقب برگشت وبا رفتن به سمت دراتاق با لحنی در

 آمرانه وتلخ گفت: بریم.

 ستوده نمی دونست چی توفکرشه واونوکجا می خواد ببره...نکنه

من ولیدفعه ترسیده گفت:می خواد ببره همونجایی که بود،یک  

 نمی یام.

دمی به سوی ستوده کیاراد دستگیرۀ دروول کرد ووبابرداشتن ق

 ازروی عادتش ابرویی باال انداخت وحق به جانب گفت:مگه

 دست تویه!

ن دادن دستش، محکم راد دستشوبه طرفش درازکرد وبا تکوکیا

اعصابمو داغون ادامه داد: بیا بریم وبیشترازاین وتهدیدآمیز  

 نکن.



ستوده عقب رفت وبازم ازرفتن امتناع ورزید که کیاراد    

دستشومحکم گرفترفت و به طرفشقدمهای بلندرداشتن باب  

 واونو به زوردنبال خودش کشید وهمچنان تهدیدآمیزگفت: 

 داریم می زنیم بیرون بخوای وحشی بازی دربیاری وبرام

 دردسربشی همونجا نفستومی گیرم .

کیاراد درپی این حرف آخرش،بافشردن دست ستوده درمیان پنجۀ 

: فهمیدی؟دستش پرسید  

ردش گرفته بود بادرهم کردن ابروهاش سعی کرد ستوده که د

 دستشو ازدستش بیرون بکشه اما زورش نرسید وکیاراد برای

دردسرنشه،دستشو  بیشترچشم ترس گرفتن ازستوده که براش

 محکم ترفشرد وگفت: نشنیدم.

ستوده ازدرد دستش که انگارزیرفشارپنجۀ دست کیاراد داشت می 

نشستاختیاربه زانو شکست وضعفی که ازنخوردن داشت بی  

 وباآه وناله گفت: دستم شکست.

می باکشیدن اما کیاراد بی توجه به آه وناله ش، با بی رح

وباره تکرارکرد: زمین بلند کرد وددستش،اونوبه زورازرو  

 نشنیدم؟

به ستوده برای اینکه دستشو اززیرفشاردست کیاراد نجات بده 

دنبالش ازاتاقداد وبه اجبارجوابی که می خواست بشنوه رو  



 خارج شد .

ستوده که بان شتافت.ماشین کیاراد ازدروازه دراومد ودرمسیرخیا  

نخلش ودرختانماشین به خیابان های دبی پنجرۀ شیشۀ از ساکت  

رغریبه وازدست نگاه می کرد تواین فکربود چطوری ازاین کشو

آیا سالم از شون افتاده نجات پیدا کنه واینکهاین آدمایی که بین  

ه ازنزدیک خونواده شو آیا دوباره می تون؟مخمصه درمی یاد این  

که االن درچه وضعیه.یکمرتبه به یاد حوری افتاد ..... ؟ببینه  

 ستوده همچنانکه غرق افکارای تلخش بود که باعث برهم ریختن 

ماشیناومد وازحالش شده یکدفعه با صدای کیاراد به خودش   

دستش،به سکوت پارکینگ نگاه کرد. کیاراد باگرفتن  ...شدپیاده   

.دنبال خودش کشید وسوارآسانسوشدند اونومحکم  

ستوده همچنانکه تودست کیاراد کمی بعد،درآسانسوربازشد. دست   

مردیه زن و ،نسورپیاده شدن وقبل ازبسته شدن درازآسابود   

 با گاه ستوده به دنبالشون بود کهعرب داخل آسانسورشدن. ن

مطب ودرپی کیاراد داخل دروشو برگردون فشاردست کیاراد،  

 شد.

بود چند کلمه به زبان انگلیسی  کیاراد با منشی که زنی عرب

  ستوده بفرمازدن منشی،کیاراد به همراه صحبت کرد وبعد با



 داخل اتاق شد.

که بود وانگارکیارادوازقبل می شناخت دکترزن،اونم عرب   

صمیمیت باکیاراد دست دادو ن باولبخندزناازپشت میزبلند شد  

که متوجۀ حرفاشون  ستودهصحبت کرد.هاش سی بانگلیزبان ابه   

بودسی که به گوش همه آشنا جزیکی دوتا کلمۀ انگلینمی شد   

اومدن؟!واین فکررفت چرا اینجا توکرد به دکترنگاه ساکت   

چشم ازدکتربرداشت وبهش نگاه کرد. باصدای کیاراد  

 کیاراد بااشاره کردن به پردۀ سفید که به دورتخت کشیده شده 

 بود،گفت: با تویه،برو اونجا.

 ستوده تعجب وارپرسید: برای چی؟!

ی نمی کنی! بروثابت کن .گکیاراد: مگه ادعای باکر  

یدآمیزادامه کیاراد درپی این حرفش، با انداختن ابرویی به باال تهد  

میکنم ین باشه کاری باهات که غیرازا ولی وای به حالتداد:  

 که اززن بودنت پشیمان بشی.

ستوده درحالیکه ترسیده بود بعدازکمی درنگ توچشمای کیاراد 

 که انگارچاره ای جزانجام دادن این کارونداشت برخالف 

راد با ش تاخواست ازجاش حرکت کنه  یکدفعه کیایمیل باطن  

 گرفتن دستش،مانعش شد وبا تهدید گفت: گوشم اونجاست اگه 



کنم کوچکترین اشتباهی داری می کنی پرده روکنارمی احساس 

 زنم می یام تو...پس حواست باشه.

کیاراد بعدازتهدیدهای پی درپی ش،دستشوول کرد وبه حالت 

 آمرانه ازش خواست بره.

  منتظرو مبل نشستستوده به اجبارپشت پرده رفت کیارادم رو

پشت پردۀد دکتردرحین درآوردن دستکشش ازموند که کمی بع  

میزشنداخت وپشت سطل زباله اسفید دراومد ودستکشا روتو  

زد. که منتظرشنیدن جوابش بود،لبخندینشست وبه کیاراد  

ازپوشیدن لباسش،ازپشت پرده بیرون اومد ونگاهی به  ستوده بعد  

خوشایند کترانگاربراشقیافۀ درهم کیاراد کرد که به صحبتای د  

  ازاین عکس العملش درحالیکه با متعجبنبود،گوش میداد و

احساس میکردگذرساعت ضعفی که ازنخوردن داشت وبیشتر  

بطرفش رفت وتلخ ترازقبل رادمبل نشست اما کمی نگذشت کیارو  

ن دادن دستش گفت: بلند شو.باتکو  

اشارۀ کیاراد باید گوش به یه  کت یاانگاربا یه حرکه ستوده   

ش بلند شد. کیاراد دستشو گرفت وفرمانش باشه،به اجبارازجا  

سوارآسانسورشدن .با خارج شدن ازمطب   

 ستوده نگاهی به قیافۀ درهم کیاراد کرد وبخاطرضعیف شدن 



شونداشت که به زانوهازیاد توان وایستادن روی پا جسمش،  

 نشست.

  وکیاراد بی توجه به حال ستوده،بازشد درآسانسور درهمین حین،

بیرونبلند کرد وازآسانسور اونوازروی زمین کشیدن دستش، با  

وسوارماشین شدن.اومدن   

ماشین وازپارکینگ درآورد وبه سرعت درخیابان حرکت  کیاراد  

مینداخت که ترس تودلش توده نگاهی به قیافۀ درهم رفته شسداد.  

 ،کرد وپرسید: دکترچی گفت؟

بدون اینکه نگاهی بهش کنه دریه جمله برزخ گفت: فقط کیاراد 

 خفه شو.

  دستوده ازناراحتی بادرهم کردن ابروهاش،روشوازش برگردون

  میکرد زورشوتحمله قدرت موندن مقابلشونداشت وبایدودرحالیک

 بی اختیاربغضش گرفت.

 ساعتی بعد،بابازشدن دروازۀ باغ،ماشین کیاراد داخل شد وجلوی 

وبه ساختمان ختم میشد، توقف کرد.پله ها که ر  

ن عصبی به سوی ستوده رفت وبا گرفتن کیاراد پیاده شد وهمچنا  

  .دنبال خودش کشیددستش ازماشین پیاده ش کرد و

اتاقوبازکرد دراختمان شدن وازپله ها باال رفتن ...کیاراد داخل س  



صدات  وتندوتیزگفت: اتاق هل داد داخل وستوده رومحکم به  

نفستومی گیرم.این اتاق بیاد بیرون از  

 کیاراد درومحکم توروی ستوده که بی حرکت سرجاش وایستاده 

  وریحان آشپزخانه رفت ایین اومدوبه سمتبود،بست وازپله ها پ

 وصدا زد.

یکی دیگه ازکارکنان اونجا بود وزبان که  حلیمهکمی نگذشت،

 فارسی روبخاطرعرب بودنش کمی لهجه دارصحبت می کرد

راسیمه ازآشپزخانه دراومد وگفت: بله آقا...ریحان نیستش.س  

 کیاراد: کیوان کجاست؟

 حلیمه: خونه نیستش آقا.

 کیاراد بدون اینکه چیزدیگه ای بگه ازساختمان خارج شد 

 وبعدازکمی درنگ ازپله ها پایین اومد وبه سوی صندلیهای زیر

رفت وسیگاری روشن کرد ونشست.نخل درخت   

کیوان به همراه ساعاتی بعد،ظهرشد. ماشین کیوان داخل شد.   

حد ماشینوبه طرف پارکینگ حرکت داد.اسما پیاده شد. ا  

رد وبعد روبه اسما کرد وبعدازبوسه ای کیوان نگاهی به کیاراد ک  

 رولبش گفت:عزیزم بروتو تا من بیام.

ازکمی نگاه به  اوانه بعدسما کنجککیوان به سمت کیاراد رفت وا  



کیاراد رکنان به سوی پله ها رفت. کیوان باال سرکیاراد،ق  

زدی کارداری؟...چیزی شده؟!وایستاد وگفت: زنگ   

کیاراد سرشو بلند کرد وبدون مقدمه چینی گفت: امروزصبح اون 

 دختروبردم پیش دکتر.

گفت: توچیکارکردی؟!....نگفتی برام کیوان با حالتی جاخورده 

 دردسربشه.

ست!ه گفت اون باکردکتر: اراد بی توجه به واکنشش گفتکی  

 کیوان معترضانه: جواب منو بده.

: توجواب منوبده .گفت کیاراد همچون کیوان بالحنی معترضانه  

ت حرف می زنی کیاراد!: مثل اینکه داری با داداش بزرگکیوان  

 درپی این اشاره ش،کیاراد سکوت تلخی کرد.

روبروی  کشیدن صندلی به عقب، با کیوان بعد ازکمی مکث،  

 کیاراد نشست وبرای قانع کردنش به تظاهرگفت : حتما" یه

شده که اتفاقی یه باکره بین اون هرزه ها اُفتاده...وگرنه اشتباهی   

 خودت می دونیکه من تاجردخترایی که باکره نیستن واین 

ا روازجاهای خراب وپارتی برمی دارم .ن،هستم...فقط دخترکارَ   

 کیاراد بدون اینکه چیزدیگه ای بگه تاخواست بلند شه یکدفعه 

 کیوان باگرفتن دستش،مانعش شد ونگاهشو توچشمای دلخور



 کیاراد دوخت ومحکم وجدی گفت: اون دخترخواسته وناخواسته 

بدم مهرۀ سوخته ست کیاراد،پس یا باید اونو توفروش بذارم یا  

ر،االن دخترباکره به خودت...به نظرمن مال خودت بروحالشوبب  

 نمی تونی پیدا کنی!

ه خودش گرفته کیوان که ازطرزنگاه کیاراد که رنگ مخالفت ب  

جانب بهبرده بود دستشوعقب کشید وحق  بود،پی به خواسته ش  

نیستببین کیاراد،مردانگیم تا این حد توأم ازخواهش ادامه داد:  

خطربندازم.....موقعیتموتوکه بخاطرزندگی یه نفردیگه کارمو  

اسم همطمئنم توهم نمی خوای داداشت گرفتاربشه،رشتم که کوچیک  

 ما هم سرزبوناست،درسته؟

احساس خوبی طوالنی مدت کیاراد که ازاین سکوت کیوان  

 نداشت،برای گرفتن جوابش محکم ترتکرارکرد: کیاراد درسته؟

حرفی بزنه به تلخی  اراد درپی تکرارشدن سؤالش،بدون اینکهکی

ن داد.سری تکو  

شدوبه پشت کیاراد زد  کیوان باکشیدن صندلی به عقب بلند

ومرد کوچک.پاشو بریم توگفت:  

ه به عقب یکدفعکیوان با برداشتن چندقدم به سمت ساختمان   

: دخترسرکشیکیاراد به سوی خودش گفت برگشت وباصدازدن  



دی دیگه می خودت مر ونی رامش کنیبه نظرمیرسه ولی می ت

گنیرفتارطوری باید خوای بازنی سکس کنی دونی وقتی می  

...فقط کافیه یه باربچشه،دیگه کنی که انگارروی ابرهاست....  

برای وپرده شو هشایدم چشیده ودخترزرنگی بود..تودستته...  

جوردیگه به طرف حال داده،یه بارباهاش و هداشتروزمبادا نگه   

 بخوابی ،می فهمی .

  رو بعدازگفتن این حرفاش که صحبت ازشهوت وهوسکیوان 

 میداد ازروی شیطنت چشمکی نثارکیاراد کرد وبعد به سوی

 ساختمان رفت.

 دقایقی نگذشت،حلیمه ازساختمان دراومد وبه سوی کیاراد رفت 

گفت وبعدازنگاهی به قیافۀ درهم کیاراد،مردد گفت: آقا کیوان  

 بیاید ناهار.

و می خواد بره بیرون .کیاراد به تلخی گفت: بگ  

بره.  حلیمه بااطاعت کردن ازامرش،تاخواست به طرف ساختمان  

غذا بردی؟ اتاقه : برای اون دختره که تویکیاراد صداش کرد  

 حلیمه: االن می برم کیارادخان.

کیاراد: درضمن به ریحان سپردم هیچکی حق نداره یه کلمه بااون 

 دختره حرف بزنه .



آقا. حلیمه: چشم  

رفت وسوارشد  شازروی صندلی بلند شد وبه سوی ماشینکیاراد 

 وماشین وازدروازه خارج کرد.

ه سوی وبد،ماشین داخل شد کیاراد پیاده شدساعاتی بعشب شد.

انگارمنتظراومدنش بود،رفت.کیوان که وایستاده روی پله ها   

کیوان برای پایان دادن این مسئله واینکه واسش دردسرنشه محکم 

.....: کیاراد اگه دختره رونمی خوای بده به خودموجدی گفت  

 ...تکلیفشوخودم معلوم می کنم .

 کیاراد پرسید: اون دختر،واقعا" اتفاقی بین اونا بود؟یا...

احت شده بود حرفشو قطع کرد وبرایکیوان که ازاین سؤالش نار  

گفت: می خوای ازاین به  یتندبااطمینان دادن به خاطرش،  

ون بیان اززیرت رد بشن تا خیالت راحت بعد قبل ازفروشش  

 بشه...اگه دخترخوبی بود اونجورجاها دیده نمیشد.

بهش برخورده بود نگاهشو ازش گرفت اما کیوان که کیاراد   

ان دلخورتوأم ازتهدید ادامه داد: داداشمی،برام عزیزی همچن  

بکنم وجدانمو می ذارم ی کوچکترین احساس خطرولی اگه 

اون دخترروازروی زمین برمی دارم.زیرپام ووجود   

کیاراد بعدازکمی درنگ روی پله رفت.کیوان بعدازاتمام حجتش   



ساختمان داخل ناراحت وعصبی به نظر می رسید، ها درحالیکه  

دراتاقوبازکرد وداخل شد.....شد وازپله ها باال رفت  

د شد. اما کیاراد بدون ستوده که لبۀ تخت نشسته بود بادیدنش بلن  

  طرف نگاهی بندازه دگمه های پیراهنشو بازکرد وبه اینکه بهش

 کمد رفت.

درهم رفته وتلخ کیاراد ازترس برای گفتن ستوده که ازقیافۀ   

 حرفش دودل بود کمی موند وبرای اینکه ازاین بالتکلیفی در

 بیاد وازاین مخمصه که توش افتاده نجات پیدا کنه،یکمرتبه گفت: 

برگردم..فکرکنم برات مشخص شده که من..من می خوام   

ودرجوابش نگاهی تند  تخت انداختکیاراد پیراهنشودرآورد ورو  

شلوارش وبرای عوض کردن کرد ودرکمد وبازکرد وتیزبهش  

 پشت درکمد رفت.

کمی مکث ه مونده بود بعدازستوده که ازنگاه برزخش،حرفش نیم  

  بدی قراره وهرچیبا تردید ادامه داد: هرچی واسم پول دادی 

 همه روبهت می دم فقط بهم کمک کن برگردم .

ت ناراحت شد کیاراد که همچنان ادامه داش ستوده درپی سکوت  

من ازاون دخترا هم برات مشخص نشدبا توا ومدعانه گفت:  

اون آشغاال منو به زوراینجا آوردن ...ولی نه،مثل اینکه نیستم؟   



تا اون هرزه ها بودمتوخوشت نیومده ودوست داشتی یکی از  

 حالشومی بردی !

 کیاراد که ازاین زیاده گویی وحرفای تندش،عصبانیتش بیشترشده 

شانه ش بود نیمه برهنه ازپشت دردراومد وباانداختن حوله روی  

وتیزشو توف ستوده رفت ونگاه تند به حالت تهاجمی به طر  

اگه می  منونگاهای ترسیدۀ ستوده دوخت وعصبی گفت:چشمتو  

نی بین اون هرزه ها بودی ازآشغال بازی وندانم کاری خودت بی  

  داشتم وحالشو بود...االنم دوست داشتم مثل بعضیا خوی حیوانی

وفقط گوش کن.ی می بردم پس خفه شو  

آمیزوگزندش وبا اون ستوده ازلحن تندش وحرفای توهین   

یار سکوت کرد اما کیاراد که انگار،بی اختبرهنگی نیم تنه ش  

بکشه،م حجله است بامشخص کردن تکلیفش،گربه رودمی خو  

 همچنان تند ادامه داد: یا باید برگردی همونجایی که بودی یا

اربه پای با من باشی...این پیشنهاد آخرموبزمجبوری   

ته،یا باهزاران نفریا با یه نفر؟ترحمم،انتخاب باخود  

اشته د غیرمعقولش که راه فراری براش نذستوده ازشنیدن پیشنها  

بودی بود وخودشوباخته می دید درجوابش گفت: اگه آدم بارحمی  

اشتی من برم!میز  



 کیاراد : اگه دست من بود این دردسروازسرم برمی داشتم.

: باورکن برگردم برات ه که متوجۀ حرفاش نمیشد،گفتستود

 دردسرنمی شم.

جوابشوبده به سوی حمام رفت.کیاراد بدون اینکه   

ده بالج گفت: من نه به اون جهنم برمی گردم درپی این عملش ستو

 ونه با تومی مونم .

 کیاراد: به درک با من نمی مونی،آخرش برمی گردی به اون 

 خراب شده ودست مالی عربا میشی .

: من به اونجا برنمی گردم .گفتستوده محکم وتنفروار  

دیگه روی کیاراد قبل از رفتن به حمام بالحنی تحقیرآمیزگفت:  

راه دوموانتخاب کنی.تا بخوای  تنبینمتختم   

 ستوده دیگه نمی دونست برای نجاتش به کجا وبه چی چنگ 

قیافه ش برای گریه کردن داشت بهمناامیدانه درحالیکه  بندازه،  

 می ریخت،روی کاناپه نشست وباسرازیرشدن اشک ازچشماش 

ش کشید.ها محکم دستشوروی گونه  

وموهاشو باسشواردراومد  کیاراد باحوله به دورکمرش ازحمام  

کشیدخشک کرد وبعد برق اتاقوخاموش کرد وروی تخت دراز  

 ودقایقی نگذشت ازصدای باال کشیدن دماغ ستوده که انگاربراش 



کردی! خوشایند نبود تند وتحقیرآمیزگفت: بس کن حالموبد  

م ازتنفرنگاهی به کیاراد کرد وبعد به ستوده خجالت زده توا  

ه کردنشوقطع کرد وتوتنهاییش با سکوت تلخش اجبارگری  

 چشمای اشک آلودشو به تاریکی اطراف دوخت وبه این حال 

 ووضعش غصه خورد وباخودش گفت..هرطوری شده باید از

بعد به این فکرافتاد تواین کشورغریبه به کی پناه اینجا فرارکنم .  

آغوشخونواده ش شد ودوست داشت در دلتنگیکدفعه ببره ...   

 خونواده ش که امن ترین جای ممکن بود،باشه.

کرد تسلیم خواب نشه،به این ستوده ساعاتی رودرحالیکه سعی می  

  خواسته روکاناپه به خوابروال گذروند که سرانجام خواسته ونا

 رفت.

نشست و با  صبح شد.ساعاتی بعد،ستوده چشم بازکرد وسرجاش  

.کرد نگاهی به سکوت اتاقصبحانه روی میزسینی دیدن   

بلند شد وبرای اینکه مطمئن شه  نبود....به آرومیانگارکیاراد   

   پشت رفت وگوششوبه قصد شنیدن بهنیستش به طرف روشویی 

وداخلدروبازکرد ازداخلش شنیده نشد.نزدیک کرد اما صدایی در  

پف چشماشصورتش زد وازآینه نگاهی به وآبی به دست و شد  

شیشه ای که روبه باغ کرد وازروشویی دراومد وبه سوی در  



    وبعد به دروازۀ بازمیشد،رفت...به سکوت باغ نگاهی انداخت

انگارخبری ازکسی نبود درپی خلوت  خروجی نگاهشوچرخوند  

  ازاونجا براش پررنگ کیاراد فکرفرارکردن بودن اطراف ونبود

 ترشده بود که ازجلوی پنجره کناررفت وبه سوی دررفت وبرای 

کرد اما دربازنشد انگارقفل ،پایینه روباالدر،دستگیربازکردن   

 بود وجای قفلش کارتی بود..ستوده مأیوسانه به عقب برگشت.

توده ظهرشد. بابازشدن در،ریحان سینی ناهاربه دست داخل شد.س

پرسید:وبه سوی ریحان رفت وبادیدنش سریع ازجاش بلند شد  

 شما ایرانی بلدی؟ می تونی فارسی صحبت کنی؟

روی میزگذاشت  ور سینی غذاکه چیزی بگه ان بدون اینریح

ستوده که انگار....رفتوسینی بعدی روبرداشت وبه سوی در  

 دست بردارنبود به دنبالش رفت والتماسانه ازش کمک خواست 

براش درخواستش که اما ریحان همچنان بی توجه به خواهش و  

شدنشدردسرنشه،برخالف میل باطنش برای اینکه مانع خارج    

به رویش بست. سریع ودروازاتاق بشه،ستوده روبه عقب ُهل داد   

  بود،سراسیمه                      ستوده که درپی این حرکتش، به عقب رونده شده

                                                   پایین،به سوی دررفت وبرای بازکردن درمحکم دستگیره روباال

وستوده ناامیدانه وناراحت به عقب برگشت.شده بودکرداما درقفل   



شد.بعدازگذرساعاتی،آسمان غروب زد.ماشین کیاراد داخل   

 درحالیکه صدای پارس سگها که انگارغریبه ای دیدن،به گوش

د و کیاراد ازماشین پیاده شد ونگاهی به سوی صدا کرمی رسید   

خورده گره یکدفعه متوجۀ ملحفه های تا چند قدم روپله ها گذاشت  

روبه باغ ای عصبی  راس اتاقش بود،شد با چهرههم که آویزتب  

 برگشت وباصدایی بلند گفت: اسلم؟...اسلم؟

 دقایقی نگذشت،اسلم سراسیمه ازساختمان دراومد وگفت: بله آقا؟!

: سگا چشم ازباغ برداره،با لحنی تند دستورداد  کیاراد بدون اینکه

 روبازکن.

د خان؟: چیزی شده کیارااسلم   

: بهت می گم بی به اسلم کرد وتندترازقبل گفتکیاراد نگاهی عص

 سگا روول کن لعنتی.

 اسلم باترس گفت:چشم آقا،چشم

داشتن، جثۀ بزرگ اسلم سریع به سوی سگهای سیاه رنگ که   

دویدن.سگها پارس کنان شتابان  ون،بازکردن قالده ش بارفت و  

 کیاراد وایستاده باالی پله ها،بانگاه تیزش باغ وزیرنظرش گرفته 

که با  وبرگها به درپی دراومدن ستوده ازبین شاخبود که یکمرت  

سوی دروازۀ خروجی بود             یدن بهتمام قدرت درحین دو  



قدمهای بلند ازپله ها پایین اومد وقبل ازاینکه سگهابابرداشتن   

،فریادزنان وبالحنی دستورانه چند باربافراخواندن دبه ستوده برسن  

ومجاب به نشستن سرجاشون کرد وبعد به اسم سگها،اونا ر  

ستوده که درتالش بود  رسیدن به پشت ید وبادو سوی ستوده  

دستشو به دورکمرش حلقه زد واونو از ازدروازه باالبره،  

رتاب کرد وبه حالت دروازه جدا کرد ومحکم روی زمین پ  

رفت وباگرفتن بازوش،اونو ازروی زمین بلند اجمی به سمتشته  

اره بره،اونو ازش می خواست بز کرد وبی توجه به التماسش که

حمانه دنبال خودش کشید.بیر  

اومد وگفت: آقا باورکنید من متوجه نشدم! اسلم ترسیده جلو  

 کیاراد نگاهی تهدیدآمیزبهش کرد:بعدا به حسابت می رسم.

درساختمونبازکردن  وبااجبارستوده روازپله ها باال بردبه دکیارا  

مانعش شد.چارچوب در، گرفتن تاخواست بره تویکدفعه ستوده با  

محکم  رحمانهن حرکتش،کیاراد به عقب برگشت و بیدرپی ای  

وقتی....ازدرجدا کرد وبه داخل بردبازدن روی دستش،اونو  

ستوده روبه سوی کاناپه پرتاب کرد وهمچنان داخل اتاق شد   

 عصبی به سوی تراس رفت وملحفه ها روبه طرف باال کشید

زده ستوده که وحشت انداخت وبه طرف وداخل شد وروی تخت  



کرده بود،رفت وفریادزنان که انگار خودشوروی کاناپه جمع  

عصبانیت حنجره ش داشت  پاره میشد،گفت: تولیاقتت همونه از

عربا بیفتی لعنتی...امشب می فرستمت همونجا....که دست   

ونگه می داری تا من برگردم.همینجا لشتحاالم   

ش سرکیاراد با این حرفش به سمت دراتاق رفت ودروپشت 

 محکم بهم کوبوند.

ریحان وحلیمه که جلوی درآشپزخانه داشتن با اسلم صحبت می 

د شدن صدای درسریع ازهم متفرق شدن.بلنکردن با   

 کیاراد ازپله ها پایین اومد وبه سوی اسلم رفت وبدون معطلی 

  تکرار : اینوزدم که دیگه سیلی محکمی بهش زد وهشدارانه گفت

 نشه .

گفت: کیارادخان  گذاشتن دستش روی گونه ش،معصومانهاسلم با

 باور...

ازاتفاق ....: دهنتوببند وگوش کن.اراد با تندی حرفشوقطع کردکی

فهمیدی؟ اینوبه بقیه هم بگو، داداشم چیزی بفهمه،امروزنباید   

 اسلم: آره کیارادخان.

 کیاراد: حاال ازجلوی چشمم گم شو .

 اسلم بااطاعت کردن ازدستورش،سریع اونجا روترک کرد.

کیاراد شب شد،ماشین کیوان داخل شد.دقایقی بعد،بابازشدن در،  



بود، که ازترس خودشوجمع کرده داخل شد وبه سوی ستوده  

  وبدون اینکه دستشوگرفت واونوازروی کاناپه پایین آوردرفت....

 چیزی بگه،به دنبال خودش کشید.

می دونست اونومی خواد کجا ببره وازاین بابت سخت که ستوده   

  بکشه وحشت داشت،سعی کرد دستشوازپنجۀ دست کیاراد بیرون

د،افتاانگارداشت به گریه می وبالحنی التماسانه که اما موفق نشد  

می کنم...خواهش وروخدا منونفرست اونجا،توروخدا..گفت: ت  

 دیگه فرارنمی کنم...

وجه به گریه وزاریش ی تکیاراد وهمچنان سنگدل وبستوده که   

  ریخت تا اشوبرپهنای صورتش اشکزمین نشست میدید روی 

.بالحنی التماسانه ترادامه دادینکه برای به رحم آوردنش جمالتشوا  

 کیاراد برخالف ظاهرجدی وخشنش ازگریه وزاری والتماسهای 

سخت ستوده،دلش به رحم اومده بود وازاین دگرگونی حالش که  

  با ازش متنفربود دستشوول کرد وبه عقب برگشت وعصبانی

کنم،غلطیه لعنتی چیکارآخه من باتونهای بهم فشرده گفت:دندا  

دم خواستم یه شب باهات بخوابم.کر  

ودشوزیرداد وفریاد کیاراد،جمع کرده بود همچنان ستوده که خ  

 مظلومانه درخودش گریه می کرد که کیاراد کالفه واردستی



وبعد  وچند باربه خودش لعنت فرستادروی صورتش کشید  

: فقط یه باروبالحنی هشدارانه گفت روبروی ستوده به زانونشست  

تکرارکنی تورودست وپا بسته می فرستم به دیگه این غلطو   

جمع کن.ه پس خوب حواستوهمون خراب شد  

گفت: من می خوام برگردم . ستوده با گریه  

عصبانیتش بیشترشده بود محکم کیاراد باشنیدن این حرف که   

  کردتر نۀ ستوده روگرفت ونگاه برزخشوتوچشماش پررنگچو

گفت: یه باردیگه اینوبگی دهنتو پرخون می کنم ومی با تهدید و  

همخونه .بعدشم اینجام خیال نکن مثل یه....فرستمت همونجا..  

 می مونیم یعنی نمیشه،بخوای ونخوای باید کناربیای پس کم کم 

چون صبر خودتو وقف بده وبیشترازاینم واسم جانمازآب نکش  

...فهمیدی؟ارازحدش بگذرهمنم اندازه ای داره ونز  

چیزی بگه خاموش توچشمای برزخ کیاراد ستوده بدون اینکه   

رد.نگاه ک  

صداشوکه تندترازقبل این حرکتش برای کیاراد خوشایند نبود  

کن وازجلوی چشمم گم شوتا کاردستت    حاالم لشتو بلند :بلندکرد  

 ندادم.

  آمیزشوچاره ای جزاطاعت کردن ازدستورهای توهین که ستوده 



روشوییبهانۀ شستن صورتش به خلوت  به وبلند شد  نداشت،  

  بعد،پناه برد. کیاراد به تراس رفت وسیگاری روشن کرد..کمی 

روکاناپه می دید، کشیدهودرحالیکه ستوده رودراز داخل اتاق شد  

برق اتاقوخاموش کرد وازاتاق خارج شد.   

  تو سرشوبلند کنه چشمای اشک آلودشوکهستوده بدون اینکه 

 تاریکی برق می زد به جلودوخت. 

 صبح شد،ساعاتی بعد،ستوده ازخواب بلند شد وسرجاش نشست 

ریحان وتواتاق دید.که وبه طرف صدا برگشت   

کاورزدمریحان به سوی ستوده رفت وگفت: لباساتونو توی کمد   

روبپوشید. ...کیارادخان گفته دوش بگیرید ویکی ازلباسا  

 ازاتاقگه گیج به ریحان نگاه کرد که ستوده بدون اینکه چیزی ب

 بیرون رفت.

وکه هنوزروی کاناپه کمی بعد، کیاراد داخل اتاق شد وستوده ر  

گوشت حرفم بهد درومحکم ازپشت سربست وتلخ گفت: دیمی  

...هنوزکه لشتواینجا داری!ه؟!نرسید  

 ستوده بادرهم کردن ابروهاش گفت: من اینطوری راحت ترم.

" : اینجا راحتی تواصالد بطرفش اومد وحق به جانب گفتکیارا  

میگم مهم نیست،وقتی اینجا هستی وقراره بمونی باید هرچی من  



اوقاتم تلخ تاام روی تختم ببینمت...حاالم پاشوانجام بدی حتی بخو  

 نشد.

 ستوده ازشنیدن این حرفا وحشت داشت چه برسه مجبوربشه تن 

با.ولی قدرت نشان دادن مخالفت شونداشت و..به این کارا بده.  

ن تواتاقی که غریبه باشه حمام نمی کنم.صدایی پایین گفت: م  

: نترس بهت ی باال انداختکیاراد که بهش برخورده بود ابروی  

..پاشو تا اون روی سگم باال نیومده...حمله نمی کنم  

اما همچنان برای یدستوده ازواکنش های تند وتیزکیاراد می ترس  

 سرکشی کردن ازحرفش ازجاش تکون نخورد که کیاراد از

  کمر کردن ادامه دارش،اعصابش بهم ریخت ودست بهسرپیچی 

آدم جلوش وایستاد ومحکم وتهدیدآمیزگفت: تا سه می شمرم مثل  

 پا میشی می ری دستوراتو انجام می دی..ازسه بگذره دست وپا 

خودت بسته خودم می برمت حموم،اونوقت اگه کاردستت دادم  

مقصری.   

 کیاراد شروع به شمارش اعداد کرد که به سه نرسیده ستوده به 

حمام رفت. رازروی کاناپه پایین اومد وبهاجبا  

اد درحین بیرون رفتن ازاتاق با عصبانیت زیرلب گفت: کیار

 خودم درستت می کنم.



 درپی بلند شدن صدای درستوده ازحمام دراومد وبه طرف کمد 

کنه،رفت ویکی از لباسهاروبدون اینکه به مدل ورنگش توجه   

 برداشت وبه حمام برگشت.

ستوده که لباس زیرخیسشوبه دست داشت ازحمام نیم ساعت بعد،  

  خیس که موهاش خیس بود وبا تنیدراومد وبخاطرنداشتن حوله 

خیالمردیکه عوضی لباساشو پوشیده بود باخودش غرغرکرد:  

برسه. تا لباس میتونه به آشغال بازیشمیکنه با خرید چند   

  زیرشو، به سوی میزتوالت رفت وسشوارو روشن کرد ولباس 

مردیکه اینقدرزیرگرماش گرفت وهمچنان ُغرُغرکنان ادامه داد:  

بپوشم!عمه شویکنه شورت ننه شوپام کنم یا سوتینه حموم،حموم م  

ای سشواربرکیاراد ازپشت سرستوده بلند شد:یکدفعه صدای کلفت 

 این کارا نیست.

 ستوده ترسیده بی اختیارسرجاش تکون خورد وسشوارو خاموش 

نگاه کردنکرده، لباس زیرشوسریع پایین کشید وازآینه به کیاراد   

 تو ستودهوایستاده پشت سرش داشت پیراهنشودرمی آورد.... که

  خاموش کردوبرایکه سشوارو فشوشنیده یا نهحراین فکربود

.سریع داخل حمام شدیدن لباس زیرش پوش  

تخت انداخت وبی توجه به حرکتش، پیراهن کیاراد پیراهنشورو  



بست وبهدیگه ای ازکمد درآورد وپوشید ودگمه های پیراهنشو  

رفت وکمی به صداش اوج داد وبه حالت آمرانه گفت: درطرف   

 ازاین اتاق بیرون نمی یای تا من بگم.

، ستوده ازحمام دراومد کیاراد ازاتاق بیرون رفت.کمی بعد  

 وکیارادو که تواتاق ندید، با به گوش رسیدن صدای ماشین به

 تراس رفت وازاون باال، ماشین کیارادو که درحین خارج شدن 

احساس ازدروازه بود، نگاه کرد وبعد داخل اتاق شد ودرحالیکه  

 گرسنگی می کرد به اجباردرچاردیواری اتاق موند.

شد وگفت: آقا گفته وقته اتاق ظهرشد، دربازشد وریحان داخل 

  ناهاره بیاید پایین.

  بدون اینکهستوده که ازگرسنگی احساس ضعف میکرد 

 اعتراضی داشته باشه به دنبال ریحان ازاتاق بیرون رفت ودرپی 

 اشارۀ ریحان که قسمت پذیرایی رونشان میداد،تاخواست بره 

یستاد وناباوربه کیوان نگاه کرد کهیکدفعه ترسیده سرجاش وا  

  ای که روبه باغ بازمیشد،وایستاده دست جلوی درشیشهموبایل ب

          ش کیوان وده اون لحظۀ تلخ ودردناک وکه باعثبود....ست 

  خودش گفت وازترس که قلبش تند تند می زد با آورد وبه یاد بود

  برای  تاخواست )نکنه می خواد منو به همون جهنم برگردونه(



کیارادفرارازاین موقعیت به سوی پله ها بره یکدفعه باصدای تند   

فشرده به  ازقدم برداشتن وایستاد وبه کیاراد که باابروهای بهم  

می اومد،نگاه کرد.سمتش   

 کیاراد روبروش وایستاد ومدعانه پرسید: کجا؟

 ستوده همچنان ترسیده جوابداد: می خوام برگردم به اتاق.

اون داداشمه : گفت که متوجۀ منظورش شده بود بااطمینان رادکیا  

  وحشی  باهات کارنداره پسوتا وقتی سایۀ من باالسرته کسی 

 بازی درنیار.

ستوده روگرفت واونومجاب کیاراد به دنبال این هشدارش،دست   

ول دستشورسیدن به میزناهاخوری  کرد وبا به حرکت باهاش  

کشید ونشست. کرد ویکی ازصندلیها روعقب   

بدون اینکه  یدن کیوان گرسنگیشوفراموش کرده بودازدکه ستوده   

اسما با...کمی غذا توبشقابش کشیدبه اجبار نگاهی بندازه  بهش  

وارک کوتاه وتاپ سفید به تن که تیرگی بدنشوبیشتربه نمایش شل  

   معشوقه ش، کیوان لببطرفشون اومد وبوسه ای از ذاشت می 

ستوده ندلی به عقب نشست ونگاهشو به گرفت وباکشیدن ص  

کیارادخانو دیدیم! معشوقۀگفت: خالصه دوخت وباشیطنت   



ی میداد،خوشش نیومد ه ازاین حرف که معنای بی بند وبارستود

به اسما کرد.ناراضی ونگاهی   

اسما معنی دارادامه داد: آخه امروزصبح سراغتوگرفتیم گفتن 

 حمومی.

بحث،روبه کیوان گفت: آخراین کیاراد برای عوض کردن این 

 هفته می خوای مهمانیتوبدی؟

کیوان: فکرنکنم....منتظرشریکمم،احتشام...اون ازسفربرگرده 

 مهمانی وراه می ندازم.

: کیوان جون،احتشام همون مردعربه درادامۀ حرفش،اسما پرسید

دو،سه تا زن اطرافشوگرفته؟که همیشه   

 کیوان: آره جونم.

کرد که بیشترازاینکه بخوره با قاشق  دهستوکیاراد نگاهی به 

  صدایی با برای همین کردتوبشقابش بازی میباغذای  داشت

که فقط به گوش ستوده برسه،معترضانه گفت: غذاتوبخور.پایین   

بگه ویانگاهی به کیاراد بندازه همچنان چیزی ستوده بدون اینکه   

خوردغذاش با نامیلی ازاین کاربرداشت ودست از مطیع فرمانش،  

کیوان که داشت بااسما صحبت می کرد،زیرچشمی حرکات ....  

گرفته بود.ده وکیاراد وزیرنظرستو  

 ساعتی بعد، ستوده تنها تواتاق نشسته بود وبه این وضعیت 



 وحشتناکش فکرمی کرد اینکه توپنجۀ باند تجارت زن افتاده که 

.استکه خود کیارادم جزئی ازاونش کیاراد  درحالیانشتیبتنها پ  

ستوده باابروهای بهم فشرده تواین فکربود که یکمرتبه بابازشدن 

 در،روبه صدا برگشت.

 ریحان دوساک به دست داخل شد ونگاهی به ستوده کرد وساکها 

ازپشتروگوشۀ اتاق گذاشت وبه سوی دررفت که صدای کیاراد   

 دربلند شد: ریحان بعد بیا جابه جاشون کن.

 ریحان:چشم کیارادخان.

ودروازپشت سربست کیاراد داخل شدازاتاق بیرون رفت وریحان   

اون ساکهابه طرف کمد رفت وگفت:ونگاهی گذرابه ستوده کرد و  

ه  ..توش نه لباس زیرعممه نه خالم..روریحان برای توآورده.  

 درپی سکوتش،کیاراد بطرفش برگشت وتوچشمای ستوده که اخم 

خوردهبر می کرد،چشم دوخت ودرحالیکه بهشکرده بهش نگاه   

؟پرسید: شنیدی چی گفتم یتلخبا وودرهم کرد بود ابروهاش  

 کیاراد بعدازگفتن این سؤال حق به جانبش،ستوده روهمچنان 

 سرکش وبا نگاهی که براش خوشایند نبود،می دید که یکدفعه 

.شازکاسه درنیاوردم: چشماتوبندازپایین تا صداش تند شدلحن   

داخت که کیاراد نگاه برزخشوازش ستوده به اجبارنگاهشوپایین ان  



   کنم.ستت میگرفت ودرکمد وبازکرد وباُغرُغرگفت: در

.ستوده کیاراد بعدازدوش گرفتن شیک وپیک کردوبیرون رفت...  

  نگذشت کاناپه گذاشت که دقایقیوازدرماندگی وتنهایی سرشور

رسرشوسریع بلند کرد وبه سوی درنگاه کرد ازصدای بازشدن د  

  نداخت،نشسته کیوان درحالیکه وحشت تووجودش میدیدن  وبا

کمی عقب رفت.کاناپه رو  

 کیوان که متوجۀ ترسش شده بود جلواومد وروبروی ستوده 

 نشست وپاروی پاگذاشت وگفت: نترس،فعال" کاری باهات ندارم

یعنی تاموقعی که پشت کیاراد هستی ...پس سعی کن ازپشتش 

 درنیای.

  رو تهدیدآمیزش،ازسرتاپای ستوده کیوان بعدازگفتن این حرفای

به بانگاهش وراندازکرد وادامه داد:وگرنه به خاطرباکره بودنت  

جمع کن من به عربا می فروشمت،پس خوب حواستوبه قیمت باال  

 مثل کیاراد نیستم.

پشت دربلند شد،کیوان  به صدای واردشدن ضربه ایدرهمین بین 

وگفت: بیا تو.به طرف درنگاه کرد   

اخل شد وگفت: آقا مهموناتون اومدن .حلیمه د  

 کیوان: باشه.



وده نگاه کرد حلیمه ازاتاق بیرون رفت. کیوان دوباره به ست

: متوجه شدی؟وهشدارداد  

  ن داد. کیوان بلند شد وازاتاقسرشوتکوستوده ازترس درجوابش،

لباسبا سه مرد که داخل اتاق پذیرایی شد بیرون رفت ووقتی   

داد واونا روبه نشستن دعوت کرد .،دست دعرب به تن داشتن  

 شب شد. ماشین کیاراد داخل شد. کیاراد ازماشین پیاده شد وداخل 

  ها باال رفت وبا دیدن احد که رومبل نشسته ساختمان شد وازپله

رفت وکنجکاوانه پرسید: اینجا چرا نشستی احد؟ بود به سمتش  

ت: دختره گفاحد بلند شد ودرحالیکه ناراحت به نظرمی رسید 

 داشت فرارمی کرد.

اال،بین حرف اَحد افتاد: کیاراد ازعصبانیت باانداختن ابرویی به ب

عنتی انگاری نمی خواد بفهمه!ل  

کیاراد باعصبانیت تا خواست به سمت اتاق بره احد به دنبالش 

: کیارادخان حرفم تموم نشده.رفت وگفت  

گفت:  یتندبا احد،داخل اتاق شد و اما کیاراد بی توجه به حرف

 توبازداشتی چه غلطی می کردی؟!

پاهای جمع شده به پهلوروی تخت درازکشیده بود  ستوده که با  

دست بعدیش درآغوشش بادست باند پیچیده شده وخون آلودشوو  

اشکچشمای  گرفته بود وازدرد ناله می کرد ازصدای کیاراد،  



  سرازیرشد واز آلودش وبازکرد وقطره اشکی ازگوشۀ چشمش

ردرد وخونی که ازش رفته بود دوباره چشماشوبست .فشا  

 کیاراد وایستاده باالسرش،باابروهای بهم فشرده به این وضعیتش 

صدا د وبه داخل اتاقنگاه می کرد که یکدفعه باصدایی بلند اَح  

وپرسید: کی باهاش اینکاروکرده؟کرد   

جوابداد: داشت فرارمی کرد یکی ازسگها بهش حمله احد سریع 

 کرد.

 کیاراد: آدم زنده تواین خونه نبود سگا روازش جدا کنه؟!

.واستم جلو برم ولی آقاکیوان اجازه نداداَحد: خ  

 کیاراد: کیوان االن کجاست؟

 اَحد: توسالن بیلیارده.

سؤال دیگه ای بکنه همچنان عصبی ازاتاق  کیاراد بدون اینکه

 بیرون رفت واَحد هم به دنبالش.

 کیاراد داخل سالن بیلیارد شد وبه سوی کیوان که تنها داشت 

 بیلیارد بازی می کرد، رفت ومعترضانه گفت : این چه کاری 

 بود بااین دختره کردی؟!

  خواست، کیوان دست ازبازی کشید ودرجوابش گفت: خودش

 مثل اینکه باردومش بود!



 کیاراد: کیوان که چی با دختره اینکاروبکنی.

بکنم ی بهت گفته بودم کوچکترین احساس خطرکیوان:   

...حاال بره خدا روشکرکنه که وجودشوازروی زمین برمی دارم.  

اره نفس میکشه !هنوزد  

 کیاراد که ازاین کارکیوان دلخوربود واین ازطرزنگاهش معلوم 

احد دیگه ای بگه ازسالن بیرون رفت وبهبود بدون اینکه چیز  

روببریم دکتر هماشینوآماده کن تا دخترگفت:   

  تواینکارو کیوان بین چارچوب دروایستاد ومدعانه گفت: کیاراد

 نمی کنی.

گفت: داره  وهمچون کیوان حق به جانب کیاراد به عقب برگشت

 همینطوری ازدختره خون می ره.

 کیوان: االن زنگ می زنم دکترخودم بیاد.

نگاه تندشوازکیوان گرفت وازپله ها باال  کیاراد بدون اعتراضی 

 رفت.

حد توداالنی نشسته بودن که کیوان به همراه کمی بعد،کیاراد وا

ا باال اومد وگفت: دکترکامجواومده.دکترازپله ه  

  و کیاراد با کامجودست داد.کیاراد واحد ازروی مبل بلند شدن

نداخل اتاق شدن. کامجوباالسرستوده رفت وبرای معاینه کرد  



  ودستشو چشماشوبازکرد ، تا دستشو گرفت یکمرتبه ستوده ازدرد

  اصراربهمعترض این حرکتش شد اما کامجوعقب کشید و با ناله 

 و زوی ستوده روگرفتدیدن دستش کرد که کیاراد جلواومد وبا

.بلند شوبشین تا دکتربتونه دستتوببینهآمرانه گفت:  

وخودشم،جلوش لبۀ تخت مجاب به نشستن سرجاش کرد ستوده رو

بیار. لی برای آقای کامجودنشست وادامه داد: اَحد یه صن  

 

  دور اَحد سریع صندلی آورد. کامجونشست وباند آغشته به خون

  دید،دست ستوده روبازکرد ودرحالیکه پارگی دستشوعمیق می

 گفت: این بخیه می خواد...باید ببریم مطب.

بود،بدون درنگی گفت: پا روی کاناپه نشسته کیوان که پارو

 کامجومطب نمیشه...بهت گفتم که وسایالتو بیار.

قدرت نشستن نداشت ی که ازش رفته بود خون زیادستوده بخاطر  

پناه به میکرد ای کیوان که انگارحالشوبیشتربدشنیدن صد باکه   

ُبرد. آغوش کیاراد  

: نگاهی بهش کرد که کامجوگفت کیاراد که متوجۀ حالش شده بود  

  دختره نمی .باید بیهوشش کنم وگرنه..وسایل  کیفمم کامل نیست..

 تونه طاقت بیاره.



 کیوان: چرا طاقت می یاره،توکارتوبکن.

تشوشستشوبدم کامجوروبه کیاراد کرد وگفت: پس اول باید دس  

عقب بگیره تانفرم باید دستشو محکم یه وبعد کارموشروع کنم   

 نکشه.

می رسید ولی بخاطربودنش ننظر خالف کیوان موافق بهکیارادبر  

روکه دکتر خواست وسایالییکارونداشت وازاحدچاره ای جزاین   

 می خواد براش بیاره.

. سینۀ کیاراد برداشتباکشیدن دستش به عقب سرشو ازرو ستوده  

اتاق گفت:کیوان ازروی کاناپه بلند شد ودرحین بیرون رفتن از  

 کامجو من توسالنم. 

کامجو یالیی که دکترخواسته بود،داخل شد.اَحد با کیف دکترووسا  

  ودرآورد که برای کارش احتیاج داشتشوبازکرد ووسایالیی کیف

وترسیده کمی  ستوده دست آغشته به خونشوتوآغوشش گرفت  

   می ریخت بهم عقب رفت وچهره ش داشت برای گریه کردن،

اما کیاراد دستشوجلوبرد وبازوی این کارشون شد.که معترض   

بیاد وبعد دستبالحنی تند اونو مجبورکرد جلوروگرفت وستوده   

 ستوده رومحکم تو یه کاسۀ گود نگه داشت تاکامجو با محلول 

عفونی دستشو شست وشوبده.ضد  



 ستوده که ازدرد وسوزش،صدای ناله ش دراومده بود..سعی کرد 

خواست دستشو ازمیان پنجۀ محکم کیاراد دربیاره اما نتونست وتا  

صدای تند کیاراد  دست بعدیشوجلوبیاره یکدفعه با برای نجات،  

سیده دستشوعقب کشید و با احساس فرورفتنروبروشد وتر  

 سوزن توپوست دستش،چهره ش برای گریه کردن بهم ریخت 

بود،نیفته وبرای اینکه نگاهش به دستش که زیرسوزن رفته  

وسرشوروی شانۀ کیاراد گذاشت.  دروشوبرگردون  

 کیاراد باابروهای بهم فشرده به دست ستوده که بی رحمانه محکم 

قلب وبرخالف سیمای خشنش داشته بود،نگاه می کرد ش نگه  

  واَحد چاره ای جزاین کارونداشت توسینه ش درد گرفته بود اما

قیافه ش می کرد واز هم وایستاده درچند قدمی شون نگاشون  

د.معلوم بود دلش به حال ستوده سوخته بو  

ه بود م کردوکاروتم ستوده کهدست  کامجو بعد ازباندپیچی کردن  

روشویی دلی بلند شد وبرای شستن دستاش بهروی صنخسته از  

 رفت.

ی ازگریه وزاری ستوده به گوش نمیرسید درحالیکه دیگه صدای  

ازرو وبرداشتن سرشاجازۀ  کیاراد دستشوول کرد وبدون اینکه  

تخت بلند شد وبه تلخی ازاحد خواست وسایال بده ازروشانه ش   



 روجمع کنه.

وسایالشواَزش تشکرکرد که وکیاراد کامجو ازروشویی دراومد  

قرص برای آروم کردن دردش توکیفش گذاشت وتجویزچند تا  

کنید تا هرچه زودترتهیه ش گفت:قبل ازخارج شدن ازاتاق داد و  

 دردش شدید نشده.

این قرصا روسریع بخر،بیار.کیاراد روبه اَحد کرد وگفت:   

: چشم کیارادخان.اَحد  

 اَحد وسایال روبرداشت وازاتاق خارج شد. کیاراد نگاهی به 

ازاتاق ستوده کرد که به پهلوروی تخت درازکشیده بود وبعد  

ه ها،صداش کرد وازش بیرون زد وقبل ازپایین رفتن اَحد ازپل  

کارشونوبراش صدا کنه ولی احد گفت: وقت خواست،ریحان   

 تموم شده،خونه رفتن. 

ن میداد،کرد که یازده شب رونشونگاهی به ساعت دستش کیاراد   

برگشت وبه سوی ستوده رفت وآمرانه گفت: پاشو تا  شاتاقوبه   

 روکش روی تخت وجمع کنم...لباستم باید عوض بشه.

اش دید که بعدازگفتن این حرفش،ستوده روبی حرکت سرجکیاراد  

تونیستم مگه؟: با لحنش تند شد  

 



 ستوده ازپایین اومدن فشارش،سرش دورانی می رفت که به 

 اجبارسرجاش نشست ودست باند پیچی شوکه براش درد می 

 کرد،با دست بعدیش درآغوشش گرفت وابرویی خم کرد.

ین آورد کیاراد جلورفت وباگرفتن بازوی ستوده،اونوازتخت پای  

دن رووایستا توانزیاد ستوده ودرحالیکه متوجه شده بود   

سریع روکش روی تخت وکه آغشته به خون شونداره هاپا  

تخت.بود،جمع کرد وگفت: برو رو  

 کیاراد به طرف سبد گوشۀ اتاق رفت وروکشوتوش انداخت  وبه 

به طرفسوی کمد رفت ویکی ازلباسهای دخترونه روبرداشت و  

 ستوده رفت وگفت:لباستم باید عوض بشه.

 کیاراد لبۀ تخت نشست وتاخواست برای درآوردن لباسای 

با کنارزدن دستش  ،دستشوجلوببره یکدفعه ستوده محکمستوده  

 مانعش شد وگفت: نمی خواد..

: این بارآخرت ابرویی باال انداخت بود کیاراد که بهش برخورده  

 باشه اینطوری دستمو می زنی .

  چشمای برزختو این واکنشش،ستوده بدون اینکه چیزی بگهبا 

اعتراضی ادامه داد:حاالم بدون ادکه کیار کیاراد نگاه کرد  

عوض کنم.کمک می کنی تا لباستو   



ترمیشد گذرساعت بیش انگارباکه درد دستش  از ستوده ازیه طرف

کیاراد به این کار اصراروزورگوییازوازطرف دیگه م   

گرفت وگفت: تو روتوبرگردونی خودم لباسموعوض می بغضش 

 کنم.

ارکنار...یه دستی که نمی تونی ا روبزکیاراد: این مسخره بازی

 لباستوعوض کنی!

بازوببره کیاراد به دنبال این ادعاش،دوباره تاخواست دستشوجل  

ستودهباواکنش ستوده روبروشد که نگاه تند وتیزشوتوچشمای   

ررنگ ترکرد وتهدیدآمیزگفت: نکنه می خوای برگردی به پ

!همونجایی که بودی؟  

 کیاراد ازسکوت تلخ ستوده،نگاه برزخشوازش گرفت واونومحکم 

بلندشدنجلوکشید ودست ُبرد پشتش وزیپ لباسشوپایین کشید واز  

  صدای گریۀ ستوده،اعصابش بهم ریخت ودهنشوکنارگوشش ُبرد

  ندارم. باهات نترس کاریوبادندانهای بهم فشرده گفت:

لباسش کردوهمچنانکهمجاب به درآوردن با این حرفش ستوده رو  

کوچکترین ی کرد لباسشوپوشید وبدونمعذب بودنشواحساس م  

و توش انداخت به سوی سبد رفت وپیراهنشدرنگی درکنارش   

 وازاتاق بیرون رفت .



به دست داخل اتاق شد  کمی بعد،کیاراد لیوان آب زرشک

پاتختی گذاشت وگفت: پاشواینوبخور.ولیوانورو  

با این عملش اعالم کونی نخورد وستوده ازسرجاش کوچکترین ت

   به طرف کمد رفت وبالحنی کیاراد.....کرد. زشسرکشی ا

پاشو تا اون روی سگم باال نیومد. دامه داد:دستورانه ا  

پاتختی برداشت وبا انوازروستوده به اجبارسرجاش نشست ولیو

 نامیلی ازش نوشید.

  صدایداشت که درهمین بین وحوله شوبرکیاراد پیراهنشودرآورد

  گذاشت روی میزتوالترو  کیاراد حولهبلند شد. ازبیرون ماشین

 وازاتاق خارج شد وازپله ها پایین رفت.

به دست داخل ساختمان شد وپالستیک احد پالستیک قرص 

ی نیست کیارادخان؟ابه کیاراد داد وپرسید: امردیگه قرصو  

 کیاراد: نه می تونی بری....ازبابت اینام ممنون.

.وظیفه بود کیارادخاند: اَحَ   

کیاراد داخل آشپزخانه شد ولیوان آب برداشت وازآشپزخانه 

 دراومد وازپله ها باال رفت.

ازصدای نالۀ ستوده چشم ساعت ازنیمه شب گذشته بود. کیاراد 

   وازخستگی دوباره چشماشوبست ولی کمی نگذشتبازکرد 



به اله ش که انگارداشت ازتب می سوخت ازطوالنی شدن ن

وبعد ددستی به موهاش کشیبارسرجاش نشست وبا کالفگی اج  

لعنتی ستوده گذاشت وزیرلب ُغرُغرکرد: پیشانی وگردندستشورو

رشدی.واسم دردس  

و  وی دستاش بلند کردکیاراد ازتخت پایین رفت وستوده رور  

داخل روشوییرمای باالی تنشواحساس می کرد گدرحالیکه   

به دورتنش حلقه ستشو دشد واونوازپشت به خودش چسبوند ویه   

 زد وبا دست بعدیش آبی به صورت وگردنش زد.

  با سینۀ برهنۀ کیاراد گذاشته بود بی حال سرروی کهستوده 

ی تب دارشونیمه بازکرد وچشما احساس کردن سرمای آب،  

بست.دوباره   

کیاراد، ستوده روروی تخت گذاشت وخودش لبۀ تخت کمی بعد،  

خوابنشست وبعد ازکمی درنگ باالسرستوده درحالیکه کالفۀ   

 بود روی تخت درازکشید.

تۀ ستوده چشماشو بازکرد وبه چهرۀ خف صبح شد. ساعاتی بعد،  

نگاه کردویکدفعهزکشیده بود،که روبه سینه کنارش دراکیاراد  

  نشهبابازشدن چشمای کیاراد،برای اینکه باهاش چشم توچشم 

 سریع چشماشوبست.



ازبالش برداشت وازتخت پایین سرشوشده بودمتوجه که یاراد ک  

د دراومد وستوده روهمچنان رفت وداخل روشویی شد وکمی بع  

بیرونشوپوشید سوی کمد رفت ولباس دید که بهمی روی تخت   

و ازادکلن شست وازاتاق بیرونوجلوی آینه وایستاد ووجودش  

 رفت.

ست وبه دست درپی بلند شدن صدای در،ستوده سرجاش نش  

 باندپیچی شده ش نگاه کرد ویکدفعه با یادآوردن حرف کیاراد

کاناپه نشست.ازتخت پایین رفت و رو  

شد سینی صبحانه وروکش تخت داخل  با دراتاق بازشد وریحان  

وبه گذاشتونگاهی به ستوده کرد وسینی ومقابلش روی میز  

قرص ها بعد تخت پهن کرد  طرف تخت رفت وروکش وروی  

برای میزکنارتخت برداشت وکنارسینی صبحانهروازروی   

نشه دریه جملۀ کوتاه  یشون صحبتگذاشت وبرای اینکه بینتوده س  

روباید بخوری. صبحانه این قرصااز گفت: کیارادخان گفته بعد  

ازاتاق بیرون رفت. ریحان درپی حرفش بی درنگ  

معمول ظهرشد. بدون اینکه خبری ازکیاراد بشه سینی ناهارطبق 

.باهاش مثل یه سگ خونگی رفتارمیشد....به اتاقش برده شد.  

 



همچون صبح توچاردیواری اتاق وستوده به اجباروقت ظهرو  

 پشت سرگذاشت وسرانجام ازتنها بودن تواتاق حوصله ش سر

درقفل شده روبروشد وبه اجباربه رفت که با رفت وبه سوی در  

گاه کرد.ب برگشت وروی کاناپه نشست وبه اطراف نعق  

  ینی ازباند وبتاتینسبا دراتاق بازشد وریحان ...غروب شد...

گذاشت وداخل شد وبه طرف ستوده رفت وسینی وروی میز  

ن دستت باید عوض بشه.گفت: پانسما  

 ستوده بدون اینکه اعتراضی داشته باشه دستشو جلوبرد. ریحان  

  ابروهاش دیدن بخیۀ دستش،ازناراحتی باند دوردستشوبازکرد وبا

 درهم رفت. 

: من خسته شدم ازبس تواین اتاق موندم...می خوام بیام ستوده

 بیرون.

ینکه براش به حالش به رحم اومده بود اما برای ا ریحان دلش  

ی گفت: کیارادسردبا ن نداد وودردسرنشه به ظاهرچنین نش  

داده .دستورخان   

دوباره سکوت کرد.ستوده ازسردی لحنش وجواب کوتاهش   

  و ،ازجاش بلند شددستش ریحان بعدازعوض کردن پانسمان

 سینی روبرداشت وبه سوی دررفت وقبل ازخارج شدن ازاتاق 



 یکدفعه به عقب برگشت وازروی ترحم،نصیحت وارگفت:

 دیگه این کاروتکرارنکن دختر.

ه داد: نمی ستوده تاخواست چیزی بگه،ریحان مانعش شد وادام  

تااین حد بهت بگم تو این خونهفقط خوام چیزی ازت بدونم   

 دست آدم باوجدانی اُفتادی ولی اگه بخوای فرارکنی معلوم نیست 

 تواین کشورغریبه چه بالیی سرت می یاد .

ازاتاق بیرون رفت.ریحان بعدازگفتن این حرفاش   

 شب شد. بازازکیاراد خبری نشد وستوده روی کاناپه به خواب 

  بیدار د که ستوده ازخوابرفت.....ساعت ازنیمه شب گذشته بو

 شد واتاقوتاریک دید که سرجاش نشست وبه تخت نگاه کرد 

برگردوند  روشوازشاراد وروی تخت دید...وبعدازکمی دقت، کی  

دوست نداشت با کیاراد تویه اتاق  درحالیکهوبه اطراف نگاه کرد  

هم قراره مثلازش سخت وحشت داشت واینکه فردابمونه و  

ا قراره چقدرطول بکشه وبه کجاهاتکرارروزهامروزبگذره واین   

چشماش جمع شد کهختم بشه ازشدت ناراحتی وغصه اشک تو  

واینقطره اشکی ازگوشۀ چشمش غلتیدکاناپه گذاشت وورسرشو  

صدای باال کشیدن بینی ش  جاییکه ریختنش ادامه یافت تا اشک  

 بلند شد واین کارشوچند بارتکرارکرد.



لند شد: دوباره چته؟یکدفعه صدای تند کیاراد ب  

جاخورده وترسیده گریه کردنشو قطع کرد وهیچی باحالتی ستوده   

دستاشوه روی تخت دراز کشیده بود ونگفت کیاراد که روبه سین  

گذاشته بود سرشوبلند کرد وبا لحنی تندترادامه داد: با زیربالشش   

 تونیستم مگه؟

جوابداد: هیچی. یتلخستوده به اجباربا   

کفۀ مرگتوبذاربخوابکیاراد: پس   

ستوده توسکوت تلخش درحالیکه ش گذاشت وبالشسرشوروکیاراد  

.باال نکشه چشمای اشک آلودشوبستسعی میکرد بینی شو  

داری؟گفت: درد با لحنی آرومتراما جدی گذشت، کیاراد کمی ن  

 ستوده می دونست اگه جوابشو نده بازبا صدای تند وتحقیرآمیزش 

دریه کلمۀ کوتاه گفت: نه.روبرو میشه برای همین   

که درپی این جوابش، دیگه صدایی ازکیاراد بلند نشد وستوده   

چشماشو بست و کم کمغض تو گلوش باالی وپایین میکرد ب  

 خودشو تسلیم خواب اجباری کرد.

 این روزهای سخت وخسته کننده برای چند روزسپری شد.

نگاهی به  کیاراد داخل اتاق شد وبدون اینکهشب بود...........  

 ستوده بندازه به طرف کمد رفت ومعترضانه گفت: سالمت 



 کو؟

ستوده که روی کاناپه نشسته بود وانگارجاش همونجا بود به 

 اجبارگفت: سالم.

 کیاراد بدون اینکه جوابشو بده پیراهنشودرآورد روی تخت 

...........ستوده که بهش برخورده بود انداخت ودرکمد وبازکرد  

 ابروهاشو درهم کرد وگفت: من خسته شدم ازبس تو این اتاق 

.حتی اجازه ندارم ازاین اتاق برم بیرون، مثل یه .موندم.....  

 سگ خونگی باهام رفتارمیشه.

  بشه،گفت: ل ازاینکه داخل حماماشت و قببردکیاراد حوله شو

.ر کنم خودت نزاشتیخواستم باهات مثل یه آدم رفتا  

ازحمام  ی بعد، کیارادلعنت بهش فرستاد...کم ستوده ُغرُغرکنان  

شم وآمرانه گفت: تا من آماده دراومد وبه سوی میزتوالت رفت  

 پاشو لباسی که مناسب بیرونه، بپوش.

 ستوده ازروی لج بدون درنگی گفت: من نمی یام.

گفتم پاشوآماده شو.،: ازت نخواستمکیاراد آمرانه گفت  

وقتی سشوارو پایین آورد با وموهاشوخشک کرد کیاراد با سشواَر  

توهین آمیزگفت: نشنیدی؟لحنی   

کاناپه بلند شد وبه طرف  ستوده با ابروهای بهم فشرده ازروی  



شلوارمشکی برداشت وبه حمامسفید با ....تی شرتکمد رفت  

 رفت.

  یتندبانگاهی بهش کرد وسشواروروی میزتوالت انداخت وکیاراد

عربا افتادیببینم وقتی دست خوای بکن، االن هرغلطی میگفت:  

 می تونی بازاین غلطا روبکنی.

اراد به سوی کمد چیزی بگه داخل حمام شد.کیستوده بدون اینکه   

روی دررو که به دورکمرش پیچیده بود،بازکردو ای رفت وحوله  

یروجین شوپوشید وپیراهنشوازکاوردرآورد وبهلباس زانداخت و  

بیرون اومدن ستوده ازاز تن کرد ودگمه های پیراهنشوبست وبعد  

  ترسیدۀنفوذشوتوچشمای  مام،بطرفش رفت ونگاه خشن وباح

گرفت وبا تکون دادنش تهدید وچانه شوتودستشوده دوخت ست  

وای به حالت بخوای دست ازپا خطا کنی همونجا آمیزگفت:   

 نفستومی گیرم.

ه گرفت وبا برداشتن کیاراد دستشوپایین انداخت وازجلوش فاصل  

جاته سوی دررفت ودستورانه گفت: ازبموبایلش ازروی میز  

 حرکت کن.

کیاراد وبه دنبالش ستوده ازساختمان  ساختمان،دربازشدن  با  

صدای شنیدنازپله ها ستوده با دراومدن ودرحین پایین رفتن   



 سگها درحالیکه دیده نمی شدن،ترسیده به کیاراد نزدیک شد 

 ودستشوگرفت.

بدون اینکه بهش نگاهی بندازه،دستشوازدستش بیرون کشید کیاراد  

.ت: نترس،با منی باهات کاری ندارنوگف  

 کیاراد وستوده سوارماشین شدن. اَحد ماشینوازدروازۀ باغ خارج 

  به احد کرد وبه سرعت درمسیرخیابان حرکت داد. کیاراد نگاهی

 وپرسید: کیوان خونه نبود...کجاست؟

 اَحد همچنانکه ماشینوبه جلومی راند،جوابداد:مثل اینکه امشب 

 آقااحتشام ازسفربرگشته وآقابااسما خانوم رفته به استقبالشون.

 کیاراد سرشوبه منظورفهمیدن تکونی داد وبه روبرونگاه کرد. 

 ستوده ازپشت شیشۀ ماشین به خیابانهای دبی ودرختان نخل 

 که به طورمنظم با کمی فاصله درراستای پیاده روخودنمایی می 

،چشم دوخته بود.نکرد  

 ساعتی بعد، ماشین داخل پارکینگ ساختمانی بزرگ شد. کمی 

 بعد،دربازشد وکیاراد به همراه احد وستوده وارد سالن بیلیارد

بود،شد وبه سوی یکی ازمیزهای وَدم فضاشوپرکرده  که دود  

ده با اشارۀ کیاراد روصندلی نزدیکترن میز بیلیاردرفت وستو  

  شون بامیزبیلیارد با ورود کیاراد توجمعمردهای دورنشست.



یکیشون ازباربرای کیاراد لیوانمد گفتن وبعد احترام خوشا  

سفارش داد ویکی دیگه واسش سیگارروشن کرد ویسکی   

 انگاراینجام کیاراد واسۀ خودش اسم ورسمی داشت.

  پوست که ازرنگنگاه کردستوده به شلوغی اطراف وبه پسرایی 

اندکی تعدادشون عربن به غیرازوطرزپوششون معلوم بود اغلب  

   ییبه دخترانگاشوکشورهای دیگه بودن وبعد  که ایرانی واز

  بازبود رایش غلیظ داشت وپوششونکه صورتشون آ انداخت

به قه شونوهمراهی می کردن که تازه معشو نوشیدنی به دستوبا   

من تووضعیتی پوشش،خودش پی بردولی با خودش گفتسادگی   

  دوخت که سیگاراونها رفتارکنم،نگاهشوبه کیاراد  مثلکه نیستم 

گرفتن یکی ازتوپهای هدفبیلیارد به دست درحین لب وچوب به   

 پراکندۀ روی میزبود....بعدازکمی درنگ روش،به احد نگاه کرد 

بود وبعد سرشوپایین انداخت. ست به سینه باالسرش وایستادهکه د  

 درهمین بین،مردی به سوی کیاراد اومد وگفت: به به کیاراد خان.

جلوبرد  شومرد دستکرد. یکیاراد سرشو بلند کرد وبهش نگاه  

 وادامه داد: سامی هستم...توبیلیاردم مثل مچ زدن بی جوابی ؟

 کیاراد که به یادش آورده بود باهاش دست داد ودرجوابش لبخند 

سامی دستشوعقب کشید وبرای تالفی کردن..مغرورانه زد...  



شکست اون روز، ادامه داد: می خوام باهات بیلیارد دونفره انجام 

 بدم.

 کیاراد تفریح باربه اینجا می اومد ودربازی بیلیارد ماهرنبود ولی 

از بیاره که قبول کردوچوب بیلیارد دوست نداشت جلوش کم  

سامی چوب بیلیارد ان گرفت وبه طرفش پرتاب کرد.....اطرافی  

هوا گرفت وگفت: اونوقت سرچی کیاراد خان؟وتو  

 کیاراد: سرهرچی؟

 سامی ازروی شیطنت لبخند ریزی زد وازعمد با اشاره کردن به 

ه باشم.داشتستوده ادامه داد: من برم یه شب با معشوقه ت برنامه   

  نم توجمع که برای کیاراد توهین با این پیشنهاد غیرمنتظرش او

نگاههای حساب می اومد برزخ به سامی نگاه کرد ودرحالیکهبه   

جلو کرد،که بهم گره خورده بودن واحساس میاطرافیان پرسشگر  

گوش سامی زد کهرفت ویکدفعه با دست سنگینش چنان محکم تو  

،سرشوبه لبۀ وبعد کیاراد دودستیبرای یه لحظه سرش گیج رفت 

 میزبیلیارد کوبوند.

نیش،ترسیده به کیاراد نگاه ستوده با دیدن این حرکت تند وناگها  

اََحد سریع جلورفت وجویا ازموضوع شد.کرد که   

 کیاراد درجوابش گفت: این آشغالوازاینجا بندازبیرون.



  ،سامی درهمین بین،یکی ازاطرافیان جلواومد وبا گرفتن بازوی

رو اونواززمین بلند کرد وبا گفتن)لشتوبلند کن بروبیرون(سامی  

 ازاونجا بیرون کرد.

لبش گذاشت ونگاهش توچشمای کیارادسیگاری ازاََحد گرفت ورو  

زدن بهش افتاد وبا پشت چشمرسیدۀ ستوده که بهش ُزل زده بود،ت  

داد  لبش برداشت ودودشو به هواوسیگاروازرو روشوبرگردوند  

دوباره پرسید: چی شده کیاراد خان؟اََحد   

 کیاراد با اشاره کردن به ستوده برزخ گفت: مردک عوضی 

 پیشنهاد برنامه با اونو، با کسی که همراه  منه داد....اونم جلوی

 بچه ها!....می خواست اینطوری منو بی شرف جلوه بده، منم 

رونخوره.... همچین زدمش که دیگه این گوه  

غیرازاین جواب اخالق کیاراد که می دونست به  اََحد با توجه  

وناراحت نکن.......بچه هاسامی رونمی داد، ادامه داد: خودت  

انداختنش بیرون.ازاینجا   

کیاراد: به مشتی بگواونجام راهش نده.....باید دستش بیاد پا رو 

 ُدم کی گذاشته بی شرف.

پارکینگ شدن ووقتی اونجا روترک کردن وداخل نیم ساعت بعد،  

کردن.سه مرد چوب به دست دورشون  به ماشین رسیدن  



درحالیکه سامی عقبشون وایستاده بود کیاراد وبه سوی خودش 

 صدا زد.

رو سوار کیاراد نگاهی بد به سامی کرد وازاََحد خواست ستوده  

 ماشین کنه وبعد خودش درجلوی ماشینو بازکرد وقفل فرمانو

حرف وبحثی  برداشت وبه طرفشون حمله ورشد وبدون هیچ  

 درگیری شروع شد.

 اََحد سریع بعدازسوارکردن ستوده، به کمک کیاراد رفت. سامی 

رفت بدون اینکه خودشودرگیردعوا کنه به سمت ماشین کیاراد  

باز  وباازکرد که ستوده ازشدت ترس جیغ زدودرعقب ماشین وب  

همچنان مصمماز سمت دیگه ماشین پیاده شد وسامی روکردن در،  

به جهتی دوید.دید که   

به دای ستوده حواسش ازدعوا پرت شد وکیاراد یه لحظه ازص  

د که ازروی نامردی مشت محکمی زیرچشمشطرفش نگاه کر  

وکیاراد ازشدت درد برای یه لحظه گیج شد وبه دنبال حملۀ خورد  

توصورتش زد ومقابلش ازروی خشم محکم قفل فرمانوبعدی مرد  

حرومزادگی به دنبال ستودهروی بدون درنگی درپی سامی که از  

دست سامی به ستوده که بود، با تموم قدرت دوید وقبل ازرسیدن  

ه سوی پاهای سامی پرتاب توچند قدمیش بود قفل فرمانو محکم ب  



کنترلش، به شدت رو زمین افتاد سامی با ازدست دادنکرد....  

...کیاراد سریع باال سرش رفت واونوزیرمشت سنگینش گرفت...  

وبا اینکه اش به این کارکیاراد نگاه می کردحشتزده سرجستوده و  

اونم طعمۀ قرارهحرکتش واسش معنی حمایت میداد اما ازاینکه   

قدرت می دوید یکمرتبهپا به فرارگذاشت وهمچنانکه با تموم بشه،  

صداش می زد ازپشت سرش شنید که صدای بلند وکلفت کیاراد و  

برگرده پاهاشوتندترکرد دون اینکه به عقبازقبل ب تر ووحشتزده  

کیاراد بیفته تموم عصبانیتشوسرش خالی میکنه می دونست دست   

  ته، ولی این تالشش با رسیدن به یهواونو به همون جهنم می فرس

به آخررسید ووارفته به عقب برگشت وبا دیدن قیافۀ بن بست   

ه ایعصبی ونگاه برزخ کیاراد روبروش ازوحشت برای لحظ  

.کیاراد جلورفت وبدون درنگی از حبس شد....سینه ش نفس در  

  توصورتش زدوستوده رونقش زمین  یعصبانیت سیلی محکمرو

 کرد وبعد با گرفتن بازوش با دندانهای بهم فشرده با گفتن )مرد 

  لعنتی(اونو نیستم  اگه فردا تورو نفرستادم به همون خراب شده

  و رفت اززمین بلند کرد ودرپی خودش کشید وبه طرف ماشین

صندلی پرت  بازکرد وستوده روبه شدت رویدرعقب ماشین و  

 کرد وبعد خودش جلوی ماشین نشست.



اََحد ماشین وحرکت داد وازپارکینگ خارج کرد ونگاهی به 

 کیاراد کرد وپرسید: بریم دکتر؟

فقط بروخونه.ابداد: نمی خواد کیاراد تلخ جو  

کبود زیرچشمش  کیاراد آینۀ جلوی ماشین وپایین آورد وبه جای  

قابنگاه کرد ومحکم آینه روباال داد ونگاه برزخشو از پشت   

ستوده که صندلی عقب نشسته جلوی ماشین به مسیرراه دوخت...  

ازسیلی خورده،آروم دستی به گوشۀ لب ترکیده ش کشید انگاربود  

 

ش سرازیرشد ونیم ساعت اش ازچشمادهن بازکرده وازدرد، اشک

ماشین داخل باغ خونه شد. بعد،  

.شین بیارپایینلشتو ازماکیاراد با لحنی تند به ستوده گفت:  

حد ازآینۀ ماشین نگاهی به عقب کرد ستوده ازماشین پیاده شد وا  

تمان شدنداخل ساخ رپی کیاراد ازماشین پیاده شد ووقتیود  

سوی اتاق ازپله ها باال رفت .ستوده به دستورکیاراد به   

  کیاراد آشپزخانه رفت واَحد هم درپی ش رفت وگفت:کیاراد به 

 خان بشین تا کیسۀ یخ روبرات آماده کنم.

روعقب کشید ونشست وبعدازکمی سکوت کیاراد یکی ازصندلیها  

 گفت: اَحد ازاتفاق امشب نمی خوام کیوان چیزی بفهمه.



.اَحد: باشه  

رو مکیسۀ یخ وآروکمی بعد،اَحد کیسۀ یخ وبه کیاراد داد.کیاراد   

ترشد کبودی زیرچشمش گذاشت وازدرد ابروهاش درهم فشرده  

  کیاراد اشین که انگارکیوان اومدهرسیدن صدای مکه با به گوش 

روبه احد وقبل ازخارج شدن ازآشپزخانه صندلی بلند شدازرو  

 گفت:می تونی بری.

 

اتاق کیاراد  کمی بعد،اَحد ازساختمان دراومد ونگاهی به تراس  

کیوان وبه سوی ه بود بعدش ازپله ها انگارنگران ستودکرد   

رفت.پایین اسما   

وبدون نگاهی به یخ به دست داخل اتاق شد دربازشد. کیاراد کیسۀ  

تخت  گذاشت ولبۀ کیسۀ یخ وروی کبودی زیرچشمشستوده   

 نشست وباابروهای بهم فشرده نگاهشوبه زمین دوخت که دقایقی 

ودرهم رفتۀ به قیافۀ تلخ با ترسنگذشت،ستوده به طرفش اومد و  

کیاراد نگاه کرد وبعدازکمی درنگ تا گفت: من...   

سرشو بلند کنه حرفشوقطع کرد وتند وتیزگفت:  کیاراد بدون اینکه

 دهنتو ببند وازجلوم گم شو.

  درپی این توهینش،ستوده ازناراحتی اشک توچشماش جمع شد



تکونجاش وبغض کرده کمی سکوت کرد وبدون اینکه از  

بغضش به گوش  بخوره باصدایی پایین درحالیکه سعی داشت  

ونمی کنم فقط منو اونجا نفرست.ه،گفت: دیگه این کارنرس  

 کیاراد کیسۀ یخ وپایین آورد ونگاه برزخشو که باعث انداختن 

 ترس توستوده میشد،بهش دوخت وهمچنان توهین آمیزگفت: 

می اُفتی..ولی  به غلط کردنه رومی خوری وبعدتوهمیشه این گو  

سپرم کهایندفعه فرق میکنه قبل ازاینکه برم توروبه کیوان می   

 وقتی برگشتم تو یه لعنتی رودیگه اینجا نبینم.

 ستوده وایستاده سرجاش توچشمای تند کیاراد نگاه می کرد که 

بهم و زیرشد انگاراشکای ستوده اعصاب کیاراداشکاش سرا  

وی ودوباره ره نگاه برزخشوازش گرفت وکیسۀ یخ می ریخت ک  

نزن و بهم: بیشترازاین حالموکبودی زیرچشمش گذاشت وگفت  

 لشتوببرسرجات تا فرداصبح تکلیفتومشخص کنم.

 کیاراد بعدازگفتن این حرفا،ستوده روهمچنان وایستاده باالسرش 

رو دید که ازعصبانیت ابرویی باال انداخت وباانداختن کیسۀ یخ  

ت،بلند شد وبه طرف کمد رفت ولباساشو درآورد وشلوارک تخ  

دید که ،به عقب برگشت وستوده رونشسته روی کاناپهپوشیده  

 برق اتاقوخاموش کرد وبه طرف تخت رفت وکیسۀ یخ وبرداشت 



  درازکشید. کبودی زیرچشمش، روی تختوبا گذاشتن رو

  اد ازتخت پایین اومد وباکیارکه ساعت بعدازنیمه شب بود 

ی خواب آلود داخل دستشویی شد وهم ریخته وچشمانموهایی ب  

  روشنش متوجه شدن درنیمه بازحمام والمپ وبابعد دراومدکمی 

که ستوده روبا دستی خون آلودوداخل شد موشکافانه دروبازکرد ،  

شوزده نگاررگ همون دست بخیه شده بیهوش تووان حمام دید...ا  

بود که خواب از حمام افتادهون روی کاشی بود وتیغ آغشته به خ  

دستپاچه بازدن بهجلورفت وو وسریع  پریدترسیدۀ کیاراد  شمانچ  

ارصداش زد اما حرکتی ازش ندید ونبض چندبصورت ستوده   

سرش ازحمام دراومد وحولۀدستشوگرفت وبعدازکمی درنگ باال  

روشویی برداشت ودوباره داخل حمام شد وبه دورمچ صورتو از  

اونوبادرآغوش گرفتننش، ازوان پیچوند وتاخواستدست ستوده   

وازروی  دربیاره یکدفعه متوجۀ نیمه برهنگی خودش شدحمام   

ستوده ازحمام بیرون اومدوبه سوی عصبانیت بالعنت فرستادن به  

راهنشوپوشیدوبابستن چند تا دگمه ش،کمد رفت وباعجله شلواروپی  

خارج زحمامداخل حمام شد وستوده روروی دستاش بلند کرد وا  

 شد وبرای اینکه ساکنین خونه متوجۀ این اتفاق نشن،بی سروصدا 

گذاشت وبعد ازساختمان بیرون رفت وستوده روعقب ماشین  



 خودش پشت فرمان نشست وماشین وازدروازه خارج کرد وبه 

 سرعت درمسیرخیابان شتافت.

ستوده با دست باند پیچی بعد، درحین سپیده زدن آسمان  ساعاتی

....وسرم به دست بیهوش روی تخت بیمارستان بودشده   

  سیگار کیاراد وایستاده پشت پنجره،به بیرون نگاه می کرد ودائم

رفت می کشید که بابازشدن در،اَحد داخل شد وبه طرف کیاراد  

 وگفت: کیاراد خان گفتن سرمش تموم شد می تونید 

 ببریدش...درضمن به حسابداری هم رفتم.

وسایالموکیاراد: رفتم خونه بهت می دم...اینقدرباعجله اومدم که   

 جاگذاشتم.

چه حرفیه کیارادخان،ازشما به ما خیلی رسیده.اَحد: ا ،  

: اَحد، کیوان ازاین موضوع هیچی نفهمه .کیاراد  

 اَحد: به روی چشم کیارادخان...کیاراد خان شما می خواید برید 

 خونه من اینجا می مونم.

: نه خودم می مونم...توهم ازخواب انداختمت ...می تونی کیاراد

 بری.

 اَحد: پس با من امری نیست.

 کیاراد: نه.



 اَحد ازاتاق بیرون رفت. کیاراد نگاهی به ستوده کرد وبه سوی 

  یگارشوتوجاسیگاری خاموش کردورومبل نشستمیزرفت وته س

 خورد وخسته وکالفه دستی روی صورتش کشید وتا ستوده تکون

طرافش نگاه کرد و......ستوده گیج به ا،بهش نگاه کرد .  

  با دیدن حالیکه خودشو تواتاق بیمارستان می دید یکمرتبه

خودش کیاراد دست به کمرباالسرش ونگاه تند وشاکی ش به  

اشک توچشماش جمع شد.واینکه بازتوپنجه هاشه   

: من با توچیکارکنم؟کیاراد  

توچشمای برزخ کیاراد نگاه می کرد که درجوابش  ستوده ساکت  

  مستقیم اشک ازگوشۀ چشمش سرازیرشد وبرای نجات ازنگاه

کیاراد،دستشوروی چشماش قرارداد وقطره های اشکش یکی پس 

 ازدیگری ازگوشۀ چشماش غلتید.

به باال،دستاشوپایین انداخت وبه کیاراد کالفه وارباانداختن ابرویی  

  ایستاد. سیگاری روشن کرد وپشت پنجره جهتی رفت ودوباره

 ساعتی بعد،پرستارداخل شد. کیاراد ازجلوی پنجره فاصله گرفت 

نگاه .....پرستارسرم وازدست ستوده جدا کرد وبهشوجلورفت  

.کرد وبه زبان عربی سؤالی ازش پرسید  



کیاراد به زبان  ...به کیاراد نگاه کرد. ستوده که عربی بلد نبود

 انگلیسی جواب پرستاروداد.

بابازشدن دراتاق ستوده وبه کیاراد داخل شد. ماشینکمی بعد،  

.ستوده زیاد توان وایستادن روی پاشوندنبالش کیاراد داخل شد  

 نداشت یکسره به طرف کاناپه رفت ونشست. کیاراد به طرفش 

  ماهدو رفت وروی کاناپه نشست وبعدازکمی سکوت گفت: من تا

 دیگه برمی گردم ایران واگه برام شرنشی توروبا خودم می برم.

 کیاراد بعدازگفتن این حرف،ابرویی باال انداخت وتهدیدآمیزادامه 

بکنی داد: ولی هرچی دیدی روباید فراموش کنی..اگه غیرازاین  

بشی  وبرامون دردسربشی کاری می کنم ازدختربودنت پشیمان

ت،فهمیدی؟روزروشن می برمتو ....تورو  

 ستوده درجوابش گفت: قول می دی؟!

بهش برخورده بود لحنش کمی تند شد وحق به جانب که کیاراد   

 پرسید: گفتم فهمیدی یا نه؟

 ستوده باتکان دادن سرش،سریع گفت: آره.

 کیاراد ازروی کاناپه بلند شد وبه طرف کمد رفت وپیراهنشو 

بخواب. تخترآورد وحوله شوبرداشت وگفت:حاالم پاشورود  

داخل حمام شد وتمام تیزی وچیزایی که برندگی داشت کیاراد   



 وازحمام وروشویی جمع کرد.

 کمی بعد،کیاراد  ازپله ها پایین اومد وبه طرف آشپزخانه رفت 

 وبین چارچوب دروایستاد وریحان وصدا زد وگفت: صبحانۀ

 دختره رومی بری باال وچند ساعت به چند ساعت آب زرشک یا 

آلبالوواسش می بری.آب   

: چشم کیارادخان.....براتون صبحانه آماده کنم.ریحان  

 کیاراد باگفتن)نه(ازجلوی درفاصله گرفت وازساختمان بیرون 

 رفت وسوارماشین شد وماشینو ازدروازه خارج کرد.

مثل یه هم اتاقی پهلوی کیاراد  ستوده روزها رو بدون هیچ اتفاقی  

اوقات ش پشت سرگذاشت واغلببه امیدبرگشتن پیش خونواده   

  وچاردیواری اتاق می موند وفقط موقع خوردندرنبود کیاراد ت

براش سپری ا بدین ترتیبیشد وروزحاضرمغذا توجمع شون   

شد وکم کم باند دوردستش به جزباند دورمچ دستش بازشد.می  

 چند روزبعد،ازبلند شدن صدای در،ستوده ازتراس به اتاق اومد 

تا ریحان که درحین گذاشتن وسایالی آرایش وچندونگاهی به   

 الک رنگارنگ روی میزتوالت بود، کرد وبعد به پیراهن مجلسی 

  کنارش دیده قرمزرنگ که مرتب روی تخت بود ودو جعبه کفش

بازشدن در،کیاراد داخل شد  ،نگاه کرد که درهمین بین،بامی شد  



با من امریدیگه  ریحان گفت: کیارادخان.وبه سوی کمد رفت...  

 نیست؟

 کیاراد: نه...می تونی بری.

  کیاراد درکمد وبازکرد ودرحین نگاه کردن به لباسهای کاورزده

اتاق منتظردم آماده توفت:امشب پایین جشنه، تا من برگریکدفعه گ  

 می مونی.

 کیاراد جوابی ازش نشنید ومدعانه ادامه داد: نشنیدم؟

دریه کلمه هاشون باشه به اجبار تمایل نداشت توجشنکه ستوده   

 جوابداد: باشه .

ازتولباساش برداشت وپرسید: شمارۀ پات ی کیاراد کت وشلوار

 چنده؟

 ستوده: سی وهفته.

چیزدیگه ای بگه کت وشلواربه دست ازاتاق کیاراد بدون اینکه   

   که ه سوی تخت رفت ودستی به پیراهنیستوده ببیرون رفت.

 کشی وفری سایزویقه ش شل بود،زد ودرحالیکه ازجنسش معلوم 

بود،دوست شوکه تداعی خاطره ی تلخ واسشبودگرونه ولی رنگ  

رو  ه ها.به سوی دوجعبه کفش رفت ودریکی ازجعبنداشت  

   .فش پاشنه بلند وقرمزرنگی دیدتوش کبرداشت که 



  نم همون کفش،باسایزوبرداشت وداخل اوجعبه رراون یکی س

ه بیرون آورد وبه شمارۀ زیرکفشکفشوازجعببزرگتردید.ی کم  

بعدی  کفش بود وبعد با گذاشتن کفش توجعبه ش38د کهنگاه کر  

37 که شمارۀ کفشبه  روازجعبه ش برداشت وبا نگاه کردن  

تو ذاشت وپوشید وهمچنانکه نگاهش به کفشلوی پاش گاونوجبود  

شدن در، باباز همین بینپاش بود شروع به راه رفتن کرد که در    

اختیارسرجاش  وبادیدن کیاراد ازخجالت بیسرشوبلند کردسریع   

 بی حرکت موند.

کیاراد نگاهی گذرا بهش کرد وبه طرف کمد رفت وپرسید: کفش 

 اندازه ته؟

ستوده همچنان وایستاده سرجاش نگاهش به دنبالش بود که 

 باصدایی پایین جوابداد: آره.

مد وبازکرد وخم شد ویکی کدر کیاراد بدون سؤال دیگه ای  

رفت... وازجمع کفشهاش برداشت وازاتاق بیرونازکفشهاش  

 ستوده سریع کفشو ازپاش درآورد وتوجعبه ش گذاشت وازاینکه 

بندازه نگاه ن اینکه به چیزدیگه ایبشه بدوشاید دوباره پیداش   

 به طرف کاناپه رفت ونشست.

 کیاراد ازساختمان دراومد وبه سوی ماشین رفت وکفش وعقب 



جلویماشین پهلوی کت وشلوارکه کنارپنجره آویزبود،گذاشت و  

  از  ماشین نشست وروبه اَحد که درحین خارج کردن ماشین

  ،کرد وگفت: بخاطراینکه امروزدیرمی رسم  دروازۀ باغ بود

لی نیست که؟خونه،برای آماده شدن می خوام بیام خونه ت،مشک  

  کیارادخان وگفت:این چه حرفیهاَحد ماشین وازدروازه بیرون ُبرد

ببینه. ...اتفاقا" مامانم خیلی دوست داره دوباره شما روازنزدیک  

 کیاراد : متقابلن .

شونه ه طرف بعد،ستوده موهای آراسته شده شویساعاتی شب شد.  

که در هنشوبه سختی تا نیمه باالکشیدریخت وزیپ پشت پیراش   

وبااد کت وشلوارپوشیده وشیک داخل شدوکیارهمین بین دربازشد  

لباس واسشپاشوکه دراین  قدم برداشتن به طرف ستوده ازسرتا  

شوازلب اندازکرد وروبروش وایستاد ونگاور خواستنی شده بود  

مشکی مداد، که بین دوخطقرمزش به چشمای توسی رنگش   

 شیداترجلوه میداد،دوخت وگفت: پشت کن.

حرکت سرجاش  ستوده اززیرنظرگرفته شدن اندامش ازترس بی  

کیاراد توچشمایوایستاده بودوبدون اینکه به پشت برگرده فقط   

 نگاه کرد.

: گفتم پشت کن.یی باال انداخت وآمرانه گفتکیاراد ابرو  



میکردکه ستوده همچنان وایستاده سرجاش توچشمای کیاراد نگاه   

لباسشو د ومحکم پشت زیپاونوبرگردونکیاراد با گرفتن بازوش   

 باال کشید وهشدارانه گفت: حواستوخوب جمع کن بخوای به این 

 لجبازیت ادامه بدی من ازتولجبازترم .

به سوی درحرکت کرد وبه به دنبال این هشدارتهدیدآمیزش کیاراد  

ا.: راه بیفت بیتلخی گفت  

رون ستوده سریع ازجاش حرکت کرد ودرپی کیاراد ازاتاق بی  

نگاهی به ستودهبه باالی پله ها،کیاراد بدون رفت وبارسیدن   

قدم پله ها پایین رفت.......ستوده به محض همدستشوگرفت واز  

  به شدن باهاش،نگاهی به چهرۀ جدی وخشن کیاراد کرد وبعد

عده ای لباس عرب .......یت پایین نگاشوچرخوندغی جمعشلو  

غذاهایبلندی که چیده ازپوشیده بودن ومیزوعده ای کت وشلوار  

انواع دسروالکالت مشروبی متنوع ورنگارنگ ایرانی وعرب با 

 بود.

 کیاراد وستوده وارد جمع شدن. کیاراد به طرف اَحد رفت ودست 

ستوده در ستوده روول کرد...اَحد بادیدن ستوده،بهش سالم کرد و  

 جوابش سری تکان داد .

 اَحد روبه کیاراد کرد وگفت: آقا کیوان گفت وقتی اومدی پایین 



 بری پهلوشون.

وروبه  بااشارۀ دست یکی ازکارکنان اونجا روصدا زدکیاراد   

 احدگفت: باشه بعدا می رم.

  ............... جلواومد سینی لیوانهای مشروب والکلمرد با 

ه ازبرداشتنکیاراد واحد لیوان الکل ازسینی برداشتن اما ستود  

 امتناع ورزید ومرد سینی به دست رفت.

 کیاراد کمی ازمشروب وخورد وبه چند رقصنده چشم دوخت که 

  به طورهماهنگ برایآهنگ مالیمی به گوش می رسید  با

 سرگرمی حاضرین مجلس می رقصیدن....ستوده ازسکوت جمع 

عرب نگاهشو به اطراف چرخوند وبامردی تیره پوست که لباس  

از  عرب توجمع کیوان بود کهتن داشت چشم توچشم شد...مردبه   

 روی شیطنت چشمکی نثارش کرد.

 ستوده ترسیده سریع نگاهشوازش گرفت وخودشوکمی به کیاراد 

 نزدیک ترکرد.

نگاهی به ستوده قصدش ازاین حرکت نشده بود متوجۀ کیاراد که   

جمع رد ودوباره به روبروچشم دوخت ستوده ازبودن تواونک  

سکوت نگاه کردن به مهمونا که گرموتوخسته کننده بود براشکه   

  حرکت ا رقصنده که به حالت اسلوچندتوچند صحبت بودن 



ضعف گرسنگی وم انجام میدادن،بی حوصله شده بودموزونودائ  

بگه ازجاش شوبیشتراحساس می کردبدون اینکه به کیاراد چیزی  

وبعد از  بود،رفتوبه سوی میزی که انتهای سالن حرکت کرد  

  بیشتر کرده شو گرسنگی ی به تنوع غذاهای روی میزکهنگاه

برداشت وشروع به ریختن غذا توبشقابش  یبشقاب وچنگال بود  

صدای کیاراد ازپشت سرش بلند شد:اگه کرد که درهمین بین،  

 یه کم دیگه می موندی وقت شامم میشد!

توبشقابش ادامه ستوده بدون اینکه به عقب برگرده به ریختن غذا   

  یه کمیستاد وبه دستش نگاه کرد وگفت:کیاراد کنارش واداد که 

 بیشتربریز منم می خورم.

ب دیگه ستوده بشقاب غذاشوکنارگذاشت وتاخواست یه بشقا  

.با تو،توهمین بشقاب می....: نمی خواد.برداره...کیاراد گفت  

 خورم.

که ستوده برای خودش گذاشته  کیاراد چنگال کناربشقابو  

توی دهنش شت وبعد ازغذای بشقاب مقابل ستوده وبردابود

 گذاشت.

 ستوده بعدازکمی مکث،یه چنگال دیگه برداشت ودرخوردن غذا 

  باهاش هم بشقاب شد که کیاراد گفت: ازاین به بعد شونه به



 شونه ی من حرکت می کنی...درنظر عام تنهایی رفتن ونداریم.

قرارگرفتن توحصاردستوراش خسته شده بود اما قدرت ستوده از  

برای اعتراض نداشت چون آزادی ازاین جهنم دست کیاراد بود،  

ویسکی روبرداشت  بهش نگاه کرد......کیاراد بطریهمین فقط   

حق به جانب پرسید: چیه؟ وبدون نگاهی بهش  

داخت...کیاراد لیوانشوازویسکی شوپایین اننگاستوده بدون حرفی   

رکرد وتاخواست یه لیوان دیگه برای ستوده بریزه.پ  

 ستوده گفت: من نمی خورم .

کیاراد: چرا؟...تااونجایی که یادمه اولین باری که دیدمت یه 

 دخترمست بودی!

 ستوده باصدایی پایین جوابداد: موقعیتش فرق می کرد.

پوزخندی زد وحق به جانب کیاراد بطری وروی میزگذاشت و  

نیست که مشخص بین پسرا نۀ غریبه ها،: نصف شب خوگفت  

!موقعیتش بود مست کنی ولوند بشیچی باال زدن   

  تو باغذای ستوده که بیشترازخوردن غذاش داشت با چنگال

کیاراد .....کرد  کرد درجوابش ابروهاشودرهمبازی می بشقابش   

بین،   که درهمینبه لب ُبرد وتوجه به عکس العملش،لیوانش بی  

کم کم حاضردرسالن اعالم شام کردن ومهمانها برای مهمانای  



 دورمیزجمع شدن.

 ساعتی بعد،با کم شدن نورسالن،آوای مالیمی بلند شد. کیاراد 

 ازروشویی دراومد وبعد ازپشت سرگذاشتن داالنی کوتاه،وارد

بودن مهمانها درحین رقص تانگو سالن شد......درحالیکه اغلب  

وعاشقانه کرده بودبعضی هاشون زیرنورضعیف که محیط   

بودن . ای همدیگهازروی عشق ورزیدن درحین بوسیدن لب  

شو به اطراف چرخوند به سوی اَحد رفت ونگاه جستجوگریاراد ک  

  پنجره های ستوده شد که درپی اشارۀ احد به طرفوجویا ازنبود 

 بلند شیشه ای انتهای سالن،نگاه کرد ودرحالیکه ستوده روازپشت 

که باعث هویدا شدن ی ستوده روتونگاه مستشدید ازسرتاپاسرمی  

بود،وراندازکرد وبطرفش رفت...پشتش  میل غریزش بهش شده  

بارباید  من یه حرفوچند وگفت:وایستاد ودهنشوکنارگوشش ُبرد  

 تکرارکنم.

 درپی این حرکت ناگهانیش،ستوده به عقب برگشت وبعدازکمی 

خواست تاتش،درحالیکه نمی دونست چی بگه نگاه توچشمای مس  

   برای ازبین بردن فاصلۀ کم بین شون ازسرجاش حرکت کنه

  مانع این حلقه زدن دستش به دورکمرستوده یکدفعه کیاراد با

 عملش شد واونوبه خودش چسبوند ونگاهشوکه رنگ شیطنت به 



  ستوده عمیق تر خودش گرفته بود توچشمای ترسیده وجاخوردۀ

 کرد وگفت: کجا؟

ازترس بخاطرمستیش بودش که ه یرمنتظرازاین حرکت غ ستوده  

میخورد صورتش وازبوی مشروب دهنش که بهقلبش تند تند میزد  

سریع گفت: می که تواَم ازناامنی می کرد  یناخوشاینداحساس   

اتاق.باال توخوام برم   

: چشمای خوشگلی داری.کیاراد   

  باز مستقیم کیاراد نگاه می کرد برای ستوده همچنانکه تونگاه

آمادگی ُبرد که کیاراد بدون،دستشوجلودورکمرشکردن دستش از  

ی ستوده گذاشت.یکدفعه لبهای پرحرارتشوروی لبا بهش  

 ستوده برای لحظه ای نفس توسینه ش حبس شد واحساس خفگی 

زنده شد کرد وبی اختیارخاطرۀ تلخی که توگذشته داشت واسش  

دستش  ودرحالیکه توان جدا کردن اونوازخودش نداشت چنگ به  

وجدا شدن لبش از زد ودرپی شل شدن دست کیاراد به دورکمرش  

  تو وباابروهای بهم فشردهوی لباش،اونومحکم به عقب ُهل دادر

برخورده بود،نگاه کرد به غرورشچشمای برزخ کیاراد که انگار  

شید وسریع ازجلوش فاصله گرفت وبهمحکم دستشوروی لبش کو  

 سوی پله ها قدمهای بلند برداشت.



  و کراواتشو کیاراد دورشدن ستوده روتوچشمای تندش دنبال کرد

بره کمی شل کرد ودرپی ستوده رفت وتاخواست ازپله ها باال  

 یکدفعه ازصدای اَحد به عقب برگشت وتلخ گفت: چیه اَحد؟

 درپی این برخوردش،احد بعدازکمی مکث گفت: بهتره باال نرید.

 کیاراد: تو کی هستی اینوبهم می گی ؟!

وقتی لیوانای مشروبتون ازیکی به دوتا  نبهم گفتی وناَحد: خودت  

 تجاوزمیکنه،حواسم بهتون باشه.

 کیاراد: یعنی بهم اعتماد نداری؟

،اعتماد ندارم .ناَحد: به لیوانای مشروبی که خوردی  

کنه خاموش به اَحد نگاه اراد بدون اینکه اعتراض دیگه ای کی

 کرد.

چشم ستوده وایستاده سرجاش مضطرب ووحشت زده به در   

داخل بابازشدن در،کیاراد دوخته بود که هرلحظه فکرمیکرد  

اما این اتفاق نیفتاد وستوده به سوی میزتوالت رفت ...میشه.....  

لبش دستمال کاغذی ازجاش بیرون کشید ومحکم روی وچند تا  

داخل حمام شد .کشید وبعد لباسشوبرداشت وبرای عوض کردنش   

ش تا زده تاآرنج دستودرآورده وآستین پیراهنش شوکتکه کیاراد   

باابروهای درهم رفته توفکردود بود،وایستاده جلوی استخر   



....اَحد وایستاده درچند قدمیش به این .به هوا میدادسیگارشو  

 کارش نگاه می کرد که گفت: وقتی بهش به چشم امانت نگاه 

کمترمی خوردی؟می کنی بهترنبود   

: اتفاقا" دوست داشتم امشب بیشتربخورم.کیاراد  

 اَحد: مشخصه دختره تمایلی نداره کیارادخان .

: ازهمین بدم می یاد کهشوبه هوا داد وشاکی شدکیاراد دود سیگار  

بقیه بیشتر ..با این کاراش تفاوتشو با...من می خوام ولی اون نه..  

خودش می کشونه.احساس می کنم...منوبیشتربه طرف   

  زبین باهاش بگذرونی این فرقه او اَحد: مطمئن باش فقط یه شب

...دختره حیفشهره.می  

برای  هیچ حرفیشمای اَحد دوخت وبدون کیاراد نگاهشوتوچ  

بین کرد.... انگاربین دوراهی،ی توسکوت بهش نگاه لحظه ا  

 میل جنسیش وحرفای احد قرارگرفته بود. 

بود...کیاراد هنوز به اتاقش نرفته بود ساعت ازنیمه شب گذشته   

 وستوده روی کاناپه نشسته بود وازترس همچنان بیدار بود.

 صبح شد. کیاراد نیمه برهنه وشلوارک به پا روی تخت خوابیده 

  برهم بعد ازخواب بلند شد ونشست ودستی به موهایبود کمی 

اعت روی دیوارکرد که ده صبح ریخته ش کشید ونگاهی به س  



دنبالش به ن میداد ودرحالیکه ستوده روتواتاق نمی دید بهرونشو  

به اتاق  و وقتی پیداش نکرد بازبرگشتی وبعد حمام رفت روشوی  

نیمه باز تراس شدطرف دربره یکمرتبه متوجۀ در وتا خواست به  

   اخم کرده به ستوده نگاه کردودرتراسوبازکرد .رفتوبه سمتش 

کناررفت وداخل  پنجره وبدون اینکه چیزی بگه ازجلوی  

 روشویی شد وکمی بعد دراومد ونگاهی گذرا به ستوده کرد 

 وطرف کمد رفت.

 ستوده که وایستاده سرجاش به کیاراد نگاه می کرد یکمرتبه 

 مدعانه گفت: تومگه قول ندادی منوبرگردونی ایران؟!

 کیاراد درکمد وبازکرد ودرجوابش تلخ گفت: که چی؟

وکردی؟کار ستوده: چرا دیشب اون  

: هرچی بود بی تفاوت گفت ی به تن کرد وباسفید کیاراد تی شرت

 مست بودم واالنم هیچی یادم نمی یاد.

جلورفت وهمچنان حق به جانب گفت: ستوده که لجش گرفته بود  

تومشروب.بگوی مست می کنی هرکاری ممکنه بکنی.پس بگووقت  

تورومی خوره. نمی خوری مشروب  

ینکه به خودش جسارت گفتن همچینوتیزش واازحرفای تندکیاراد  

   طرفش تهاجمی ه حالتبمحکم بست وودرکمد  ،حرفایی روداده



ترس به خود گرد شده بود،نگاه برزخ توچشماش که از رفت و  

گفت:خوب منو طلبکارانه یی به باال بالحنیانداختن ابرو وبا کرد  

من شاختومی شکنم  سم شاخ وشونه بکشی،بخوای وانگاه کن،  

  گردونمتگفتم برمی یادمه ت دارم رفتارمی کنم،هرطوری دوس

 ولی قول دیگه ای بهت ندادم،اون شبم اراده می کردم کاردستت 

 می دادم خودم نخواستم.

  برزخشو کیاراد بعدازگفتن این حرفای تند وحق به جانبش،نگاه

  بخور : حاالم تکونتلخ ستوده گرفت وآمرانه ادامه دادازسکوت 

پایین برای صبحانه .بریم   

جاش وهم عصبی بود بدون اینکه از هم ترسیده بودکه ستوده 

نمی خورم.صبحانه گفت: من  یتلخ به تکون بخوره  

باگفتن)به جهنم(ازاتاق بیرون کیاراد بدون اینکه به عقب برگرده   

شت بست وازپله ها پایین رفت وداخلرفت ودرومحکم ازپ  

صبحانۀ ساده برام آماده کن.آشپزخانه شد وگفت: ریحان یه   

 درپی صداش،ریحان به عقب برگشت وسریع گفت: سالم 

 کیارادخان ...االن آماده می کنم.

ازآشپزخانه بیرون رفت. جوابشوبده بااخمکیاراد بدون اینکه   

ندلی آفتاب گیرلم کمی بعد،کیوان مایوپوشیده زیرآفتاب روی ص  



  داشت سفید پوشیدهندن مجله بود واسما مایوی درحین خوداده 

ازساختمان دراومد وبه سوی کیوان تواستخرشنا می کرد...کیاراد  

گفت:ریحانرفت وروی صندلی آفتاب گیر،روبروش نشست و  

 گفت باهام کارداری.

کیوان مجله روکنارگذاشت ونگاهشوبه کیاراد دوخت ودرجوابش 

 پرسید: دیرازخواب بیدارشدی؟

 کیاراد: دیشب دیرخوابیدم.

کیاراد،اُفتاد شمش به عالمت چنگ ناخن روی دست کیوان چ

: دستت چی شده؟!وپرسید  

ش تازه متوجۀ خراش روی دستش شده  درپی اشارهکه کیاراد 

دستشوعقب کشید وجوابداد: چیزی نیست .بود   

: خالصه رامش کردی لبخند پرمعنایی ازروی شیطنت زد کیوان   

  بود دختر الزم ولی این همه خشونت الزم نبود که پسر!...هرچند

 سرکشیه.

: د وگفتانگارحرف کیوان ونمی فهمید کالفه وارُنچ کرکه کیاراد 

 بگوچیکارداری،کاردارم.

کیوان: چرا اینقدرتلخ،بهت می گم....امشب احتشام ما روبرای 

 شام دعوت کرده.

 کیاراد: لزومی نداره من بیام.



ای...خیلی کیوان: اتفاقا" خیلی تاکید کرد توبامعشوقۀ خوشگلت  بی

 چشمشوگرفته بود!

 کیاراد: غلط کرده .

ت که نیست!: معشوقه ته،عشقگفت کیوان معترضانه  

هرچی .کیاراد: حاال  

 کیوان: فکرمی کردم اون شکست عاطفی درس خوبی بهت داده 

  می یان که توزندگیتزنها بایدمثل یه تجارت نگاه کردپسر!...به 

 ومی رن .

 کیاراد ازتداعی کردن خاطرات گذشته ش که به تلخی ختم شده 

از .اسما...ازجاش بلند شددون هیچ حرفی بود،ناراحت شد وب  

  و ورانداز وبه طرفشون رفت وازسرتاپای کیاراداستخردراومد 

درجوابش رفتهدرهم اما کیاراد باابروهای شد کرد وجویا ازحالش  

 سری تکان داد وبه طرف ساختمان رفت.

 اب گیرروبروی کیوان نشست وبا تعجباسما لبۀ صندلی آفت

 پرسید: این چشه؟!

 کیوان: هیچی ولش کن.

دقایقی بعد،کیاراد باپوشش بیرون ازساختمان دراومد 

 وسوارماشین شد وماشینوازدروازۀ باغ خارج کرد.



پشت در،دربازشد وریحان داخل به ظهرشد. بابلند شدن ضربه ای 

یاید پایین.شد وگفت: وقت ناهارب  

: کیاراد اومده؟ستوده  

 ریحان: نه،کیارادخان هنوزنیومده...آقا کیوان گفتن صداتون کنم.

 ستوده: بگید حالش خوب نیست می خواد بخوابه .

 ریحان ازاتاق بیرون رفت.

ظهرشد وهنوزکیاراد به خونه برنگشته بود. ستوده که ازبعد  

امید که دراحساس گرسنگی می کرد به طرف دررفت وبه این   

 قفل نباشه،دستگیرۀ درروباالوپایین کرد ودربازشد..ستوده ازاتاق 

  سالن وتو بیرون رفت وبعدازکمی درنگ باالی پله ها درحالیکه

 سکوت می دید، پایین رفت وداخل آشپزخانه شد اما کسی نبود و 

آشپزخانه خارج شدیه سفرۀ سبزی پاک نکرده روی میزبود....از  

    به طرفشی مبل خوابیده که دید رووریحان ووبه سالن رفت 

م اونوصدا زد.رفت وآرو  

ن ستوده باالسرش،جویا ازکارش شد ریحان چشم بازکرد وبادید  

هگرسنمستوده گفت:که   

انه رفت شپزخریحان لبخندی بهش زد وازجاش بلند شد وبه آ  

ریحان،ستوده یکی ازدرپی اشارۀ وستوده هم به دنبالش ...  



شید ونشست.دورمیزوبیرون کصندلیهای   

 کمی بعدریحان سینی غذا روجلوش گذاشت وبعد خودش 

 روبروش نشست وشروع به پاک کردن سبزی کرد وپرسید: 

چیه؟ اسمت  

داد: ستوده . ستوده جواب  

 درهمین بین،حلیمه داخل آشپزخانه شد وگفت: ریحان صدام می 

 کردی کمکت کنم .

 ریحان: منم تازه شروع کردم.

روبه حلیمه کرد وگفت: سالم. ستوده  

 حلیمه جواب سالمشوداد وروی صندلی کنارریحان نشست وچند 

زمزمه ساقه ازسبزی روبه دست گرفت وتوگوش ریحان چیزی  

برنج توی دهنش از یکرد...ستوده نگاهشوازش گرفت وقاشق  

 گذاشت.

ماشین کیاراد داخل  که شب شد. ساعت حدود هفت ونیم بود  

دیدن ستوده آماده و دراتاق کیاراد داخل شد وباشد....بابازشدن   

کرد وازسرتاپاشوکه دامن چارخونه آراسته جلوش ابروهاشودرهم  

وراندازتا زانووبلوزسفید به تن داشت وآرایش مالیمی کرده بود،  

 کرد ومعترضانه گفت: کی بهت گفته آماده شی؟



 ستوده ازجلوی آینه فاصله گرفت وجوابداد: داداشت گفته.

  زخشوازش گرفت وبه طرف کمد رفت وبدونکیاراد نگاه بر

توالتمیزرو وساعتشودرآورد و ی بگه تی شرتشوچیز اینکه  

ستوده که  .داشت وبه حمام رفت...گذاشت وحوله شوازکمد بر  

روکاناپه نشست.این برخوردش نشده بود بالتکلیف دلیل متوجۀ   

ماشین کیوان وبه دنبالش ماشین کیاراد ازدروازۀ باغ کمی بعد،   

 خارج شد وبعدازنیم ساعت طی کردن خیابانهای دبی،جلوی

  یدروازۀ بزرگ توقف کردن وبابازشدن دروازه وارد باغ بزرگ

پشت شدن ودومرد عرب باهیکل تنومند وکت وشلوارپوشیده رو  

صر ق سرگذاشتن وجلوی ساختمانی وسیع وتجمالتی که همچون

 بود،وایستادن وبعد پیاده شدن .

ت،پیش اومد ونمیکمی نگذشت،احتشام که لباس رسمی به تن داش  

وکتابی صحبت کنه خیلی دست وپاشکستهتونست فارسی خوب   

 گفت: آمدید خوش.

 درپی نزدیک شدنش ستوده به یادچهرۀ مرد سیاه تابه ای که 

ه کیارادتوجشن کیوان بهش ُزل زده بود،افتاد وبانزدیک شدن ب  

کیاراد نگاهی بهش کرد..احتشام که ازدیدن ..بازوشوگرفت....  

  رو اچراغبانی شده بود باشوروشوق اون ستوده دوباره چشماش



 به طرف میزوصندلی که وسط باغ بود،راهنمایی کرد.

،بلند ندرپی نزدیک شدن شون،سه زن که به دورمیزنشسته بود  

با تعجبستوده متوجۀ حوری بینشون شد و شدن وپیش اومدن که  

که دوزن بعدی هم .دستشوازدوربازوی کیاراد پایین انداخت .....  

  داشتن خوشامد جزستوده با بقیه شناخت قبلیایرانی بودن وبه 

احتشام بااشاره کردن به ستوده گفت: این است جمیال.گفتن که   

بود  ستوده برای لحظه ای ازدیدن حوری به قدری شاد شده  

 وانگارتوغربت یه آشنا رو دیده که ناباورمستقیم توی چشم 

ودرپی  ونم همین حال وروزوداشت، زل زده بودحوری که ا  

ام نگاهشوازش گرفت وبه احتشاشارۀ احتشام به خودش تازه   

 چشم دوخت.

رویی اب ه بودکیاراد که ازپررویی احتشام خوشش نیومد  

: ستوده.افتادباالانداخت وبا اخم بین حرفش   

کیاراد کرد اما احتشام روبه ستوده  ستوده نگاهی به این واکنش  

منگفت:ستوده م زیباست ......من زنهایم ایرانی هستن.......  

 زنهای ایرانی دوست داشت.

 درهمین بین،یکی ازخدمتکاران اونجا پیش اومد وبه زبان عربی 

کرد واونا خطاب به احتشام چیزی گفت که احتشام روبه مهمانها  



 رودعوت به طرف میزغذا کرد.

 ستوده همچنانکه نگاهش به دنبال حوری بود با بقیه به طرف 

و قعیت مناسب بود که تنهاپی یه مومیزرفت وبی صبرانه در  

 دورازنگاه اطرافیان باهاش صحبت کنه....به دورمیزکه چیده 

زن ازغذاهای متنوع ورنگارنگ بود،نشستن. احتشام روبه دو  

 خدمتکارکه درچند قدمی میزوایستاده بودن،کرد وبه زبان عربی 

دستشون جلودستورانه چیزی گفت ودوزن عرب با جام شراب تو  

ی مهمانان کردن.....کیاراد توایناومدن وشروع به ُپرکردن لیوانا  

  انگلیسی اززن خواست شب تمایلی به نوشیدن نداشت وبه زبان

  لیوانشو پر ورش نشده بودولی زن که متوجه منظبراش نریزه 

 کرد.

: کیارادخان فقط بلد است زبان مادریش را...حرف شما احتشام

 نفهمید.

 کیاراد بدون اینکه چیزی بگه درجوابش سری تکان داد.

 احتشام پرسید: چرا نمی نوشید کیارادخان؟

 کیاراد: همینطوری...امشب میل ندارم.

: کیارادخان اینجا است مثل ام ازروی شیطنت با طعنه گفت احتش  

نیست. مهمخانۀ خودتان اگرکاری وخطایی کردید مثل آن شب،  



حرفایی که بین ستوده که نگاه وحواسش به حوری بود متوجۀ   

درحالیکه کیاراد متوجۀ اشارۀ مستقیمششون شده بود ونشد   

 به اون شبوشده بود شبی که کنار پنجره لب ستوده روبوسیده 

کرد. د تواَم ازاعتراض به احتشامد...نگاهی تنبو  

  خبر کیوان که بیون توجه به نگاهش روبه بقیه کرد.احتشام بد

  دونم؟! چیزی شده من نمی پرسید: کدوم شب؟ ازماجرا بود،

 احتشام باپررویی جوابداد: کیارادخان خودش می داند.

گفت: ولی من نمی دونم ازچی حرف می زنی.کیاراد خیلی جدی   

، لیوانوازلبش پایین آوردوباهمونوشیدن کمی مشروباسما بعدازن  

میشد، لهجۀ شیرینش درادامۀ حرفشون که داشت به بحث کشیده  

و  گفت: من فقط می دونم که کیارادخان ازیه مشروب شیرین  

 خوشمزه اُفتاد.

 احتشام: شیرین تروخوردنی تراززبان تونیست!

 اسما درجوابش لبخند شیرینی زد وکیوان بدون اینکه اعتراضی 

که داشته باشه غذاشوخورد....ستوده ازنگاه مستقیم احتشام  

ا خورد بود ولی چشماش ازش تکون نمی صحبتش با کیوان ب  

رشوازبشقابش بلند نمی کرد.حالتی معذب س  

انگارداشت اعصابش بهم می ریخت که کیاراد کمی نگذشت،  



با  تشام که مراعات وجودشونمی کردازنگاههای بی پروای اح  

سیگار،کنار  قب بلند شد وبه بهانۀ کشیدنکشیدن صندلی به ع  

وگفت: جمیاله درغیابش احتشام روبه ستوده کرد استخررفت ک  

کیارادخان شما چرا می کند همچین؟!....  

نگاهی گذرا به احتشام توده که نمی دونست چی جوابشو بده س

 کرد وبا صدایی پایین گفت: نمی دونم.

: توجدیش نگیراحتشام.کیوان  

کمی بعد، حوری اشاره ای به ستوده کردوبا عذرخواستن ازجمع 

 بلندشد.احتشام جویا ازاین حرکتش شد.

: کارضروری دارم.حوری   

، ستوده مثل حوری به بهانۀ حوری تا خواست اونجا روترک کنه  

ازاونجا شد وبعد ازفاصله گرفتندستشویی رفتن با حوری همراه   

 ستوده ناباورانه گفت: باورم نمیشه که تورو دوباره دیدم!

توچشمای تیزش دنبال نودورشدنشوکیاراد سیگاربه دست ازپشت 

 کرد.

 ستوده: تو واقعاٌ زن  این مرد عرب شدی؟!

توچه موقعیتی  هحوری: توچی می گی دختر؟!فکرکنم یادت رفت  

  خودش مرتبه به شرف این بی شرف که منوزنبودیم...االن صد 



م.نبود زیرچند تا عرب باید می رفت وگرنه معلومکرد   

 ستوده: پس چرا دیشب توجشن ندیدمت؟

  داشتم، حوری: جشن دیشب،جشن اینا بود؟..خون ریزی شدید

  ارزه یکی که سرش به تنش میبا تویاربود و دخترحداقل شانس 

 قسمتت شد .

رش به تنش نباشه مرتیکه عوضی.ستوده: می خوام س  

 حوری: بهش نمی خوره به زورباهات  خوابیده باشه!

 ستوده: من باهاش نخوابیدم...یعنی خودم نخواستم.

حوری: مگه میشه!...نمی دونم چند هفته گذشته ولی تواین مدت 

 تواتاقشی،تورختخوابشی باهات کاری نکرده؟!

می خواست. ستوده: گفتم که خودم نخواستم وگرنه حیوان  

وایستاد ومعترض این حرفش بعدازپشت سرگذاشتن پله ها،حوری  

خوراکش اون نمی خواست وگرنه برای چند دقیقه :احمق،شد  

 میشدی!

ست حق به جانب واکنشی به به عقب برگشت وتاخواستوده   

زراه دورمتوجۀ نگاه کیاراد به خودن بده یکدفعه احرفش نشو  

کیاراد ویواشکی به حوری گفت:شون شد که به سوی دررفت   

کنه بریم داخل.داره نگاه می  



داخل شد.حوری نگاهی به عقب کرد وبعد به دنبال ستوده   

  ستوده حق به جانب گفت: تونمی دونی اون چه حیوونیه من با

  نجات مظلوم نمایی تاحاال تونستم خودموازدستش گریه وزاری و

 بدم.

اده که براش ُرخ داده،افتانگاربه یاد اتفاقات تلخی که حوری   

  عربه وحشی ترازاین : آخه احمق،ازناراحتی صداش بلندترشد

ازم خون می رفت یست که،باوجوداینکه ماهانه بودم وداشت ن  

 باهام خوابید....لعنتی داغونم کرد برای جند روزخون ریزی

شدید داشتم اصال" هم به آه وناله م توجه نکرد وبه زورباهام 

 خوابید.

بهش نگاه می کرد: چرا فرارنکردی؟!ی ناباورباستوده که   

قوال با:وری پوزخندی به سؤالش زدح که بیرونه کجا  ییاین َنر   

  کشور اصال" گیرم فرارمی کردم تواین......می تونم فرارکنم

 غریبه دست به دامن کی می شدم،ازچاله می افتادم توچاه.

: بدترازاینم هست مگه؟!ستوده  

 حوری به طرف جلوحرکت کرد وگفت: هست...یه شب زیراین 

که تا بری شب بعدی زیراون یکی،دختربرودعا به جونش بکن  

 حاال گذاشت دختربمونی .



الش رفت وتواین فکربود قول ووعده ای روکه ستوده به دنب  

ن بذاره یا نه...یکدفعه حوری ازکیاراد بهش داده باهاش درمیا  

چیه،ساکتی؟سکوت طوالنیش پرسید:   

: اگه راه برگشت داشتی برمی گشتی ایران؟ستوده  

حوری پشت دردستشویی وایستاد وروبه ستوده ناامیدانه گفت: 

 خواب وخیالوبذارکناربیا برودستشویی توبکن.

 ستوده : من دستشویی ندارم.

 حوری: پس تا اینجا اومدیم یه آبی به دستم بزنم.

کدفعه به عقب برگشت حوری دروبازکرد وتاخواست داخل بره ی  

 وگفت: کاش حداقل زندگی طوری برام رقم می خورد....

روداروجیگراما با همین وضع مالی نصیبم میشد ولی   یه َمرد  َبر 

طرفویه چیزی بهت بگم هوای خودتو نگه دار بدجوری  چشم   

 گرفتی.

 ستوده: غلط کرده.

حوری: ازمن گفتن بود...دودستی بچسب به این پسرجیگره 

رنه یکدفعه دیدی زن چهارم احتشام شدی.وگ  

،داخل دستشویی شد ودروتوروی حوری بعدازدادن هشدارش

 ستوده بست.



  ......اومدنحوری وستوده  بازشدن درساختمان، کمی بعد،با

نگاشوازپله ها پایین اومد و کیاراد وکناراستخرنمی دید که ستوده،  

  دور وبه به بقیه دوخت که میزناهارخوری روترک کرده بودن

درپی نزدیک  نبود که مولی کیاراد اونجاپذیرایی نشسته بودن میز  

 شدنشون،احتشام بلند شد وجلورفت روبه ستوده گفت: کیارادخان 

 هست درماشین منتظرشما.

اصال" دوباره می  ی دونست حوری ودیگه کی می بینه،ستوده نم  

که تنگی نگاهی توچشمای حوری کردازروی دل......؟بینتش  

  بیشتر جمیال راببینم : نگذاشت شما،احتشام دستشوجلو ُبرد وگفت

دوباره خواهم دید. ازاین،اما بازوقت است وشما را  

کردکه تمایلی به دست دادن بااحتشام نداشت کمی درنگ ستوده   

از وبعد به دست دادن،به اجباردستشوجلوبردودرپی اصرارش   

فشردن دستش  ااحتشام بخواست دستشوعقب بکشه  دست دادن تا  

ستوده زد.مانعش شد وبوسه ای پرحرارت روی دست  تودستاش  

تستوده ترسیده دستشومحکم ازدستش بیرون کشید وازخندۀ شیطن  

  بگه سریع بدون اینکه چیزی واراحتشام که ترسش بیشترشده بود

د وبابرداشتن قدمهای بلند به طرف ماشین،ازرواونجا روترک کر  

کشید انگارهنوزگرمی دستشوروی دستشناراحتی چند بارمحکم   



عدازپشت سرگذاشتنلبشوروی دستش احساس می کرد.....ستوده ب  

وسوارماشین شد.باغ،قدم روی سنگ فرش گذاشت   

اراد باابروهای درهم رفته بدون کوچکترین نگاهی به ستوده کی  

 ماشین وحرکت داد وازدروازه خارج کرد وبعدازطی کردن 

ه تلخ وحق به جانب گفت: تو با اون مسافتی ازخیابان یکدفع  

 دختره چه غلطی داشتی می کردی؟

  واز ،حوری روتوپنجۀ احتشام می دیدستوده که بخاطرداداشش

 ترس اینکه برای نجات خودش ازاین جهنم نتونست کمکی به

 حوری بکنه حالش دگرگون واعصابش برهم ریخته بود ازروی 

بد برخورده بود نگاهیکه خیلی بهش لج جوابشونداد وکیاراد   

: کری مگه؟توهین آمیزصداشوبلند کردکرد و با لحنی تند وبهش   

درمورد  هینش،ستوده مثل خودش تندوتیزگفت:این تودرپی   

اون دخترۀ بیچاره تودست اون عرب که باعث شدکیوان داداشت   

 وحشی بیفته ومن تودست تو...

وتهاجمی دستشوتمام ماشین وکنار زد یکدفعه کیاراد باعصبانیت   

بلند گفت: ستوده روبازکرد وعصبی باصداییُبرد ودرسمت جلو  

.پایین وهرجا دوست داری لشتوببرن بروازماشی  

ترسید وازپیاده  ازاین حرکت غیرمنتظره وخشونت آمیزشستوده   



شب م اون وقتاون شدن ازماشین وقدم گذاشتن توکشورغریب،  

زجاش تکون بیفته ا به دست بدترازاونوحشت داشت که مبادا   

این کارو وقتی جرأت :وبست وگفتنخورد که کیاراد محکم در  

 نداری،خفه شولعنتی ...

  آلودشو ستوده خاموش چشمای اشک.کیاراد ماشین وحرکت داد..

 آلودشوازپشت قاب جلوی ماشین به مسیرراه دوخت وباسرازیر

ش که صحبت ازشکسته شدن غرورش و اشدن اشک ازچشم  

روی داد سریع دستی می داشت گلوشوخفه میکرد،بغضی که   

تا  پنجرۀ کنارش برگردوندطرف شوبه ش کشید وروهاونه گ  

اراد بدون کوچکترین نگاهیکی.....کیاراد متوجۀ حالش نشه ...  

همچنان باابروهای بهم فشرده ماشین وراند.بهش   

 ساعتی بعد،بابازشدن دروازه،ماشین داخل شد وجلوی ساختمان 

  پیادهگفت: یتلخباازماشین پیاده بشه  بدون اینکهکیاراد.کردتوقف 

 شو برو تو.

صدای سگها که ازته باغ به گوش میستوده ازماشین پیاده شدواز  

به اجبار رسید،وحشت داشت واین به خوبی توچهره ش دیده میشد  

انگارپارس سگها که بلند شدن صدای پله ها رفت ودرپی سمت   

یه لحظه باالی اما ه ها باال رفتسریع ازپل نزدیکترشنیده میشد  



عقبنگاهی به ماشین که عقب،ومان وایستاد جلوی در ساختپله ها  

بعد تا روشوبرگردوند وکرددرحین رفتن به سوی دروازه بود،  

گرفت وستوده  رفت وهمه جا روتاریکی مطلق فرایکدفعه برق   

مسیرنورماشین که تا چند توترسیده به عقب برگشت وپشت در  

روشنایی میداد،وایستاد .قدمی شو  

 کیاراد ماشینونگه داشت وبه ستوده نگاه کرد که تونورماشین 

 وایستاده وترسیده ومظلوم بهش چشم دوخته بود.......کیاراد

 یکمرتبه ازخارج کردن ماشین ازدروازه منصرف شد وعصبی 

به سمتماشینوتوده،درونش بالعنت فرستادن به س یاین دگرگوناز  

  وازپله ها باالجلو حرکت داد وزیرپله ها نگه داشت وپیاده شد 

 رفت وموبایلوازجیبش درآورد وبه طرف دررفت.

کیاراد باروشن کردن نورموبایلشستوده ازجلوی درکناررفت.....  

جلوی انداختن نور با وداخل شد وبدون گفتن چیزیازکرد دروب  

دنبالش ستوده سریع بهبلند برداشت...پاش به سوی پله ها قدمهای   

تومسیرراه کیاراددسترسی نداشتن به نورموبایل که رفت وبخاطر  

بازوی کیاراد وگرفت که باال رفتن ازپله ها واسش سخت بودبود،  

چیزی ومواجه شدن با خطری،ازودرمواقع فرارکیاراد این حرکت،  

عکس  احساس شوقلقلک میداد اما بدون اینکهکه ازش می دید   



  بده از پله ها باال رفت وبا رسیدن  العملی ازحس نهفته ش نشون

ستوده دستشوازدوربازوش پایین انداخت وبه دنبال جلوی دربه   

 کیاراد داخل اتاق شد.

اررفت وموبایلوبه طرف ستوده کیاراد به سوی روشنایی روی دیو

گفت: بیا اینو واسم نگه دارتا اینوروشن کنم. یتلخباوُبرد  

ایلوازدستش گرفت ونورشودرجهت ستوده سریع جلورفت وموب  

کردوروشن ر..کیاراد روشنایی ..ای کیاراد نگه داشت.دست  

ازدست ستوده گرفت وبدون اینکه چیزی بگه به وبعد موبایلو  

اونم ازتنها موندن تواین خونهکه ستوده .....سوی دررفت...  

واهمه داشت قبل ازخارج شدنش یکدفعه گفت: توتاریکی خیلی   

 من تنها تواین خونه نمی مونم.

بکنه ازاتاق بیرون رفت مکثی روی حرفش  کیاراد بدون اینکه  

بازشدوازپشت سردروتوروی ستوده بست اما دقایقی نگذشت در  

رف وکیاراد داخل شد وبدون اینکه به ستوده نگاهی بندازه به ط  

ازجیبش  سیگاروفندکشو ودرآورد وپاکتکاناپه رفت وکتش   

 برداشت وکتوروی کاناپه انداخت وبه تراس رفت.

ش به دنبال کیاراد بود بعدازاینکه مطمئن ستوده که همچنان نگا  

سوی شد می مونه واونوترک نمی کنه ازجاش حرکت کرد وبه  



اخواست برای عوض کردن برداشت وتازکمد ولباسشو کمد رفت  

وپشت درکمد شد یکدفعه ازاین کارمنصرفه به حمام بر لباسش  

ی شت تراس رفت وازپشت درشیشه الباسشوعوض کرد وبعد پ  

  داشت سیگارمیکشید کردهدقایقی به کیاراد نگاه کرد که پشت 

د که ....ستوده احساس ناآرامی وسنگینی زیرشکمش می کر..  

کاناپه نشست وبا جمع کردنازجلوی درفاصله گرفت ورفت رو  

 پاهاش،آروم دستشوروی شکمش کشید وکمی بعد سرشوروی 

 کاناپه گذاشت.

 صدای موبایل کیاراد ازکتش بلند شد...کیاراد داخل اتاق شد وبه 

جیبطرف کاناپه رفت ونیم نگاهی به ستوده کرد وموبایلشواز  

الو...  کتش دراورد وبالمس صفحه ش،کنارگوشش ُبرد وگفت:  

خیله ُخبچطوری؟....االن.....خوبم....توپدرام تویی....آره من   

 پس گوشی وقطع کن.

بالحنی سرد به آورد وروی میزگذاشت وکیاراد موبایلوپایین   

تخت.ورواگه خوابت می یاد برستوده گفت:  

وبه عقب شوبرداشتخم شد وکیف لپ تاپکیاراد درکمدشوبازکردو  

کیفوروکه جلورفت وت وستوده روهنوزروی کاناپه دید برگش  



مگه؟...   : با تونیستممیزگذاشت وروکاناپه نشست وآمرانه گفت

تخت .پاشوبرورو  

داشت  ستوده بدون اینکه سرشوبلند کنه چشماشوکه ازدرد ضعیفی

د،بازکرد وگفت: من اینجا راحتم.بسته میش  

 کیاراد: تو تا صدامودرنیاری حرف گوش نمی کنی...پاشوببینم.

رازروی کاناپه بلند شد وبه ستوده بادرهم کردن ابروهاش به اجبا  

میکرد طرف تخت رفت ودرحالیکه احساس خیسی توشورتش  

 بخاطرنداشتن برق،لبۀ تخت نشست......کیاراد لپ تاپ وازکیف 

ولپت تاپو به درآورد وروی میزمقابلش گذاشت ودرشوبازکرد  

ب کم وصل کرد...کمی بعد   تومانیتور باپیدا شدن تصویرشاهینو 

کیارادخان!...برو  بلند شد: چرا محیط تاریکه،صداش ازسیستم   

 المپوروشن کن تا صورتتوخوب ببینم.

: برق رفته.کیاراد  

دلت تنگ ....تودلمون واسۀ چهرۀ ماهت تنگ شده .پدرام: پسرما 

؟نشده  

: چرا...آلمان چه نی به سرش داد کیاراد لبخندی زد وتکو

 خبر؟خوش می گذره؟

ازدرد پشت بلده! و ستوده تودلش گفت سگم لبخند زدنم

 کمرش،پاهاشو باال کشید وروی تخت به پهلودرازکشید.



اره بد نیست....راستی تحویل سال اگه سرمای اینجا بزپدرام: 

 اینجایی،به بروبچه ها هم گفتم .

 کیاراد: حاال کوتحویل سال!

 پدرام: منظورم کریسمسه،حدود دوماه دیگه ست....نه نیار 

خیلی مشتاق دیدنته ....به عشق توناراحت می شم....کتی هم   

 داره ازایران می یاد.

 کیاراد: کتی دیگه کیه؟

 پدرام: تو که حافظۀ خوبی داشتی...کتی،فامیل دورم،پارسال 

عشق تودودستیبه شوکریسمس باهم آشنا شدید بعدشم دختریتو  

.تقدیمت کرد  

کیاراد حق به جانب گفت: می خواست نکنه...خودش خواست به 

ش تورختخواب که!زورنبردم  

تو  ...اتفاقا" به امید رسیدن بههپدرام: بابا دختره چیزی نگفت

  مونده.

  

  واکنشش،جوابشو پدرام که ازاینکیاراد درجوابش پوزخندی زد..

اهل ،ادامه داد: منم همینوبهش گفتم که این کیارادخانگرفته بود  

 عیال وارشدن وخودشوبه یه چیزی بند کنه،نیست.



بگذریم ازاین حرفا،ازخودت بگو.کیاراد:   

 ستوده که به پهلودرازکشیده بود ودستشوروی شکمش قرارداده 

  شد. بود باشنیدن حرفاشون دوباره شخصیت کیاراد واسش تیره

داحافظی کرد وبا تکیه ازپدرام خکیاراد بعدازکمی صحبت کردن   

   دوخت که شوبه سقفدادن سرش ازپشت به تکیه گاه کاناپه نگا

  از قبلستوده برق اومد وکیاراد سرشوبلند کرد ونگذشت، یقیدقا

طرف دستشویی بهتخت پایین اومد وبلند شدن کیاراد سریع ازرو  

و  این حرکتش نشده بود نگاهی بهش کردکه متوجۀ کیاراد رفت   

کردوبه ساعت دیواری ی کاناپه بلند شد وروشنایی وخاموشازرو  

د،نگاه کردوبه طرف کمد لباساش رفت که یازده شب ونشان میدا  

دراومدودرحالیکه برای دوباره که درهمین بین ستوده ازدستشویی  

  به سریع به سوی کمد رفت و رفتن به دستشویی عجله داشت،

جعبه شورتی برداشت وشروع به  توای زانونشست وبین لباسه  

احساس  ا کرد انگاردنبال چیزی بود که باروکردن لباسهوزیر  

ن سنگینی کیاراد باال سرش دستشوعقب کشید وبلند شد وکرد  

سشگرش بدون اینکه به کیاراد نگاه بکنه که اونوتوچشمای پر  

  دستشویی رفت. به طرف دنبال می کرد،

 کیاراد که متوجۀ کاراش نمی شد ابرویی باال انداخت وجلورفت 



  وبه ولباسشودرآورد وطبق عادت همیشگی ش شلوارک پوشید

لوبازکرد طرف کانا په رفت وجلوی لپ تاپش نشست وصفحۀ گوگ   

دوباره به وبا دراومدن ستوده ازدستشویی نگاهی بهش کرد و  

 صفحۀ لپ تاپ چشم دوخت.

 ستوده درد زیرشکم داشت وبرای اینکه برای عوض کردن لباس 

تختم به طرف اره به دستشویی نره باقدمهایی آروزیرش دوب  

احساس کردن خیسی شورتش  بادوباره و رفت ولبۀ تخت نشست   

اینکه تختخیسی شورتش بیشترشد وبخاطرنشست که به پهلو  

 کثیف نشه بلند شد ووایستاد ....کیاراد که ازکارای سؤال 

 برانگیزش،اعصابش داشت بهم می ریخت یکدفعه اخم

 کرده نگاهشوبهش دوخت وتند پرسید: توچته امشب؟!

ده به قیافۀ خشن ستوده وایستاده سرجاش باچهره ی رنگ پری  

 کیاراد نگاه کرد وبه اجبارگفت: من نواربهداشتی می خوام.

خت وحق به جانب گفت: من کیاراد ُکفری وناباورابرویی باالاندا

شب این کوفتی روازکجا بیارم.این وقت   

کیاراد درپی این اعتراضش،ستوده ساکت بهش نگاه کرد که   

وبه مانیتورجلوش نگاه کرد امادقایقی دروشوازش برگردون  



نگذشت ازنگاه مستقیم ستوده که همچنان سرجاش وایستاده 

 بود،برزخ گفت: همونطوری واینستا منونگاه کن. 

رای تمیزکردن ازش گرفت وبه سوی کمد رفت وبستوده نگاهشو  

  شد و یه شورت دیگه برداشت وداخل دستشوییلباس زیرش 

اشک ریخت وچندتادستمال کاغذی  ده،بخاطربدبختیش بغض کر  

دراومد که  ستوده ازدستشویی..برداشت وشلوارشوپایین آورد.....  

م برای اینکه دوباره مجبورنشه آروم،آرووتواتاق ندید و کیاراد  

به طرف تخت ستشویی برهد برای عوض کردن لباس زیرش،  

زیرشکمش ردوازدائم رفتن به دستشویی دبه پهلودرازکشیدورفت   

شروع به مالش دادن زیر م کردنشبرای آروکه بیشترشده بود   

 شکمش کرد.

با ساک دستی ازچند تا نواربهداشتی کمی بعد،دربازشد وکیاراد   

اینمبیا خت انداخت وگفت:ت ....ساک ورویتودستش داخل شد  

 کوفتی که می خواستی.

ماشین وروی میزگذاشت ئیچبه طرف میزتوالت رفت وسوکیاراد   

  پاشو برونگاهی کرد وگفت: آورد وازآینه به ستودهوپیراهنشودر

یکی ازاون کوفتی ها روبذارتا تخت وکثیف نکردی!   



زقیافه ش معلوم بود درد داره به اجبارازروی تخت ستوده که ا

 پایین اومد ونواربهداشتی برداشت وداخل دستشویی شد.

اتاقوخاموش کرد وروی تخت رفت برق  کیاراد شلوارک پوشیده،  

سرش،وملحفه رو روی خودش کشید وبا قراردادن دستش زیر  

دن کیارادستوده ازدستشویی دراومد وبادیشوبه سقف دوخت...نگا  

  کیاراد با کاناپه بره یکدفعه روی تخت،تاخواست به طرف

گفت: شورشودرنیار بیا همینجا بخواب.عصبانیت   

ش ااونوباتوهینی دونست بخوادازحرفاش سرپیچی کنه ستوده م  

شکمشزیرازدرد م انجامش بده وازطرف دیگه تامجبورمی کنه   

بدون اعتراضی به طرف  که توان مقابله کردن باهاشونداشت  

  تخت دراز یاراد با فاصلۀ زیاد لبۀکتخت رفت وپشت کرده به 

پاهاشوجمع کرد ودستشوروی شکمش گذاشت.کشید وازدرد  

: نترس نمی خورمت یه ذره یاراد زیرچشمی نگاهی بهش کردک  

 بیا اینورتر...ملحفه هم بکش روت.

کمرروی خودش  ملحفه روتا ستوده بدون تکون خوردن ازجاش   

  دست این حالت بهش تهوعتوکشید وازدرد که شدیدترشده بود و

 میداد دستشوازروی شکمش برداشت وپاشوتا شکمش جمع کرد 

سرشو موهایکوچکترین صدایی ازش بلند نشه نکه وبرای ای  



 تومشتش گرفت.

ه گفت: چشماشوبازکنه معترضان کمی بعد،کیاراد بدون اینکه  

 اینقدرتکون نخوردیگه دختر.

  در، در پشتبود...با بلند شدن صدای تقه ای به روزبعد،ظهر

ه سوی ستوده که روی تخت خواب بازشد وریحان داخل شد وب  

زد: وقت ناهاره.رفت وصداش بود،   

دید وبخاطرخون ستوده چشماشوبازکرد که ریحان وباالسرش   

کنار م نشست وبعدازکمی درنگ سرجاش باریزی شدید،آرو  

 زدن ملحفه ازروی خودش،تاخواست ازتخت پایین بره یکدفعه 

وکه ریحان ی شدن روکش تخت شد وهول کردهۀ خونمتوج  

خانوم؟!: ریحان ن می رفت،صدا زدداشت ازاتاق بیرو  

نشده  رگشت ودرحالیکه متوجۀ دلیل نگرانیشعقب بریحان به   

که ازنگرانی داشت ،جلواومد وجویا ازکارش شد. ستودهبود  

: من ره کردن به خون روی تخت گفتشاا باگریه می افتاد به 

 حاال چیکارکنم؟

ربه چهرۀ نگران ریحان نگاهی به لکه های خون کرد ومعنی دا  

  برای متوجۀ منظورنگاش شده بودکه ستوده .ستوده چشم دوخت



ای همین تخت خونی فع سوء تفاهم سریع گفت: ماهانه شدم برر

 شده.

 ریحان: توبرودستشویی تا من روکش تخت وبیارم وعوضش کنم.

: من می مونم تا شما بیای...شاید یه گفت  ستوده همچنان نگران

 نفربیاد .

ارادخان ناهارنمی گفت: کیمنظورش شده بود، متوجۀکه ریحان 

 یاد.

 ریحان ازاتاق خارج شد......ستوده ازتخت پایین اومد وبه طرف 

   رفت وشلواروشورت ونواربهداشتی برداشت وداخلکمد 

 دستشویی شد......کمی بعد،ستوده ازدستشویی دراومد وبادیدن 

 کیاراد تواتاق هول کرده سرجاش وایستاد ونگاهشوبه ریحان

م گفته بود نمی یاد که...وای اگه دیده دوخت وباخودش گفت)به

 باشه!(

  رفت... ریحان بعدازعوض کردن روکش تخت ازاتاق بیرون

 ستوده نگاهی به کیاراد کرد که پشت کرده درحین نگاه کردن 

ونشه روبرای اینکه باهاش رودربه لباسهای کاورزده ش بود   

فت وبعدازبرداشتن قدمهاین رسریع به دنبالش ازاتاق بیرو  

پوزش  ا ریحان همپا شد وازبابت زحمتی که بهش داده بود،لند بب  



خانوم : ریحان ها مردد پرسید روی پلهقدم گذاشتن  خواست وبا  

 ...کیاراد که متوجۀ این موضوع نشده؟!

: نمی دونم ولی کیارادخان چیزی نگفت.ریحان  

به دنبال ریحان ازپله ها پایینشونگرفته بود جواب سؤالستوده که   

حلیمه نگاهچارچوب درآشپزخانه وایستاد وبه ریحان وت وبین رف  

سرپا واینستا بروبشینکرد که صدای کیاراد وازپشت سرش شنید:  

به کیاراد نگاه کرد کهستوده با حالتی جاخورده به عقب برگشت و  

  منظوراین   الیکهرفتن به سوی درخروجی بود ودرححین در

  دورشدنشوتوچشماش تعقیب کردقی برای دقای حرفشونفهمیده بود

آب زرشک صدای حلیمه روشوازش برگردوند که با لیوان وبا  

روبروشد .   

 حلیمه: تا اینوبخوری ما میزومی چینیم.

  ناهار ستوده آب زرشک وگرفت وتشکرکرد وپرسید: کیاراد

 نیستش؟

 حلیمه: هیچکی نیست .

 کمی بعد،ستوده به طرف میزناهارخوری که توپذیرایی بود،رفت 

صندلیونگاهی به چیده های روی میزکه برای یه نفربود،کرد و  

ب کشید ونشست وبرنج توبشقابش کشید وکمی خوروشت که وعق  



یه قاشق برنج ایرانی به نظرمی رسید،روی برنجش ریخت وبعد  

   ه به باغوخوروشت توی دهنش گذاشت ونگاهشوازپشت شیش

افتاده بود سخت دوخت ودرحالیکه توتنهاییش به یاد خونواده ش  

 دلتنگشون شد.

 ساعت حدود پنج بعدازظهربود...ستوده بخاطرماهانگیش بی 

 حوصله روی تخت درازکشیده بود ودرخواب وبیداری به سر

  درچشماشو تپش ای به ضربه با صدایکمی نگذشت که می برد 

سرجاش نشست .دیدن ریحان  بازکرد وبا  

اومد ولیوان آب زرشک وروی پاتختی گذاشت.ریحان جلو  

: ریحان خانوم دیگه الزم نیست،بهترشدم.ستوده  

 ریحان: کیارادخان گفته.

ریحان : رف دربره ستوده صداش کردریحان تاخواست به ط

می تونم ازتون چیزی بپرسم؟خانوم   

: بپرس.ریحان  

فاصله می گیرید؟...انگارهمش می خواید ستوده: چرااینقدرازم 

 ازم فرارکنید.

 ریحان: فقط نمی خوام واسم دردسربشی.

دردسرنمی شم.ون ستوده: من برات  



: اگه کاری داشتی،چیزی خواستی بیا پهلوم.ریحان  

خواد زیاد باهاش هم صحبت متوجه شد نمی ستوده ازاین حرفش   

گفت: باشه.ادامه نداد ودریه کلمه حرفشوبرای همین  بشه  

  وازکارایریحان اتاق وترک کرد.ستوده به آب زرشک نگاه کرد

میکنه وگاهی کیاراد متعجب بود که گاهی باتندیش،غرورشو ُخرد  

میکنه....لیوان آب زرشک وبرداشت وبه اینطوری بهش توجه 

 دهن برد.

 شب شد. ستوده ازخواب بلند شد واتاقوتاریک دید که ازتخت 

شن کرد ونگاهی به ساعت روی دیوارکهپایین اومد وبرقورو  

کرد وباخودش گفت)چقدرخوابیدم(به  حدود نه شب ونشون میداد،  

  شد.... سوی کمد رفت ونواربهداشتی برداشت وداخل دستشویی

 کمی بعد ستوده ازدستشویی دراومد وبه طرف آینه رفت ودستی 

ضربه ای به پشت به موهاش کشید که درهمین بین با وارد شدن  

،دربازشد وحلیمه داخل شد وگفت: وقت شامه .در  

 ستوده به دنبال حلیمه ازاتاق خارج شد وازپله ها پایین رفت 

 وداخل سالن پذیرایی شد وکیاراد وتنها نشسته به دورمیزناهار

و  جلورفت وسالم کرد وصندلی وعقب کشیدخوری دید که 

 نشست.



  رفت ها باالازجاش بلند شد وازپله  ازخوردن غذاش، کیاراد بعد

ماشینشخارج شد وسوار شیک وآراسته ازساختمانوکمی بعد،   

داخل اتاق شد وتوتنهاییش برای دقایقی ستوده ..........شد ورفت  

روزکرده بود خواب زیادی که توبخاطرنشست و روی تخت  

 خوابش نمی یومد بلند شد وکنترل تلویزیون برداشت وتلویزیون 

چند بارکانالهای عرب با کنترل وروشن کرد وروکاناپه نشست و  

  و بی حوصله کنترل وکنارگذاشتدر آخرکرد ووپایین  یوباال 

افتاده بود وتا روزبرگشتن  به یاد خونواده ش دوباره درحالیکه  

باید صبرمی کرد چهره ش غمگین شد وروی کاناپه به به ایران   

صفحۀ تلویزیون دوخت وازدلتنگی و بهشوونگا پهلودرازکشید  

جمع شدن اشک توی چشماش،قطره  باموقعیتی که توش بود   

سرازیر شد. گوشۀ چشمشاشکی از  

  

  وخودشو گذشت...شب بود وستوده تنها تواتاق نشسته بود یه هفته

داخل با تماشای تلویزیون مشغول کرده بود....دربازشد وحلیمه  

 . شد وگفت: وقت شام   

که ن پله ها ستوده ازاتاق بیرون رفت وبعدازپشت سرگذاشت  

سالن شد بی خبرداخل سروصدا وشلوغی واضح ترشنیده میشد   



هول  یدن احتشام که هیچکدوم اززناش همراهش نبودن،و با د  

تا د وبینشون ندیدکیارادرحالیکه  کرده سرجاش وایستاد و  

میزبلند شد وبه  یکدفعه احتشام بادیدنش ازپشترگرده خواست ب  

جمیال.سمتش رفت وگفت:اهال"وسهال"   

می خواست برای  تاستوده ازترس با نزدیک شدن احتشام   

قرارگرفتن در مقابلش احتشام با میزبره ه سمتفرارازدستش ب  

  کیاراد، مانعش شد وبدون اینکه به ستوده آمادگی بده درغیاب

 ستوده روتوآغوش پرهوسش گرفت.

موفق که ش دربیاره خودشوازچنگالدرتالش بود زدهستوده وحشت  

رو ازشهوت بوسه ای که انگارداشت میخوردش واحتشامنشد   

رای نشستن دعوت گونه ش زد وبه میل خودش ولش کرد واونوب  

رفت. شصندلی کرد وبعد خودش به طرف  

م بدنش برای لحظه ای بی حس شده بود ستوده که ازوحشت تما  

ه به تنش اُفتاده بود باصدای کیوان ازسرجاش حرکت  وَرعش 

وکرد وگنگ وگیج به طرف میزرفت وصندلی وعقب کشید   

 نشست وبدون اینکه سرشوبلند کنه برای اینکه سریع اونجا رو

 ترک کنه کمی غذا توبشقابش کشید وهمچنانکه سنگینی نگاه 

....احساس می کرد به زورازغذاش خوردخودش وو راحتشام   



وردن ستوده سریع غذاشوتموم کرد وبدون تملقی درجمع شون باآ  

حرکتش این وبی توجه به حرفای احتشام که مخالفبلند شدی عذر  

اونجا روترک کرد.بود   

همچین می  : این جمیال چرابا ناراحتی روبه کیوان کرداحتشام 

 کند.

 کیوان: ولش کن.

 احتشام: نه...دوست داشت جمیال توجمع باشد.

ستوده دروبازکرد وداخل اتاق شد وباابروهای بهم فشرده 

روی گونه ش کشید. شوازناراحتی محکم دست  

  تلویزیون درحین تماشایکاناپه ستوده نشسته رونیم ساعت بعد،

  درنگاشو به طرف پشت در،به بود که با وارد شدن ضربه ای 

از  توده ترسیده،احتشام داخل شد وسبرگردوند که بابازشدن در  

و یهبهش زد  شام لبخند شیطنت آمیزیاحتسرجاش بلند شد.....  

اومد وازنگاهش شرارت می بارید که گفت: جمیال چرا قدم جلو  

 تنها نشسته ای ...آمدم ببرمت.

قدمی به عقب برداشت بود که ستوده ازترس چشماش گرد شده 

گفت: من نمی یام . وباترس  



گه به انگارازوحشتش لذت می برد یه قدم دیکه احتشام 

ازمن؟: جمیال چرا می ترسی جلوبرداشت وخنده کرد  

هیچ ناجی برای اینکه ستوده که ازتنها بودن بااحتشام تواتاق و  

تودلش خدا،خدا کرد خودش نمی دید،داشت به گریه می اُفتاد   

وبادیدنن بین بابازشدن درکیاراد داخل شددرهمیرسه...بتا کیاراد   

احتشام دۀ ستوده،خشمگین گفت: آقایاحتشام تواتاقش وقیافۀ ترسی  

کنی ؟ اینجا چی کارمیتو  

ت: دیدم نیستید احتشام هول کرده به عقب برگشت وبه تظاهرگف

 شما آمدم ببرمش.

،بفرمایید کیاراد با اخم حرفشوقطع کرد:حاال که هستم

                 برید. 

    احتشام با پررویی لبخندی زد:پایین منتظرتان هستیم.

ازترس وچشمای ستوده که بارفتن احتشام کیاراد نگاه اخموشو ت

 اشک جمع شده بود،دوخت وپرسید: خوبی؟

عصبی بود درجوابش  وارد شده بود،ستوده که ازوحشتی بهش   

میریتو فرقی م میکنه مگه .... ازصبح  معترضانه گفت: برای  

بی دروپیکرول می کنی اگه االنم به موقع  تا شب،منوتواین خونۀ  

اُفتاد!معلوم نبود چه اتفاقی می  نمی رسیدی  



ه جانب وحق ببهش برخورده بودازجاش حرکت کردکه کیاراد  

اضافی نزن پس حرف سئولیتی درقبالت ندارممن هیچ مگفت:  

وروی میزتوالت گذاشت وشوموبایل ئیچسوکیاراد همچنان اخمو  

تخت انداخت ودرکمد وبازکرد.تیشرتشودرآورد ورو  

ستوده غمگین،قطره اشکی روی گونه ش غلتید وباتردید پرسید: 

قول ندادی منو برگردونی ایران؟! مگه بهم  

داشت ودرکمدومحکم بست ونگاه تندی بهش کیاراد حوله شوبر  

یه مصیبتکه تمام کاروزندگیموول کنم وازتوقول ندادم کرد:  

کنم.مراقبت   

کیاراد کمی بعد،…....داخل حمام شد ،کیاراد درپی این تندیش  

  باالکشیدنازحمام دراومد وبدون نگاهی به ستوده که صدای 

پشت  شنید بهمی  دماغش که صحبت ازاشک ریختنش ومیداد،  

پوشش بیرون ازپشت در،دراومد  درکمد رفت وکمی بعد با  

جلوی آینه وایستاد .و  

  دیدشسرمی ستوده با چشمانی گریان نگاهی به کیاراد که ازپشت

روشو بیرونازاینکه دوباره داره می ره ،کرد وغمگین ونگران   

ن سفیدشوبه تن کرد وکت ایتالیاییکیاراد پیراه....دبرگردونازش   

شست وبه شید ووجودشو ازادکلنروش پو شو به رنگ مشکی  



و  ئیچسو وبعددستش به موهاش حالت داد وباآینه نگاه کرد  

  پاشو،گفت: یتلخبا وبرداشت وبه طرف دررفت و موبایلش

 وقتی من رفتم دروقفل کن.

گفت: بلد نیستم.ی دلخورسرشوبلند کنه با  ستوده بدون اینکه  

: اگه پاشی بیای بهت می گم.گفت کیاراد معترضانه  

طرفش ش به به وبدون کوچکترین نگاهی ستوده به اجباربلند شد  

  بهم  رفت وکیاراد بی توجه به دلخوریش همچنان باابروهای

طرزقفل شدن دروبه وسیلۀ کارت بهش توضیح داد وبعد بافشرده   

  خیسش دوخت و شوبه گونه ومژه هاینگا کارت بطرفش، بردن

به قیافۀ خشن وجدیش برخالف توسینه ش  قلب برای لحظه ای  

کارتوازش بگیره دستشو خواست تا ستودهو به رحم اومدحالش   

رویه آبی به دست وصورتت گفت: نمی خواد،بعقب کشید و

 بزن،بریم بیرون.

 ستوده ازروی لجبازی گفت: من نمی یام.

: ازت سؤال ابرویی به باال ولحنی آمرانه گفت  باانداختنکیاراد 

 نکردم،گفتم می ریم.

کیاراد بلند شد که با لمس کردن  صدای زنگ موبایلدرهمین بین   

الو....کنارگوشش برد وبه سویی رفت وگفت:صفحه ش موبایلو  



مهیاد.....خالصه دارم می یام.تا یه ساعت دیگه اونجام   

که ازبودن احتشام توخونه حتی باوجود قفل بودن در اتاق ستوده   

کردلفن کیاراد،ازجاش حرکت وحشت داشت قبل ازقطع شدن ت  

کیاراد موبایلوپایین آورد وبه طرف ..وشویی شد........وداخل ر  

  نگذشت با هشوبه بیرون دوخت که کمیپنجره رفت وتوفکرنگا

ن)راه بیفت(به دن در،ازجلوی پنجره فاصله گرفت وباگفتبازش  

 طرف دررفت.

 ستوده: هنوزلباساموعوض نکردم.

فقط بیا.کیاراد: نمی خواد   

ازپله  پایین رفتن ودرحین نکیاراد دروبازکرد وازاتاق خارج شد  

باعث ید واینسروصدا ازداخل پذیرایی به گوش می رسها هنوز  

از  سریع به دنبال کیارادمیشد ستوده قدمهاشوتندتربرداره که   

شد ..ماشین ازدروازۀ باغ خارجساختمان بیرون رفت.......  

ساعت،  بعدازنیمرعت درمسیرخیابان فرعی شتافت که وبا س  

وایستاد.  گ لباس مجلسی ولوکسبزر ماشین جلوی فروشگاه  

درحالیکه دلیل  ستودهوستوده ازماشین پیاده شدن .....کیاراد   

داخل فروشگاه به دنبال کیاراد اومدن به اینجا رونمی دونست  

اومد وبااحترام روبه  جلو کی ازکارکنان فروشگاهی...شد .....  



اد بااشاره کردن به کیاراد به زبان عربی چیزی گفت وکیار  

نگلیسی امرشوگفت وبعد درپی زن که ازشون ستوده به زبان ا

 خواست به دنبالش برن،حرکت کرد وگفت: بیا دختر.

دنبالشون رفت وبعد زن چند ستوده همچنان گوش به فرمان به 

وتن مانکن بود وبهشون نشون داد.تاپیراهن مجلسی که ت  

که ساده کیاراد بدون اینکه ازستوده نظری بپرسه یکی ازلباسا رو  

لحظه .....زن برای چندانتخاب کرد.ترازبقیه به نظرمی رسید،   

اون دوروترک کرد وبعد باهمون لباسی که کیاراد انتخاب کرده 

ستوده داد.دست بود جلو اومد ولباسوبه   

ستوده به کیاراد نگاه کرد وحق به جانب گفت: من که لباس نمی 

 خوام.

کیاراد باانداختن ابرویی به باال درجوابش مدعانه گفت: یه کاری 

 نکن ازکرده م پشیمان بشم.

اگه  می دونست برزخش ستوده سکوت کرد و ونگاهازلحن تند   

ن جلوی دیگرووش جبهه بگیره اونو جل بیشترازاین بخواد  

وبالباس به طرف اتاق   دروشوازش برگردونمیکنه تحقیر

 پرورفت.

به دنبالش  همچنانکه رفتنشوتوچشماش تعقیب می کردکیاراد   

ه عقب برگرده داخل اتاق پروشد وبرفت...ستوده بدون اینکه   



درحالیکه لباس مجلسی توروی کیاراد بست وازناراحتی رود  

.بت کردنت بخوره توسرتمحروآویزمیکردُغرُغرکرد:  

یه  وپوشید وموهاشورورد ولباس مجلسی درآستوده لباسشو  

ش ُبرد وسعی کردتاشوپشت، روی شونه ش ریخت ودسیطرف  

باال بکشه اما این کارش برای دقایقی طول کشید که اسوزیپ لب  

کیاراد ازپشت دربلند شد: پوشیدی؟ صدای  

زیپ لباسشوباالبکشه جوابداد:  تا ستوده همچنانکه درتالش بود

 نه.

وبازنکردم.داد: سریع تا در هشدار کیاراد  

انی استرسش گرفت ونگاهی به درکرداین حرفش،ستوده ازنگر با  

  به جلووفرو دادن سینه ش ودوباره به تالشش ادامه داد وبیشتربا

کمرش ونزدیک کردن کتفاش به هم تونست زیپ  ولبردن ط  

شد وستودهبازبند سوتینش  که یکدفعه لباسشوکمی باال بکشه  

 نگران ترازقبل باخودش گفت: لعنتی!

مجبور بود زیپ پشت لباسشوپایین ستوده برای بستن سوتینش   

 بکشه ولی می ترسید دری که قفل نداشت بازبشه کمی درنگ

 کرد وچاره ای نداشت که زیپ لباسشوپایین کشید ودوباره صدای 

بلند شد: معترضانه ترازقبللفت کیاراد که استرشوبیشترمی کرد ک  



 تموم شد؟

گفت: نه هنوز.ستوده نگاه نگرانشوبه دردوخت و  

 کیاراد: یه کیسه تن کردن دیگه چقدروقت می خواد.

خفی کردن پشتش رد....ستوده برای مکیاراد باعصبانیت دروبازک  

دستشو گشت وبرای نگه داشتن باالی لباسشسریع بطرفش بر  

 روش گذاشت وتوچشمای حق به جانب کیاراد چشم دوخت.

 کیاراد مدعانه گفت: برگرد زیپ لباستوببندم.

 ستوده: خودم می بندم.

پاشنه بلند به رنگ لباسش جلوی پای ستوده کیاراد یه جفت کفش   

حوصله گفت:دیگه شورشودرنیار.انداخت وجلورفت وبی   

  لباسشو وتاخواست زیپ درفت واونوبرگردونبازوی ستوده روگ

ش شد وبا به دست گرفتنباالبکشه متوجۀ بازبودن بند سوتین  

شد که بانزدیک دستش روی تنش کشیده دو طرف بندسوتینش   

فی توطول کمرش ایجاد شد قوس ظریشدن کتف هاش به هم   

  لباسشو بندها روکشید وبست وبعد زیپومحکم ومدکه تونگاش ا

آمرانه گفت: برگرد،ببینم.باالکشید وقدمی به عقب برداشت و  

ای بهم فشرده به کیاراد نگاه کردستوده به عقب برگشت وباابروه  

  تراشیده هیکلبندازه  اما کیاراد بدون اینکه به چهره ش نگاهی



تو  یدرسزیبا به نظرمی لباسم  شدۀ ستوده روکه زیرساده ترین  

  ببینم اندازته. : اون کفشم به پا کنچشماش وراندازکرد وگفت

 ستوده خم شد وکفشاشو درآورد وکفش پاشنه بلند وبه پا کرد 

 وسرجاش وایستاد وبااشارۀ سرکیاراد چند قدم به عقب وجلو

ت وبعد تاخواست کفشودربیاره کیاراد درحین بیرون رفتن برداش  

نطوری دنبالم بیا.دربیاریش،همیالزم نیست ازپروگفت:  

ورد کفش ولباسا روبه دست ستوده که ازکارش سردرنمی یا  

قدمهای بلند به دنبال کیاراد گرفت وازپرودراومد وبابرداشتن  

  میز م ترکرد وجلویقدمهاشوآرورفت وبانزدیک شدن بهش 

رحین حساب کردن پول بود که یکی ازکیاراد دکنارش وایستاد   

ساک دستی به دست ستوده داد. کارکنان اونجا  

 دقایقی بعد،کیاراد وستوده ازمغازه دراومدن وسوارماشین شدن 

 وبدون اینکه حرفی بین شون بشه کیاراد ماشین وحرکت داد

  وایستاد. یشماشین کنارپیاده روجلوی سالن آرانیم ساعت بعد،

 کیاراد کمی پول روی داشبورد ماشین،جلوی ستوده انداخت 

ن آمرانه ش بااشاره کردن به سالن آرایشگاه گفت: وباهمان لح  

 برواونجا بگویه آرایش ساده روی صورتت بکنن ویه دستی 

 به موهات بکشن.



: فکرکنم الزم نباشه اینقدرپول واسم خرج کنی؟ستوده  

: سریع ازماشین گاری روشن کرد وبا جدیت تمام گفتکیاراد سی

 پیاده شوبرووقتمونگیر.

  اجبار وبه دروشوازش برگردونابروهاش  ستوده بادرهم کردن

اونجاست هرکیپولها روبرداشت...کیارادقبل ازپیاده شدنش گفت:  

 ایرانیه....اگه تا یه ربع دیگه بیرون نیومدی من می رم.

انگارداشت اونوازسرش بازمی کرد،ستوده درپی این حرفش که   

 کمی درنگ کرد وبعد پیاده شد وداخل سالن آرایشگاه شد.

 زنی که دامن کوتاه وتاپ به تن داشت وموهاش کوتاه وشرابی 

 رنگ بود،جلواومد وجویاازکارش شد...ستوده هرچیزی که 

گفت....زن بااشاره کردن به بود و به اون زن  کیاراد بهش گفته  

 صندلی خالی جلوی آینه،ازش خواست بره بشینه.

ب ونگاهی به زن بعدی که سیگاربه لستوده ازجاش حرکت کرد  

  برای نجات تاه کردن موبود،کردوتواین فکررفتدرحین کو

وضعیت واینکه زودترتوآغوش خونواده ش خودش ازاین   

...اصال" بهش کمک می کنن ؟.ه،ازشون کمک بخواد یا نهبرگرد  

.....روی صندلی نشست.؟یا نه  

  موهاشو سشواروبعداالسرستوده رفت وصورتشوآرایش کردزن ب



کرد ودرحساب بلند شد وپولوعدازتمام شدن کارش .ستوده بکشید.  

مردد به نظرمی رسید ولیالیکه ازگفتن حرفی که توفکرش بود ح  

اون آدمای چندشداشت هرطوری شده ازدست کیاراد ودوست   

لحظه ازخارج شدن ازمغازه دست نگه   خالص بشه برای یه  

  برای مشتریها کنار وی یکی ازصندلیهای انتظارکهر داشت و

 دیوارچیده شده بود،نشست وبه حاضرین اونجا چشم دوخت وبعد 

که آرایش صورتشو انجام زجاش بلند شد وبه طرف همون زنیا  

به گوش اون برسه صداش فقط داده بود،رفت ویواش طوریکه   

  ازاتفاقات تلخی که براش افتاده تردید دهن بازکرد وخالصه ایبا

ومانه ونگاهی ملتمسانهبود وبراش تعریف کرد وبا قیافه ای معص  

 ازش کمک خواست.

زن بعدازکمی درنگ روی چهرۀ معصوم ستوده یکدفعه گفت: 

 برگرد به همونجایی که بودی دختر.

وستوده درپی این جوابش،سایۀ غم روی چهره ش نشست   

 مأیوسانه بهش نگاه کرد که زن ادامه داد: بخاطرخودت می گم

روداری،حیفته   باکره موندی پس همونجا اگه تا حاال دختر....َبر 

اد.برنمی برات بهتره وشانس نجاتت بیشتره وکاری هم ازدست من  

 کمی بعد،ستوده ناامیدانه ازسالن آرایشگاه دراومد ودرپی نبود 



رفت سراسیمه ازپله ها پایینشین کیاراد کنارپیاده رو باترس ما  

  برگشت که ونگاهی به سمت راست کرد وبعد بطرف سمت چپ

کیاراد که از کیاراد ودرچند قدمی،کنارپیاده رودید وازنگاهماشین   

خجالت ُزل زده بود، قاب جلوی ماشین به حال دستپاچه ش پشت  

انداخت وجلورفت وکشید وبا درهم کردن ابروهاش نگاشوپایین   

سوارماشین شد.   

ت زدن.  کیاراد ماشینوحرکت داد وکنایه آمیزگفت: چیه َپس 

: نترسیدی رضانه به کیاراد کردمعتستوده لجش گرفت ونگاهی 

دردسربشم؟ واستون  

: ی بهش کرد وپوزخندی زدکیاراد باانداختن ابرویی به باال نگاه

بهت چی گفتم؟ هقدرتشوداری مگه!....یادت رفت  

ستوده: تومگه بهم قول ندادی منوبرگردونی،پس چراینکارومی 

 کنی؟

 کیاراد: می خواستم زودترازدردسرخالص بشم که نشد.

ازش گرفت وهمچنان اخم کرده ازقاب ستوده دلخورانه نگاهشو  

 جلوی ماشین به مسیرراه چشم دوخت..........کیاراد ماشینو

 جلوی دروازۀ باغی وسیع وساختمانی بزرگ نگه داشت که 

 ازداخلش صدای موزیک به گوش می رسید......بابازشدن در



دن.بوسیلۀ نگهبان،داخل شلوغی جمعیت وسروصدای موزیک ش  

نه چارشونه بود وموهای بلند تاروی شوکمی نگذشت،مهیاد که   

پسرداشت وکت وشلوارپوشیده بود لبخند به لب جلواومد وگفت:  

 چرااینقدردیر؟!

.: گفتم دیرمی یاماراد لبخند محوی زدکی  

توجۀ گفتن)به هرحال خوش اومدی(م وبا مهیاد دستشو جلوآورد  

لبخندمعناداری زد: َبه،َبه تبریک...ستوده کنارکیاراد شد که   

م خودمونیخالصه یکی پیدا شد جای اون یکی روواست بگیره...

 همیشه خوشگل پسندی!

کیاراد که انگارحوصلۀ این حرفا رونداشت،گفت: زیاد خوردی 

 توهمت زده!

 مهیاد: چرا ناراحت میشی کیارادخان !اشتباه گفتم مگه؟!

.: ازکس وکارمهگفتکیاراد با تلخی   

 مهیاد که متوجۀ اوقات تلخش شده بود بیشترازاین ادامه نداد واونا 

می ایستادن،به طرف میزبلندی که به دورش پا رو  

 راهنمایی کرد وپرسید: به بچه ها بگم شام آماده کنن؟

 کیاراد: نه....بعدازباشگاه یه چیزی خوردم.

ذا ه بود به اندازۀ کافی غستوده که به خاطراحتشام سرمیزنتونست  



حرفاس ضعف می کرد اما به خودش حق کمی احسبخوره و  

دن نداد وخاموش به دنبالشون رفت ونگاهشوبه دیس شیرینی ز  

 روی میزکه اشتها روتحریک می کرد،دوخت.

روکه سینی لیوانای مشروبات الکلی مهیاد یکی ازکارکنان اونجا  

  میز جلوشون رویدست داشت وصدا زدودولیوان مشروب  به

 گذاشت.....کیاراد پاکت ازجیب کتش درآورد وبه دست مهیاد داد 

  بدون هیچشوباعشق شب روبه مناسبت گذریه سال ازبودنواین 

بهش تبریک گفت.تعهدی روی ورق   

شیرین اشاره کردن به عشقش که اسمشمهیاد ازش تشکرکرد وبا  

گفت:حاضرین روی سن درحین رقصیدن بود،بود ودرجمع   

ش به خدمتتون می یاد.ازرقصشیرین جون بعد   

ارراحت باشه.کیاراد: بز  

به لب برد.ستوده که ازاین همه سروصدا کیاراد لیوان مشروبو  

و وندن یه سال زیرسقف بدون عقدوشلوغی به مناسبت گذر  

 متعجب بود واینکه چقدردنیاشون براش بیگانه بود نگاهشوبه 

بلوند وشیرین دوخت.....شیرین پوستی برنزه شده وموهای   

و برنزه ش تن دکلته به رنگ سفید تولباس  با فرفری داشت و  

عشوه درحین رقصیدن بین دوستاش که ازونازآرایش غلیظ و  



دست کمی ازخودش نداشتن،بود.اهرشون لحاظ ظ  

 شونمهیاد میزشونوترک کرد وکمی بعد به همراه شیرین پیش

 اومد.

زبانی دست داد وباخوشحالی با کیاراد با دیدن کیاراد با شیرین   

خوش شخص بود بزرگ شدۀ خارجه بهش گفت:ملهجه دارکه   

 اومدی کیارادخان.

مهیاد اشاره ای به ستوده کرد وگفت: این خانوم زیبا هم ازآشنای 

 کیارادخانه.

بدون اینکه چیزی بگه،نگاهی به مهیاد کرد. شیرین با کیاراد   

درهمین ستوده دست داد وازدیدارش اظهارُخرسندی کرد که   

بابه گوش رسیدن آهنگ مالیم ودل نوازی که زوج ها روبه بین   

شیرین ی کرد ومالیم شدن نورهای سالن،رقص تانگودعوت م  

 روبه مهیاد کرد وازش خواست این آهنگ وباهاش همراهی کنه.

هم خواست تا با ستوده به مهیاد ازش استقبال کرد وازکیاراد   

ا که براش تمایلی به این کارشه اما کیاراد شون ملحق بجمع  

نداشت،قبول نکرد ومهیاد دستشوبه معنی قرتی بازی ومیداد،   

 دورکمرشیرین انداخت وبه طرف سن رقص رفتن.

نگاشودوبارهگرسنگی احساس ضعفش بیشترشده بود که ازستوده   



روبرداشتیزدوخت ویکی ازشیرینی ها به دیس شیرینی روی م  

بارگذاشت واین کاروبادادن وقفه ای کوتاه برای چندین وبه دهن   

به روبروش چشم شد که بالیوان مشروب تودستکیاراتکرارکردو  

 دوخته بود یکدفعه گفت: شام نخوردی مگه؟

دستشوعقب کشید وهیچی درپی این حرفش،ستوده خجالت کشیده   

به نگفت که کمی بعد احساس تشنگی کرد وزیرچشمی نگاهی  

ناامن  ه دراین موقعیتقتیکازووبه اجبارلیوان مشروبوکیاراد کرد  

وبعدسریع وبرداشت وکمی ازش خوردافتاده بود بهش لب نمی زد  

روی میزگذاشت ونگاهشوبه جلودوخت.لیوان مشروبو  

به رقص آهنگ تندی که اندام وص دونفره،بعدازتموم شدن رق  

می داشت،بلند شد ستوده درحالیکه عاشق رقصیدن بود  وا  

 خاطرات گذشته وروزایی که بادوستاش برای گذروندن ساعات 

  روزایی رفت، به یادش اومد همونتی ها میخوش به جشن وپار

بخاطرقرارگرفتن درکه ازتکرارشدنش خسته شده بود اما حاال   

دماغشو.....ونه دل وت انجام دادنشو داره یه چارچوب نه قدر  

 ازغصه لبخند تلخی روی چهره ش نشست.

ی بعد،کیاراد وستوده ازساختمان دراومدن وسوارماشین ساعت

 شدن.



دن دروازه ماشین کیارادبازش باکه  ساعت ازنیمه شب گذشته بود  

  ساختمون که ازماشین پیاده شدن و داخل کیاراد وستودهداخل شد.

 درسکوت شبانه بود،شدن.

  ،باگذرساعاتی بازدن غروب آفتاب...بدون هیچ اتفاقی صبح شد..

کیاراد درورودی ساختمانشب شد..ساعتی بعد،یکدفعه بابازشدن   

ه طرف پلهعصبی داخل شد ودرحالیکه مچ دستش باندپیچی بود ب  

  مبل نشسته بودن کیوان واسما روی.......ها قدمهای بلند برداشت

اومد ونگران  دیدن این حالش ازجاش بلند شد وجلو.....کیوان با  

 پرسید: چی شده کیاراد؟!

به عقب برگرده ازپله ها باال رفت که درهمین کیاراد بدون اینکه   

  بادیدنش کیواندستش داخل شد..... رص توپالستیک قبا بین اَحد 

رفت. سریع به سمتش   

 دربازشد وکیاراد داخل اتاق شد وبدون اینکه جواب سالم ستوده 

تاروبده،عصبی به سوی کمد رفت ودرکمد ومحکم بازکرد و  

ازضربه  مستاصل موندچونخواست دگمه های پیراهنشوبازکنه   

از شده بود قدرت استفاده کردنارد ای که به مچ دستش و  

ویه دستی وعصبی ترازهمیشه دستشوپایین آوردنداشت انگشتاشو  

  معلوم  پیراهنش کردوازقیافه ششروع به بازکردن دگمه های 



خت عصبی وخشمگینه.بود س  

جلوحالش نگاه می کرد وبرای رفتن به ستوده متعجب به این   

بطرفشازجاش حرکت کرد و ازکمی مکث بعدل بود که دود  

ت: طرفم نیا که هرچی رفت که کیاراد سرشوبلند کرد وبرزخ گف  

یه مصیبته.می کشم ازتو  

شت ازاین برخورد تند وتحقیرقصد کمک کردن داکه ستوده   

بهش یدلگیر حرکت سرجاش با وبیقلبش دردگرفت آمیزش   

داخل شدن کیوان به طرف مبل عقب،عقب رفت.نگاه کرد که با   

با اومد وروبه کیاراد مدعانه پرسید: اون عده ای که  کیوان جلو  

کیا بودن؟وزدنت نامردی تورودورکردن   

   کیاراد که باابروهای بهم فشرده درگیربازکردن دگمه های

ی یام.شون برمه پیراهنش بود درجوابش تلخ گفت: خودم ازعهد  

خودم درس حسابی بهشون بدم.کیوان: بگو کیا بودن تا   

خیلی کیاراد چشماشو بلند کرد وبرای خاتمه دادن به این بحث   

: خودم می خوام بهشون درس بدم.محکم گفت  

  موندی بیمارستان می و: پس حداقل امشبکیوان کمی مکث کرد

حد گفت یه شب باید اونجا می موندی ....اَ   

الزم نبود.کیاراد:   



قبت احتیاج پسرشاید شب تب کنی اونوقت به مراکیوان: 

 داری،مچ دستت دررفته.

 کیاراد: قرص می خورم می گیرم می خوابم.

امشب اینجا وایسته.کیوان: زنگ بزنم بگم ریحان بیاد تا   

: نمی خواد کیوان.گفتکیاراد کالفه وار  

داخل شد  ،احد سینی به دستبه پشت دری اباوارد شدن ضربه   

لجبازمی دیدومی دونستکیوان که کیاراد ووبه طرف کیارادرفت   

   فایده ای نداره قبل ازبیرون رفتن ازاتاقبحث کردن باهاش هیچ 

بیا کارت دارم. بعد به احد گفت:  

 

اَحد سینی وروی پاتختی گذاشت وپرسید: کیارادخان چیزدیگه ای 

 نمی خواید؟

: نه.کیاراد پیراهنشودرآورد وتلخ گفت  

: اَحد اونوواسم پیدا کن.ررفت که کیاراد تاکید کرداحد به طرف د  

: چشم کیارادخان.اَحد  

 کیاراد: به کیوانم چیزی نمی گی.

.ولی کیارادخان مطمئنی سامی بود؟احد: اونم چشم...  

  کردمزاده ازراه دورداشت نگاه میکیاراد: خودم دیدمش...حرو



  منوتنها توپارکینگ بیلیارد زدمشکه ....لعنتی به تالفی اون شب 

گردنشو  فقط بگیرمش،وانداخت توجونمج،شش نفرگیرآورد وپن  

 می شکنم. 

 اَحد: برات پیداش می کنم.

 اَحد ازاتاق خارج شد. کیاراد برای عوض کردن شلوارش پشت 

شبوکه اون درگیری فت.درحالیکه ستوده ازحرفاشوندرکمد ر  

دلیل غضب کیاراد تازه  به یاد آورده بود همراهشون بود، خودشم  

کرد.به تلویزیون نگاه  به خودشو فهمید که توسکوت  

  

 کیاراد شلوارک پوشیده ازپشت دردراومد ولبۀ تخت نشست 

خورد وبا لحنی شآب پرتقال ت وازوقرص وبه دهن گذاش  

 تلخ گفت: برق اتاقوخاموش کن می خوام بخوابم.

ودوباره  شد وبرق اتاقوخاموش کردستوده ازروی کاناپه بلند   

صدای ازش حرف بخوره مبادابرای اینکه کاناپه نشست ورو  

پایین آورد وبه صفحۀ تلویزیون چشم دوخت.تلویزیونو  

وستوده جلوی تلویزیون روی کاناپهساعت ازنیمه شب گذشته بود   

  دارکیاراد ازصدای ناله های ادامهبه خواب رفته بود که یکدفعه 

چشماشوبازکرد وسرشوازروی که انگارداشت ازتب می سوخت   



بهش نگاه کرد وکاناپه برداشت ونشست وباچشمانی خواب آلود   

کمی درنگ که دودل بود باالسرش بره ازبرخوردای تند وتیزش   

  اومده بود ازروی کاناپه دلش به حالش به رحم انگارکرد وبعد 

وبه چهرۀ عرق  نشست پایین اومد وبه طرفش رفت ولبۀ تخت  

آروم دستشو جلو برد وروی تردید  کردۀ کیاراد نگاه کرد وبا  

لند شد وازاتاق ب برداشت ودستشوسریع پیشونیش گذاشت که   

شبانه دید.ازپله ها پایین رفتتوسکوت بیرون رفت که سالن و  

روشن کردوبعد ازگشتن توکابینتای شد وبرقونه وداخل آشپزخو  

که کمی آب توش ریخت وچندتا برداشتکاسه ای  ،آشپزخونه  

  ی برداشت وازآشپزخانه بیرون اومدیخ داخلش انداخت ودستمال

وداخل اتاق شد وچراغ خوابو روشن با عجله ازپله ها باالرفتو  

  و کرد وکاسه روروی پاتختی گذاشت وخودش لبۀ تخت نشست

کرد وبعدازگرفتن آبش،آروم روی پیشونیآب یخ فرو دستمالوتوی  

تبداردش که بانیمه بازشدن چشمای گذاشت وکمی فشرکیاراد   

که ترسیده دستشوعقب کشید. کیاراد روبروشد  

 کیاراد ازتب داشت می سوخت واین به خوبی ازعرق روی 

کمی به ستودهکه پیشونیش وچشمای خون افتاده ش معلوم بود   



گاه کرد وبدون اینکه چیزی بگه چشماشوکه بااحساس با بیحالی ن

ن سرمای پارچه روی پیشونیش بازکرده بود،بست.کرد  

وبه چهرۀ دوروی پیشونیش برگردونرستوده کمی بعد پارچه   

 کیاراد چشم دوخت ودرحالیکه برای اولین باره مستقیم به تک 

  برای دقایقی نگاش روچهرشتک اعضای صورتش نگاه میکرد 

کیاراد روی پیشونیاز شده بود که گرم پارچه رو چرخید وبعد  

ودرآوردش وفشاری بهش داد ودوبارهبرداشت وتوآب یخ فروبرد   

این کاروبرای  ششونیش گذاشت وبرای پایین آوردن تبروی پی  

 چندین بارتکرارکرد.

 ساعت حدود چهارصبح شد وستوده که همچنان گیج خواب بود 

ض وبرای عو شمانی خواب آلود باالسرکیاراد مونده بودباچ  

ت ی تخت می ذاشت وبرمی داشپارچه دائم سرشوروکردن   

بشازقیافۀ کیاراد معلوم بود ت.......ساعت پنج ونیم صبح شد   

بود. غرق خوابتخت  لبۀاومده وستوده زیرپای کیاراد پایین   

اشوبازکرد وسرجاش نشست وازکوفتگیکیاراد چشم ساعاتی بعد،  

دیشب کمیازتب ودستی به موهاش که  بدنش ابروهاشودرهم کرد  

برداشتپارچه روکه روی بالش افتاده بود، بود،کشید وچرب شده   

وروزش مشخص  گذاشت ونگاهی به ستوده که ازحالوتوکاسه   



ین رفت تا صبح باالسرش بیداری داده،کرد وبعد ازتخت پایبود  

داخل دستشویی شد ودرحالیکه کمی احساس سرگیجی میکرد  

رفت وتی شرتی برداشت و کمی بعد دراومد وبه طرف کمد   

سینی بدست ازاتاقکاسه رو روی سینی گذاشت و وپوشید و  

داخل آشپزخانه شدوسینی وروی بیرون رفت ...............  

بده. بهم میزگذاشت وگفت: ریحان یه پالستیک  

تودرپی صداش ریحان وحلیمه که تازه متوجۀ حضورش   

 آشپزخانه شده بودن درجوابش سالم کردن که ریحان بطرف کمد

االن بهتون می گم.رفت وگفت:   

: خدا بد نده کیارادخان...خبرمی دادید می اومدیم.حلیمه  

: یه کسایی بودن.کیاراد  

 حلیمه: دستش درد نکنه.

ریحان به طرف کیاراد رفت وپالستیک وبه دستش داد وپرسید: 

 صبحانه تونوآماده کنم؟

 کیاراد: ازحمام بیام،بعد.

همراه اَحد سفریه  ریحان: چشم....راستی کیارادخان،آقا کیوان  

 روزه رفته،برای کارشم رفته ویهویی هم پیش اومد.....گفت

 بهتون بگم.



(ازآشپزخانه خارج شد وازپله ها باال رفت کیاراد باگفتن)باشه  

 وداخل اتاقش شد وتی شرتشودرآورد وتوسبد انداخت که لباس

 های کثیفوداخلش می ذاشتن وبعد دستشوتاباالی مچش توی 

اخت ویه دستی به کمک دندونهاش باالشوگره زد وپالستیک اند  

فت وحوله شوبرداشت وداخل حمام شد وبخاطربه طرف کمد ر  

  کشید کمک گرفتن ازیه دستش،حمام کردنش به نیم ساعت طول

وپشت درکمد رفت  وله به دورکمربسته ازحمام دراومدوبعد ح  

پالستیکوبازکردشلوارک پوشیده دراومد وبادندونهاش،گرۀ وبعد   

ووتوی سطل زباله انداخت وجلوی میزتوالت وایستاد وپالستیک  

و کمد برداشت ازداخل یموهاشوبا سشوارخشک کرد وتی شرت  

وبا ی کردکه هنوزلبۀ تخت غرق خواب بودوبه ستوده نگاهپوشید  

بیفته،بطرفش رفت و حرکت ممکن بود هرلحظه روی زمین یه  

دست استفاده کنه  مچش دررفته، بدون اینکه ازدستی که خم شد و  

  که بخاطرشب بیداریش همچناننش برد وستوده روبعدیشو زیرت

  و ستش بلند کردروی دغرق خواب بود با چسبوندن به خودش 

ودستشواززیرتنش بیرون کشید ونگاهیتربردش اونوکمی اونطرف  

 



به چهرۀ خفته ش کردوبلند شدوملحفه رو،روش کشید وازاتاق 

.یرون رفت ب  

ین چارچوب درآشپزخانه وایستاد وگفت: من توسالنم کیاراد ب

 صبحانه مو بیاراونجا.

  نشست مبلدرفاصله گرفت وداخل سالن شد وروکیاراد ازجلوی 

نگاشو دقایقی بشه برایصبحانه ش آماده  تارداشت وومجله ای ب  

کمی بعد، حلیمه سینی صبحانه..دوخت....... به نوشته های مجله  

پرسید:چیزدیگه ای نمی خوایدمیز گذاشت وکیاراد رووی روجل  

 کیارادخان؟

 کیاراد مجله روکنارگذاشت وباگفتن)نه(سینی وجلوکشید.

  پوستشو د به تن که تیرگیشلوارک کوتاه وتاپ سفیبا اسما 

وگفت:صبح بخیر.بیشتربه نمایش می ذاشت ،اومد   

د ت ونگاهشوبه کیارایاراد نشست وپا روی پا گذاشکروبروی   

  کردمی کیاراد که سنگینی نگاهشوروی خودش احساسدوخت 

ن داد.چشماشوبلند کنه درجوابش سری تکو بدون اینکه  

 اسما با همان لهجۀ شیرینش گفت: کیارادجون خدا بد نده!

گفت: خدا بد سرش توصبحانه ش بود خیلی سرد  کیاراد همچنانکه

 نمی ده.



لبخند ریزی زد وازباال به ابرویی اسما شیطنت وارباانداختن   

اگه : من امشب سرم خلوتهوغرض معنی دارگفت روی قصد  

 کاری داشتی،هستم.

تحقیرآمیزکه شرم چیزی بگه نگاهی سنگین و کیاراد بدون اینکه  

نگاه هش کرد وبعدازجاش بلند شد وازجلویببه چهره می یاورد  

وازپله ها باال رفت. اسما دورشد  

ضربه ای به پشت در،داخل شد ساعاتی بعد،ریحان باوارد کردن 

 وگفت: کیارادخان وقت ناهاره.

 کیاراد که روی مبل نشسته بود ولپ تاپ بازجلوش بود بدون 

 اینکه چشم ازمانیتوربرداره گفت: غذاموبیارباال....امروزتو

 تراس ناهارمی خورم.

....ستوده خانوموصدا کنم برای ناهار.ریحان: چشم  

ود که هنوزخواب بود،نگاه وبه ستکیاراد چشم ازمانیتوربرداشت 

اد،وقتی بلند شد ناهارشومی خوره.: نمی خوکرد  

 ریحان: چشم.

داخل بعد سینی غذا به دست ریحان ازاتاق بیرون رفت وکمی   

گذاشتمیزی به تراس رفت وسینی غذا رو رواتاق شد وبعد   

غذاتونوارادخان کیوبه کیاراد گفت:  که دوباره به اتاق برگشت  



دم.آماده کر  

کیاراد به منظور شنیدن حرفش سری تکون داد که ریحان ازاتاق 

 بیرون رفت.

 کیاراد درلپ تاپ وبست وازجاش بلند شد وبه تراس رفت.

وکیارادوستوده همچنان غرق خواب بود هم گذشت ت ازظهرساع  

نشسته بودغ، روی یکی ازصندلیهای دورمیزلپ تاپش وسط با با  

ودر احساس کرد باالسرشرو اسماسنگینی وجود که یکدفعه   

ابرویی باال حالیکه حضورش داشت اعصابشو بهم می ریخت  

  از صورتش یکی انداخت که اسما بی توجه به عکس العمل

وپرسید: وبهش دوختونشست ونگاهشها روعقب کشیدصندلی  

پایین؟حوصله مونداری یا داری ازم فرارمی وقت ناهار نیومدی 

 کنی ؟

نگاه تند وتیزشوتوچشمایین حرف آخرش به کیاراد برخورد که ا  

واسم دیرجوابش بالحنی تحقیرآمیزگفت: توعداسما دوخت ود  

 نیستی که بخوام ازت فرارکنم فقط حالم ازآدمای الشی بهم می 

 خوره.

نگاه برزخشوازش  ازگفتن این حرفای توهین آمیزش کیاراد بعد  

برداشتمیز لپ تاپشوازروی با بلند شدن از رو صندلی ت وگرف  



وقتی داخل اتاق شد ازشدت عصبانیت...وبه سمت ساختمون رفت  

صدای بلند در، ازپشت سربست که یکدفعه ستوده ازدرومحکم از  

 خواب بلند شد وسرجاش نشست واخم کرده به طرف درنگاه کرد.

   کیاراد همچون خودش اخم کرده بهش نگاهین واکنشش درپی ا

: چیه؟! پاشو دیگه داره شب میشه.گفتکرد ومدعانه   

  وتو توازتخت پایین رف دازش برگردونستوده اخم کرده،روشو

  توپه می اینکه ازم تشکرکنه بهمنمک نشناس به جای دلش گفت:

 ،مثل سگ می مونه.

نگاهی به کیاراد کرد که نشسته روی ستوده ازروشویی دراومد و  

  خارج شد وبه آشپزخانهمی کشید وبعد ازاتاق مبل داشت سیگار

......ستوده سالم کرد.رفت   

  ریحان که درحین پوست کردن سیب زمینی بود سرشوبلند کرد

 وبا رویی خوش جوابداد: سالم ...االن ناهارتوآماده می کنم.

صندلی به عقب بلند شد...ستوده تشکرکرد وبه  ریحان باکشیدن  

ذاموغ طرف میزرفت وصندلی روعقب کشید وگفت: همینجا  

 می خورم.

 ریحان: نه،نمیشه.

راحت ترم....من اینجا ؟!ستوده: چرا نمیشه  



 درپی اصرارش،ریحان غذاشوهمونجا واسش آماده کرد وبعد 

 روی صندلی نشست وشروع به پوست کردن بقیۀ سیب زمینی

 کرد وگفت: اززحمتی که دیشب برای کیارادخان کشیدی ممنون.

  و  ناراحت بود ازدست کیاراد بخاطرتلخ حرف زدنش ستوده که

جوابشسخت پشیمون شده بود درصبح براش داده که تا ازبیداری  

سوخت وگرنه کی دوست داره به اون دلخورانه گفت: دلم واسش 

 بداخالق کمک کنه.

: ولی قلب بزرگی داره.مطمئن گفتریحان   

غول د درجوابش سکوت کرد ومشباهاش موافق نبوکه ستوده   

  شده که متوجۀ این حرکتش....ریحان ریختن برنج توبشقابش شد

ود نگاهی بهش کرد ولبخندی زد.ب  

  و از  ستوده بعدازخوردن غذاش،بلند شد وتشکرازریحان کرد

 آشپزخانه خارج شد وبرای اینکه جلوی چشم کیاراد نباشه به 

باغ بازمیشد،رفت وازپشت  طرف پنجره های بلند سالن که روبه  

تا کمی بذارهبه بیرون نگاه کرد ودوست داشت قدم به باغ شیشه   

  ترسیدبخاطروجود سگهای توباغ میولی  ش عوض بشهآب وهوا

آشپزخانه رفت وبین فاصله گرفت وبه طرف ازجلوی پنجرۀ قدی  

 چارچوب دروایستاد وپرسید: ریحان خانوم سگها بستن یا نه؟



 ریحان درجوابش،پرسید: چی بود مگه؟

 ستوده: می خواستم یه کم برم توباغ ویه هوایی بخورم.

ن بروولی غروب نشده بیا توچون معموال" اسلم ریحان: االن بست  

 سگها روشب بازمی کنه.

 ستوده: باشه.

 ستوده ازجلوی درآشپزخانه فاصله گرفت وازساختمان بیرون 

 رفت وبرای دقایقی باالی پله ها وایستاد وبه اطراف نگاه کرد

ازپله هاا ازانتهای باغ به گوش می رسید الیکه صدای سگهودرح  

سبزی چنانکه ازدیدن سراغ گذاشت وهمبه بوقدم پایین رفت   

لذت می برد به راه  اف وگلهای رنگارنگ ودرختان تنومنداطر  

  آب نگاهی رفتنش ادامه داد وبعد جلوی استخروایستاد وبه عمق

شک آبی تتاب آهنی بزرگ که روش به طرف انداخت تا اینکه   

  خوردن شد که با وکم کم مشغول تابرفت ونشست  رنگ بود،

بی رنگ نگاهشوبه آسمان صاف وآتاب  تکیه دادن به تکیه گاه  

  شد. شوندلتنگدوخت وبا یادآوردن خانواده ش 

 

درازکشیده ستوده ...ساعاتی بعد آسمان غروب زد وشب شد.  

ازصدای  یکدفعه که خواب بودشده روی تاب تو باپاهای جمع  



  خودشوتودل تاریکیپارس سگها  ازخواب بلند شد که نزدیک 

ترسیده به اطراف نگاه کرد.دید و  

   کیاراد ازپله ها پایین اومد وبه طرف آشپزخانه رفت وبین

 چارچوب دروایستاد وتلخ پرسید: دختره کجاست؟

   پرسید: کی کجاستحلیمه به عقب برگشت ودرجوابش 

 کیارادخان؟

 کیاراد: ستوده رومی گم.

: بعدازخوردن ناهاررفت توحیاط...قراربود شب نشده بیاد ریحان

 باال!

 کیاراد عصبی پرسید: اسلم سگها روبازکرده؟

 ریحان: هرشب بازمی کنه کیارادخان!

برداشتن قدمهای بلند  باگه سریع بدون اینکه چیزدیگه ای بکیاراد  

چندین  بلند اسلم وبرای ساختمان باصداییبه طرف درخروجی   

ایستاده باالی پله وبارصدا زد وازساختمان خارج شد.....کیاراد   

گرفته بود از به خودشنگاه تیزشوکه ازنگرانی رنگ عصبی ها   

به اطراف باغ  گرفت و سگها که درراستای سنگ فرش بودن،   

صدا زد. رو چندین بار بی تراسلمدوخت وعصچشم   

ودشوپشت درختچه های نزدیک به سنگستوده که بخاطرسگها خ  



بلند شد و فرش پنهان کرده بود بادیدن کیاراد باالی پله ها یکدفعه  

دشوبه کیاراد برسونه با تموم قدرت برای اینکه هرچه زودترخو  

بلند سراسیمه دوید....کیاراد بی توجه به اسلم بابرداشتن قدمهای  

   اومد وفریادزنان باگفتن)ندو دخترمی گیرنت(قبل ازپله ها پایین

دنبالش بودن به  کنان بهازرسیدن سگها به ستوده که پارس   

  یوستوده وحشت زده ازسگها که خاطره ی تلخ طرفش، دوید

  انداخت وبا حلقه  کیاراد ازشون داشت خودشومحکم توآغوش

زدن دستاش به دورگردنش ازترس پاهاشوباالکشید.   

دست بعدیشوجلوبرد د باحلقه زدن یه دستش به دورکمرش کیارا  

وایسن رومجبورکرد سرجاشونلحنی آمرانه سگهاوباصدایی بلندو  

   وباگرفتن بازوش،ستودهت دستشوازدورکمرستوده برداشوبعد 

بگه یکمرتبه  وبرزخ تاخواست بهش چیزیروازآغوشش درآورد   

چشمای ه توازوحشتی که توچهره ش دید اینکارونکرد واخم کرد  

کرارنشه.دیگه تستوده نگاه کرد وگفت:  

.ستوده پشت کرد وبه طرف پله ها رفت بهشکیاراد با این حرفش 

 همچنانکه وحشت زده بود سریع به دنبالش حرکت کرد.

اومد ونگران پرسید: با من کارداشتید اسلم ازپله ها پایین 

 کیارادخان؟!



ندارم.اهات کاری دیگه بکیاراد بااخم بهش گفت:  

ازروصندلی بلند شد وبهردن غذاش ساعتی بعد،کیاراد بعدازخو  

سرگذاشته ستوده بخاطروحشتی که پشت...طرف پله ها رفت..  

ساعت غذاخوردنش بیشترطول کشید. بود وهنوزتوتنش بود  

روی میزوجمع کردن وبعدازتموم دقایقی بعد،ریحان وحلیمه سفرۀ  

قبل ازخارجرداشتن وشونوبشدن ساعات کارشون تواون خونه کیف  

که تنها پشت ستوده مه کتاب بدست به سمت شدن ازساختمان،حلی  

جلوش رومیزگذاشت.، رفت و کتابومیزناهارخوری نشسته بود  

که حلیمه گفت: کتاب داستانه....می تونه ستوده بهش نگاه کرد   

 ساعتای بیکاریتوُپرکنه.

زد وازش تشکرکرد. ستوده لبخندی بهش  

اسما کیف به دست داخل شد ازشدن درساختمان ساعاتی بعد،باب  

 وازپله ها باال رفت وداخل اتاقش شد.

 ازبلند شدن صدای دراتاق کیوان،کیاراد متوجۀ اومدن اسما شد 

میداد، ونشونساعت روی دیوارکه زمان نیمه شب  ونگاهی به  

وتوجاسیگاری ششد وته سیگار وبعد ازجلوی تلویزیون بلندکرد   

  رفتن ازپله ها وازاتاق خارج شد وبا پایین ش کردمیزخامورو

گفت: پاشوبروتواتاق،دیروقته. یتلخ به طرف ستوده رفت وبا   



 ستوده به عقب برگشت وبدون اینکه چیزی بگه نگاهشوازش 

 گرفت وکتابوبست وبابرداشتن کتاب ازروی صندلی بلند شد و

 به دنبال کیاراد ازپله ها باال رفت.

که  وش می رسیدسروصدا ازباغ به گ ساعاتی بعد، صبح شد،  

  روی ا ندیدن کیاراد تو اتاق به ساعتوب شدستوده ازخواب بیدار

ستوده ازتخت رد ساعت حدود دوونیم صبح بود....ک یدیوارنگاه  

جلوی آینهدراومد وپایین رفت وداخل روشویی شد وکمی بعد   

دستی به موهای برهم ریخته ش کشید وبه دنبال صدا  وایستاد و  

چشم دوخت وبه شلوغی جمعیت انتهای باغ  داخل تراس شد و  

  دید ازسنگینی نگاه یه نفرتوجمعیت ون نشدرحالیکه کیاراد وبین

روبرونشه پایین تاق برگشت وبرای اینکه با کیواندوباره به ا  

 نرفت وکتاب داستان وبرداشت وروی تخت نشست.

شد داخل پشت در ای به ظهرشد.ریحان باوارد کردن ضربه

 وگفت: وقت ناهاره...آقا کیوان گفته بیاید پایین.

به بودن توجمع  ستوده درحالیکه درنبود کیاراد تمایلی

پرسید: کیاراد اومده؟ شونونداشت،  

 ریحان: نه هنوز...آقا کیوان با مهماناشه.

 ستوده: میشه بگید حالش خوب نیست،خوابیده.



ستوده ...........ازاتاق بیرون رفت.. ی درنگازکم ریحان بعد  

به صفحاتشونکنه دوباره نگا شوزیاد احساسبرای اینکه گرسنگی  

سمت ،سرشوبهرزیه ربع با بازشدن دکتاب داستان دوخت که بعدا  

تودستش سرجاش نشست که با دیدن ریحان وسینی غذاکردربلند د  

 وتشکرازاین کارمحبت آمیزش کرد.

گفت: نمیشه که....ازصبح  ریحان سینی ورومیزگذاشت وبا محبت

 چیزی نخوردی.

 ستوده ازروی تخت پایین اومد وبازتشکرکرد. ریحان به طرف 

 دررفت وقبل ازخارج شدن،به عقب برگشت وگفت: راستی 

 حلیمه گفت بپرسم کتاب داستان خوب بود؟

ست وجوابداد: تااینجا خوندم قشنگستوده جلوی میزروی مبل نش  

میگذره فهمم وقتم تواین خونه چطوریبود وازاون قشنگ ترنمی   

ازش تشکرکن.،  

 ریحان: حتما" بهش می گم.

ریحان ازاتاق خارج شد. ستوده سینی روجلوکشید وشروع به 

 خوردن غذا کرد.

وکیاراد شب شد.ساعت حدودهشت ونیم شب بود که دربازشد  

بروهای بهم فشرده داخل شد وبدون نگاهی به طرف ستوده باا  



چراامروزودرجواب سالمش مدعانه پرسید:  به سمت کمد رفت  

 وقت ناهارنرفتی پایین؟

ستوده دوست نداشت بگه چون تونبودی نرفتم برای همین گفت: 

 دوست نداشتم پایین برم.

گفت: وبا نگاهی حق به جانب به ستوده وبازکرد کیاراد درکمد  

رفتار تاوقتی اینجا هستی ُدُرست...یعنی چی دوست نداشتم!....  

 کن.

وپیراهنشوشوازش گرفت کیاراد درپی این ادعای تندش،نگا  

اتاق تراس: می ره روُغرُغرکرددرآورد وباالی درانداخت و  

 تومعرض دیدشون بعد می گه دوست نداشتم برم پایین.

کرد ....کیاراد می به کتاب تودستش نگاه با اخم  ستوده ساکت  

  پالستیکوبه دورمچ دستش بست وحوله روبرداشت وآمرانه

رایش ساده کن می تا ازحموم دربیام لباستوعوض کن ویه آ گفت:

 ریم پایین.

 کیاراد بدون اینکه فرصت حرفی بهش بده داخل حمام شد.

یین اومد وبه تخت پا ستوده برخالف میل باطنش به اجباراز  

جعبه، نونشست وبین لباسهای داخل طرف کمد رفت و به زا  

وقبل  روبرداشتتنگ تا زانوید با دامن چارخونۀ شرت سفییه ت  



میزکیاراد تند وسریع لباسشوعوض کرد وجلوی  ازدراومدن  

داشت پایین می اونوبه اجبارکیاراد وبرای اینکه ایستاد ت وتوال  

کرد به اشوسیاهازروی لج مداد چشم وبرداشت ودورچشمبرد   

به لب  رژقرمز جلوه میداد ووحشی وگیراترچشماش یکه طور  

حالت دارش موهای هاشوسرخ کرد ودستی بهوگونه  پهنش زد  

روخواستنی ترشده بود،نگاه کرد کهکشید وبعدازسرتاپاشوکه زیبات  

.دراومد درهمین بین،درحمام بازشد وکیاراد  

ینه فاصله گرفت وبه طرف مبل رفت.ستوده سریع ازجلوی آ  

بروهای بهم فشرده کمیمتوجۀ این حرکتش شده بود با اکه اراد کی  

برگردوند  ه کرد وبدون هیچ حرفی روشوازشده نگابه ظاهرستو  

 وبه طرف کمد رفت.

ده بود بدون اینکه به طرفش نگاه کنه ستوده که متوجۀ نگاهش ش  

تیشرت سفید با کمی بعد،کیارادکتابوبرداشت ورومبل نشست...  

  وشلوارورزشی که عضالت بدنشوبه نمایش می ذاشت وتنگی

بلندشوبیا. گفت:پوشیده به طرف دررفت وآمرانه   

 

د وبه دنبال کیاراد ازاتاق بیرونمیزگذاشت وبلند شستوده کتابورو  

دستۀ مبل ..........کیوان به همراه اسما که کنارش رویرفت.  



  یکدفعهوکه دوپسرودودختربودن نشسته بود،درجمع مهماناش بود

  طرفشون می یومدن، با متوجه شدن کیاراد وستوده که داشتن به

بچه ها هم اومدن. گفت: بیان  

برگشت وستوده باصدایی درپی این حرفش،نگاهها به سوی اونا   

 پایین به جمع سالم کرد وبه دنبال کیاراد روی مبل نشست.

گفت: بود،یکی ازپسرها درحالیکه مجذوب چهرۀ ستوده شده 

 کیارادخان معرفی نمی کنی؟

: می دونید که!کیاراد  

 پسره: ماها رومی گم!

کنه بااشاره کردن به یکی  اینکه به طرف ستوده نگاهکیاراد بدون 

ا گفت: مهران.ازپسر  

ت دخترمهرانسارا دوسبا اشاره به دخترکناردستش ادامه داد:  

مهرداده،: اینم درآخرروبه پسری که خواست معرفیش کنه ،کرد  

 داداشه مهران .

 مهرداد بعدازمعرفی شدنش به ستوده اظهارخوشوقتی کرد که 

بهش گفتی که تا خودتبه لب گفت: کیارادجون توسارالبخند   

یاد؟!یومدی پایین نن  



مهرداد درادامۀ حرف ساراازروی شیطنت گفت: می ترسید 

 خوشگلی شوچشم بزنیم!

گفت: گفتم که حالش خوب نبود.د باجدیت کیارا  

دن بحث که روی ستوده اسما ازروی حسادت برای عوض کر  

برنامه تون امشبوکه خونه موندید فردا :شون افتاد بود بین حرف  

 چیه؟

به دنبال سؤالش،کیوان گفت: احتشام خان می خواست شماها 

 روببینه ولی امروزوقت نداشت،فرداشب صداش می کنم.

: نمی خواد.....فردا شب بابچه ها می ریم بیرون.کیاراد  

اومد بگه نگاهی بهش کرد.....حلیمه جلو کیوان بدون اینکه چیزی

رودعوت به میزشام کرد. اواون  

 ساعتی بعد،توباغ کناراستخرنشسته بودن وبساط چای وقلیون 

آهنگ با اسما ومهرداد به همراه سارا جلوشون بود کیوان با  

دن....کیاراد ومهرانبویمی که پخش میشد،درحین رقص تانگومال  

کنارکیاراد صندلی داشتن قلیون می کشیدن وستودهتکیه به پشتی   

نگاه می کرد. ابه رقص وساکتنشسته بود   

 کمی نگذشت،مهرداد وسارابه طرفشون اومدن،ساراکنارمهران 

لیوانای نشست اما مهرداد روبروی کیاراد وایستاد وبخاطر  



روی خورده بود حساسیت کیاراد  مشروب که بیشترازبقیه  

 معشوقه شونادیده گرفت وباپررویی تقاضای رقص باستوده رو

. کرد  

بشین چی می گی پسربیا جاخورده به مهرداد گفت:مهران باحالتی 

 سرجات!االن باسارا رقصیدی!

 بعد روبه کیاراد کرد: به دل نگیرکیارادخان مسته.

داشت ازناراحتی بغل یه آدم مست ون تمایلی به رفتن توکه ستوده   

خوبی دنبال سکوت کیاراد که معنای  وبهابروهاشودرهم کرد   

رقص کردنوندارم. واسش نمی داد،گفت: من حوصلۀ  

داشت نگاه حق به جانبشوتوچشمای ستوده انگارلجشوکه کیاراد 

.چرا می ری باهاش می رقصیدوخت وآمرانه گفت:  

ومهران باحالتی جاخورده به درپی این حرکت ناگهانیش،سارا   

ستوده اخم کرده کمی توچشمای کیارادهمدیگه نگاه کردن....  

مهرداد همراه شد  شد وبانگاه کرد وبعد به اجبارازجاش بلند   

مجبوربه ه خوردن دستای مهرداد به دورکمرش ودرپی حلق  

  نگاشوازچشمای نه هاش شد وازناراحتیقراردادن دستاش روشو

نگاه گرفت وبه کیارادمستش درحالیکه بهش ُزل زده بود،   

یون به لب بهش چشم دوخته صندلی وقل کرد که تکیه به پشتی  



روشوازشت باپشت چشم زدن بهش،.ستوده ازروی عصبانیبود  

ودوباره به چشمای مهرداد نگاه کرد. دبرگردون  

: واقعا" چشمات نفس گیره!مهرداد  

ش،بوی بد مشروب به مشامش ستوده ازبرخورد نفسش به صورت  

ازششواب کردوبدون اینکه چیزی بگه نگاواین حالشوخررسید  

  گفتن باگرفت وکمی بعد که دیگه تحمل موندن توآغوششونداشت 

نگاهی کنه به( ازمهرداد جداشد و بدون اینکه به کیاراد )ببخشید  

 طرف ساختمان رفت.

 بابازشدن دراتاق،ستوده داخل شد وبه طرف کمد رفت وتواین 

ممکنه به دنبالش بیاد ازعوض کیاراد هرلحظه که فکربود  

خواست ازجلوی کمد فاصله بگیره باسش منصرف شد وتالکردن   

ستوده اخم کرده داخل شد وبه طرف  وکیارادیکدفعه دربازشد   

ترک وه چه حقی جمعجانب وتند گفت: توب حق بهبا لحنی رفت و

 کردی؟!

د وبرای پنهان کردن ترسش ستوده ترسیده سرجاش وایستا  

 ابروهاشودرهم کرد ودرجوابش گفت: دوست نداشتم توآغوش یه 

 آدم مست باشم.

ختن ابرویی به باال وبااندا جلوش وایستادکیاراد دست به کمر  



 تمسخروارگفت: ا ....وقتی داشتی صد قلم به خودت می مالیدی

 ولبتوسرخ می کردی باید فکراینجاها رومی کردی...خودت 

 خواستی بری توبغلش.

این مردا برخورده بود با کنایه گفت:ربطی نداره، ستوده که بهش  

شون بی جنبه ن تا یه ذره به خودت می رسی هوا   میداره. َبر 

شوتوی چشماش کیاراد که متوجۀ منظورش شده بود نگاه تند  

گفت: منونگاه کن،توخودتوجلوم لختمپررنگ ترکرد وجدی   

اضافی نزن. ر   کنی هیچیم تکون نمی خوره پس ز 

 درپی این توهینش،ستوده لجش گرفت وبدون اینکه توجه کنه 

گفت:تواصال" هیچیت تکون نمی خوره یتندباجلوی کی وایستاده   

 که مثال" معشوقه تو،توبغل یکی دیگه می ندازی!

  از دفعهتحمل شنیدن چنین جملۀ سنگینی ونداشت یککه کیاراد 

کردنش با پشت دستش  برای سرکوب کوره دررفت وخشمگین  

محکم تودهنش زد وصداشوبلند کرد:دهنتوببند 

                                               و

گذاشت  ستوده ازدرد بابلند شدن صدایی ازش،دستشوروی دهنش  

  ش قطره اشکی روی گونهوباجمع شدن اشک توی چشماش 

 غلتید.



حمی با ُدُرشت کردن چشماش با لحنی رکیاراد همچنان با بی  

می یای هناین آخرین بارت باشه باهام دهن به دتهدیدآمیزگفت:  

انجام می دی....حاالم  ووهرچی بهت می گم می ری برخالفش  

 ازجلوی چشمم گم شو.

 ستوده بدون اینکه صدایی ازش دربیاد ازجلوش فاصله گرفت 

ی شد ودستشوازجلوی دهنش برداشت وبعد ازوداخل روشوی  

ونگاه کرد  ازآینه به لب پاره شدشنگاهی به دست خودش   

صورتش اشک می ریخت شیرآب وبازکردهمچنانکه برپهنای   

م دهنشوآب ودستشوزیرآب برد ودرحالیکه لبش درد می کرد آرو  

چشم نشهکیاراد چشم تو کشید وبعد شیرآب وبست وبرای اینکه با  

 کمی داخل روشویی موند که بابلند شدن صدای بازوبسته شدن 

دراومد و دراتاق که انگارکیاراد اتاقوترک کرده،ازروشویی  

لب باالش گذاشت  پارگی آروم روی ال کاغذی برداشت ودستم  

دردقلب توسینه شچشمانی اشک آلود از با لبۀ تخت نشست و و  

 

اه خون دستمال تودستش نگدستمالوازرولبش براشت و به ولبش   

  بدون اینکه صدایی ازش رختن چهره شیکدفعه با برهم  کرد و

وبه  ازجاش بلند شد وقبل ازاومدن کیاراد دربیاد زیرگریه زد  



عوض کردوبرق اتاقو خاموشبا اشک لباسشوو  طرف کمد رفت  

روی سرش کشید. ورکرد وروی تخت رفت وملحفه   

ستی درحین بستن دگمه های پیراهنش..کیاراد یه دصبح شد.......  

  زد. لحنی تلخ ستوده روبرای بیدارشدن صدا بود که با

  بلند شد وسرجاشکمی نگذشت،ستوده ازصدای کلفتش ازخواب 

دستویه آبی به  : پاشونشست که کیاراد مثل همیشه آمرانه گفت  

 صورتت بزن بریم پایین.

 ستوده بدون اینکه چیزی بگه ازتخت پایین اومد وداخل روشویی 

صدا زد کیاراد،اونوبه طرف خودش..شد وکمی بعد دراومد......  

وگفت:د بش که ورم داشت نگاه کرابروهای بهم فشرده به ل وبا  

 فعال" الزم نیست بیای پایین.

والت رفت ووجودشوازادکلن شست وهمچنان به طرف میزت  

نمی یای.....تا شبم نیومدم پایینآمرانه ادامه داد: یعنی تا من   

میشه.ورم لبت خوب   

 کیاراد ازاتاق خارج شد.

 ستوده تودلش با لعنت فرستادن بهش که بی جهت اونوازخواب 

اتاقبخاطرگندی که زده باید تا وقت اومدنش توبلند کرد وبعد   

 بمونه به طرف تخت رفت وبی حوصله لبۀ تخت نشست.



داخل اتاق شد وریحان با سینی صبحانه  کمی بعد، دربازشد

یرگفت وبه طرف میزرفت.وصبح بخ  

ته بازحالت خوب نیست ..خدا بد نده.فریحان: کیارادخان گ  

این بنده هاشن که بد می دن.ه دلخورانه گفت: خدا بد نمی ده ستود  

ریحان که متوجۀ منظورش نشده بود بهش نگاه کرد وبادیدن ورم 

 لبش تعجب وارپرسید: لبت چی شده؟!

له کیارادخانه.ستوده: دست گ  

وباخودت نکن به دهن اومدی؟...دختراین کار: باهاش دهن ریحان

. 

 روبه دهنم باهاش بیام باید این کا : دهنی گفتناراحتبا ستوده 

 باهام می کرد؟!

من..نمی خوای ازاین مخمصه نجات پیدا کنی؟.... ریحان: تومگه  

  بیای یا خوب می شناسم بخوای باهاش دهن به دهن کیارادخانو

ازش  جلوش وایستی حالش خیلی بد میشه وممکنه بدترین حالتو  

درمی یاد.... ببینی ولی بخوای خودتوزیرپروبالش ببری پشتت  

بهت گفته بودم.یه بارم من اینوقبال   

ستوده روتوسکوت تلخش معصوم  ریحان به دنبال این حرفاش،  

  خوای می دید که دلسوزانه ادامه داد: برای ورم لبت چیزی می



 واست بیارم؟!

 ستوده: نه،به قول کیارادخان تا شب خوب میشه.

 ریحان: ازم دلخورنشودخترهرچی گفتم بخاطرخودته.

ازازکیاراد پشتیبانی می کنی.ستوده: من هرچی بگم توب  

...من کیارادخانوازبچگی می ریحان: دارم حمایتش نمی کنم.

وبخاطرخودت اینا روگفتم. شناسم  

 ریحان به طرف دررفت وازاتاق خارج شد وستوده درطول اون 

  کنه. کتاب داستان مشغول روزتنها تواتاق سعی کرد خودشوبا

 شب شد،ساعاتی بعد با بازشدن درساختمان کیاراد داخل شد وبه 

   می گیرم،می ریم طرف مهران وبقیه رفت وگفت: االن یه دوش

 بیرون.

 مهران گفت: عجله نکن...سارا تازه رفته آماده بشه.

 درادامۀ حرفش، مهرداد پرسید: باند دستتوبازکردی؟

 کیاراد: آره، بازکردم.

بین کیوان به همراه اسماکیاراد به طرف پله ها رفت که درهمین   

احتشامازپله ها پایین اومد وگفت: کیاراد مهمانا روبه توسپردم...  

 زنگ زد، داریم می ریم پهلوش.

 کیاراد دریه کلمۀ کوتاه با گفتن )باشه( ازپله ها باال رفت وداخل 



کرد:وبه زوردهن باز اتاق شد.......ستوده سرازکتاب برداشت  

 سالم.

کیاراد به طرف کمد رفت ودرجوابش با لحنی آمرانه گفت: تا من 

 ازحموم دربیام آماده شومی ریم بیرون.

شد.وداخل حموم پیراهنشودرآورد وحوله شوبرداشت کیاراد   

بهستوده به دستورش کتاب وکنارش گذاشت وازجاش بلند شد و  

و  سا روبرداشت که نقشیکی ازساده ترین لباطرف کمد رفت و

ه کلوژتا زانوبود.منگارای ُگل داشت ودامنش نی  

دگمه های جلوشوبست  پیراهنوپوشید و ستوده لباسشو درآورد و  

  مخفی وایستاد وبه مژه هاش ریمل زد و برایوروبروی آینه 

ورم لبش، رژلب وبه آرومی روی لبش کشید وبعد دستی کردن   

وکتابوبرداشت به موهای حالت دارش زد وبه طرف کاناپه رفت   

 ونشست.

ته ازحموم کمی بعد، کیاراد طبق معمول حوله به دورکمربس  

 دراومد وبه طرف کمد رفت......کیاراد به همراه ستوده ازاتاق

مهران که اومدن ازپله ها به طرف مهرداد ودراومد وبعدازپایین   

 روی مبل نشسته بودن،رفت.

: بچه ها بریم؟کیاراد  



 مهران: ساراهنوزآماده نشده یه پنج دقیقه بشینین می یاد.

کیاراد وستوده روی مبل نشستن ...... مهرداد که نگاهش به 

 ستوده بود،پرسید: حالتون بهترشد؟

ن دادن سرش جوابداد: آره.ستوده باتکو  

م که گویا تمو مهرداد دوبارهکمی بینشون سکوت برقرارشد و  

  انگار لبتون گفت: ستوده جون این باالیبه ستوده بود،توجه ش 

 کمی ورم داره؟تب خال زده؟

بگه اماکیاراد که ستوده ازاین اشارۀ مستقیمش نمی دونست چی   

شازاین سؤال بی جاش ناراحت شده بود بادرهم کردن ابروها  

گفت: آخه به توچه؟! یتندبانگاهشو به مهرداد دوخت ویکدفعه   

ندش،مهرداد باحالتی جاخورده گفت: ن جواب تدرپی ای

؟مهمینطوری پرسید  

  :به مهران کردرومعترضانه همچنان تند بعدازگفتن)نپرس(کیاراد

 پسراین نامزدتون نمی خواد بیاد پایین!

درپی این عصبانیتش،مهران بدون اینکه موضوعو کش بده،گفت: 

 ااالن می رم صداش می کنم.

 مهران ازروی مبل بلند شد وبه طرف پله ها رفت وکمی بعد به 

و همراه ساراازپله ها پایین اومد......سارا آرایش غلیظ داشت  



 لباس شک وبازپوشیده بود.

 ازساختمان خارج شدن وسوارماشین شدن وماشین ازدروازه 

 دراومدوبه سرعت درمسیرخیابان حرکت کردوبعدازنیم ساعت

طرف شیشه نتها توقف کرد. رستوران ازهرجلوی رستوران الم  

ماشینبند بود ومنظره های دبی روبه نمایش می ذاشت........از  

 پیاده شدن وداخل رستوران شدن.

 درحالیکه آهنگ مالیمی فضای رستوران وُپرکرده بود کیاراد به 

گارسونهمراه بقیه به دورمیزی که ازقبل رزوکرده بود،نشست و  

وبه تن داشت صدا زد وبه شبه کار ومخصوص وکه لباس شیک  

  روبا مشروبات زبان انگلیسی چند پرس غذاهای معروف اونجا

ازمیزشون،........درپی دورشدن گارسون الکلی سفارش داد  

فردا صبح  مهران روبه کیاراد گفت: راستی کیارادخان ما  

 می ریم.

 کیاراد: چرااینقدرزود؟

: داریم رفع زحمت می کنیم.سارا  

سرباشگام بودم....فقط کیاراد: رفع زحمت چیه؟ من که تا عصر

 آخرشب تونستم باهاتون باشم.

 سارا: اشکال نداره وقت عروسیمون جبران می کنید!



 مهران: آره دیگه افتادیم توش!

: یعنی چی این گفت سارا روبه مهران کرد وحق به جانب

 حرفت؟!

یارادخان کم نمی خواستم جلوی کمهران: بابا همینطوری گفتم 

 بیارم.

اردخترخوب پیدا کنه.میکنه بزسارا: کیارادخانم به موقع ازدواج   

 کیاراد بدون اینکه چیزی بگه باانداختن ابرویی به باال لبخندی 

اطرافازتمسخرروی چهره ش نشست که مهرداد کنایه آمیزگفت:  

کار  کیارادخان دخترخوب هست ولی نمی دونم چرا دست به

 نمیشه!

گفت: توکه که متوجۀ منظورش شده بود رو بهش کیاراد 

 اینقدرعجله برای این کارداری دست به کارشو.

ثل این : اگه زیبارویی مبااشاره کردن به ستوده گفت مهرداد

ومی کردم.اطرافم بود حتما" این کار  

ع شون بود درپی این اشارۀ مهرداد با ستوده که ساکت توجم  

کیاراد برای دقایقی جدی با د اماجاخورده بهش نگاه کرحالتی   

 اعتراض توچشمای مهرداد نگاه کرد که باحاضرشدن دوگارسون 

 باالسرشون،نگاه برزخشوازش گرفت. 

شون گارسونها بعدازچیدن وسایالی سینی روی میزازجمع   



 مرخص شدن...کیاراد  کمی غذا تودهنش گذاشت وبدون اینکه 

کنه بالحنی تهدیدآمیزگفت: مهرداد مواظب تعداد به مهرداد نگاه   

ای مشروبت امشب باش.نلیوا  

: من که هنوزچیزی نخوردم کیارادخان!ادمهرد  

دستت بیاد.تا کیاراد: گفتم   

سر.: راست میگه دیگه پحرف کیاراد وتاکید کرد مهران  

یل مهران بلند شد......مهران دستصدای زنگ موبادرهمین بین،  

درآورد و شوآویزدستۀ صندلی بود،کرد وموبایل توجیب کتش که  

کنارگوشش برد وگفت: جانم 

....پس فعال"..کجا؟....باشه،باشهآقاکیوان....  

 ساراپرسید: آقا کیوان بود؟

: آقاکیوان گفت بعدازتموم ن)آره(روبه کیاراد کردمهران بعدازگفت  

کجارو می دونه شدن غذامون بریم پاتوق احتشام...گفت کیاراد  

گم. می  

: چرا به خودم زنگ نزد؟کیاراد  

 مهران: نمی دونم.....شاید..

با تلخی حرفشوقطع راد که دلیل این کارکیوان ومی دونست کیا  

دبیروبعد ازاینجا ببرم آکواریوم  : من می خواستم شماهاکرد  



 حاال می خواید اونجا برید مهم نیست...می برمتون.

  آقاکیوان گفت آقا....مهران: صحبت این حرفا نیست کیارادخان.

  داریم هم که فردا صبح احتشام  خیلی اصراربه دیدن ما داره ما

می شیم.رفتن عازم   

 کیاراد معنای این دعوت احتشام روخوب می فهمید واصال" 

 حوصلۀ دردسرنداشت ولی برخالف میل باطنش گفت: مهم

 نیست می ریم.

داشت درپینی که احتشام بود وحشت ستوده ازحاضرشدن درمکا  

غذا تو این حرف کیاراد نگرانی وجودشوگرفت وبیش ازاینکه  

 دهنش بذاره چنگال به دست باغذای توبشقابش بازی کرد.

 کمی بعد،ازرستوران دراومدن ودرحین رفتن به طرف ماشین 

نگاشوبودن که ستوده چند قدم بلند برداشت وباکیاراد هم قدم شد و  

فقط به گوش اون برسه با ن که به نیم ُرخش دوخت وباصدایی پایی

گفت: میشه اونجا نریم؟ ینگران  

اینکه جوابشوبده بی  کیاراد بدون اینکه نگاهی بهش بندازه ویا  

کلفتش صدای وباشین رفت ماتوجه به درخواستش به طرف در  

 به بقیه گفت:سوارشین.



رحمانه ش که قلبش دردگرفته بود مثل یه ستوده ازاین حرکت بی

به اجباردرماشینوبازکرد وجلونشست.آدم بی پناه   

ساعتی بعد،کیاراد ماشین وجلوی ساختمانی بزرگ نگه داشت 

 وگفت: رسیدیم...پیاده شین بچه ها.

پرسید: تومگه نمی یای؟!مهران   

 کیاراد: نه کاردارم فقط سالم منوبرسونید.

 مهران: نمیشه که ...اذیت نکن بیا دیگه کیارادخان .

راد نگاه کرد ولی کیاراد بی توجهده به کیاجاخوربا حالتی ستوده   

چران به عقب نگاه کرد وگفت: به نگاهش ازآینۀ جلوی ماشی  

به کیوان بگید کارداشتم .نمیشه؟!......  

 مهرداد گفت: امشب آخرین شبه کیارادخان،این رسمش نیست.

 کیاراد درجوابش بالحنی جدی گفت: فردا صبح می بینمتون.

وقتی می گه نه خوب می شناخت ومی دونست ومهران که کیاراد  

  ازرفتن یعنی نه.دست ازاصراربرداشت وگفت: پس صبح قبل

 می بینمت.

زماشین ا مازماشین پیاده شد وبه دنبالش سارا ومهردادمهران 

رفتن.پیاده شدن وبه طرف دروازۀ خونۀ احتشام   

می که ستوده ..کیاراد با زدن بوقی ماشینشوحرکت داد.......  



  نمی شنوه ترجیحبخواد ازش تشکرکنه جوابی ازش دونست 

نگاهشوازپشت قاب جلوی ماشین به  ونکنه وساکتداد اینکار  

  کرد. .......کمی بعد،ماشین جلوی بارتوقفمسیرخیابان دوخت.

 کیاراد وستوده ازماشین پیاده شدن وداخل ساختمان شدن.

رفت وگفت:  کیاراد بادیدن احد تنها به دوریکی ازمیزها،بطرفش

!اینجایی احد؟  

راد باالسرش درجوابش سالم کرد احد سرشوبلند کرد وبادیدن کیا  

یکی ازصندلی بلند بشه کیاراد مانعش شد ووتاخواست ازرو  

 صندلیها روعقب کشید ونشست وبااشاره کردن به ستوده ازش 

 خواست بشینه.

 احد: کیارادخان چی می خورید بگم بیارن.

می خوری همونوبگو. کیاراد: توچی داری  

 احد: این عرق معمولیه،بذارید واستون...

 کیاراد حرفشوقطع کرد: نمی خواد همینوبگومشتی بیاره.

: مشتی دولیوان وکمی اوج به صداش داد دبرگردوناحد سرشو

 الکل واسمون بیار.

 دربین سفارش،کیاراد گفت: احد بگویکی...این نمی خوره.



: همچنان روبه مشتی صداشوبلندکردیاراد احد به دنبال حرف ک

عرق ویه لیوان آبجو برامون بیار. پس مشتی یه لیوان  

: احد اونوواسم پیدا کردی ؟کیاراد  

احد: نه هنوز...ولی بچه ها گفتن یکی،دوروزپیش حوالی اینجا 

 دیدنش.

: بعد ازاون ماجراچهخورده بود ابرویی باال دادکیاراد که بهش بر  

  منوبی اعتبار کارش اون می خواد با این..!جرأتی کرد سگ بچه

فقط بگیرمش شیرخوردشوازدماغش میکشم بیرون.کنه    

 درهمین بین،سوزی ازدردراومد وبه طرف کیاراد رفت وازپشت 

روگونه وبوسه ای دستاش به دورگردنش خم شد سرباحلقه زدن  

گفت: نکن امشب حوصله ندارم.ش زد که کیاراد   

 درپی این عکس العمل سردش،سوزی سرجاش بلند شد ونگاهی 

  تا به جانب توأم ازدلخوری گفت: رقیبانه به ستوده کرد وحق

 فهمیدم اومدی اینجا سریع خودموازخونه رسوندم اینجا!

 کیاراد: حاال برام به پا می ذاری؟

به پسرمشتی سپردم هرموقع تواینجا اومدی بهم سوزی: نه،  

 خبربده،همین....منم که فقط می تونم اینجا توروببینم...

حاالم برگرد خونه ت.کیاراد: اشتباه کردی،  



یه لیوان آبجورویی به دست جلواومدویه لیوان الکل با مشتی سین  

تا اینجامیزگذاشت. سوزی مظلومانه روبه کیاراد گفت: بخاطرتو  

 اومدم بامعرفت...حداقل یه لیوان مهمونم کن.

لیوان عرق سفارش بده. کیاراد یه اخواست دهن بازکنه واحد ت

 گفت: مشتی یه لیوان دیگه واسمون بیار.

 مشتی باگفتن)به روی چشم(اونجا روترک کرد. سوزی ذوق زده 

  به تشکرکرد وصندلی روعقب کشید ونشست وبااشاره کردن

کیاراد پرسید: معرفی نمی کنی ؟ستوده از  

آورد ودریه کلمۀ کوتاه گفت: ستوده.کیاراد لیوان وازلبش پایین   

ه خانوم چه نقشی توزندگیمون داره؟سوزی: ُخب این ستود  

ود نگاهی کیاراد که ازسؤالهای ادامه دارش خوشش نیومده ب  

کنیا. : دیگه حالمو داری خراب میمعترضانه بهش کرد  

 سوزی: نه عزیزم....همینطوری ازت سؤال کردم.

 کیاراد: نکن.

ن متوجۀ رابطه ای شد که تورختخواب خالصه ستوده ازحرفاشو  

همچنان کیاراد تموم شده بود........ستوده میشه واین رابطه برای  

شون اون ساعت روسپری کرد.ساکت بین  

ین ودرحدراومد وستوده از بارکیاراد به همراه احد  یه ربع بعد،  



شد سامینگاهش متوجۀ یکدفعه که  پله ها بود پایین اومدن از  

داشت به طرف پله ها می اومد کیاراد بود وتوموبایلش که سرش 

روببرتوماشین.بدون سؤالی دختره آروم به احدگفت:  

د که متوجۀ منظورحرفش نشده وجه به سؤاالی احی تبکیاراد   

ه سامی بود تام حواسش ببرداشتن چند قدم بلند که تمو ،بابود  

ه یکدفعه است به طرفش خیزبرداربگیره تا خوچنگش اونو تو  

   گرد راد چشماش ازوحشتبلند کرد وبا دیدن کیاسامی سرشو

کیاراد ُزل تند  توچشمای برزخ وموند وی حرکت سرجاش شد وب  

  درنگی برای بدون یکدفعه در پی حرکت کیاراد به سمتش که زد

ش باپشت کردن بهش شروع به دویدن کرد وکیاراد فرارازدست  

دوید.خشمگین باتمام قدرت به دنبالش   

احد نگران باصدایی بلند گفت: کیارادخان مچ دستتون تازه خوب 

 شده!

ستوده روبه احد که بین دوراهی مونده بود اینکه پی کیاراد بره یا  

تا ما ماشین شما برید طرفبرسونه آخربی طاقت گفت: ماشین  

 بیایم.

سرعت به دنبالش لند بابعدازبرداشتن چند قدم یاحد با این حرفش   

شب ازتنها بودن توخیابون وحشت اون وقتکه ستوده  دوید  



به داشت اونم درحالیکه بیشترمرد میدید ترسش بیشترشده بود  

وبه دنبالشون شروع به دویدن کرد. طرف ماشین نرفت  

  از از فاصلۀ دورمی دید که به دنبال کیاراد بود بعدستوده، احد و

خواست وتا رسید یپشت سرگذاشتن مسافتی کوتاه به خیابان پهن  

ین ها به گذرپی درپی ماشدرپی احد ازخیابان عبورکنه بخاطر  

حین داخلوتعقیب کرد که درعقب رفت وبانگاه نگرانش احد   

بود وبعد  باغی تاریک که داخلش خوب دیده نمی شد،به شدن   

بان سریع عبورکرد و مراقبت ازخیا بابرای اینکه ُگمش نکنه   

شد ودرحالیکه احدل باغ اجبارداخبعدازکمی درنگ سرجاش به   

کرده بود ترسیدهگمش ار با موندن اونورخیابان انگرونمی دیدو  

 چند قدم بلند به جلوبرداشت وگیج به اطراف نگاه کرد وازبودن 

  که ترجیح داد ازهمین اغی خلوت وتاریک ترسش بیشترشددرب

ا بمونه اما تراهی که اومده برگرده وکنارماشین منتظراومدنشون   

ته جنگل صدای فریاد مردیتاریکی ازازداخل  به عقب برگشت  

وستوده سریع به طرف صدا برگشت گویا  بلند شد ازشدت درد  

بود وکیاراد هم به تالفی اون شبافتاده  سامی درچنگال کیاراد  

که صدای فریادش بلند شده بود. هبالیی سرش آورد  

ازکمی درنگ روی صدا تاخواست ازباغ بیرون بره  ستوده بعد  



  پوست مست وتنومند که ازتیرگییکدفعه درهمین بین با دومرد 

  و ون معلوم بود،عرب هستن روبروشدشون وترکیبات چهره ش

پاهاش شلقلبش فروریخته ودست و انگاردیوارۀ ترسشدت از  

حرکت همچنان بیکه واین به خوبی درچهره ش دیده میشد شده   

مانی که ازترس گرد شد بود نگاهشون کرد ودرپیسرجاش باچش  

شیطانی ونیتدرحالیکه قصدعرب به سمتش حرکت کردن دومرد  

   وحشت زده توچشماشون به خوبی دیده میشدیکدفعه ستودهشون 

    تمام بان پشت کردن بهشون برای فرارازدستاشو ازقبل باتر

دوید. قدرت به داخل جنگل  

کارطعمه شون دریه مکان خلوت درحالیکه دومرد عرب برای ش  

  دنبالش  موقعیت خوبی واسشون بود بابرداشتن قدمهایی بلند به

 دویدن که یکی ازازاون دومرد عرب بارسیدن به ستوده،ازپشت 

و زمین بلند کردسردستاشوبه دورکمرستوده حلقه زدواونوازرو  

  کردنداختن سعی میوچنگ اوپا زدن وتالشش که بادست فریاداز

وحشی ترشدوستوده رو روی زمین خوابوند و خودشونجات بده   

ش نشست ودستاشوباالسرش تویه پنجۀشکمارکردنش روبرای مه  

  زبان عربی به دوستش که لبخند به لبو دست وبهدستش قفل کرد

  انگارداشت ازهوسکه چشمانی  به کمرباالسرشون وایستاده وبا



بود،چیزی گفت ومرد عربمی اومد بهشون ُزل زده ازحدقه در  

به زانونشست ومچ دستهای  ازجاش حرکت کرد وباالسرستوده  

رو توی دستاش گرفت...ستوده برای لحظه ای زیرقدرت   ستوده  

کردن ازخودشوازدست داد ونگاه وحشتزدهدستاشون توان دفاع    

ش گرفت وبه مردنشسته روشکمش دوختواشک آلودشوازباالسر  

با قرار ردن کمربندش بود ودرحالیکهکه تند تند درحین درآو  

  ش، این موقعیت تلخ وناباورباحبس شدن نفس توسینهگرفتن در

درمی اومد زد که انگارداشت ازسینه شقلبش به حدی تند تند می  

ناهمثل یه موجود بی پو افتاد رفتن دامنش دیگه به گریهدرپی باال   

  سعی کرد مانعش بشه پاهاش روی زمینواسیرمحکم با کوبیدن 

   لباس زیرش داره پایین کشیده احساس کرد بی فایده بود وتا اما

گریانشوازاین اتفاق که همش  وچهرۀازش برگردوندروشو میشه  

  وصدای دردآلودیپشت بازوش پنهان کردازش واهمه داشت،

لحظه مردعرب با یه لگد کیاراد بلند شد که ناگهان همینازش   

  به جهتی پرتاب شد واحد هم ازپشت سربه محکم ازروی ستوده

ورشد. حمله مرد باال سرستوده  

ی باالکشید وباپایین آوردن ستوده بادستانی لرزان لباس زیرشوکم  

از سرجاش نشست ودرحالیکه تن وبدنش ومچ دستاشدامنش   



زده بهوارد شده بود درد می کرد وهمچنان وحشتفشاری که بهش   

به کیاراد کهازروی زمین بلند شد وخودش می لرزید به سختی   

 مرد عرب وزیرمشت ولگدش گرفته بود،نگاه کرد.

 احد بعدازفراری دادن مرد عرب نگران به سوی کیاراد رفت 

خوب شده! کیارادخان مچ دستت تازهاونوعقب کشید وگفت:و  

دیگه. هکافی........  

 مرد عرب ازمشت ولگدایی که خورده بود نقش زمین از درد آه 

  دستش با کنارزدن دست احد درحالیکه مچکیاراد...اله می کردون

 وبا واسش درد می کرد به حالت تهاجمی به طرف ستوده رفت

گفت: تو اینجا چه غلطی می کنی! یتند  

بدون اینکه  که هنوزتووحشت اتفاق چندلحظه پیش بود ستوده  

به دورگردن کیاراد  زدن دستاشحلقه  چیزی بگه جلورفت وبا  

  گذاشت...... نه شچهرۀ گریانشوروشوبه آغوشش برد وپناه 

لحظه درپی این حرکت معصومانه ش،کیاراد عصبانیتش برای  

ازکمی مکث توآغوشش درحالیکه برخالف  ای فروکش شد وبعد  

حضوراحد بدوندلش به رحم اومده بود ولی بخاطر شظاهرخشن  

 

گرفتن  برد وبا دستشوجلولی برای آروم کردنش عکس العم هیچ  



اونوازخودش جدا کنه که خواستم شد(دیگه تموگفتن) بازوش با  

 ستوده بافشردن خودش بهش،مانعش شد ودستاشوپشت گردنش 

 قفل کرد.

اومد وگفت: تا شما بیاید من می رم  متوجه شده بود جلوکه احد 

 ماشینومی یارم.

جی باغ رفت. کیاراد درپی دورشدنش احد به طرف درخرو  

دستش به دورکمرستوده به آرومی با نوازش ه زدن یهباحلق  

شید ودهنشوکنارگوشش برد وبرای روی سرش کدست دیگه شو  

   ستوده توآغوشش وگریۀ م کردن وجود ناآرام ومرتعشآرو

گفت: وقتی کنارمن هستی،هیچکی نمی صداش، با اطمینان بی   

 تونه اذیتت کنه.

یت شده غرق حس شیرینی ازامنستوده که وجود  شاین جمله  با  

سینۀودرحالیکه این حرکتش قلب توبود خودشوبیشتربهش فشرد  

اونوتوآغوشش بدون هیچ حرفیکیاراد کیاراد ونرم ترمی کرد   

.نگه داشت  

د،دراتاق نیم ساعت بعد،ماشین داخل باغ منزل شد...کمی بع  

......ستوده مستقیم بهشد.. اتاق ستوده داخل بازشد وکیاراد با  

بود شیرآب وبازکرد  وهنوزگیج اتفاقی که افتاده، رفت روشویی  



داشتازروشویی دراومد و وآبی به دست وصورتش زد وبعد  

نگاهی به کیاراد کرد وبه طرف کاناپه که حوله شوبرمی داشت   

  بلند شد وبه ازرفتن کیاراد به حمام، ازجاش رفت ونشست وبعد

همین بیند،درآورد......دراکی بوطرف کمد رفت وپیراهنشوکه خ  

  کرده سریع پشت در وکیاراد دراومد وستوده هول درحمام بازشد

در  مخفی کنه درحالیکه نمی تونست تمام تنشوپشت درپناه برد و  

انداخت اما کیاراد باابروهایشوپایین شدن کیاراد،نگا پی نزدیک  

میز ستوده سمت به طرف بدون کوچکترن نگاهی بهم فشرده  

رفتن به حمام یادش رفته بود،از شوکه قبلت وساعتتوالت رف  

  ......ستوده سریعوبه حمام رفت ی میزتوالت گذاشتدربیاره رو

  وغیرمنتظرۀ امروزکه حال وروز لباسشوپوشید وازاتفاقات تلخ

اینکه هرلحظه ممکنه ازچیزی که می ترسه آشفته ای داشت و  

تخت نشست وبه یاد حمایت کیاراد لبۀ سرش بیاد،نگران بود  

 

وجود زورگویی  باازاینکه ودترین موقعیت زندگیش اُفتاد درب  

جسمش ازدست درازی مردایکنارش لخیش هنوزازبودن دروت  

  و ازاوناستاینکه خودشم یکی  وجود سودجو درامان مونده وبا

داره ولی مثل بعضی ازهمجنس هاش که کمم چنین قصدی بهش  



  در یعنیتوسل نمیشه منیستن برای تصاحب کردن تنش به زور

  که برخالف میل باطن کسی بهش نزدیکی کنه و ستمرامش نی

د وروی تخت رفت م شبهش امنیت میداد کمی آرو این موضوع  

  اما تنش به پهلودرازکشید وچشماشوبستلحاف روی وباکشیدن 

  عرب کهرۀ مردکمی نگذشت بی اختیاراون لحظۀ تلخ وچه

شوبازکرد.ش اومد وسریع چشمااچشممیکرد جلوی حالشوبد   

 ساعت ازنیمه شب گذشته بود یکدفعه ستوده انگارخواب آشفته 

  خالی دیده هراسان ازخواب بلند شد وسرجاش نشست و به جای

 کیاراد نگاه کرد.....اتفاق تلخ اون شب،خوابوواسش مثل یه 

بیشتر کابوس کرده بود وتنها بودن درتاریکی اتاق به وحشتش  

 دامن می زد به دنبال کیاراد ازتخت پایین اومد وبه طرف تراس 

 رفت وبین دروایستاد وبه کیاراد نگاه کرد.

 

توفکرداشت سیگارمی کشید کمی کیاراد نشسته روی صندلی   

 نگذشت بااحساس کردن سنگینی نگاه به سوی دربرگشت و

پرسید: اینجا چیکارمی کنی؟!ستوده روبین درتراس دید که   

گفت: خواب بود به آرومی ستوده هنوزتووحشت خوابی که دیده، 

 بد دیدم .



: چیزی نیست بروبخواب.اراد بعدازکمی نگاه بهش گفتکی  

  از ردش،ستوده ناامید ازبودن درکنارشاین جواب سبه دنبال 

 جلوی درفاصله گرفت وبه طرف تخت رفت وباکشیدن لحاف

وترس ازاینکه شاید دوباره این ه پهلودرازکشیدروی خودش ب  

داخل کابوس وببینه به جلوچشم دوخت که درهمین بین کیاراد  

روبه باال درازکشید وچشماشوبست شد وروی تخت رفت و اتاق  

داد ین حرکتشوکه برخالف جواب سردش انجامستوده معنای ا  

دشوبهش نزدیک کرد وباگرفتن آروم خوکه می فهمید به خوبی   

ست.چشماشوببازوش   

 کیارادچشماشوبازکرد ونگاهی به ستوده کرد وازنزدیک شدن 

 بهش ورفتن زیرپروبالش که احساسشوقلقلک میدادبدون اینکه

وچشماشوبست. دچیزی بگه روشوازش برگردون  

کیاراد ازروشویی که خواب بود ستوده غرق ........دصبح ش  

برداشت وبهدراومد وبه طرف کمد رفت وتی شرتی ازداخلش   

کنه برای بدرقه کردن مهردادتن کرد وبدون اینکه ستوده روصدا   

 وبقیه ازاتاق خارج شد.

خالی کیاراد نگاه کرد  وبه جایشدستوده ازخواب بلند .ظهرشد..  

میداد، وبعد نگاهشو به ساعت روی دیوار که دوازدۀ ظهرونشون  



  بعد، کمیپایین رفت وداخل دستشویی شد.... چرخوند که ازتخت

تراس به ا گذاشتن دستاش روی نردۀداخل تراس شد وبستوده   

طراف نگاه کرد که ازراه دورمتوجۀ کیاراد شد که نشسته روی ا  

کناراستخربهش چشم دوخته بود. صندلی  

درحالیکه منظورنگاه مستقیم  ستوده بعدازکمی نگاه توچشماش  

د ازجاش حرکت کرد وبه اتاق برگشتنمی فهمیازراه دورشو  

پشت در،حلیمه داخل شد وگفت:به ی اضربه  با بلند شدن صدای   

 وقت ناهاره.

 شب شد ودوباره روزشد...بعدازرفتن مهمانها وخلوت شدن خانه 

کیاراد دوباره زندگی روال عادی خودشوگرفته بود وطبق معمول  

یی وقت ناهارپیداش اوگهگازوقت صبح ازخونه بیرون می زد  

می اومدخونه ولی اغلب اوقات آسمان غروب می زد به میشد   

درچاروستوده تنها ی گرفت وتا دیروقت بیرون می موندودوش م  

سرگرم میکرد یادیواری اتاق ساعتی روبا خوندن کتاب خودشو  

  می  واسما پایینخوابیدوبعضی وقتها درنبودکیوان  میروساعتی 

کننده شده بود ولی چاره ای  ها واسش کسلرفت وتکراراین کار  

 جزبودن تواین موقعیت اجباری رونداشت.

وب بودوقت غرزاین روزای تکراری گذشت......ی اروزچند   



  دستشویی  وازتخت پایین رفت وداخل خواب بلند شدستوده ازکه 

د.ش  

اومد وسالن وتوسکوت بعد،ستوده کتاب به دست ازاتاق در کمی  

  وداخل آشپزخانه شدوگفت: خسته دید که ازپله ها پایین رفت

 نباشید.

درحین تدارکات شام بودن جواب این حرکت که ریحان وحلیمه   

 محبت آمیزشودادن که حلیمه پرسید: چیزی می خوای؟

ودرجوابش گفت: کتابوآوردم. ستوده کتاب وجلوبرد  

: قشنگ بود؟ازکارش کشید ومشتاقانه گفت حلیمه دست  

درد نکنه.: آره دستت ستوده لبخندی زد  

برات می یارم. حلیمه: بازم   

 ستوده: ممنون می شم.

: کتابواینجا گذاشتم حلیمه فت وکتابوروی میزگذاشت ستوده جلور

 خانوم.

عزیزم. حلیمه: باشه  

یارادخان توسالُن  بیلیارده.: کریحان  

پرسید: خونه اومده؟! ،متوجۀ این حرفش نشده بودکه ستوده   

بیلیارده.سالن تواالنم ریحان: آره،  



که توجۀ منظورش نمی شد با گیجی نگاش کرد انگارمکه ستوده   

  بازمیشه بزرگه که به سالن بیلیاردریحان ادامه داد:ته سالن یه َدر  

.کیارادخان اونجاست......  

 ستوده باگفتن)باشه(ازآشپزخانه بیرون رفت ودرحالیکه ازتنها 

تمایل داشت این م بودن تواتاق خسته شده بود وازطرف دیگه  

ش بیشتردامن می زد نگاهی فاصلۀ بین شون کم بشه که به تنهایی  

  طرف  هشوعوض کرد وبهبعد مسیررا کرد وسالن به درانتهای 

 دررفت .

که انتهاش درهای شیشه ی شد سالنی بزرگ با بازکردن درداخل   

ط سالن ویه بارازبزرگ وس روبه باغ بازمیشد ودومیزبیلیارد  

بود . وشه شالکلی درگمشروبات   

که تنها رفت ستوده نگاهشوازاطراف گرفت وبه طرف کیاراد   

ضربه ای چوب بیلیارد کیاراد با.....بازی بیلیارد می کردداشت   

 به یکی ازتوپهای پراکندۀ روی میززد وپرسید: کاری داشتی؟

بگه بعد ازکمی ا چی نمی دونست برای بودنش دراونجکه ستوده   

اتاق. سررفت تواون حوصله مراستش مکث گفت: نه،  

  کردی!...اینجا، کیاراد: خونۀ به این بزرگی خودتومشغول می

.استخر..  



 ستوده: من بیلیارد بلد نیستم.

 کیاراد سرجاش بلند شد ودرحالیکه به توپهای پراکندۀ روی 

   میزنگاه می کرد چند قدم به دورمیزبرداشت ودوباره برای

یکی ازتوپهای روی میز،دوال شد وگفت: پس بیا  ضربه زدن  

 جلو.

وایستاده سرجاش  ستوده که متوجه منظورش نشده بود همچنان  

از کیاراد بعداز واردکردن ضربه ای به یکیبهش نگاه کرد که   

می : متوجه نشدی چی می گم؟! نگاهی به ستوده کردوگفتتوپها   

بیا جلو تا بهت یاد بدم.گم   

 

    برایجلورفت که کیاراد بدون مقدمه چینی گفت:ستوده کمی 

بگیریوری اینجن توپ باید اینطوری وایستی وچوبوضربه زد  

وبعد از انجام دادبراش  حین حرفاشدر خیلی کوتاهکیاراد  

:ب بیلیارد وبطرفش گرفت چو توضیحاتی مختصرازقانون بازی،  

 حاال توانجام بده

درست متوجه نشده بود واین به ستوده که ازتوضیحات سریعش   

  گرفت خوبی تو چهره ش دیده میشد چوب بیلیاردو با تردید اََزش

 وبعد ازکمی مکث از نگاه کیاراد به طرف میزرفت و درحالیکه 



تو دستش رو ه این بود که درست انجام بده با چوبتمام فکرش ب  

تی(ازپشت بهش میزخم شد......کیاراد با گفتن)چوب وبد گرف  

چوب بیلیارد، صحیح نگه داشتن برایو نزدیک شد ودوال شد  

بعدیش انتهای دست ستوده روگرفت وحرکتی بهش داد وبا دست   

.بگیریش اینطوری بایدگرفت وگفت:چوبو  

ازتوپها ن دادن چوب تودست ستوده ضربه به یکی با تکوکیاراد   

حدش کهبیش ازبه این نزدیکی واکنشی اینکه  .ستوده بدونزد....  

 وقتی دهن بازمی کرد نفسش بهش می خورد، داشته باشه اََزش 

گرفتن بین دستاشازقرار اتفاق اون شبازفاصله نگرفت انگاربعد  

بدون اضطراب حواسش به  دیگه احساس نا امنی نمی کرد و  

بیلیارد تو دستاش بود چوب نگه داشتن حرفاش وطرزصحیح  

شوعقب کشید عد دستکیاراد دوباره این کارو تکرارکرد وبکه   

کن.تکرار یهمینطوروبلند شد وگفت:  

 ستوده ازبودن کیاراد باال سرش وسنگینی نگاهش به دستاش 

رد نشانه گرفته ربۀ خوبی به توپی که با چوب بیلیانتونست ض  

زده گفت: بد  ازروی میزبلند شد وکمی خجالت .....بود، بزنه

 زدم.

 کیاراد: دوباره تکرارکن.



سیگارو رفت که پاکتبعدی کیاراد به طرف میزبیلیارد   

به لب گذاشت وآتیشش کرد وی روش بود وسیگار جاسیگاریش  

شوبه ستوده بش برداشت ودودشوبه هوا داد ونگاسیگاروازلبعد   

لبش گذاشت.دوخت ودوباره سیگارورو  

ه کیاراد واحساس می کردواین باعثستوده همچنانکه سنگینی نگا  

بده مدامروبه درستی انجام توضیحاتی که بهش داده میشد نتونه   

ن وپراکنده می کرد وایبا ضربه های نادرستش توپهای روی میز  

شده بود لبخنداراد که متوجه کیکارش برای چندین بارتکرارشد.  

دود ونش درچشمانش دیده میشد درحالیکه شیطنت درریزی زد و  

  بره یکدفعه صدای ادوبعد تاخواست بطرفشوبه هوا دسیگارش

وبرداشت وکنارگوشش برد شموبایلش بلند شد.... وبایلزنگ م  

نیم ساعت دیگه اونجام تا باشه...وگفت: بگو سیاه....گفتم می یام..  

سیگارشو توونیمۀ  شوازکنارگوشش پایین آوردموبایل کیاراد  

  پاکت سیگارش به طرف  کردوبا برداشتن جاسیگاری خاموش

ده تا دستت بیاد.همینطوری ادامه بفت:گورفت در  

واینودوست نداشت ستوده دوباره داشت تنها میشدرفتنش که  با  

که به دنبالش بره یا نه.....اینبرای بعدازکمی درنگ ودودلی   

وبعدیکمرتبه چوب بیلیارد وکنارگذاشت وازسالن بیرون رفت   



 ازپشت سرگذاشتن پله ها داخل اتاق شد وازصدای آب متوجه

نشست.که رومبل به انتظارش  یاراد حمام رفتهشد ک  

با دیدن ستوده درحین رفتن به و کیاراد ازحمام دراومد ی بعد،کم  

فعال" پرسید: تواینجا چیکارمی کنی؟!....مگه نگفتمطرف کمد   

 تمرین کن!

: می خوای بری بیرون؟ستوده  

نگاهی انگارازاین سؤالش خوشش نیومدهکیاراد درکمد وبازکرد و  

  پشت درکمدد وروشوازش برگردونمعترضانه به ستوده کردوبعد 

نگاهی به بعد از رفت وکمی بعد جین پوشیده ازپشت دردراومد و  

جلوی آینه وایستاد و که سرشوپایین انداخته بود سکوت ستوده  

 موهاشوباسشوارخشک کرد ودوباره به طرف کمد رفت وپیراهن 

  های پیراهنشومی بستدگمه  سفیدشوبرداشت وبه تن کرد وداشت

 که جلوی آینه وایستاد ویکمرتبه گفت: جایی که دارم می رم نمی 

 تونم توروبا خودم ببرم.

  وجودشو از .کیاراد....کرد ستوده بدون هیچ حرفی فقط نگاش

ازروی میزبرداشتماشینشودکلن شست وبعد موبایل وسوئیچ ا  

 وازاتاق بیرون رفت.

کیاراد مثل قبل دوباره برمی گرده وبهش ستوده به این امید که   



   بیرون نگاهشوبه پشت دردوخت ولیبریم تامی گه آماده شو

  ماشینش، وکمی بعد بابه گوش رسیدن صدایکیاراد نشدخبری از

ماشینازباال به  تراس رفت و کاناپه بلند شدو رووده ازروست  

  وبا  کیاراد که درحین خارج شدن ازدروازۀ باغ بود،نگاه کرد

ابروهاش به اتاق برگشت.درهم کردن   

که شب شد. ساعت حدود یک شب بود دراتاق بازشد وکیاراد   

  انگارمست بود داخل اتاق نیمه تاریک شد وبدون اینکه برق

وشن کنه یکراست بطرف کمد رفت وپیراهنشودرآورد اتاقور  

.وروی درانداخت وحوله شوبرداشت وداخل حمام شد  

به گوش رسیدن صدای  تورختخواب بیداربود باستوده درحالیکه   

  بعضی کرد ومعنای این حرکتش روکه باز چشماشودوش حمام 

وسرشو شماشوبستمی فهمید دوباره چبه خوبی شبها تکرارمیشد   

غلطی می خوادت: هرزیرلحاف بردوازشدت ناراحتی باغیظگف  

.داشته باشهکاری نبکنه فقط بامن   

بعد ازنگاهی به کیاراد که بلند شد وستوده ازخواب صبح شد.....  

ساعت چرخوند که به ساعت روی دیوارنگاهشو هنوزخواب بود   

چراکیاراد  ...براش سؤال شد..حدود ده ونیم صبح ونشون میداد..  

  امروزکه شایدرسید جوابش سریع به خودشگرچه ؟!باشگاه نرفته



جلوی آینه وایستاد مد وودراازروشویی ستوده  ....تعطیلیه...روز  

  کشید وبا رفتن به تراس وندیدن  موهای بهم ریخته شستی به ود

دررفت. وبه طرفداخل اتاق شدماشین کیوان که خیالش جمع شد   

سالم ازصدای که تنها درآشپزخانه درحین پخت وپزبود  ریحان  

ستوده نگاهی بهش کرد وگفت: سالم دخترم.گفتن   

نیستش؟ستوده: تنهایید؟!حلیمه   

  بار ریحان: معموال" روزای جمعه وشنبه یه بارمن می یام یه

 حلیمه....آقا کیوان واسما خانومم خونه نیستن.....کیارادخان

 هنوزخوابن؟

 ستوده: آره،هنوزخوابه.

 ریحان: راستی حلیمه کتاب واسۀ توداد،روی میزه،بردارش.

 ستوده به طرف کتاب رفت وگفت: ممنون .

ت صبحانه آماده می کنم.ریحان: االن برا  

راد ازخواب بلند شد وازتخت پایینساعت حدود یک ظهربود. کیا  

دراومد واز رفت وداخل دستشویی شد......کمی بعد،کیاراد ازاتاق  

وایستاد وپرسید: آشپزخانه وبین چارچوب در ا پایین رفتپله ه  

 دختره کجاست؟



خانوم  ریحان به عقب برگشت وگفت: سالم کیارادخان....ستوده

 سالن بیلیارده.

.من توسالنملیوان آب پرتقال بیار، برام یه کیاراد:  

 ریحان: االن کیارادخان.

رفت.ازجلوی درفاصله گرفت وبه طرف سالن  کیاراد  

جلوی کیاراد روی میزکمی بعد،ریحان لیوان آب پرتقال و  

 گذاشت وگفت: کیارادخان چیزدیگه ای نمی خواید؟

گفت: نه.مبل ولوبود، وصله رویکیاراد که بی ح  

 ریحان باپشت کردن بهش تاخواست اونجا روترک کنه کیاراد 

نیست الزمم شد می تونی بری....: وقت ناهارتموداش کردص  

تا شب بمونی.   

 ریحان: کیارادخان پس شام تون چی میشه؟

 کیاراد: شام بیرونیم.

 کیاراد لیوان آب پرتقال وبرداشت وبه لبش برد.

ت کتاب داستان می توتراس نشسته بود وداشعصرشد. ستوده   

آمرانه گفت:کیاراد سیگاربه دست داخل تراس شد وخوند که   

می خوایم بریم بیرون.شو،بروآماده شوپا  

سرازکتاب برداشت وبه کیاراد ستوده درپی این پیشنهاد ناگهانیش   



  شد. اب ازجاش بلند شد وداخل اتاقنگاه کرد وبعد بابستن کت

 

 کمی بعد،ماشین کیاراد ازدروازۀ باغ خارج شد ودرمسیرخیابان 

  کیاراد به سرعت شتافت .......... نیم ساعت بعد،ستوده به همراه

رنگارنگ،کوچک ماهیهایل آکواریوم معروف دبی شد.......داخ  

  پشت شیشه که  وبزرگ وانواع حیوانات دریایی شناوردرآبهای

 دوطرف وباالسرشون رودربرگرفته بود،دیده میشد واین زیبایی 

جلب کرده بود ودر وبزرگی آکواریوم نگاه ستوده روبه خودش  

   تماشایومد محو یی می یچنین جاره برای اولین باحالیکه 

می داشت که با دیدنقدم بر همپای کیاراد زیباییهای اطرافش  

، جمع کرده بودنی ازماهی های کوچک که جلوی شیشه تاعده   

شیشه زد که باعث متفرق وایستاد وازروی شیطنت دستشو رو  

 شدن ماهی ها شد ولبخندی رولبش نشست.

به این  د توسکوتوایستاده بوسرش  کیاراد که دست به کمرپشت  

کرد.....برای ساعتی اونجا موندن.میکارش نگاه   

ان ساعت حدود نه ونیم شب بود کیاراد وستوده به دورمیزرستور  

و اومددست جلوسینی بی نگذشت، گارسون نشسته بودن کم  

میزچید وبعد میزروترک کرد.سفارشاتورو  



غذا،کمی مشروب تولیوانش ریخت وبهشروع کردن کیاراد قبل از  

نزده بودلب برای مدتی به مشروبات الکلی که لب ُبرد....ستوده   

  بخاطر ری کرد ولیودوست داشت یه کم بنوشه نگاهی به بط

دست به غذا برد.موقعیتش که دودل بود   

گفت: نترس...می خوای  متوجۀ این حرکتش شده بود،که کیاراد 

 بخور.

ه کرد که کیاراد با اطمینانجاخورده به کیاراد نگابا حالتی ستوده   

: با یه کم خوردن اتفاقی نمی اُفته.گفت  

  بعد،انگار  نگاهشوپایین انداخت وکمی ستوده بدون گفتن چیزی

در نوشیدن چیزی نمیشه و باکمی که باحرف کیاراد موافق بود   

 ضمن باگذرروزها واتفاقاتی که افتاده می تونه بهش اطمینان کنه 

برد. کمی مشروبات الکلی تولیوانش ریخت ولیوانوبه لبش  

  بار وقتی اولینشون وشکست وگفت: کمی بعد،ستوده سکوت بین

مردیهستی که نمیشه بهش اعتماد کرد... مردیدیدمت فکرکردم   

 که یه ذره عاطفه هم نداره.

...ستوده به دنبال این .نگاهی بهش کردکیاراد بدون هیچ حرفی   

اولین    حرکتش،ادامه داد: ولی االن چنین فکری نمی کنم.....تو  

؟یکردیدی باخودت چه فکری بارمنود  



 کیاراد بدون مکثی گفت: به اتاق خواب .

 ازاین جواب تند وتوهین آمیزش،ستوده که بهش برخورده بود 

 واون لحظه خودشویه احمق می دید که دوست داشت باهاش 

 هم صحبت بشه ازناراحتی ابروهاش درهم رفت وسکوت تلخی 

جواب کرد ودرآخرطاقت نیاورد وبرای اینکه این توهین شو بی  

گفت: اینکه کارتونه.نذاره با طعنه   

واد جلوش می دونست بخکه تند بهش کرد. ستوده  ینگاه کیاراد  

کردن قدرت مقابلهبرخورد تندترش روبرومیشه و جبهه بگیره با  

قب نشینی کرد.عاشونداره باانداختن نگاش به پایین باه  

در  ین شدن...........ازرستوران دراومدن وسوارماشکمی بعد،  

از کیاراد بلند شد موبایلو مسیرراه بودن که صدای زنگ موبایل  

ش روی صفحه  گاهی به شمارۀرد برداشت وبعدازنروی داشبو  

بودم امشب بهت گفتهپسرسیاه......... بگو کنارگوشش برد وگفت:  

  رسونم... .اگه تونستم خودمومی....اصرارنکن....نمی تونم بیام.

 گفتم اگه تونستم،فعال"

وبیشترگازداد.ماشین کیاراد باقطع کردن موبایلش   

سرد گفت: من با لحنی کنه بطرف کیاراد نگاه  ستوده بدون اینکه  

 نمی تونم تنها تواون خونه بمونم.



بعدازطی کردن  درپی این جملۀ ستوده، کیاراد بدون گفتن چیزی  

راهشو مسیرماشین  چرخاندن فرمان مسافتی ازخیابان یکدفعه با  

 عوض کرد.

کیاراد وبه دنبالش ستوده داخل  ساعتی بعد،بابازشدن درساختمان  

جمعیتشد....ساختمان ازداخل سوبلکس بود وپایین سالن شلوغ از  

باتعدادی ازدختروپسرا دودوَدم سیگارفضا روُپرکرده بود بود و  

بودن. آهنگ تندی که به گوش می رسید درحین رقصیدن  

 کیاراد به طرف سیاه که لیوان الکل به دست درجمع دوستاش 

وستوده هم به دنبالش حرکت کرد.بود،رفت   

.ب گفت: به به کیارادخان خوش اومدیسیاه بادیدنش لبخند به ل  

 کیاراد: ممنون.

شناخت قبلی ازدوستهای سیاه داشت بادست دادن که کیاراد   

کرد. یباهاشون احوالپرسی کوتاه  

: معرفی نمی کنی دن به ستوده روبه کیاراد گفتسیاه بااشاره کر  

 کیارادخان؟

 کیاراد: ستوده.

 سیاه: همین!

 کیاراد: آره همین....بگوچرامنو تا اینجا کشوندی؟



اشاره ای به ستوده کرد وباحالتیسیاه با باالپایین کردن ابروهاش   

 رمزی گفت: می گم بهت دیگه کیارادخان.

 کیاراد: مهم نیست.

،سیاه روبه دوستاش کرد وازشون خواست به با این حرف کیاراد  

که  میزبلندی  وستوده به طرفخودشون برسن وبعد با کیاراد   

ی وغذاهای فست فود بود،رفت وگفت:روش انواع مشروبات الکل  

 چی می خوری  براتون بریزم.

 کیاراد: نمی خواد.

 سیاه: مگه میشه.

ریخت وبه دست  وتویه لیوان وبرداشت سیاه بطری مشروب  

یزه کیاراد گفت: اون کیاراد داد وتا خواست یه لیوان دیگه بر  

 نمی خوره.

ریخت،ت لیوان مشروب ومی سیاه بدون توجه به حرفش که داش  

: مگه میشه کیارادخان!گفت  

 کیاراد جدی ومحکم گفت: سیاه می گم نمی خوره.

یزگذاشت وبه کیاراد وروی مسیاه ازجدیت کالمش بطری مشروب  

ببینه.رو: یه نفرتواین مهمونی خیلی دوست داره تونگاه کرد  

 کیاراد: کی؟



درحین رقصیدن بودن،کرد وبا اشارۀکه  سیاه روبه دختروپسرایی  

می بینی،دختره رواون گفت: ازدخترای بینشون دستش به یکی   

 لباس سفید پوشیده همشهریته....خیلی دوست داره توروازنزدیک 

 ببینه اسمشم سودابست.

 سودابه که پوشش نامناسب داشت ازبزرگی سینه ش وبرجسته 

 بودن باستنش معلوم بود پروتزکرده وپوست تیره ش صحبت

 ازبرنزه شدنش رومیداد وموهای بلوند وتاب دارتا کمرداشت .

 کیاراد نگاهشوازسودابه گرفت ومعترضانه گفت: بخاطراین منو 

 تا اینجا کشوندی ؟!

وست داشت توروببینه ...وقتی فهمید سیاه: می گم دختره خیلی د  

صداش حاال می رمناسم ازم خواست توروبکشم اینجا..تورومی ش  

 می کنم.

 کیاراد: ول کن سیاه.

  از کیاراد کمی)االن می یام(به طرف سودابه رفت.سیاه باگفتن

نگاهشوبه سودابه وحرکات موزونشودوباره مشروبش خورد  

دوخت.ولوندگی بود تا رقص، بیشترعشوهکه   

می دونست به  رفتن دراین موقعیت کهقرارگ درحالیکه ستوده با  

لعنت ناراحت به نظرمی رسید تودلش به خودشکجا ختم میشه   



  نگاشو وبا ابروهای بهم فشردهکردچرااصراربه اومدن که فرستاد

بود، دوخت.وبه سودابه که براش غلط اندازازکیاراد گرفت   

روبهپشت کردن به سن رقص  وباکیاراد چشم ازسودابه برداشت   

  دیگه برای یوان مشروبیه لشروع کرد به ریختن میزوایستاد و

بلند شد:  ی غلیظ ونازک سودابه ازپشت سرشکه صداخودش   

 آقای کیاراد؟

ذوق با ..سودابه ازدیدنش درپی صداش،کیاراد به عقب برگشت..  

.وازنزدیک ببینمشما ر مخیلی خیلی دوست داشتگفت:  

انگاربازیگربوسید سودابه توبغل کیاراد پرید وگونه شو یکدفعه  

ده بود.دی  

 کیاراد دستی روی گونه ش کشید ودریه کلمۀ کوتاه گفت: ممنون.

: آواتون تورشت پیچیده....تمام ودابه همچنان با اشتیاق گفتس  

 دخترا یه شبم شده دوست دارن باهات باشن.

زد ولیوان دش لبخند کمرنگی کیاراد همچنان مغروربه خو  

. ه لب بردمشروبشوب  

متکبرانۀ کیاراد که ستوده ازاین توهین سودابه وعکس العمل   

رفته بود محکم باپشت چشم زدن به سودابه روشوازشلجش گ  

  ولی سودابه که انگارمتوجۀ حضورستوده نمی شد با دبرگردون



  وایستاد شانه به شانه ش نازوکرشمه وقربون صدقه رفتن کیاراد

ست چیزی بگه به دورکمرش انداخت وهروقت می خواودست   

کرد.می زدیک دهنشوبه گوش کیاراد ن  

بیشترازاینکه حرف بزنه با یاراد بدون اعتراضی به این کارش ک  

  بعد، سودابه روتعقیب می کرد که کمینگاه سنگینش لوندگی 

نگاه معنی دارتوچشماشبه بعد ازگفتن چیزی توگوش کیاراد سودا  

رفت.......ها که به اتاقهای باال راه داشت، طرف پلهکرد وبه   

 کیاراد با چشمان مستش ازپشت سررفتن سودابه رونگاه کرد.

می فهمید دیگه طاقت به خوبی معنای این حرکاتوکه ستوده   

بااخم  نیاورد وجلورفت وقبل ازرفتن کیاراد به دنبال سودابه   

رم توماشین بشینم تا بیای .لید وبده بگفت: ک  

 کیاراد بدون اینکه چیزی بگه کمی توچشمای شاکی وعصبی 

 ستوده نگاه کرد وبعد لیوانوروی میزگذاشت وبدون اینکه پی 

کردن،بگیره باگفتن)راه بیفت(به طرف سیاه روبرای خداحافظی   

در رکت کرد........ستوده با این کارشدرخروجی ساختمان ح  

بدون هیچ حرفی شت تعجب کرد وی ازش دااحالیکه توقع دیگه   

الش ازساختمان بیرون رفت.ببه دن  

صدای زنگ که ه سرعت طی مسیرمی کردی بعد،ماشین بمک  



لشوکنار گوشش برد وگفت:بلند شد کیاراد موبایکیاراد موبایل   

یاه....کارنداری،دارم قطع می کنم...کارداشتم سالو  

وکنارگذاشت ستوده که انگارحرفای  قطع کردکیاراد موبایلشو  

بود روی َدمش موندههین وارسودابه وقت شام کیاراد وجملۀ تو  

گفت: دختره توروبه یاد رختخواب نیاورده بود؟!یکدفعه با طعنه   

 کیاراد بدون اینکه چیزی بگه نگاهی بهش کرد اما ستوده ادامه 

  دوست خودش عوضیه..داد: می گن دزد همه رودزد می بینه...

می خوان. گه تمام دخترا اون بخوابه بعد میداره بااین و  

 کیاراد که منظورشوبه خوبی فهمیده بود،گفت: غیرازاینه مگه؟

که غیرازاینه.ستوده: معلومه   

: نه بابا! نکنه تافتۀ جدا بافته هستی....دیدم  کیاراد پوزخندی زد  

!دختره بود چطوری بهم نگاه می کنه حواست به  

خورد.ستوده: اصال" اینطورنیست،حالم داشت بهم می   

 کیاراد: نه دردتووامثال تویه چیزدیگه ست....کافیه بگم زن من 

 شواونوقت خودتوهزاربارواسم می ذاری.

ه بالحنی تحقیرآمیزگفت لجش ازاین جملۀ توهین آمیزش ک ستوده  

جوابشبدون اینکه مست بودنشودرنظربگیره سریع درگرفت و  

گفت: اگه اینکارم بکنی  ،بدون اینکه به عکس العملش فکرکنه  



دخترخوابیدی بشم،حیفمه. عمرا" زن توکه باهزاران  

 کیاراد که این حرف خیلی بهش برخورده بود واین به خوبی 

نکش  به ُرخمتوچهره ش دیده میشد بالحنی تند گفت: باکره بودنتو  

  پارتی تو دختری که......ازکجا معلوم ازجای دیگه ندادی!....

نقش شترازاینم نمیشه ازش توقع داشت پسبی نه دیده میشهشبو  

واسم بازی نکن.خترای نجیبو د  

واهانت آمیزش،ستوده ناراحت وعصبیی پرده این جواب ب درپی  

بدون که کیاراد یقی بهش زل زدابروهای بهم فشرده برای دقا با  

  نگاتو لفتش آمرانه گفت:ینکه  بطرفش نگاهی بندازه باصدای کا

 

توبندازپایین.نگا ن...گفتمبندازپایی  

رفت ودرحالیکه نمی تونست جلوی شوازش گستوده به اجبارنگا  

بهت راهکه ه ا بخاطرایناین همۀزبونشوبگیره ازروی غیظ گفت:   

 نمی دم.....روی دلت مونده.

به جانب پرسید: بابازشدن دروازه،کیاراد ماشین وداخل ُبرد وحق  

 چه غلطی کردی تو؟

ازوایستادن ماشین جلوی پله ها بده بعدستوده بدون اینکه جوابشو   

رفت..... بدون درنگی ازماشین پیاده شد وسریع به طرف پله ها  



مست وبرزخش دنبال کرد وتوچشمایکیاراد برای دقایقی رفتنش   

داخل ساختمان شد ماشین پیاده شد وبه دنبالشوبعد باعصبانیت از  

 وبابرداشتن قدمهای بلند،ازپله ها باال رفت وداخل اتاق شد وبه 

رفتن به طرف کمد  حالت تهاجمی به طرف ستوده که درحین  

 بود، رفت وعصبی دوباره سؤالشوکه گویا بهش خیلی برخورده 

شد که عصبی تر محکمبود،پرسید امابازباسکوت ستوده روبرو  

ازپشت و دبرگردونبه طرف خودش با گرفتن بازوی ستوده اونو  

تهدیدآمیزگفت: این آخرین بارتلحنی آمرانه و د وباونبه کمد کوب  

 باشه جواب سؤالمونمی دی وپشتتوبهم می کنی!

گفت:  تش به کمد دردش گرفته بود بااخمازبرخورد پشکه  ستوده

 خودت شنیدی چی گفتم.

مست کیاراد همچنانکه برزخ توچشمای درپی این حاضرجوابیش   

  کمرش، دور حلقه زدن دستش بهاه می کرد یکدفعه با ستوده نگ

حاال هیچ مردی تن  یعنی می گی تا:به خودش چسبوند وگفتاونو  

نبوسیده؟! لبتو تا حاال هیچ مردی؟!تودست نزده  

گرمای حرکت ناگهانیش وازبرخورد درحالیکه ستوده ازاین   

،رسیدبه مشامش میکه بوی مشروب نفسهاش به صورتش   

ود واین به خوبی ازچشماش معلوم بود باچنگ انداختن ترسیده ب  



کرد به دورکمرش حلقه زده بود تالشبه دست کیاراد که محکم   

وکیاراد بدون آمادگی به ودشوازچنگالش دربیاره که موفق نشدخ  

  لباش  شو رویه با گذاشتن دستش پشت سرش محکم لبستود

گذاشت.   

  تو  ه ای نفسلحظ زده برایاش روی لبش وحشتستوده ازفشارلب

فشار محکم بافروریخت که  قلبش سینه ش حبس شدوانگاردیوارۀ  

کنه  ی کیاراد سعی کرد اونوازخودش جداسینه وردن دستاش روآ  

بود ولبش زیرقفل شده  تودستای قدرتمندشولی نتونست چون   

کرد وانگارداشت بالبش بازی پایین می ،ای گرمش که باالفشارلب  

  داغ شد درحالیکه   که تن وبدنش اختیارمونده بودبی  می کرد

امه اد باحاال نش وازروی غیظ شروع کرده بود اما کیاراد بوسید  

مشروبیه که خورده بودواین بخاطر هدادنش به شهوت تبدیل شد  

بردن گرمای بدنش تمایل باال وباچون تعادل ذهنشوازدست داده   

این حس درونش کنترل کردنشوبیشترکرده بودکه برای  جنسی  

ش اودورکمرش،لبشوازروی لب باشل کردن دستاش ازپشت گردن  

درنگی با هل دادن کیاراد به عقب رداشت که ستوده بدون ب  

ش نگاه کرد.خودشوازآغوشش بیرون کشید وبابغض وخشم به  

برخالف میلش بهش نزدیکی نکنه  کیاراد بخاطراینکه به زورو  



  برداشت.رفت وحوله شوبه طرف کمد  ازجلوش فاصله گرفت و

ازبوسیدن لبش به طوروحشیانه سخت حالش دگرگون که ستوده   

   به پشتش رفت ومحکمهاجمی به طرف کیارادشده بود به حالت ت

 زد وحق به جانب گفت: تو به چه حقی اینکاروکردی؟!

   کیاراد که درگیرطوفان درونش بود واین موضوع باعث

ه برگشت ومحکم با گرفتن عصبانیتش میشد برزخ به طرف ستود  

تهدیدآمیزدهنشوبه گوشش نزدیک کرد وبالحنی پشت گردنش   

 گفت: یه کاری نکن کاری باهات بکنم که خودتوواسم بازکنی

 پس االن فقط ازم دورشولعنتی.

..ستودهکرد وبه سمت حمام رفت.اد ستوده روبه طرفی پرت کیار  

به لرزه پاشازگفته شدن این جمله توگوشش که ازوحشت ازسرتا  

کیارادقی بی حرکت وایستاده سرجاش ازپشت افتاده بود برای دقای  

 وتوچشمای ترسیده ش تعقیب کرد.

بازکردن درحمام داخل شد وحوله روآویزکرد وبدون  کیاراد با  

پریدنفروکش کردن گرمای بدنش واینکه لباسشودربیاره برای   

  آبمستی ازسرش که به هوس درونش دامن می زد زیردوش 

و  ستن چشماش،سرشوبه طرف باال گرفترفت وباب سرد  

  لبش، ب گذاشت وبی اختیارنرمیورتشو مستقیم زیرفشارآص



وسیدنش ازذهنش عبورکرد که برای نزدیک شدن بهش دلشب  

شیطانی که ای راد همچنانکه درگیراین فکرضعف رفت......کیا  

اردیو قراردادن دستاش روی بود باتوذهنش افتاده ووجدانش   

گذاشت وبرای ساعتی زیردوش آب موند.سرشورودستاش   

  رو ازحمام دراومد وستوده شب بود که کیارادساعت حدود دو

به طرف کمدرفت بدون اینکه سراغشوبگیره تواتاق ندید اما  

وش کرد وروی تخت درازکشید کمی بعد، کیاراد برق اتاقوخام  

چشماشو بست.پشت کرده به جای خالی ستوده و  

ورآفتاب که روی صورتش افتاده ستوده ازنشد..............صبح   

خوابیدنزکرد وسرشوازروی میزبرداشت وبخاطرچشماشوبابود   

ازروی صندلی  کردبدنش احساس کوفتگی می تو کهدیشبش اینجا   

نمی دید داخل وداخل اتاق شد ودرحالیکه کیاراد وتواتاقبلند شد  

وازبرخورد وشیرآبوبازکرد وآبی به صورتش زد روشویی شد  

خودش نگاهی ه لبش احساس درد کرد که از آینه بهدستش ب  

 

یاد بوسۀ وحشیانۀ  دیدن کبودی وورم لبش یکدفعه به وبا انداخت  

درهم رفت وبهش لعنت وخشم ابروهاشازناراحتی کیاراد افتاد و  

 وناسزا فرستاد.



د بیکیارا ازروشویی دراومد وبا رودرروشدن با کمی بعد،ستوده  

آمرانه .کیاراد کنجکاوانه بالحنی...اختیاردستشو روی لبش برد  

 ازش خواست دستشوازروی لبش برداره ولی ستوده بدون اینکه 

ازکنارش رفت کهپایین بیاره بادرهم کردن ابروهاش دستشو  

: با تونیستم عقب برگشت وبالحنی تند گفت کیاراد به دنبالش به  

 مگه؟!

 ستوده به اجبارسرجاش وایستاد.

 کیاراد به طرفش رفت وهمچنان دستورانه گفت: برگرد ببینم.

  ش برداشت وبه عقب برگشت وبا اخم وستوده دستشوازروی لب

کرد. برزخ توچشمای کیاراد که به لبش چشم دوخته بود،نگاه  

لبت چی کیاراد همچون ستوده باابروهای بهم فشرده پرسید: 

 شده؟!

داره به حالت آمرانه روستوده ازاینکه کاری که خودش کرده   

سریع گفت:ازبوسیدن و گرفتازش بازخواست می کنه،لجش   

دیشبته!وحشیانۀ   

گفت: من دیشب مست  بود با اخمکیاراد که خیلی بهش برخورده 

 بودم.

 ستوده: که چی؟اینطوری باهام بکنی؟!



مستم می خواستی باهام دهن به  کیاراد: تقصیرخودت بود...وقتی  

 دهن نیای،تا شبم ورم لبت خوب میشه.

  دکیاراد بی توجه به نگاه تند وتنفروارستوده روشوازش برگردون

 وبه طرف دررفت وگفت: حاالم بیا پایین صبحانه توبخور.

 ستوده: من نمی خورم.

ازپشت درو بگه ازاتاق بیرون رفت و کیاراد بدون اینکه چیزی  

  لبش ازبوسیدن دیشبکه بست ودرحالیکه تواین فکربود ش سر

 اینطوری شده واین یه معنی میداد اینکه تا حاال هیچ مردی 

ش ، ازپله ها پایین رفت وهمچنانکه این موضوع تنبوسید  

داخل آشپزخانه شد وازیخچال پاکت آب  ذهنشودرگیرکرده بود  

ازآب پرتقال ریخت ومتفکرانه برداشت وتولیوانشمیوه ای   

...کیاراد به این ...لیوانوبه لب ُبرد ونیمی ازآب پرتقال وخورد...  

بهش وررسیده بود هیچ مردی دستش نزده واین باعث میشدبا  

اونومال خودش بکنه ولی باشه هگرایش داشته باشه ودوست داشت  

مجبوربود این می کنه ودوری که ستوده ازش بخاطررفتارای تلخ  

با وبه زمان بسپره درونی شومهارکنه ونزدیک شدن بهش کشش   

ها باال بره یکدفعه ازآشپزخانه دراومد وتاخواست ازپلهاین فکرا  

 ازاین کارمنصرف شد وترجیح داد ستوده کمی تنها تواتاق بمونه 



   کمرنگ تربشه..... به طرف تا آروم بشه وخشمی که بهش داره

ری روشن کرد.مبل وسط سالن رفت ونشست وسیگا  

د برای اینکه با مشغول کردن خودش سعی داشت کمی بعد،کیارا  

دورکنه ازاین ماجرا بیشتردرگیرش شده ازذهنشکه بعدستوده رو  

 به سالن بیلیارد رفت.

وستوده برای خوردن ناهارپایین نیومد ساعاتی بعد،ظهرشد.   

کیاراد راد سینی غذاشوبه اتاقش برد وخودریحان به دستورکیا  

بود که کیاراد،ریحان ازظهرشوخورد.... بعدبه دورمیزغذاتنهایی   

 رومرخص کرد.

کیاراد که  زدن غروب آفتاب،شب شد. ساعاتی بعد، می بابه آرو  

طاقتشپایین برای زمانی طوالنی خسته شده بود وتوازتنها موندن   

  حدود ساعتبود نگاهی به ساعت روی دیوارکرد.به انتها رسیده 

اتاق بیرون بکشه کیاراد برای اینکه ستوده روازبود.یم شب نه ون  

دیدن  ازسرجاش بلند شد وازپله ها باال رفت وداخل اتاق شد وبا  

سریع داشت به تراس ورودش دست که انگارباستوده کتاب ب  

 می رفت،عصبی شد وپرسید: کجا؟

 درپی این حرکت تندش،ستوده باوایستادن سرجاش به عقب 

کیاراد نگاهی به لبش  کیاراد نگاه کرد.رده به برگشت واخم ک  



: ،کرد وبه حالت دستورانه گفتوورمش کم شده بود که کبودی  

 بروآشپزخونه یه چیزی واسۀ شام درست کن.

گفت: من بلد نیستم درست کنم.ستوده به دروغ   

: بلدی که کمک کنی،سریع بیا پایین کمک کن.کیاراد  

رفت....اتاق بیرون کیاراد بدون اینکه منتظرجوابش بمونه از  

 ستوده به اجبارکتاب داستان وکنارگذاشت وازاتاق بیرون رفت

ازپشت سرگذاشتن پله ها به طرف آشپزخانه رفت وبین  وبعد  

 چارچوب دروایستاد.

 کیاراد یه بسته همبرگرازیخچال درآورد وبه طرف ماهی تابه که 

بزنی روی گازگذاشته بود،رفت وگفـت:به جای اینکه به من ُزل  

ه ازیخچال برداروُخردشون کن.روگوجخیارشو  

 ستوده ازسرجاش حرکت کرد وبه طرف یخچال رفت وتاخواست 

بعد در درش وبازکنه کیاراد گفت: اول بشقابی،پیش دستی بردار  

 یخچال وبازکن.

 ستوده بدون اینکه چیزی بگه همچنان اخم کرده به طرف کابینت 

داغ برگراروتوی روغنرفت. کیاراد نگاهی بهش کردوبعد هم  

: وقتی خردشون کردی لیوان ونوشیدنی روی شده،گذاشت وگفت  

 میزبذار.



همبرگرا روسرخ کرد کیاراد بعدازصرف کردن کمی زمان   

 وروی دوتا پیش دستی گذاشت وبه طرف میزرفت ویکی رو

 مقابل ستوده گذاشت وپیش دستی بعدی روبرای خودش گذاشت 

شروعروبروی ستوده نشست وگفت:وباکشیدن صندلی به عقب   

 کن.

به نظرمی رسید،کرد وبعد  ستوده نگاهی به همبرگرکه لذیذ  

 چنگال وچاقوروبرداشت وشروع به بریدن تکه ای اََزش کرد.

خیلی عادی انگاراتفاقی وکیاراد که مشغول خوردن غذا بود   

پرسید: ورم لبت خوب شد؟ ،نیفتاده  

وباانداختن ابرویی ازستوده نشنیددازاین سؤالش،جوابی کیاراد بع  

 به باال نگاهی به ستوده کرد وحق به جانب گفت: نشنیدم؟

گفت: خودت دیدی که؟ یتلخبه ستوده درجوابش   

: الزم نیست اَزم بترسی،دیشب بعدازکمی سکوت گفتکیاراد   

 زیادی خوردم اینکاروکردم.

م شدن غذاش کمی آب کیاراد بعدازتمو .... سکوت کردستوده   

. دوختصندلی تکیه زد وبه ستوده چشم  نوشید وبه پشتی  

که  دست ازغذا کشیدذشت ،ستوده ازسنگینی نگاه کیاراد نگکمی   

غذاتوبخور.کیاراد گفت: کسی کارت نداره،  



 ستوده سرد جوابداد: سیرشدم.

د ازروی صندلی بلند شد وبه طرف درآشپزخانه رفت کیارا  

.روی میزوجمع کنذاخوردنت تموم شد هرموقع غوگفت:  

: بعد یه چایی یکدفعه قبل ازخارج شدن ازآشپزخانه روبهش کرد

 برام بیار،من سالن بیلیاردم.

کرد وداخل شد کمی بعد،ستوده سینی چای به دست درسالن وباز  

بدونگذاشت و کیاراد رفت وسینی وروی میزپهلوش وبه طرف  

ب طرف دربره کیاراد گفت: چواینکه چیزی بگه تاخواست به   

 بیلیارد وبرداربیا اینجا.

ندارم.و گفت: حوصلۀ تمرین کردن ستوده به عقب برگشت وسریع  

وبیلیارد گفتم چوب حوصله داری یانه،کیاراد: ازت نپرسیدم   

 بردار بیا اینجا.

هر باشه که بارحالیکه دوست نداشت دوروبرکیاراد ستوده د  

خوبی درترفندی می خواست اونواطراف خودش ببینه واین به   

ش دیده میشد،برخالف میل باطنش چوب بیلیارد وبرداشت. چهره  

 کیاراد بعدازضربه زدن به یکی ازتوپها،سرجاش بلند شد وگفت: 

 حاال تو انجام بده.

 ستوده تمرین زیادی برای این بازی نداشت وازچیزهایی که 



اشت روی میزدوال شد وتوپ سفیدوزیرازاون روزبه خاطرد  

بیلیارد گرفت.نۀ چوب نشو  

: چوب ودرست تودستت نگرفتی دختر.کیاراد تذکرداد  

تمام تالشش وکرد تا ستوده باچرخاندن چوب بیلیارد تودستاش   

  با اومدن کیاراد باال ودرست به دست بگیره کهچوب بیلیارد

می خواست برای درست نگه  سرش حواسش پرت شد وکیاراد تا  

بگیره بشه تا دستاشو داشتن چوب بیلیاردازپشت بهش نزدیک  

 یکدفعه ستوده سریع ازروی میزبلند شد وقدمی به عقب برداشت.

رحالیکه  سعی می دروبروشدن با این عکس العملش  کیاراد از  

تند ورفت و وبکنه ازناراحتی ابروهاش درهمکرد رعایت حالش  

 عصبی گفت: آخه من تاحاال توهوشیاری کاری باهات کردم که 

!درمی یاری؟ اینطوری وحشی بازی  

خودش دید تندترازقبل ستوده روبرزخ به کیاراد که با این حرفش   

بلندتر صداشوبا پرتاب کردن چوب بیلیارد روی میزیکمرتبه   

: ازجلوی چشمم گم شو بروتواتاق.کرد   

  روبرو ستوده برای اینکه بیشترازاین با توهین های تحقیرآمیزش

متوجۀ شد وبدون اینکه ازسالن خارجش گرفت ونگاهشواز نشه،  

 ورود کیوان واسما بشه ازپله ها باال رفت.



شد وبه طرف کیاراد که داشت کمی بعد،کیوان داخل سالن بیلیارد  

چیه کرد وگفت:  سیگارمی کشید،رفت ونگاهی به عصبانیتش  

 کیاراد؟.....صدات تا بیرون می اومد؟!

نیست.کیاراد نگاهی بهش کرد وخیلی کوتاه جوابداد: چیزی   

 کیوان: چرا چیزی شده! اگه..

ورونداشت حرفشوقطع کیاراد که انگارحوصلۀ بحث وگفتگ

  ردارممن کاکرد:

به  کیاراد سیگارشو توجاسیگاریش خاموش کرد وبدون معطلی

 طرف درسالن بیلیارد رفت.

  و کمی بعد،کیوان ازسالن بیلیارد دراومد وازپله ها باال رفت

د وبه اتاقش رفت.نگاهی به دراتاق کیاراد کر  

ود......ستوده بااحساس کردن روزبعد،ساعت حدود یازده صبح ب  

  دیدن کم کم چشماشوبازکرد ویکدفعه باباالسرش وجودشخصی 

سریع سرجاش نشست وگیج یوان با حالتی جاخورده و وحشتزدهک  

 وترسیده به کیوان نگاه کرد.

اگه گفت:بدون مقدمه چینی بالحنی تهدبدآمیز،محکم وجدی کیوان   

اونواز  پس سعی کن تاحاال سالم موندی همه بخاطروجود کیاراده  

بدی  ی نگه داری ولی اگه بخوای این موضوعوکشخودت راض  



که ازدرد  باهات میکنم ونمی کنم وکاریدیگه رعایت کیاراد   

می ..وبعد تورودست بسته به احتشام می دم..... یزوزه بکش   

ودیگه.... مردای دیگه ازاون دونیکه قولت وازم گرفته وبعد  

 اینقدرزیراین عرب واون عرب می ذارم بری که خودکارخودت 

 پاتوبرای مردا بازکنی...فهمیدی؟

که تن  تمام حجتش وگفتن حرفای تلخ وچندششازا  کیوان بعد  

 وبدن ستوده روبه لرزه انداخته بود اونوتوسکوت وحشتناکش

رها کرد وبه طرف دررفت وقبل ازخارج  که بهش ُزل زده بود،  

آمیزگفت:شدن انگارحرفی مونده به عقب برگشت وهمچنان تهدید  

 دفعۀ دیگه اینطوری باهات برخورد نمی کنم یکدفعه وارد عمل 

 می شم پس حواستوخوب جمع کن.

 کیوان ازاتاق بیرون رفت. درحالیکه ستوده ازکیوان سخت 

ن ترسش دامن می زد ووحشت داشت واین حرفاش بیشتربه ای  

 این به خوبی توچهره ش دیده میشد برای دقایقی گیج بی حرکت 

 سرجاش موند.

    حرفای کیوان که دائم توگوشش ستوده ساعات اون روزوبا

وبد  هبین دوراهی که اونوزمزمه میشد واون حرکت ناگهانیش   

م وآشفته گذروند.رو،ناآبدترقرارداده بود  



بلند  بانشسته توتراس بود ستوده  ونیمساعت حدود هفت شب شد.  

  در وانگارکیاراد اومده به عقب برگشت شدن صدای دراتاق که 

     حالیکه برای گفتن بهش دودل بود چون می دونست کیاراد بعد

ازچنگالفرار برای لخی می کنه باالخرهازاتفاق دیشب باهاش ت  

جاش حرکت کرد وداخل اتاق شد وگفت: سالم.کیوان از  

بده داخل حمام شد.  کیاراد حوله به دست بدون اینکه جوابشو  

ستوده برای لحظه ای ازگفتنش درپی این برخورد سردش،  

  روبرو  حقیرآمیزوتلخشرفتارهای ت منصرف شد وبرای اینکه با

 نشه دوباره به تراس رفت.

ی بعد،کیاراد ازساختمان خارج شد.کم  

ماشین کیوان وبه  بازشدن دروازه، ساعت حدود ده شب بود با  

دیدن ستوده ازباالی تراس با دنبالش ماشین دیگه داخل شد.  

  و احتشام که داشت ازماشین پیاده می شد سریع داخل اتاق شد

 برای اینکه تظاهرکنه خوابه برق اتاقوخاموش کرد وبی سرو

گرفت ی اختیار دلشوره ب تاریکی لبۀ تخت نشست و صدا تو  

کارتوتند تند می زد که بلند شد وقلب توسینه ش وازاضطراب   

ررفت ودروقفل کرد ودوباره به تختازکشوبرداشت وبه طرف د  

 برگشت ونشست.



  چند ساعت حدود دوازده ونیم شب بودکه یکدفعه ازبلند شدن

ستوده هراسان ازخواب بلند شد وروی تخت شت درپبه ضربه   

  از سریعکیاراد ازپشت درنشست وازصدای تند وحق به جانب 

کردوبازتخت پایین رفت وکارتوبرداشت وبه طرف دررفت ودر  

ودرهم کیاراد روبروشد که ازجلوی درفاصله قیافۀ اخموی وبا  

   شد وبه ش وازش گرفت وداخل...کیاراد نگاه برزخ.....گرفت

ا قفل کردی؟!دروچرحنی تند گفت:با لطرف کلید برق رفت و  

نگاه نگرانش که توتاریکی برق می زد به دنبال کیاراد با ستوده   

 بود،گفت: احتشام اومده بود.

اومده بود که اوت گفت:روشن کرد وخیلی بی تف کیاراد برق اتاقو  

.اومده بود  

مربندش پشت یاراد تی شرتشو ازتنش درآورد وبا بازکردن کک

رفت.کمددر  

موضوعو  ستوده دوست نداشت بادهن به دهن اومدن باهاش این  

برایچون دراین موقعیت مجبوربود پشت اون پناه ببره کش بده   

دراومدشت درکمد شلوارک پوشیده ازپ..کیارادکرد.همین سکوت   

سیگاری روتراس شد وشوبرداشت وداخل سیگاروفندک وپاکت  

سیگاروروی میزانداخت وسیگارشوروشن  لبش گذاشت وپاکت  



  پشتی صندلی سیگارو  صندلی نشست وبا تکیه دادن بهکرد ورو

وایستادهد که وبه ستوده نگاه کرشوبه هوا داددازلبش برداشت ودو  

دوخته بودوباتلخی پرسید:کاری بهش چشمبین چارچوب درتراس   

 داری؟

بی توجه به تلخیش که وبگه ستوده ترجیح داد اتفاق امروزصبح   

 گفت: داداشت کیوان منوتهدید کرد.

ؤال آورتوأم ازتعجب بهش نگاه کرد س شنیدن این جمله، کیاراد با  

العملش انگاربی خبرازماجرا بود ولی ستوده بی توجه به عکس  

هم گفت اگه با توراه نیام منو...: ببا تردید گفت  

 کیاراد یکدفعه حرفشوقطع کرد وحق به جانب گفت: من اگه 

 چیزی روبخوام ازکسی کمک نمی گیرم........حرف اون چیز 

 دیگه ست.

بهش بگوکاری با من نداشته باشه.سنوده:   

نفع خودش استفاده کنه  د تواین فکربود ازاین خواسته ش بهکیارا  

کنه  چون دوست داشت هرطوری شده ستوده رومال خودش  

  خودشو گفت: من کیارادم،اون کیوانه....اون روش برای همین

،نداره ای اون هیچ ربطی به منداره ومنم روش خودم ورفتار  

ازجانب تونگرانه.اون فقط   



گفت: مگه بهم قول ندادی منوبرگردونی ستوده ناراحت ودلواپس 

 ایران؟!

: چرا به ش برداشت ودودشوبه هوا داد وگفتکیاراد سیگاروازلب

 وقتش.

. هستوده: این وقتش کی هست؟هفته ها گذشت  

...به خصوص که کیوان می دونه هیچکیاراد: وقتش االن نیست..  

ایران واره توروبا خودم ببرم وتونیست نمی زمن رابطه ی بین   

منونمی کنه ودست به بخوام غیرازاین بکنم دیگه مالحظۀ اگه   

 عمل میشه.

 ستوده: منظورت چیه؟توبهم قول دادی!

باشی هیچ کس حق نداره بهت  با مناراد: واضح ست، کی  

ین صدمه ای برسونه،اینقدرم تکرارنکن بهم قول دادی.کوچکتر  

ستوده ازناراحتی ابروهاش تهدیدش شنهاد توأم با یدرپی این پ  

 درهم رفت وگفت : دروغ می گی، ازهمون اول بهم دروغ  

به اینجا برسه،توهم مثل داداشتی.اینقدرطول دادی که گفتی   

 کیاراد ازروی صندلی بلند شد وبا بی تفاوتی گفت:هرجوردوست 

 داری فکرکن.

ربه دست جلوی تراس رفت وازباال نگاشو توباغ یگاکیاراد س  



 چرخوند که از راه دورکیوان واسما رونشسته به دورمیزکنار

پشت سرش بلند استخردید ودرهمین بین صدای غمگین ستوده از  

 شد: چرا بهم کمک نمی کنی

به کیوان بود،گفت:  کیاراد بدون اینکه به عقب برگرده ونگاهش  

فهمی.دارم کمکت می کنم تونمی   

وبه طرف  کیاراد بعد ازاین ادعاش ازجلوی تراس فاصله گرفت  

  توجه به جاسیگاری خاموش کرد وبیمیزرفت وته سیگارشو تو

  ازاتاق ششرتتی وبعدازپوشیدن ستوده داخل اتاق شد نگاه غمزدۀ

 بیرون رفت .

که نشسته  اسما طرف کیوان رفت وبدون اینکه بهبه  کیاراد  

ازسرتا پاشو ورانداز میکرد نگاهی کنه،گفت:پاروپا گذاشته   

دارم.کیوان من باهات کار  

 کیوان: ُخب بگو.

 کیاراد: تنها می خوام باهات صحبت کنم.

ازروی  اسما بدون اینکه منتظراشاره ای ازسوی کیوان بمونه  

.صندلی بلند شد وروبهش گفت:عزیزم من تواتاق منتظرتم  

می شنوم. ،: بگوبارفتن اسما،کیوان روبه کیاراد کرد  

 کیاراد معترضانه گفت: نگفتم با اون دخترکاری نداشته باش!



وندارم.: کیاراد من حوصلۀ دردسرر کیوان  

دسرنمیشه.کیاراد: واست در  

  ! تورختخواب تویه ! تواتاق تویه ! کیوان: چند هفته ست با تویه

همینطوریخوای این دختروی!توتا کی مینتونستی بهش دست بزن  

کنی؟!.... کی نمیینگه داری؟ازطرف دیگه احساس کوچپهلوت   

بربیاد!کیاراد با اون ادعاش نتونست ازعهدۀ یه دختر  

 کیاراد که شنیدن این حرفا براش سنگین بود بااخم گفت: این 

 مشکل خودمه.

  کنار کیوان: این مشکل منم هست اگه ازعهده ش برنمی یای

 بکش،خیلی ها هستن سه سوته حلش می کنن.

اراد: اون دخترمال خودمه،خودمم حلش می کنم...بعدش یه کی  

ردسری می تونه برای توداشته باشه!دخترچه د  

رف خودشومی زنه ازروی صندلی بلندکیارادفقط ح دید کیوان که  

وجدی شدوبه طرفش رفت وبرای پایان دادن به این بحث،محکم  

.شم  پس حلش کن وگرنه خودم وارد عمل می،: مال خودتگفت  

تا حاال تونستمارم خیلی محتاطم برای همین که توک .می دونی....  

م بیارم.دوو  

راس اتاق کیوان بعدازاتمام حجتش باکیاراد،ازکنارش رفت وبه ت  



بود حالیکه ستوده روی تراس وایستادهدر ...کرد یکیاراد نگاه  

ازنگاه وازراه دوربه گفتگووبحث اون دونگاه می کردیکدفعه   

فاصله سریع ازجلوی تراسنداخت کیوان که رعشه به تنش می   

  بیشتر بودکه دومعنیگرفت وهمچنانکه نگران این حرکت کیاراد 

بکنه ویا بهشرفته به بردارش شکایتش رو یا اینکهبراش نداشت   

 اخطاربده که دیگه بهش نزدیکی نکنه ولی درهردوصورت به 

علوم بود بخوادم ضررش بود چون ازتهدید امروزصبح کیوان  

اون  ازش سربازبزنه درنبود کیاراد دوباره به سراغش می یاد و  

وحشتزده شد وبرای فرار حرفایی که زده بود وانجام میده سخت  

 ازچنگال کیوان که بی رحم تروظالم ترازکیاراد می دیدش بدون 

آغوش کیاراد وگرفت وبا بلند شدنفکریکدفعه تصمیم بودن در  

  درنگ شده ستوده بعدازکمیاتاق که انگارکیاراد داخل صدای در

اتاق شد وبه کیاراد نگاه کرد که لبۀ تخت جلوی درتراس،داخل  

  از بعدگارگفتن این جمله براش دشواربود که .... اننشسته بود..

به اجبار گفت:باشه،قبوله. کمی مکث یکدفعه  

 

ستوده درپی این حرفش،کیاراد سرشوبلندکرد وبرای دقایقی به   

 نگاه کردودرحالیکه برای انجام اینکاربی میل نبود وازطرف



دامن می زد بدون اینکه حرفای کیوان بیشتربه این تمایلش م هدیگ  

 چیزی بگه ازجاش بلند شد وبه طرف ستوده رفت.

خود گرد که ازاین حرکت ناگهانیش ازترس چشماش به ستوده   

یهوقلبش ریخت ووارفته  شده بود ودست وپاش یخ بسته بود،  

ن ...کیاراد جلوش وایستاد وبدو..بی حرکت سرجاش موند.....  

به زدن دستاشتی شرتشودرآورد وبا حلقه آمادگی به ستوده   

  تو به ترسوبی توجه  به خودش چسبوندش،ستوده رو دورتن

در برد وبرای گردنش به طرف وسرشچشماش وبدن سردش   

زیرپیراهن ستوده به طرف  وآوردن لباس باال تنه ش،دستاش  

.حرکت داد  

ستوده پشت کرده به کیاراد روی تخت درازکشیده بود نیمه شب،  

سقفشوازلحفه پنهان کرده بود. کیاراد نگاوبدن عریانشوزیرم  

وازروی تن رتلخ ستوده کرد وملحفه  گرفت ونگاهی به سکوت  

پوشید وبرهنه ش کنارزد وازتخت پایین رفت ولباس زیرشو  

کمد رفت وحوله شو برداشت وداخل حمام شد. به طرف  

ازحمام دراومد ونگاهی به  به دورکمربستهکمی بعد،کیاراد حوله   

پاشوبرو ادامه دارستوده کرد وبه طرف کمد رفت وگفت:سکوت   

 حمام تا من روکش روی تخت وجمع کنم.



ه بود بدون اینکهستوده افسرده وبرهم ریخته ازکاری که انجام داد  

برداشت و بالشواعتراضی داشته باشه سرشوازرو هچیزی بگ  

 ملحفه روبه دورخودش گرفت ودرحالیکه احساس دردو کوفتگی 

بدون اینکه قدرتتوتن وبدنش می کرد آروم ازتخت پایین اومد و  

زبرداشتن چند قدم یکدفعه سرش گیجبعداراه رفتن داشته باشه   

  نشست کیاراد که تازه ا ازدست دادن تعادلش به زمینب رفت و

وبه طرف  کشید باال شده بود سریع شلوارکشو متوجۀ حالش  

  زمین خواست به ستوده رویاز بلند شدنشستوده رفت وبرای 

 کمک کنه.

دنش نداشت یکدفعه باعقب زدن ستوده که تمایلی به محبت کر  

به تلخی گفت: نمی خواد.دستش   

عکس العمل تندش،ستوده روروی دستاش کیاراد بی توجه به این   

روی کرد وداخل حمام شد وبه آرومی بعد ازگذاشتن ستودهبلند   

صورتش خواست چیزی بگه ستوده بدون اینکه بهسکوی حموم تا  

 نگاهی بندازه،گفت:میشه ازحموم بری بیرون.

کرد ودرحالیکه نگران کیاراد کمی به چهرۀ رنگ پریده ش نگاه   

سیگاریو نکه حرفی بزنه ازحمام بیرون رفتبدون ای حالش بود  

  سیگار پشت سرهم کیارادیستاد....کرد وپشت درتراس وا نروش



  میداد وازاین داشت ودودشوبه هوابرمی  وذاشت می لبش روی

   اینکه نتونسته ست ازذهنش سخت آشفتحرکتش معلوم بود  

میل باطن ستوده یره وبه هردلیلی شده برخالفبگجلوی نفس شو   

ازلذت بردن ازیه رابطه  بهش نزدیکی کرد وبرای اولین باربعد  

جلوی تراس فاصله خودش بدش اومده بود.کیاراد ازازوجود   

رف تخت جاسیگاری خاموش کرد وبه طگرفت وته سیگارشوتو  

اتاق بیرون رفت.ازورفت وروکش خونی روجمع کرد  

آب نشسته  برهنه زیردوشدرحالیکه ستوده باپاهای جمع شده   

هنوزبوسه های.دوپیشانی شوروی زانوی پاش گذاشته بوبود  

وگرمای دستشو روی تن وبدنش احساس می شهوت انگیزکیاراد   

بدنش کرد ودائم اون لحظه به یادش می اومد لحظه ای که ازدرد  

  وبا وشۀ چشمش صدای ناله ش بلند شدسرازیرشدن اشک ازگ با

که به چهره ش کیارادعقب رفتن کیاراد چشماشونیمه بازکرد وبه   

،نگاه کرد.بود چشم دوخته   

وستوده روکه پشت کرده روی  دداخل اتاق ش یارادکمی بعد،ک  

کمد برداشت به طرف کمد رفت وملحفه ای ازداخلتخت دید   

  زیر برداشت وروی ستوده گذاشت ونگاهی به صورتش که

  تخت انداخت وبعد خودش رویمخفی کرده بود، بازوی دستش



رازکشید ونگاهشوبه سقف دوخت ویکدفعه پرسید: بهتری؟د  

نگاهشوازسقف ین سؤالش هیچ جوابی ازش نشنیدکه زابعداکیاراد  

ظلمیانگاراز سرمی دیدش،انداختگرفت وبه ستوده که ازپشت   

دوباره تادوست داشت اونوتوآغوشش بگیره ودکه درحقش کرده ب  

کنارگوشش توآغوششکه بهش داده قول پشتیبانی وحمایتی رو  

ازلذتی که ازتن وبدنش برده واسش  زمزمه کنه وبهش بگه بعد  

راحت واسه یه ل بقیه دخترایی که خودشونوتموم نشده واونومث  

،نمی بینه...ازپشت بهش نزدیک شدوتاخواستیه غریبه می ذارن  

روتوآغوشش بگیره دستش به دورکمرش،ستوده  باحلقه زدن  

برگرده باعقب زدن دست  یکدفعه ستوده بدون اینکه به پشت  

  گرفته که انگارازته ش شد وتلخ باصداییکیاراد مانع این کار

درمی اومد،گفت: دیگه راحتم بزار. چاه  

خیلی  وپس می زد غرورکیاراد ش که بازکیارادبا این حرکت  

  ابروهاش  اراحتینخودشوعقب کشید وازجریحه دار شد که 

چشماشوبست.درهم رفت وباپشت کردن بهش   

باغ بازشدوماشین ..دروازۀ..روزبعد،ساعت پنج ونیم غروب بود.  

   پیاده شدن. واحد ازماشینکیاراد داخل شد که طولی نکشیدکیاراد

ت به طرف پله ها می رفت که ریحانداخل سالن شد وداشکیاراد   



 صداش زد. کیاراد به عقب برگشت.

: سالم کیارادخان...خسته نباشید.ریحان  

گفت: ممنون،کاری داشتی؟کیاراد بی حوصله   

 ریحان: امروزستوده خانوم هیچی نخورد....چیزهایی که گفتید 

 واسش ببرم،بردم ولی هیچکدومشونخورد وازاتاقشم بیرون

 نیومد....فکرمی کنم مریض شده،یکسره تورختخوابه.

  بعداز پای افسردگی کیاراد که دلیل این کارشومی دونست وبه

بیارباال.روالن سینی غذا گفت: ارابطۀ دیشب میذاشت ،  

وقتی اومدید برید  نآقا کیوان گفت ریحان: چشم کیارادخان.....فقط

 پهلوش.

 کیاراد: االن کجاست؟

 ریحان: سالن بیلیارده.

 کیاراد بدون اینکه چیزدیگه ای بگه مسیرراهشوعوض کرد وبه 

 طرف سالن بیلیارد رفت وداخل شدوبه طرف کیوان واسما

کار  بازی می کردن،رفت وبه سردی گفت:که داشتن بیلیارد   

 داشتی؟

: آره کارداشتم.ه رها کرد وروبه کیاراد کردکیوان بازی ونیم  

 اسما درحالیکه بادیدن کیاراد چشماش رنگ شیطنت به خودش 



 گرفته بود، گفـت: َبه،کیارادخان!

: می روبه کیوان گفت کیاراد بدون اینکه بطرفش نگاهی بندازه 

 شنوم.

 کیوان: امروزاون دختره نه پایین اومد ونه چیزی خورد...بچه 

 هاگفتن حالش خیلی بده،چیزی شده؟!

..کاردیگه ای نداری؟..کیاراد: همونی که می خواستی شد.  

 کیوان: آفرین پسرخوب !

بگه ازسالن بیرون رفت. اسما که  کیاراد بدون اینکه چیزی  

کرد: به کیواندلخورازبرخوردهای تلخ وسرد کیاراد بود رو  

حوصله مونداره.ی انگارچرا داداشت اینطوری می کنه؟!  

روی میزخم شد وبی توجه گفت:  شدستبیلیارد تو چوببا کیوان   

 اون حوصلۀ خودشم نداره،توبه دل نگیر.

به رو کیاراد داخل اتاق شد ونگاهی به ستوده کرد که پشت کرده  

.م نیست لی می گفت:من که گفتم گشنهریحان داشت بابی می  

ریحان سینی غذا روبذارروی میزوبرو.: کیاراد  

کرد  یصدای کیاراد که انگارحالشوخراب مشنیدن  ستوده با  

کمد رفت ودرحالیکه .کیاراد به طرف.....چشماشوبست.ع سری  

مثل یه دخترخوب  عی می کرد تندی تولحنش نباشه،گفت:س  



بخور.پاشوآبی به دست وصورتت بزن وغذاتو  

کهحوله شوبرداشت وستوده روازعوض کردن لباسش  کیاراد بعد  

ستوده رو درکمد وبست وبرای اینکهدید  می مچنان بی حرکته  

دستور  وبخوره با جدیتغذاشازرختخواب بلند شه تا مجبورکنه  

باشه وگرنه خودم شده: تا من ازحموم دربیام غذا باید خورده داد  

ذارم. توروازتخت پایین می یارم وبه زورغذا تودهنت می  

کمی  ....داخل حمام شد.د به دنبال این تهدید تظاهرآمیزش کیارا  

قیافه ای کنارزدن ملحفه ازروی تنش با نگذشت،ستوده به اجباربا  

درهم رفته ازتخت پایین اومد وداخل روشویی شد  یتلخ وابروها  

وسینی غذارو وکمی بعد دراومد وبه طرف مبل رفت ونشست  

توی دهنش گذاشت. جلوکشید وبی میل کمی غذا  

وتواتاق نمی دید ردرحالیکه ستوده کیاراد بعد ازدراومدن ازحمام   

طرف به دنبالش به کرد وبعدش نگاهی به غذای نیمه خورده   

دیدن ستوده توی تراس ازجلوی درفاصله گرفت  تراس رفت وبا  

رفت.وبه طرف کمد   

داخل تراس شد ویکی ازصندلیها روعقب کشید کمی بعد،کیاراد   

  و زکمی نگاه به چهرۀ افسردهوروبروی ستوده نشست وبعدا

 درهم رفتۀ ستوده پرسید: حالت بهترشد؟



تلخ گفت: نه. اراد نگاه کنه با لحنیستوده بدون اینکه به کی  

 کیاراد: می خوای بریم دکتر؟

دن صداشونداشتستوده اصال" طاقت بودن زیرنگاهش وحتی شنی  

تداعی وبراش ودردناک ون لحظۀ سختکنارش اانگاربودن در  

  رو تجربه کرده بود ولذتیروکه ازبودن باهاش می کرد ودردی 

باعث آزارش  اینووبدنش برده بود وبه یادش می آورد که ازتن   

بدون اینکه چیزی بگه ازجاش  میشد که بغض توگلوش نشست و  

 بلند شد وبه اتاق رفت.

توده که لبۀ کمی بعد،کیاراد به دنبالش داخل اتاق شد وبه طرف س  

ابروهاش تخت نشسته بود،رفت وجلوش به زانونشست وباانداختن  

گفت: دخترخوب نگاه به باالنگاهشوبه چهرۀ ستوده دوخت و  

 کن...

  دختر من دیگه شوقطع کردوتند ودل شکسته گفت:ستوده حرف

ه هرترفندی شده به خواسته تاشتی تو بخوب نیستم یعنی تونذ  

 رسیدی.

کیاراد ازناراحتی رنگ  ،دنبال این حرفای طعنه واروگزندش به  

بلند شد و ش عوض شد وبرزخ بهش نگاه کرد وبعد ازجلوشنگا  

من همش دارم رعایت یکدفعه ازکوره دررفت وعصبی گفت:   



تونمی فهمی،اصال" نمی فهمی! گوه دادی بهم،باهام حالتومی کنم  

تو  نت به خودم کهخوابیدی....لعنت بهت که توزندگیم اومدی،لع  

 روتوزندگیم آوردم.

 ازبرخورد تندوناگهانیش وحرفای توهین وارش،ستوده ازترس 

نکه صدایی ازش بلند شه اشکهاشن ایسکوت کرده بود وبدو  

کیاراد همچنان عصبی به طرف کمد رفت  سرازیرشد........  

 ولباسشوعوض کرد وموبایل وکیف جیبی شوبرداشت وازاتاق

ازپشت سرگذاشتن پله ها ازساختمان  ،تند بعدبیرون رفت وتند  

 خارج شد وعصبی نگاهی به اطراف کرد انگارپی کسی بود 

ایلوکنارگوشش برد ومعترضانه گفت:گرفت وموبای وبعد شماره   

 احد کجایی تو؟!....نمی خواد پس،پسرگفتم نمی خواد.

ماشینش شد و با سرعت ماشین کیاراد موبایلوپایین آورد وسوار  

زدروازه خارج کرد.وا  

  دورمیز کیاراد درحالیکه تنها به..ساعت حدود هشت شب بود..

احد به طرفش رفت وشسته بود ودرحین کشیدن سیگاربود.ن  

 گفت: سالم کیارادخان.

 کیاراد درجوابش گفت: بهت گفتم نمی خواد بیای!

صندلی وعقب کشید ونشست وبعد از کمی احد باگفتن)بااجازه(  



  شدم شی عصبی بود نگرانصداتون پشت گو : خیلیمکث گفت

که اول رفتم پهلوی مشتی وبعد سالن ه ردم بخاطرایناگه دیرک  

.دبیلیارد....معموال" اینجا آخرین مکانیه که می یای  

: چیزی نیست،االن بهترم.شوبه هوادادکیاراد دود سیگار  

وبخواد با این جوابش که احد متوجه شد تمایل نداره حرفی بزنه   

نکرد. کنه خوشش نمی یاد سؤالی ازناراحتیش کنجکاوی  

نیم ساعت اونجا موندن وبعد سوارماشین شدن.حدود   

هفته ازاین ماجراگذشت ودراین مدت بدون اینکه اتفاقی بیفته یه   

گذرزمان با وستوده وتلخ به هم سپری شدارای سردرفت همچنان با  

بود. دلخوروناراحتولی هنوزازکیاراد خشمش کمی فروکش کرد  

  چشماشو یکدفعه ستوده ترسیده وهراسون.........نیمه شب بود. 

برای دقایقیتخت نشست وروبود که بازکرد انگارخواب بد دیده   

بود بدجوری روی بی حرکت سرجاش موند گویا خوابی که دیده   

واقعا" واسش اتفاقطوریکه انگار روح وجسمش تأثیرگذاشته،  

 افتاده ودراین حال وحشت زده به بودن کسی درکنارش احتیاج 

وبعد به دنبالش ازتخت داشت که به جای خالی کیاراد نگاه کرد  

بود،رفت. نوبه طرف تراس که المپش روش پایین اومد  

بازشدن  کیاراد که سیگاربه دست جلوی تراس وایستاده بود با  



وبرهم ریختۀ دیدن قیلفۀ ترسیده درتراس به عقب برگشت وبا  

برعادتش که  وبه طرفش رفت وبناستوده ازجاش حرکت کرد   

  میکرد وابروهای بهم فشرده ش پنهان نگرانیشوپشت قیافۀ خشن

حالش شد.از جویا  

گفت: خواب بد ،بود خوابی که دیدهزده ازوحشتستوده همچنان 

 دیدم.

که نگرانیش برطرف شده بود کیاراد بامتوجه شدن دلیل وحشتش   

گفت: خودت می گی خواب بد دیدی! رومیبه آ  

 ستوده: خواب احتشام ودیدم.

 کیاراد باشنیدن اسم احتشام،اوقاتش تلخ شد ومعترضانه گفت: یه 

چیه بکنه.....هرنباربهت گفتم اون مردک هیچ غلطی نمی تو  

 دیدی خواب بود،حاالم بروبخواب.

توگلوش درپی این تندیش،ستوده که قلبش درد گرفته بود بغض   

  طرف ابروهای بهم فشرده به کیاراد با....ه اتاق برگشت.اومد وب

جاسیگاری خاموش کرد وداخل اتاق شد میزرفت وته سیگارشوتو  

برای یه لحظه از ودرحالیکه ستوده روپشت کرده روی تخت دید  

 برخوردی که باهاش کرده بود پشیمان شد اما بدون اینکه چیزی 

کشید. وروبه باال درازبگه به طرف تخت رفت   



 چند روزبعد،صبح بود...ستوده ازخواب بلند شد وخودشوتنها 

 روی تخت دید نگاهی به ساعت روی دیوارکرد که ساعت ده 

تخت پایین رفت وداخل روشوییونیم صبح رونشون میداد وبعداز  

تلویزیون به باخوندن کتاب ونگاه کردن اون روزو ستودهشد......  

ه این شکل بپایین رفت ودوروز ط وقت غذاپشت سرگذاشت وفق  

  که خیلی خسته ی شدن روزاشتکرارزکه توروزبعد اسپری شد 

ازکمی  شده بود ازاتاق بیرون رفت وپناه به خلوت باغ برد وبعد  

دورش زد و زیر نور چرخی بهو قدم زدن به طرف استخررفت   

 آفتاب لبۀ استخرنشست وپاهاشوداخل آب انداخت.

 کمی بعد،دوماشین داخل شدن. کیوان واسما ازماشین پیاده شدن 

 وازماشین عقبی احتشام بادومرد تنومند که بادیگاردش بودن

هول دیدن احتشام بینشون  .ستوده ازراه دوربا...پیاده شد.....  

تکونجاش اهشو ازشون گرفت وبدون اینکه ازکرده سریع نگ  

جۀ وجودش نشه اماکمی متواحتشام بخوره تودلش  خدا،خدا کرد   

شام که ازباالسرش به گوش می رسیدنگذشت ازصدای احت  

درآوردن  خواست با وحشت زده بدون اینکه سرشوبلند کنه تا  

قراردادن دستش روی  پاهاش ازآب،بلند شه یکدفعه احتشام با  

شوبه نیم ُرخ انعش شد وکنارش به زانونشست ونگانه ش مشو  



چیزی گذاشتن دستش روی پاش بامی خواست  ستوده دوخت وتا  

عقب زدن دستش،سریع ازجاش بلند شد  .... ستوده محکم بابگه   

)کجا،با توکارحرفای احتشام که لهجه دارمی گفت وبی توجه به  

 نداشت(بعدازبرداشتن چند قدم بلند به طرف ساختمان دوید.

بهم ابروهای کیاراد که باماشین کیاراد ازراه رسید ودرهمین بین،  

  ستوده وبه طرف فشرده به ستوده نگاه می کردازماشین پیاده شد

حالت گهان بادیدن احتشام به دنبالش باکه نا قدمهای بلند برداشت  

دراونجا خشن حضور وع به دویدن کردوبرای اعالمتهاجمی شر  

صدایی بلند اسم ستوده روصدا زد. با  

ستوده وایستاد وبه عقب برگشت اما کیاراد بدون اینکه با فریادش   

احتشام که به طرف ستوده نگاه کنه خشمگین وعصبی به سوی  

  وارفته سرجاش بهش چشم دوخته بود،رفت وبدون پرسشی

 دستشومشت کرد ومحکم توصورت احتشام زد.

دیدن احتشام  وباکیوان ازساختمان دراومد درپی این سروصداها،  

ازسویافتاده وکیارادم خشمگین باالسرش وایستاده وکه روزمین   

به طرفشون،سراسیمه ازپله ها م دویدن بادیگاردای احتشام  دیگه  

  به طرفشون  ترازاین درگیری نشهپایین رفت وبرای اینکه بیش

مین بازوشوگرفت وبا لحنی زاز وبرای بلند کردن احتشام  دوید  



  کیاراد؟! کردی روبه کیاراد گفت: توچه غلطی خشمگین

 کیاراد همچنان عصبی گفت: این مرتیکۀ عرُب جمع کن تا خودم 

 جمعش نکردم.

مانع ازجلواومدن بادیگاردهاش شده  احتشام که باباالبردن دستش  

 بود نگاه تندشوبه کیاراد دوخت........کیاراد بدون اینکه به

وداخل ساختمان شد. داحتشام نگاه کنه روشوازکیوان برگردون  

صداکردن  احتشام دست کیوان وازبازوش پایین انداخت وبا  

خشمگین به طرف ماشین رفت.بادیگاردهاش درپی خودش   

الش حرکت کرد وگفت: احتشام خان اون کیوان دستپاچه به دنب  

ن ونمکی که باهم خوردیم.بچگی کرد توبزرگی کن...به نو  

  داشت،رهم ریخته به جلوقدم برمی احتشام همچنانکه عصبی وب

نفربااین دو گفت: بزرگی کرده ام اینجا به اوکارنداشت وگرنه  

 یک اشاره جانش را خواهند گرفت.

ل احتشام قب....راننده سریع درماشین وبرای احتشام بازکرد..  

تمام آن  :اما کارمن باوبا تهدیدگفت دازنشستن روبه کیوان کر  

نشده است.   

وودستشوگرفت  کیوان که متوجۀ منظورش شده بود جلورفت  

 برای جلب رضایتش بالحنی خواهشانه گفت: هرچی می خوای



من نکن. وبابگوولی این کار  

م گرفت ه.نترس جانش رانخواتومی دانی چه می خواهم احتشام:  

 اماجواب این کارش راباید بدهد به کمی تنبیه احتیاج داشت

 کیوان: فقط بهم زمان بده....نمی خوام بخاطریه دخترَشربشه.

حالت تهاجمی به طرف ستوده وبه کیاراد عصبی داخل اتاق شد   

زنان که هنوزتووحشت اتفاق چند لحظه پیش بود،رفت وفریاد  

 گفت: تواون پایین،پهلوی اون َمرد  چه غلطی می کردی؟!

 ستوده ترسیده جوابداد: من پهلوی اون َمرد  نرفته بودم من..

 کیاراد: آهان دهن بازکن.

وگزندش وصدای بلندش که  ن زیرسخنان تندستوده ازقرارگرفت  

  غلت اشکهای جمع شده توچشماش هول کنه،باعث میشد بیشتر

  نکردم کاریمن که ه هاش شد وبغض کرده درجوابش گفت:گون

  اومد پهلوم. رفتم پایین،اونه بود که حوصله م سررفتفقط من 

به جواب سؤالی که توذهنش تا فقط حواسش به این بودکیارادکه   

  ؟کردات کاری باهد،برسه بی توجه به اشکهاش پرسید:بو

 ستوده: تا نزدیکم شد من سریع ازش فاصله گرفتم.

 کیاراد: جوابم یه کلمه ست آره یا نه.

 ستوده: نه.



داد: این آخرین بارت باشه  تن ابرویی به باال هشدارکیاراد باانداخ  

 درنبود من لشتومی بری پایین.

پشت دروارد شد. کیاراد به عقب به ضربه ای همین لحظه   

 برگشت وتند وآمرانه گفت: بیا تو.

دربازشد وحلیمه داخل شد وگفت: آقا کیوان پایین باهاتون 

 کاردارن.

کیاراد ازپله ها پایین رفت وداخل سالن شد. کیوان تا کمی بعد،  

  گفت: چشمش بهش افتاد بطرفش رفت وبه حالت تهاجمی مدعانه

...اون زنیکه نه ناموسته نه می کنی؟پسرمشخصه داری چیکار  

یعنی چی؟!ابی بعد ه ری،اینکارفقط باهاش چند شب می خوازنته   

 

 کیاراد همچون کیوان حق به جانب تلخ گفت: هرچی هست مال 

  خودمه وکسی حق نداره دست درازی بهش بکنه اینوبه اون

 دوست عربتم بگو.

ون وصله پس بخاطریه ام به اکیوان: اون شریکمه....تمام کار  

ارخراب بشه پسر!دخترنز  

 کیاراد: این حرفا روبه اون مرد عرب زبان بگو که کاری به 

 کارمن نداشته باشه.



ون اینکه منتظرجوابش بمونه اونجاکیاراد بعدازگفتن این حرف،بد  

ساختمانروترک کرد وبی توجه به کیوان که صداش می کرد از  

   وعصبی تند،تند ازپله ها پایینخارج شد وهمچنان برهم ریخته 

  ماشینو بده بهم. اومد وبه طرف ماشین رفت وگفت : احد سوئیچ

ارمن برونم.احد با نگرانی گفت: کیارادخان بز  

 کیاراد: می خوام تنها باشم.

سرعت دنده  وازاحد گرفت وسوارماشین شد وبا کیاراد سوئیچ  

شتافت. انخیابودرمسیرب رفت وماشین وازدروازه خارج کردعق  

 دوروزبعد،کیوان به همراه احد درحین پشت سرگذاشتن طول 

 راهروی بیمارستان بود که پرسید: کیا بودن؟

: مطمئنم ازافراد احتشام خان بودن....یه جای خلوت عده ای احد  

  ازجا در دوباره همون مچشدورش کردن وبد زدنش نامردا،

وبه سرشم ضربۀ محکمی زدن...دکترا می خوان ازسرش  هاومد  

 عکس بگیرن.

احد بااشاره  گفت.....کیوان نگاهی نگران به احد کرد وهیچی ن  

ادامه داد: این اتاقه آقا کیوان. اهکردن به یکی ازدراتاق  

 کیوان دروبازکرد وداخل شد وبه طرف کیاراد که روی تخت 

کیاراد حالت چطوره؟!بستری بود،رفت ونگران پرسید:   



سرد گفت: خوب نیستم.با لحنی کیاراد   

 کیوان: چیزی نیست،خوب میشی پسر.

ین کاراحتشامه؟درسته؟اکیاراد با اطمینان گفت:   

 کیوان: نه پسر،چه ربطی به اون داره.

 کیاراد: فقط چشمم بهش نیفته.

تمام.ارکنار....زدی،خوردی کیوان: شربازی روبز  

وبا دلگیری داد  تکانتهدیدآمیزسری حالتی و یناراحت اد باکیار  

دونممی گفت:  

ااین حرفش نگاهشوازکیوان گرفت وبرای عوض کردن بحث ب  

: کی می خوان ازاین سرعکس بگیرن؟احد کرده روب  

: یه ساعت دیگه نوبت مون میشه.احد  

 کمی بعد،کیوان به همراه احد ازاتاق دراومد وگفت: احد 

شد بهم خبربده.هواشوداشته باش،هرچیزی   

 احد: حتما" آقا کیوان.

واحد دوباره به اتاق برگشت. رفترف درخروجی کیوان به ط  

شوتوچاردیواری ..ستوده که به دستورکیاراد تموم روزشب شد.  

اتفاقی کهاتاق وگاهی اوقات توتراس سپری کرده بود بی خبراز  

  حدود هشتکه برای کیاراد افتاده به ساعت روی دیوارنگاه کرد 



دوخت...ساعتی بعد، شب بود ودوباره نگاهشوبه کتاب بازمقابلش  

اتاق شد وگفت: شامتوآوردم.داخل  ریحان با سینی غذا  

پرسید: کیاراد هنوزنیومده؟!بی توجه به سینی غذا  ستوده  

: نه هنوز.وروی میزگذاشت وگفترریحان سینی غذا   

 ستوده: همیشه تا این وقت یه سرم شده خونه می اومد وبعد می 

 رفت بیرون!

 ریحان: ُخب آره....شاید واسش کاری پیش اومده.

 ستوده: شاید.

 ریحان: کاری نداری؟

 ستوده: نه،ممنون.

 چند ساعت بعد،ساعت ازنیمه شبم گذشته بود وسکوت وخاموشی 

  وتنها  اد طول شبتوساختمان برقراربود اما ستوده ازاینکه بخو

    تواون خونه بمونه که امنیت جانی نداشت همچنان چشم براه

 کیاراد بیدارموند.

 ساعت دوشب شد. ستوده روی تخت به خواب رفته بود وکتاب 

خوابداستان بازکنارش بود.......صبح شد،ساعاتی بعد،ستوده از  

  کیاراد وبعد نگاهی به ساعت رو یونگاهی به جای خالد بلند ش

  گفت یعنی  ..ستوده با خودش.عت ده صبح بود.دیوارکرد..سا



 دیشب نیومد!...شاید دیروقت اومد وصبح زود رفت ومن متوجۀ 

  اومد وبه روشویی   بی حوصله ازتخت پایین...... اومدنش نشدم

 رفت.

گذاشتن سینیاتاق شد وبعداز داخل با سینی غذاحلیمه ....د.ظهرش  

بخیر...تراس شد وگفت: ظهر ده داخلبال ستوبه دنغذا روی میز  

 ناهارتوآوردم.

 ستوده: ممنون.

بدی دوباره باخودم یحلیمه: صبح برات صبحانه آوردم دیدم خوا  

 بردمش.

 ستوده: دیشب دیرخوابیدم حلیمه خانوم.....امروزصبح کیاراد کی 

 ازخونه بیرون رفت؟

   حلیمه: من اصال" امروزصبح ندیدمشون...فکرکنم دیشب

 کیارادخان خونه نیومده.

 ستوده: آخه چرا؟!

 حلیمه: نمی دونم،هیچ خبری هم ازش نداریم.

 ستوده: اَحد چی؟

 حلیمه: اونم پیداش نیست.

 ستوده: اگه دیدیش میشه بگی من کارش دارم.



 حلیمه: حتما"....نگران نباش پیش می یاد یه شب خونه نیاد.

ده بود بدون ومستوده که تا به امروزچنین چیزی واسش پیش نی  

رفتن از..حلیمه قبل ازاینکه چیزی بگه متفکرانه بهش نگاه کرد.  

 تراس بهش گفت:غذاتون سرد نشه.

چشم به راه اومدن کیاراد دوباره شب شد. ستوده همچنان نگران   

نداختبود اما بازخبری ازش نشد واین کارش دلشوره تودلش می  

   که درکمینشب وکسانی وازاینکه اونوبین آدمهای فرصت طل

دامن میزد اره،می ترسید واین فکربیشتربه نگرانیشهستن تنها بذ  

 وبرای برطرف کردن این پریشانی کاری ازدستش برنمی اومد 

 جزتوچاردیواری اتاق منتظربمونه.

امشبم نمی یاد برای حمایتمطمئن شد که ستوده ....نیمه شب شد.  

کردن  خاموشوبا زاتاق دروقفل کرد ازآدمهای بیرون اخودش   

همچنان نگران ودل گرفته به تخت رفت. برق اتاق  

یکدفعه بابازشدن دراتاق کیاراد روزبعد،وقت عصربود که   

 باظاهری برهم ریخته وآشفته ودست باندپیچی شده،داخل شد...

شده بود وانگارتنها ناجی شودیدهش شاد  ستوده بادیدنش که چهره  

شد ووبالیی که سرش آورده بود وفراموش کرده ازجاش بلند   

 گفت: سالم.



 کیاراد درحالیکه اوقاتش تلخ بود بدون اینکه بطرفش نگاهی کنه 

که جوابشوبده به طرف کمد رفت درپی این تلخیش،ستوده ویا  

دست نبود بااون رأت سؤال کردن ازاین دوروزی که پیداش ج  

سکوت بهش نگاه کرد.فقط توباندپیچی شده شونداشت   

پالستیکبا اق،دربازشدواحد وارد شدن ضربه ای به پشت درات با  

کیاراد وبعد روبهتودستش داخل شد وبه ستوده سالم کرد قرص  

  گفتم، : کیارادخان زمان خوردن قرص تونوبه ریحان خانومگفت

بخورید. تونوصقر االنم واستون یه آب میوه می یاره تا  

احد. باشهکیاراد تلخ گفت:   

روی درانداخت وحوله شوبرداشت.کیاراد تی شرتشودرآورد و  

: کیارادخان بااین دست می خواید برید حموم؟!احد   

 کیاراد: این دستمو زیرآب نمی برم.

  و ارتخت رفتاحد به طرف میزکن کیاراد داخل حمام شد و

 پالستیک قرص وروی میزگذاشت وقبل ازخارج شدن ازاتاق 

گفت:بااجازهروبه ستوده   

راخواندش،مانعش شد وقدمی به طرفش برداشت ستوده با فاما   

  برای کنجکاویش پرسید: چه اتفاقیوبرای برطرف کردن این 

 کیاراد افتاده؟!



 احد: میشه ازخودش بپرسید.

ی بعد،کیاراد کماین جواب کوتاهش،ازاتاق خارج شد.احد بعداز  

سختی دروایستاد وبهوپشت ازحمام دراومد وبه طرف کمد رفت   

ودرحالیکهوشلوارکش ازپشت در،دراومد بعدازپوشیدن لباس زیر  

داره برای خشک  ناحیۀ مچ دستش دردازقیافه ش معلوم بود از  

روشن کرد  کردن موهاش به طرف میزتوالت رفت وسشوارو  

بعدیشو که استفاده کردن گرمش گرفت ودست وموهاشوزیرباد  

آروم،آروم بین موهاش کشید.ازش،واسش کمی دشواربود   

 ستوده دوست داشت به کمکش بره ولی بخاطرقیافۀ درهم رفته 

  دلگیری اره یاکه نمی دونست به پای خستیگش بز واوقات تلخش

ازجاش تکون نخورد. ازخودش  

سشواروروی میزگذاشت وبه کیاراد بعدازخشک کردن موهاش   

رو ب میوۀطرف تخت رفت که ستوده بااشاره کردن به لیوان آ  

گفت: ریحان خانوم واست آب میوه آورد تا قرص میزکنارتخت   

 توبخوری.

ی به سرش داد ولبۀ تخت نشست وقرص کیاراد درجوابش تکون  

آب ها روکه آماده کنارلیوان بود وبرداشت وبه دهن گذاشت و  

وکشید وبعد روی تخت درازکشید باالمیوه رویکسره تاآخر  



 چشماشوبست.

  از بعد،ساعت نه شب بود کیاراد ازخواب بلند شد وبعدساعاتی 

و کمی درنگ سرجاش ازتخت پایین رفت وداخل دستشویی شد  

  رو تو کمی بعد دراومد وبرق اتاقوروشن کردودرحالیکه ستوده

افتاد ه دنبالش داخل تراس شد که چشمش به ستودهاتاق نمی دید ب  

ب روبروش جلورفت وباکشیدن صندلی به عق،صندلی نشستهرو  

 نشست.

  و پاش برداشت وبه کیاراد انداختستوده نگاشوازکتاب باز رو

ساعت پیش وتوقیافه ش نمی دید،پرسید: درحالیکه تلخی چند  

حالت بهتره؟   

: آره.کیاراد  

 ستوده: چه اتفاقی افتاد؟

نامرد بودن....می دونم ازکی آب می خوره فقط  کیاراد: چند تا  

 چشمم بهش نیفته!

د،گفت: بخاطرمن این اتفاق بو که متوجۀ منظورش شدهستوده   

 افتاده؟

  تو جوابش گفت: ربطی بهکیاراد ازروی غرورحق به جانب در

کنه. نداره....کسی حق نداره به چیزایی که مال منه دست درازی  



صحبت ازخشونت وهم مالکیت ومحبتش همرفش که این ح در پی  

احساسش ازبین دوراهی با قرارگرفتن ستوده  دمیدابه ستوده رو  

چیزی بگه نگاهشوازش گرفت وبه کتاب بازمقابلش دون اینکه ب  

خودش احساس و روی اه کیاراددوخت وهمچنانکه سنگینی نگ  

  شه، می کرد وداشت اذیت میشدومی دونست بخواد ازجاش بلند

  بود که چقدربه بودنش زم متوجه شدهناراحت میشه ودراین دورو

کتاب جلوش مشغول کرد. کارونکرد وخودشوبان ایاره حتیاج دا  

 درهمین بین،صدای وارد شدن ضربه ای به پشت دربلند شد. 

 کیاراد ازروی صندلی بلند شد وبین ورودی تراس وایستاد و

 گفت: بیا تو.

....آقا  وقت شادربازشد وحلیمه داخل شد وگفت: کیارادخان  م   

 کیوان سرمیزمنتظرتونه.

مونوبیار باال.: شام  کیاراد  

کیوان گفتن. حلیمه: آخه آقا  

 کیاراد: همونی که گفتم.

ده کتاب به دست همین بین،ستوحلیمه ازاتاق بیرون رفت ودر  

خل اتاق شد وکتاب وروی میزگذاشتوداازکنارکیاراد گذشت   

تاده بین ورودی تراس .....کیاراد وایسوبه طرف روشویی رفت.  



وبه  دروشوازش برگردوند ستوده نگاه می کرکه از پشت به   

 تراس برگشت.

  ازخواب بلند شد وکیاراد وازپشتستوده  ...ساعت نیمه شب بود.

نیاورد نشسته روی لبۀ تخت دید کمی بهش نگاه کرد وبعد طاقت  

 وپرسید: درد داری؟

 کیاراد درحالیکه ازناحیۀ مچ دستش درد داشت وازچنگی که الی 

  تلخ گفت: اینکه به عقب برگردهموهاش زده بود،معلوم بود بدون 

  نه، بخواب.

د وبرای کمتراحساس کردن دردش کیاراد ازروی تخت بلند ش  

سیگاروفندکشوبرداشت وبه تراس رفت وسیگاری روی پاکت  

وروی میزانداخت سیگاروفندک ذاشت وروشنش کردوپاکتلب گ  

شوبه هوا داد.دوسیگاروازلبش برداشت ودو  

 صبح شد. ساعاتی بعد، کیاراد چشماشوبازکرد ونگاهی به ستوده 

وبعدازتخت پایین رفت .که خواب بود،کرد   

وبادیدن کیارادهمراه اسما ازپله ها پایین اومد یوان بهدقایقی بعد ک  

.....ه توماشین تا خودش بیاد(تنها توسالن ازاسما خواست) بر  

صبحانه می خوری؟طرف کیاراد رفت وپرسید: تنها کیوان به   

درجوابش صبحانه بود بی حوصله کیاراد که درحین خوردن   



 گفت: سالم.

 کیوان: علیک....دیشب برای شام پایین نیومدی؟

گفت: دیشب حالم خوب نبود.کیاراد به دروغ   

 کیوان: االن که بهتری؟

 کیاراد: بهترم.

تورونمی خوام.  ازم دلگیرنباش...من بدکیوان: پسر  

متوجهکه  کیوانوسکوت کرد احرفاش موافق نبود فقطاد که بکیار  

من رفتم. شده بود حرفشو ادامه نداد وگفت:  

گذشت.....روزبعد،وقت عصربود،سه روزبدون اینکه اتفاقی بیفته  

شد وبه کیاراد ازمطب دراومد وانگاراوقاتش تلخ بود سوارماشین  

 احد گفت: راه بیفت.

دوردست  تونوبازنکرد؟!احد ماشین وحرکت داد وپرسید: گچ   

  دوروز کیاراد: جناب دکترصالح ندونست امروزبازش کنه،گفت

 دیگه.

 

: اشکال نداره کیارادخان این کردنش گفت اَحد برای آروم  

 دوروزم می گذره....حواستونم به باشگاه نباشه من هستم.

کیاراد  کمی بعد،ماشین داخل باغ شد وجلوی پله ها توقف کرد.  



خودت ببرآخرشب بیا دنبالم.ماشینوباگفت:روبه احد   

دوداخل ساختمان شدویکراست به اتاقش یاده شکیارادازماشین  پ  

لباساشوه طرف کمد رفت وبستوده روکه تواتاق نمی دید و رفت  

ش، توروشویی سرکی عوض کرد وبه تراس رفت ودرپی نبود  

  که دروبست حمام رفته صدای آب متوجه شد ستودهازکشید که 

که کیاراد دن چیزی روی سطح حمام بلند شدصدای افتا ناگهاناما  

چی شده؟!دوباره دروبازکردوصداشوباالبرد:  

تکرارکیاراد جوابی ازش نشنید ودوباره سؤالشوبالحنی آمرانه   

ازداخل حمام بلند شد: چیزی نیست. کرد که صدای ستوده  

دختر. جواب بده دیگه:دروبست وُغرُغرکردکیاراد   

 کیاراد کنترل تلویزیونوبه دست گرفت وتلویزیونوروشن کردو 

تبال گذاشت وروی کاناپه لم داد. فوکانال رو  

ستوده حوله روشویی به دست ازحمام دراومد ونگاهی  کمی بعد،  

  گرفت و حولهتو به کیاراد کرد وبعد لبۀ تخت نشست وموهاشو

شویی حوله روبه روداد وبعد ازنیمه خشک کردن موهاش  تکون  

بره یکدفعه برد وکتاب داستان وبرداشت وتاخواست به تراس  

  توتراس صدای کیاراد بلند شد: هوا داره غروب میشه اینطوری

،سرما می خوری.نرو  



تخت نشست وبه ن واکنشش،ستوده به تراس نرفت ورودرپی ای  

درحالیکهروی پاهاش گذاشت و باز وکتابوبالش پشتش تکیه داد   

حواسشوبه خودش پرت  وغیرمستقیم کیاراد این توجۀ گهگاهی  

  انداخت. کیاراد نگاه کرد وبعد سرشوپایین کرد کمی بهمی

  آروم دگمه هاشوکیاراد پیراهنشوپوشید ودرحالیکه  ساعاتی بعد،

دوست من شام بیرونم...اگهمی بست ازجاش حرکت کرد وگفت:   

 داری بیای،پاشوسریع آماده شو.

نگاشوازدرپی این پیشنهادش که بالحنی آمرانه گفته میشد ستوده   

وایستاد جلوی میزتوالتکتاب برداشت وبه کیاراد انداخت...کیاراد  

هی بهش وادکلن وبرداشت ووجودشوازادکلن شست وازآینه نگا  

یا نه؟! یای،پایین منتظرت بمونم : چیکارمی کنی؟! میکرد  

وازتخت پایین رفت تاآماده ت نبود کتاب وبس بی میل ستوده که  

نشسته بود  تواتوموبیل کیاراد کنارشاحد پشت فرمان وشه...ب  

ستوده ازساختمان دراومد وبه طرف ماشین رفت کمی بعد که   

 وصندلی عقب ماشین سوارشد وبه احد سالم کرد.

وازدروازه خارج احد جواب سالمش وداد وماشین وحرکت داد   

بار ای دبی جلویازپشت سرگذاشتن خیابان ماشین بعدکرد....  

دربار،کیاراد واحد وبه دنبالشون ستوده وایستاد......بابازشدن   



شدن وبه طرف یکی ازمیزها رفتن ونشستن.بارداخل   

 کمی نگذشت،پسرمشتی باالسرشون اومد وپرسید: چی می خواید 

 واستون بیارم کیارادخان؟

 کیاراد درجوابش گفت: مشتی کوصابر؟

 صابر: خونه ست.

 کیاراد: چرا؟

 درادامۀ سؤالش،احد گفت: نکنه حالش خوب نیست؟!

ا قرارشد شبا من اینجا رواداره کنم،روزصابر: نه،خوبه....دیگه   

ا معموال" اینجا جوونا بیشترن،برای همین.بابام....شب  

  پس توبرامون سه پرس کوبیده ومشروبکیاراد: خیله ُخب...

بیار.وچیزایی که الزمه   

 صابر: ازساعه.

الیکه سوزی با چند تا دختروپسربه..درح...میزوترک کرد..صابر  

بود طاقت به میزکیارادش بود وتموم نگادوریکی ازمیزها نشسته   

ه طرف میزشون رفت وبدون اینکه بهبد ونیاورد وازجاش بلند ش  

به کیاراد واحد سالم کرد.ستوده نگاه کنه   

 احد: سالم سوزی خانوم.

توده که متوجۀ این حرکت سوزی شدهراد تلخ جوابشوداد.....سکیا  



ش کرد.چیزی نگفت وفقط نگابود   

: فکرنمی کنی چنان بی توجه به ستوده،باپررویی گفتسوزی هم  

تون خالیه؟!جای من بین  

ی درنگ گفت: خالی نیست،االنم بروپیش اکیاراد بدون لحظه   

 دوستات.

 سوزی که ازاین جواب سریعش ناراحت شده بود،اخم کرده به 

 کیاراد نگاه کرد که بااومدن صابرسینی به دست باالسرشون

 اونجا روترک کرد.

گه ای نمیصابروسایالی سینی وروی میزگذاشت وپرسید: چیزدی  

 خواید؟

 کیاراد گفت: نوشیدنی مون چی شد؟

 صابر: سیامک االن براتون می یاره.

مچ می نداختن،بلند  سروصدا وشلوغی ازمیزی که داشتندفعه یک  

کرد که صابرمیزوترککیاراد نگاهی به طرفشون کرد...شد....  

جلواومد  سینی به دست عد،سیامک یکی ازکارکنان اونجاکمی ب  

.لیوان پایه دارروی میزگذاشتتا سه با ووبطری مشروب  

 احد بطری وبرداشت ولیوان مقابل کیاراد وُپرکرد وقبل ازاینکه 

 برای خودش بریزه روبه ستوده گفت: براتون بریزم.



  خورد، ستوده تمایل به مشروبات الکلی که این روزها کمترمی

گفت: یه کم. ،داشت  

ازمشروب وبعد برای خودش  پرکرد ازمشروباَحد نیم لیوانشو

 ریخت.

وبایل بلند شد...کیاراد موبایلشودرآورد کمی بعد،صدای زنگ م  

کنار لمس صفحه ش ونگاهی به شمارۀ روی صفحه ش کرد وبا  

.نه بابا!...خالصه به تله افتادیگوشش برد وگفت: الو....علیک...  

ببینم چی میشه..احمق....من حوصلۀ اینجورمراسما روندارم!.....  

..باشه.باشه.  

م شدن حرفشزتموبه کیاراد نگاه می کرد بعدا د که باکنجکاویاَح  

؟هللا،گفت: خیرانشاباموبایل  

 کیاراد: احمق بعدازچند سال رابطه داره ازدواج می کنه!

 اَحد: ُخب خیره.

ه سال بعدش مشخص میشه خیروشرش که: یکیاراد پوزخندی زد  

   ادامه اگه همینطوری ولینم دوامش تا یه سال یا دوساله مطمئ

ش برم م داشت به َجشنوردن...اصرارشتردوام می یامیدادن بی  

خر.مرتیکه کره   

.درهمین بین .به دنبال حرفای تلخش،ستوده نگاهی بهش کرد..  



کیاراد آقا:وی میزی که مچ می نداختن بلند شدصدای مردی ازس  

 افتخارنمی دید؟

وگرم شده بود  که بدنش کیاراد بعدازخوردن یه لیوان مشروب  

شد ود با کشیدن صندلی به عقب بلندانداختن بی میل نببرای مچ   

 که احد گفت: کیارادخان مچ دستتون!

 کیاراد بااشاره کردن به دست گچ گرفته ش حق به جانب گفت: با 

 این دست مچ نمی ندازم که پسر!

اومد ودوباره سرمیزشون سوزی وقتی کیاراد میزوترک کرد....   

  شناسم من کیاراد وخوب میروبه ستوده طعنه وارباغیظ گفت: 

 حاال خوش،خوشیته دختر....بزارواسش کهنه بشی وچند بارازتن 

 وبدنت استفاده کنه وتورو..

رداشت به جاهای باریک وگزندش که انگابه دنبال حرفای تند  

: سوزی یکدفعه با عصبانیت بین حرفش افتاداحد کشیده میشد  

 تموم کن بروسرمیزت تاکیارادخان نیومد.

حرفشوزد:توروسوزی بی توجه به اخطارش با پررویی بی پرده   

آشغال می ندازه دور.بکنه مثل یه   

 سوزی که تازه ازگفتن حرفاش دلش خنک شده بود میزشونو 

 ترک کرد.



ن حرفای زشت وتوهین آمیزجلوی یهدرحالیکه ستوده ازشنیدن ای  

ازطرفمردغریبه ازخجالت وناراحتی حالش دگرگون شده بود و  

زیر  ی بگه دوست داشتچیزه بوداینکه ازهول نتونستیگه م ازد  

  گرفت که باتموم وجود جلوی بغضشو به زحمت با گریه بزنه

به بشقاب مقابلش چشم دوخت.بهم فشرده ابروهای   

: حرفای  ازکمی سکوت گفت احد که متوجۀ حالش شده بود بعد  

اینکارنی کنه همه خودش اینکارست خیال ماون زنوجدی نگیر،  

کیارادخان با شما هیچ وقت چنین  ...شما با بقیه فرق می کنید،  

.رفتاری نمی کنه  

کوت لند کنه وبه احد نگاهی بندازه توسستوده بدون اینکه سرشوب

 تلخش موند.

  بعد،با کمی بعد،ازباردراومدن وسوارماشین شدن...نیم ساعت

.تادداخل باغ شد وجلوی پله ها وایسبازشدن دروازه،ماشین   

 کیاراد بدون اینکه به عقب برگرده ازستوده خواست ازماشین 

 پیاده شه وداخل بره....درحالیکه ستوده ازحرکت تحقیرآمیزی

خیلی ناراحت بود بدون اینکه چیزیکه سوزی درحقش کرده بود   

 بگه ازماشین پیاده شد وبه طرف ساختمان رفت.

سرمیزمونسوزی برای چی دوباره کیاراد روبه احد کردوپرسید:  



 اومد؟

گفت: چیزناراحت بشه به دروغ خواست کیاراد نمی که احد   

 خاصی نبود.

: احد بگوچی به دختره گفت.کیاراد  

 کمی بعد، کیاراد داخل اتاق شد وازقیافه ش معلوم بود اوقاتش 

 تلخه به طرف کمد رفت ودگمه های پیراهنشوبازکرد...ستوده

  تخت رفت وباکشیدن ملحفه روخودش،ورو دازروشویی دراوم

  پشت کیاراد نگاهی به ستوده که...سرشوروی بالش گذاشت.

 کرده درازکشیده بود،کرد ویکدفعه گفت: حرفای اون زنیکه 

  بینه. روجدی نگیر،خودش هرزه ست همه رومثل خودش می

حق به جانبل این حرفش،جوابی ازستوده نشنید که کیاراد به دنبا  

نشنیدی چی گفتم؟: گفت  

کمی نگذشت،صدای گرفتۀ ستوده اززیرملحفه که روی سرش 

 کشیده بود،بلند شد: باشه.

شنیدن صدای گرفته ش برای دقایقی به طرزخوابیدنش  کیاراد با  

  طرفش زیرملحفه پنهان کرده بود وبعد به نگاه کرد که خودشو

 رفت وبالحنی آمرانه گفت: پاشوببینم.

می یاد.: خوابم ن باصدایی گرفته گفتوهمچناونکرد ستوده اینکار  



 کیاراد: پاشوتا عصبی نشدم.

ستوده ملحفه تهدیدش وصدای کلفت وحق به جانبش  درپی این  

 وازروی سرش برداشت ونشست وبرای اینکه کیاراد متوجۀ

  به شکشیدن یه پا حالش نشه سرشوپایین گرفت....کیاراد با

گفت:خت نشست وهمچنان آمرانه تروبروی ستوده روباال،  

بگیرباال ببینمت.سرتو  

  ابروهاشو با تعجبسرشوباالگرفت که کیاراد ستوده به اجبارکمی

: برای حرف یه زن عوضی گریه می کنی؟!باال داد  

 ستوده درجوابش باناراحتی گفت: اون جلوی یه مرد غریبه بهم 

 توهین کرد...یه حرفایی زد که..

: چرا جوابشوندادی؟قطع کردحرفشومدعانه راد کیا  

ین خجالت می کشید بگه اون لحظه هول کرده بود وازاکه ستوده   

سکوت تلخی کرد.بابت سخت عصبی وناراحت بود   

تو بااون زنیکه خیلی فرق می کنی ش،گفت:کیاراد به دنبال سکوت  

 اون با هزارویه مرد خوابیده.

گفت: هیچ فرقی نمی کنم جون منم اون ستوده با ناراحتی   

 کاروانجام دادم،چه یه بارباشه چه هزاربار!

،با من بودی کیاراد: برای من فرق می کنی....چون اولین باربا  



 من به دنیای زن بودن قدم گذاشتی.

 درپی این اشاره مستقیمش به شبی که باهاش گذرونده بود ستوده 

کنی ه تنها بااون زن فرق میسکوت کرد.....کیاراد ادامه داد: ن  

پس هیچ ی که تا به امروزدیدم فرق می کنی زنایتموم با بلکه   

 وقت با تومثل اونا رفتارنمی کنم.

 کیاراد بعدازاین حرفاش،ستوده روهمچنان ساکت می دید که 

: حاالم به جای  گفتجلوبرد وآروم با زدن به گونه ش  شوستد  

بگیربخواب.اشک ریختن مثل یه دخترخوب   

کمد رفت کیاراد ازجاش بلند شد وپیراهنشودرآورد وبه سوی  

انگاردست روی قلب شکستۀکه ازاین حرکت آخرش ستوده   

ازپشت توی سینه ش کشیده بدون اینکه چیزی بگه رفتن کیاراد و  

بالش گذاشت.رو توچشماش تعقیب کرد وبعد سرشو  

 صبح شد....ساعاتی بعد،حلیمه باوارد کردن ضربه ای به پشت 

طرف در،داخل اتاق شد ودرحالیکه ستوده روتواتاق نمی دید به  

تخت گذاشت که فت وحولۀ تا شده به رنگ صورتی رویتخت ر  

حلیمه گفت:سالم. دیدن درهمین بین ستوده ازروشویی دراومد وبا  

ه روبرات بیارم.سالم....کیارادخان گفت این حول حلیمه:  

 ستوده جلواومد وبه حوله نگاه کرد وبه یاد دیروزعصرافتاد که با 



 حولۀ روشویی ازحمام دراومده بود.

: االنم بیا پایین برات صبحانه آماده کنم.حلیمه  

ن نرم.یستوده: کیاراد گفت وقتی نیست پای  

 حلیمه: خود کیارادخان گفته....االنم پایین توباغه.

 کمی بعد،اسما ازسالن بیلیارد دراومد وداشت به طرف پله ها می 

  رفت متوجۀ ستوده شد که نشسته پشت میزمشغول خوردن

 صبحانه بود به طرفش رفت وگفت: تنها صبحانه می خوری؟

گفت: به سردی ستوده که حوصلۀ افراد این خونه رونداشت،  

شدم.دیرازخواب بیدار  

ه درگیری شده....احتشام خاطرتویاسما: من شنیدم چند روزپیش ب  

ومی گم.وکیاراد   

 درپی این حرفش که بوی حسادت ازش به مشام می رسید ستوده 

  داد: کیاراد اما اسما ادامهنکه جوابشوبده بهش نگاه کرد بدون ای

 برای هرکسی اینکارونمی کنه...نمی دونم توباهاش چیکارکردی 

 دختر!

باهاش هم صحبت بشه به دوست نداشت بیشترازاین که ستوده   

 تظاهرگفت: متوجۀ منظورت نمی شم.

 اسما پوزخندی زد: خوبم میشی.



ستوده برای اینکه باکیوان روبرونشه کمی بعد بارفتن اسما،   

        خلوت اتاق پناه برد وبا رفتن   شونیمه ول کرد وبه صبحانه

که نشسته ربرای دقایقی به کیاراد نگاه کردازراه دوتراس به   

.بودوبعد دوباره به اتاق برگشتبازمقابلش میزلپ تاپ پشت   

 دوروزبعد،کیاراد به مطب رفت وگچ دورمچ دستشوبازکرد.

 چند روزبعد،حلیمه بعدازوارد کردن ضربه ای به پشت در،به 

 همراه دختری جوان داخل اتاق شد.

 

ه کرد که حلیمه گفت: اومدیم برایستوده نگاهی پرسشگربه دختر  

دختراین دخترخانومم،امشب آماده ت کنیم..... جشن عروسی  

دل مودرست کردنش حرف نداره واسمشم مو خواهرمه وآرایش  

.نگیتای  

خودم آماده می شم.ستوده: بهتون زحمت نمی دم   

 حلیمه: کیارادخان گفته.

  گههمش بهم میگفت:اونکه مخالف این کاراست!ستوده با تعجب 

 ساده بپوشم وکم آرایش کنم.

به ما اینطوری گفت! ،نمی دونمحلیمه:   

 درادامۀ حرف حلیمه،نگیتا گفت: شاید منظورش اینه که هرجایی 



ه جاش باید نگاه کنی.اید اینطوری بری...بنب  

برای آماده  ستوده که مفهوم بعضی حرکاتای کیاراد ونمی فهمید  

 شدن ازجاش بلند شد.

 شب شد،ساعت هفت ونیم بود...دراتاق بازشد وکیاراد داخل شد 

که ودرجواب سالمشون،سری تکون داد ونگاهی به ستوده کرد  

شت که تواون براش قرمزرنگ وبه تن داهمان لباس مجلسی   

سرخ ورنگ لبش مثل رنگ لباسش یوگونه هاخواستنی ترمیشد  

به گرفت ونگاشوازستوده ....کیاراد ودورچشماش سیاه شده بود  

خلوت کنید.روطرف کمد رفت وگفت: من تا ازحموم دربیام اینجا   

: به روی چشم کیارادخان.حلیمه   

 کیاراد پیراهنشودرآورد وحوله شوبرداشت وداخل حمام شد.

ستوده روبه حلیمه کرد ونگران گفت: نکنه اینطوری دید ناراحت 

 شد؟!

گفت،االنم ش که اینونمی : نگانت لبخندی بهش زدحلیمه ازشیط

 بریم تا نیومد.

ستوده ..وجمع کرد وبا نگیتا ازاتاق بیرون رفت..حلیمه وسایال ر  

نگاهی ازآینه کمی به خودش نگاه کرد ودستی به موهاش زد وبعد  

از  بود،کرد ویکیشده میزتوالت چیده به ادکلن های کیاراد که رو  



روبرداشت وبوکرد وبه خودش زد. ادکلن ها  

شد وکنار یبزرگ ،بابازشدن دروازه،ماشین داخل باغساعتی بعد  

و قیۀ ماشین هاتوقف کرد. کیاراد کت وشلوارمشکی پوشیدهب  

وده ست کراوات زده وشیک ازماشین پیاده شد وبااشاره کردن  

 روبه طرف خودش صدا زد وبعد باهاش به طرف شلوغی 

.جمعیت حرکت کرد  

ی مهمانا گفتن لوارپوشیده که انگاربرای خوشامدمردی کت وش  

 اونجا حضورداشت به پیشوازشون اومد.

کم ازهم قرارداشتن وروی هره ی فاصل میزهایی بلند که با  

  ی از گلهای سرخ ودیس شیرینی قرارداشت ومشون گلدانکدو

  شناور شرنگ قرمزروی آب گلهای پرپرشده بهکه  استخربزرگی

  قرمز ابریشمس وداماد پوشیده ازپارچۀ نیشیمن عرو بود وجای

تا چند قدمی شون روی زمین گسترده پارچه ش بود که  ینگر  

گوش وموزیک مالیمی بهبود ودرختان چراغبانی شده شده   

مهمانا به نوبت برای دادن نگاروقت کادو دادن بود که ی رسید ام  

به نزد عروس وداماد می رفتن.کادو  

خلوت شدن دوروبرعروس وداماد،کیاراد به همراه کمی بعد، با   

کیاراد ستوده برای دادن کادو به طرفشون رفت.....داماد بادیدن  



پسرکه انگارامید نداشت اونودرجشنش ببینه ناباورانه گفت:   

 دستخوش!

  داد و به دستشوپاکتی ،لبخندی بهش زدکیاراد ازاین واکنشش

  نداشت خواست بزنه ایماندرحالیکه قلبن به این حرفی که می 

واین  یت غیرازاین چیزدیگه ای نمی تونست بگهودراین موقع  

وستودهمیشد آرزوی خوشبختی واسشون کرد درقیافه ش دیده  

 هم به دنبالش خیلی کوتاه این روزوبهشون تبریک گفت.

: واقعا" کیاراد خوشحالم عروس تشکرکردن که داماد گفتداماد و  

کن، به خانوم محترم خوب پذیراییازخودت و کردی اومدی!  

باشه. بچه هام می سپرم حواسشون بهتون  

تن....داماد یکی ازکارکنان اونجاکیاراد وستوده به میزشون برگش  

کرد. روبه طرف خودش صدا زد وسفارش میزکیاراد وبهش  

به طرف میزشون  ای مشروبی با سینی ازلیوانمردکمی بعد،  

راهنمایی به داخل ساختمانا .....وقت شام شد ومهمانرفت..  

ومشروبات الکلی  ..میزی بلند که چیده ازانواع غذا.......شدن..   

دیدنش اشتها روتحریک می کرد.وساالد بود که   

پشت میزمشغول خوردن غذابودن وا وایستاده عده ای ازمهمان  

هاییای دیگه بعدازکشیدن غذا،بشقاب به دست بطرف میزعده   



برای نشستن رفتن تا غذاشونو بخورن.که به دورش صندلی بود   

کیاراد بطری  وایستاده بودنحالیکه کیاراد وستوده جلوی میز در  

ستوده میریخت  وبعد داشت برایمشروبوبرداشت ولیوانشوپرکرد  

 که ستوده گفت: برام کم بریز.

: می دونم.کیاراد  

وروی میزگذاشت کیاراد نصف لیوانشومشروب ریخت وبطری   

نمی دونم دیگه نگران چی هستی؟ :ومعنی دارگفت  

بعد ازرد. کیاراد ک درپی این حرفش،ستوده با دلخوری نگاش  

ن آورد وبه ستوده نگاه یش پایلیوانوازلبخوردن کمی مشروب   

حق به جانب گفت: دروغ می گم مگه؟کرد و  

 ستوده بدون اینکه چیزی بگه نگاهشوازش گرفت وکیاراد بازدن 

.دونلبخند ریزی روشوازش برگرد  

 درهمین بین،داماد به طرفشون اومد وباقراردادن دستش پشت 

کم وکسری ندارید؟ کیاراد پرسید: چیزی  

: نه آقا داماد.کیاراد به عقب برگشت   

 داماد بعد روبه ستوده کرد: شما چی خانوم؟

: نه همه چی هست.ستوده  

ن به ستوده ازروی شیطنت داماد روبه کیاراد کرد وبااشاره کرد  



ببینم. خیلی بهت می یاد،امیدوارم تورودراین موقعیت: گفت  

ر.درنگی گفت: من مثل توخرنیستم،کره خ کیاراد بدون  

به ستوده که بهش برخورده بود بادرهم کردن ابروهاش نگاهی   

نگی! : پسراینوجلوی عروس خانومکیاراد کرد که داماد گفت  

شام کیاراد: نترس نمی گم.....حاالم بروپهلوی عروست تا ما 

  مونوبخوریم.

ستوده انگارحرفی وبه طرف عروس رفت...... داماد لبخندی زد  

  سکوت که بعدازکمینادیده بگیره  روکه شنیده بود نمی تونست

 یکدفعه باناراحتی گفت: توبخوایم من باهات ازدواج نمی کنم.

وُرخ ستوده دوخت اد دست ازغذا کشید ونگاشوبه نیم کیار  

پرسید: توچی گفتی االن؟ابرویی خم کرد وباشک   

نگاهشوتوچشمای حق به سرش بطرفش  دنبرگردون ستوده با  

گفتم توهم بخوای من با توازدواج : جانبش دوخت وجواب داد  

 نمی کنم.

رۀ حقبعدازکمی نگاه به چهدرپی تکرارشدن این جمله ش،کیاراد   

جذاب و براشوبه جانب ستوده درحالیکه باآرایش نقاشی شده بود  

  از خی کنهوچنین شبی باهاش تلتودوست نداشت  خواستنی بود

وبااطمینان گرفت ازش زد ونگاهشو نت لبخندی بهششیطرو  



: ولی اگه من بخوام توهم می خوای.گفت  

 ستوده ازاین اعتماد به نفس باالش واینکه هروقت اراده کنه 

 تودستاشه،لجش گرفت وبدون مکثی گفت: اصال"

گرنه کدوم دختری ودیدی به یه مردعاره و: شکیاراد پوزخندی زد  

 موفق جواب نه بده.

خوابیده وبازچشماش ستوده: نه به مردی که باهزارویه نفر

 سیرایی نداره.

ت:نمی خوام امشب با بحث وگفکیاراد کمی ازمشروبش خورد  

.یه کالم آخرکالم مطمئنم تلخ کنم دختر.. اوقاتموکردن باهات   

م وجزتوهیچکی رونمی تورومی خواط کافیه همین مرد بگه فق

....همه چی تموم میشه.بینم  

 ستوده: بازم می گم نه.

االن درپی اصرارش با این حرف، کیاراد بهش نگاه کرد وگفت:  

  جز هرچی بگم توازروی لجبازیم شده ازحرفت پایین نمی یای

 اینکه توتنهاییت به این واقعیت اعتراف کنی.

گه کیاراد قیافۀ جدی به ستوده تاخواست درجوابش چیزی ب  

: گفتماختن ابرویی به باال بهش هشداردادخودش گرفت وبا اند  

 نمی خوام امشب تلخی کنم پس همینجا تموم کن،دخترخوب.



بود ستوده به ی این حرکتش که صحبت اززورگویی ش درپ  

شوازش گرفت.ونگا اجبارسکوت کرد  

  کرد. فساعاتی بعد،ماشین داخل باغ شد وجلوی پله ها توق

.نشداتاق ستوده وبه دنبالش کیاراد داخل  کمی بعد،  

تاپای ستوده روتوچشمای مستش سرکیاراد همچنانکه ازپشت،  

  تخت وراندازمی کرد درپی ش رفت وکتش ودرآورد وروی

  وبا ستوده وایستاد انداخت وباشل کردن کراواتش پشت سر

کمد مانع بازشدن درشد.قراردادن دستش روی   

  یش وسنگینی وجودش توپشتشاین عمل ناگهان ازستوده که 

ین آورد که باود به عقب برنگشت ودستشوازکمد پایترسیده ب  

بدون درنگی به عقب  ست کیاراد به طرف زیپ لباسشرفتن د  

واسش تلخبرگشت ودرحالیکه دوست نداشت دوباره اون شب   

  از توچشمای مست کیاراد که دازنگاهی ترسیدهتکراربشه بع

میزد  دامنن نگاه سنگینش بیشتربه ترسش قرارگرفتن زیرای  

 یکدفعه گفت: من امشب خوابم می یاد.

 کیاراد همچنانکه توچشمای ترسیده ش نگاه می کرد بدون اینکه 

ن دوقدم به عقب ازجلوش کنار رفت.چیزی بگه بابرداشت  

یع ازکنارش رفت وبه دستشویی پناهسرش ستوده برای فرارازنگا  



  ازظاهربهم حالیکه کیاراد به غرورش برخورده بود واینبرد. در

 ریخته ش معلوم بود پیراهنشودرآورد وبه گوشه ای انداخت وبه 

 طرف کمد رفت.

وسیگاروکمی بعد،کیاراد سیگاروفندک به دست داخل تراس شد   

طرزبه لب گذاشت وروشنش کرد وفندکوروی میزانداخت واز  

سخت ناراحته به جلوی تراس رفت. معلوم بودکه سیگارکشیدنش   

  درریحان با وارد شدن ضربه ای به پشتصبح شد..ساعاتی بعد 

شدی براتگفتم یه سربزنم ببینم بیدارداخل شد وگفت: صبح بخیر،  

 صبحانه بیارم.

ای سرد وتلخره رفتارباید دوبامی دونست ستوده که بخاطردیشب   

صبحانهامروزه وگرفته گفت: من کیاراد وتحمل کنه بی حوصل  

ورم.نمی خ  

 ریحان: چیزی شده؟!

نمی تونست چیزی ازدیشب واتفاقاتی که ممکن بود که ستوده   

: نه.ه واسش بیفته،بگه به دروغ گفتدوبار  

ده. ریحان: ولی قیافه ت اینطوری نشون نمی  

 ستوده: چیزمهمی نیست.

 ریحان: اگه کاری ازدستم برمی یاد بگو.



ووحشت  وبا ترس باید تواین اتاق بمونمستوده: نه...همش ازاینکه 

   زندگی کنم خسته شدم.

ترس؟!ریحان: کیارادخان بخاطرخودت میگه بعدشم چرا با   

اره کسی بهت آسیب دخان پهلوته......مطمئن باش نمی زکیارا  

 برسونه دختر.

ش بود فقط  ای غیرمنتظرهاالن ترسش کیاراد وحرکاتستوده که 

کرد.سکوت   

به حلیمه بگم برات یه کتاب دیگه بیاره. : می خوایریحان  

وتموم نکردم.ستوده: هنوزاون کتاب  

ریحان: هرموقع تموم کردی بهم بگو...االنم برات صبحانه می 

بخوری. ،یارم  

 ریحان ازاتاق بیرون رفت....بعدازظهربود...کیاراد داخل اتاق 

وباتردید گفت: سالم.شوازکتاب بلند کرد شد. ستوده سر  

یی پایین جواب ون اینکه بطرفش نگاهی بندازه باصداکیاراد بد  

 سالمشوداد وبه طرف کمد رفت. ستوده بعدازرفتن کیاراد به

حمام،کتاب به دست ازجاش بلند شد وبرای اینکه جلوی دیدش 

 نباشه به تراس رفت. 

یه ربع بعد،کیاراد با پوشش بیرون بین درتراس وایستاد وگفت: 

 آماده شومی ریم بیرون.



جاخورده گفت: کجا؟!با حالتی ستوده   

 کیاراد:پاشو،می فهمی.

اصله گرفت. ستوده ازاینفازجلوی درتراس این حرفش  کیاراد با  

  تعجب کرد داشت ی ازشاحرکت ناگهانیش درحالیکه توقع دیگه 

   وداخلقات تلخش روبرونشه ازجاش بلند شد وبرای اینکه بااو

 اتاق شد.

  کرد... دراومد وتومسیرخیابان حرکتکمی بعد،ماشین ازدروازه 

به همراهوجلوی پاساژی بزرگ وشیک نگه داشت وکیاراد ماشین  

عطرفروشی که هم  به طرف مغازۀشد وداخل پاساژ ستوده پیاده   

با ستوده داخل مغازه شد.کف پاساژبود،رفت.....  

                                                           

ستوده دلیل بودن تواین مغازه رونمی دونست،صاحبدرحالیکه   

  شناختمیازقبل کیارادوانگاراومد وایرانی بود جلوکه مرد  مغازه

مد گفت وبعد به طرف خوشاستوده  گرمی باهاش دست داد وبه به

             مبل فانتزی که به دورمیزگردچیده شده بود راهنمایی   

وگفت:کیارادجون همون واونا رودعوت به نشستن کردشون کرد   

 عطری که همیشه می خرین بیارم واستون.

ادکلنهای دخترونه می خوام.: نه سعید،کیاراد  



 سعید: االن براتون می یارم.

درپی رفتن سعید،ستوده روبه کیاراد گفت: اگه برای من داری 

 می خری،من نمی خوام.

حق به جانب گفت: اگه احتیاج نداشتی ازادکلنهای من  کیاراد

 استفاده نمی کردی؟

  از ستوده ازاین حرفش به حماقت خودش پی برد که اون شب

 ادکلنش استفاده کرده بودوبدون اینکه چیزی بگه خجالت کشیده

کمی بعد،ازپاساژدراومدن وسوارماشین چشماشوپایین انداخت.  

.شدن.....ستوده باصدایی پایین دریه کلمه ازکیاراد تشکرکرد  

می  ای یزدیگهچ گفت: اگهحرکت داد ودرجوابش کیاراد ماشین و

 خوای بگو.

 ستوده: نه نمی خوام.

: وقتی قراره وده بعدازاین حرفش،کمی مکث کرد وگفتست

 برگردم لزومی نداره خرج الکی برام بکنی .

زقیافۀ درهم ان وایحرفش خوشش نیومده بود   که ازاینکیاراد   

گفت: معترضانهوکردگاهی برزخ به ستوده نرفته ش معلوم بود   

.من می گم چه کوفتی می خوای تویه چیزجواب من این بود؟...  

 دیگه می گی؟!



 ستوده بدون اینکه بطرفش نگاه کنه ویاچیزی بگه اشک توی 

ازپشت قاب جلوی ماشین به مسیرراه چشمچشماش جمع شدو  

.... انگاراین برخوردش تلنگری بود تااشکش دربیاد..دوخت   

کنی....منه احمقو: فقط بلدی اوقاتموتلخ  عصبانیت گفتیاراد با ک  

 بگوهمش دارم رعایت حالتومی کنم.

 ستوده اشک ازچشماش سرازیرشدوبرای اینکه کیاراد متوجۀ این 

پنجرۀ حالش نشه تابابرخورد تندترش روبرونشه سرشوبه طرف  

  کرد ویواشکی وسریع اشک روی گونه شوپاک دبرگردونماشین 

داشت د ماشین وکنارپیاده رونگهیکدفعه کیارا  

 وبه طرف ستوده برگشت وبالحنی تند وآمرانه گفت: برگرد ببینم.

کنهگرفت وبدون اینکه بطرفش نگاه  رشستوده روشوازپنجرۀ کنا  

نگاه میکرد، همچنانکه به نیم ُرخ ستودهسرشوپایین انداخت کیاراد  

: گفتم برگرد طرف من.دستورانه ومحکم گفت  

وتوی چشمای برزخش  داجبارسرشوبه طرفش برگردونستوده به   

  کرد و کیاراد کمی توی چشمای اشک آلودش نگاه...نگاه کرد...

عصبانیت شوفروکش لیکه این معصومیتش برای لحظه ای درحا  

می کنی؟ چرا اینطوریده بودکالفه وارپرسید:چته دختر؟ کر  

 ستوده بغض کرده گفت: می خوام برگردم.



قرارنیست گفتم برمی گردونمت ،،کیاراد: منه المصب بهت 

بزنی؟م هردقیقه این جمله روتورو  

 ستوده: خسته شدم همش باترس زندگی کردم!

  با کیاراد: مگه من تاحاال گذاشتم کسی بهت دست بزنه،می گی

نازوادای تو ترس داری زندگی می کنی؟!...من بی دینم که با  

هزارویه االن اگه دست یکی دیگه می افتادی  ، مدارم راه می یا  

  دختر! .پس اینقدرحالموخراب نکن...برنامه سرت پیاده می کرد

  ،سرشوازشچیزدیگه ای بگه با گرفتن نگاش  ستوده بدون اینکه

روگونه شاش،دستشوباسرازیرشدن اشکپایین انداخت وبی اختیار  

قراردادن  کرد وباانداختن ابرویی به باال اُف  .کیاراد با...کشید.  

کمی ازپشت قاب و دسرشوازش برگردون دستش روی فرمان  

وبعد دوباره روبه ستوده کرد جلوی ماشین به بیرون خیره شد   

چطوری؟دخترتو،وگفت: به فرض االن خواستم برگردونمت  

ی اینور،نه شناسنامه داری نه پاسپورت اگه بخوام قاچاقی اومد  

   یه نفرومی شناسم که نم فقطهمونجوری که اومدی توروبرگردو

ورت ام برات پاسپاونم بیشترازمن کیوان ومی شناسه واگه بخو  

روسراغ دارم که بیشتر کسیم بازبگیرم وقانونی توروبرگردون  

 



ن باش مطمئگه به گوش کیوان برسه ا ازمن کیوان ومی شناسه و  

االنم که می بینی کاری باهاتنمی کنه، کوچکترین رحمی بهت  

فقط بخاطرمنه.نداره   

 کیاراد بعدازاین حرفای ناامیدانه ش که ستوده روغمگین تردید 

راه یه : فقطگ توی چشمای مأیوسانه ش کرد وگفتکمی درن  

 هست.

 درپی این پیشنهادش،ستوده بدون درنگی پرسید: چی؟

 کیاراد:من معموال" هرسال وقت کریسمس می رم لندن پیش 

می تونم واست شناسنامۀ جعلیدوستام اونموقع به بهانۀ بردنت   

  دور ازاون ارم وبعدیرم یعنی جای شک برای کیوان نمی زبگ

 ازچشم کیوان هرموقع بخوام می تونم توروبرگردونم ولی به 

 شرط اینکه دخترخوبی باشی ودم به ساعت اوقاتموتلخ نکنی.

ارانش که کمی دلش باال اومده ستوده باشنیدن این حرفای امیدو  

جزجملۀ آخرش که ازش خواست دخترخوبی باشه وبه بود   

کمی ذهنشوبه خودش  نوایاوقاتشو تلخ نکنه حس خوبی نداشت   

  قانع اما بدون اینکه چیزی بگه وسؤالی بکنه ه بوددرگیرکرد

.شوازش برگردونده حرفایی که شنیده بود چشمای خیسب  



وده روی داشبورد ماشین کیاراد جعبه دستمالوبرداشت وجلوی ست

.نداخت وگفت:حاالم صورتتوپاک کنا  

که  فشرده ماشین وحرکت داد انگارازقولیکیارادبا ابروهای بهم   

  تمایل ود وازاینکهناراحت وناراضی بم کردنش داده برای آرو

این حس وتوی ستوده ره درحالیکه کنارش داربه نگه داشتنش د  

کرده باسرعتان اخم همچنواعصابش برهم ریخته بود  نمی بینه  

کمی بعد،بابازشدن دروازه ماشین داخل شد......رانندگی می کرد  

  تو ستوده توآشپزخانه درحین بهم زدن مواد کیک چند روزبعد،

که کاسه بود وحلیمه مشغول شستن ظرفهای کثیف بود وریحان  

: ما می خواستیم تاده بود نگاهی به ستوده کردجلوی گازوایس  

 برات درست کنیم اُفتاد گردن خودت.

  اینکارو : همینکه می خواستید برای تولدمستوده لبخندی بهش زد

  بعدشم دارم، یه دنیا ممنونم درضمن من اینکارودوستکنید 

همش تواون اتاق موندم.حوصله م سررفت   

: اگه ین حرفاش کمی سکوت کرد ویکدفعه گفتستوده بعدازا  

تنهاراینه که توچنین روزی اگه بهتون گفتم امروزتولدمه بخاط  

 وبیشتردلتنگ خونواده م می موندم حالم خراب می شد تو اتاق 

شدم.می   



صدای داخل شدن ماشین ازبیرون ساختمان بلند شد درهمین بین   

 که حلیمه گفت: فکرکنم کیارادخان اومد!

.امنوندیدهمن می رم تتوده سریع دست ازکارکشید وگفت:س  

ری داره وبیچاره....چه طحلیمه دلسوزانه گفت: با رفتن ستوده،  

 زندگی می کنه؟!

  قدر نداره حلیمه، تا همین یریحان درجوابش گفت: به ما ربط

 ازدستمون برمی یاد بعدشم تا جایی که من کیاراد ومی شناسم 

  پسربدی نیست.

ستوده رومی دید که تند تند کیاراد داخل ساختمان شد ودرحالیکه   

سرگذاشتن کمی درنگ با پشتبعدازازپله ها بود،درحین باالرفتن   

  رو پله ها داخل اتاق شد ونگاهی به ستوده کرد که کتاب به دست

گفت:توپایین بودی؟! مدعانهکاناپه نشسته بود ودرجواب سالمش   

دمدی شمجاخورده گفت: حوصله م سررفته بود بعدبا حالتی ستوده   

یین نیست رفتم پهلوی ریحان اینا.کسی پا  

بگه نگاهشوازستوده گرفت وبه طرف  اینکه چیزیکیاراد بدون   

اگه میخوایگفت:شرتشودرآورد ودرکمد وبازکرد وکمد رفت وتی  

 بروپایین،دیگه اون مرد عرب جرأت نمیکنه اینجا بیاد می دونه 

 بهم بدهکاره.



 کیاراد حوله شوبرداشت وداخل حمام شد..ستوده کتاب وبست 

کاناپه گذاشت وسریع اتاقوترک کرد.ورو  

از پوشش بیرون ازپله ها پایین اومد وقبل باکمی بعد،کیاراد   

رفت وبین چارچوب خارج شدن ازساختمان به طرف آشپزخانه  

ایستاد وپرسید: کیوان خونه نیست؟درو  

 درپی صداش،ریحان وحلیمه دست ازکارکشیدن وروبه کیاراد 

قاکیوان واسماخانومآ ریحان جوابداد: سالم گفتن کهکردن و  

 نیستن،شام خونۀ احتشامن.

ه ووسایالی کیاراد بدن اینکه سؤال دیگه ای بکنه نگاهی به ستود  

رفتنش، ..درپیمیزکرد وبعد ازجلوی درفاصله گرفت.کیک رو  

 حلیمه گفت: به وسایالی کیک نگاه کرد.

چرا بهش نگفتی تولدته؟! کرد: ستودهروبه  ریحان  

بخوام بگم.ستوده که دوست نداشت بگه،گفت: نپرسید تا   

 درحالیکه کیاراد حرفاشونوشنیده بود دروبازکرد وازساختمان 

شد وماشینوازدروازه خارج کرد. شبیرون رفت وسوارماشین  

 نیم ساعت بعد،کیاراد با دوستاش توسالن بیلیارد گرد به دوریکی 

درگیر ازمیزها وایستاده بود ولی حواسش اونجا نبود انگارذهنش  

یدن امش مردد بود وکمی بعد به بهانۀ کشکاری بود که برای انج  



طرف  کرد وبه نوسیگاری روشسیگاربازی ونیمه ول کرد  

.دقایقی ......وبه آسمان تاریک بازمیشد،رفت..پنجره ای که ر  

ماشینشتوپارکینگ سواربیلیارد دراومد و بعد، کیاراد ازسالن  

  وحرکت کرد. شد

  کرد. پله ها توقف بابازشدن دروازه،ماشین داخل شد وجلوی

برداشت وکمی پاکتی قرمزرنگ ازروی صندلی کنارش کیاراد  

 بهش نگاه کرد انگاربرای بردن به داخل تردید داشت که دوباره 

ساختمان شد ازماشین پیاده شد وداخلپاکتو روصندلی گذاشت و  

موزیک متوجۀ ورودش کردکه ازصدای بلند  ونگاهی به شلوغی  

شیرین به لب برای شوازستوده که بالبخندینگا نشده بودن .....  

گرفت وبه طرف پله ها حرکت کرد کهرقص حلیمه دست می زد،  

رقص حلیمه نگاه میکرد،همین بین ریحان که وایستاده به در  

 متوجۀ کیاراد شد وباگفتن)اومدش(سریع کنترل تلویزیونوبرداشت 

 وصدای موزیکوپایین آورد.

رفت....حان ازپله ها باال کیاراد بی توجه به این حرکت ری  

اد برگشت وگفت: وای دید منو؟!حلیمه هول کرده به طرف کیار  

داخل اتاق شد وبه طرف  کمی بعد، ستوده با پیش دستی ازکیک  

  و رو رفت.... پیش دستیکیاراد که جلوی تلویزیون نشسته بود،



ه چیزی بگه تاخواست اتاقوترک کنه ذاشت وبدون اینکمیزگ  

پرسید: به مناسبت چیه؟کیاراد   

 ستوده به عقب برگشت وجوابداد: امروزتولدم بود.

 کیاراد: چند ساله شدی؟

 ستوده: بیست وسه ساله شدم.

توچشماش نگاه کرد درپی این  بزنه فقط اینکه حرفیبدون  کیاراد  

رفت. بیرونوازاتاق  دحرکتش ستوده روشوازش برگردون  

  دستشویی اخلدبلند شد وزخواب .ساعاتی بعد،ستوده ا..صبح شد.

  بهم ریخته ش وایستاد ودستی به موهایجلوی آینه شد...کمی بعد

قرمز وتاخواست ازاتاق بیرون بره یکدفعه متوجۀ پاکتکشید   

روکاناپه نشست وجعبه ای....پاکتو برداشت و.رنگی روی میزشد  

نان کنجکاوانه درشوبازکرد وهمچکوچک وشیک ازتوش درآورد  

کمی به زیبایی دستبند نگاه کرد افتاد دستبند ظریفیکه چشمش به   

ل پاکت گذاشت وازاتاق بیرون رفت جعبه روبست وداخدروبعد    

صبح پله ها،داخل آشپزخانه شد وگفت: پشت سرگذاشتنازبعد و  

 بخیر.

  

ینی بود دن سیب زمان که نشسته پشت میزدرحین پوست کنریح  



.م بخیردخترمبلند کرد وگفت: صبح تواشوسر  

 ستوده یکی ازصندلیها روعقب کشید وجلوی ریحان نشست.

 ریحان: االن برات صبحانه آماده می کنم.

 ریحان ازروی صندلی بلند شد.

ناهار.تا ستوده: نمی خواد یکسره می مونم   

 ریحان: مگه میشه!

درحین آماده کردن صبحانه براش که به ریحان  ستوده همچنان  

یه پاکت توی اتاق بود!!دفعه گفت: بود،نگاه می کرد یک  

 ریحان: کدوم پاکت؟!

 ستوده: نمی دونم....یه پاکت روی میزبود که توش یه جعبه بود.

 ریحان: بازش کردی؟

 ستود: آره،داخلش یه دستبند بود.

برای توخریده.کیاراد ریحان: شاید   

: برای من؟!ستوده  

 ریحان: ُخب آره،مگه دیروزتولت نبود؟

آشپزخانه شد وگفت: ریحان آب میوۀ درهمین بین،حلیمه داخل 

 اسما خانومم بردم.

 ستوده: صبح بخیر.



م بخیر.حلیمه: صبح شما  

 ریحان سینی صبحانه رومقابل ستوده روی میزگذاشت وروبه 

.حلیمه گفت: کیارادخان واسش کادوخریده  

 حلیمه: آفرین! حاال چی خریده؟

: دستبند.ریحان   

.ستوده: ولی هنوزمعلوم نیست مال منه  

: راست می گه دختر،چرا ان بازدن به شونۀ ستوده گفتریح  

داختیش؟نن  

نمی دونم مال منه.آخه : گفت ستوده همچنان مردد  

ینی ریحان پشت میزنشست وشروع به پوست کردن بقیۀ سیب زم  

اینوبگم کیاراد اربیاد می فهمی....ولیکرد: دخترم برای تویه،بز  

به دلش نشستی .ان برای هرکسی اینکارا رونمی کنه خ  

 حلیمه: فقط برای یه نفراینکاروکرد.

: خیله ُخب ه ش،ریحان نگاهی هشدارانه بهش کرددرپی این اشار

 حاال.

لیمه: من که چیزی نگفتم.ح  

 ستوده کنجکاوانه پرسید: کی بود اون؟

 ریحان: یه بندۀ خدا.



 حلیمه: بابا چرا اینطوری می کنی؟یه زمانی بود گذشت ورفت.

حلیمه چرا نمی فهمی اگه یکی بشنوه.ریحان:   

 حلیمه: کسی که اینجا نیست،اسما هم که کناراستخرلمیده.

ستوده که این حرفشوبه خودش گرفته بود،گفت: من به کسی 

 چیزی نمی گم.

 ریحان: نه دخترم صحبت این حرفا نیست،کیارادخان اصال" 

  میشه. بشنوه،اوقاتش تلخدوست نداره درمورد گذشته ش حرفی 

 ستوده: االن که کیاراد اینجا نیست.

ذاهای تودیگ کرد گازرفت ونگاهی به غاجاق حلیمه به طرف 

دیگه. وگفت: راست می گه  

وقتی کیارادخان تازه  ادرپی اصرارشون ریحان گفت: خیلی قدیم

 پا توجوانی گذاشته بود یه دخترودوست داشت.

ود!حلیمه توحرفش پرید وتاکیدوارگفت: می خواستش؟عاشقش ب  

 ریحان: خیله ُخب تواَم.

 ستوده: بعد چی شد؟

 ریحان: هیچی،دختره لیاقتشونداشت،همین.

 حلیمه: بهش خیانت کرد.

  بیشتراز دوست نداره ه بودازحرفای ریحان متوجه شدکه ستوده 



کنجکاوی بخواد کنه بدون اینکهصحبت گذشتۀ کیاراد این درمورد  

لب ُبرد.به وبرداشت وفنجا ن چایی ش کنه  

  از نشست ودوباره جعبه رواتاقش برگشت و رو کاناپه ستوده به 

گرفت و دستبه  پاکت درآورد ودرشوبازکرد ودستبند وداخل   

گاه می کرد به یاد اون ن دستبندهمچنانکه به زیبایی وظرافت   

  نشستی(ودر دلش )به که بهش گفته بودافتاد ریحان  جملۀ کوتاه

وبا  د وتوی جعبه گذاشتحالیکه این حرفوباورنداشت دستبن  

به دستکتابشوبلند شد وازجاش قراردادن جعبه داخل پاکت   

ادیدن ماشین کیوان که درحین خارجبه تراس رفت که ب گرفت و  

کتابو رومیزگذاشتو دوباره به اتاق برگشت شدن ازدروازه بود،  

 وازاتاق خارج شد وبه طرف سالن بیلیارد رفت.

.درحالیکه بازشد وکیاراد داخل شدعد،دراتاق شب شد،ساعتی ب  

با دیدن می خوند، ازکشیده روی تخت داشت کتابستوده در  

سرجاش نشست وگفت: سالم. کیاراد سریع   

به پاکت روی میزکرد وبه طرف کمد رفت  کیاراد نگاهی  

 ودرجوابش گفت: چرا اون پاکتوبرنداشتی؟

ی منه؟!ستوده: برا  

: پیراهنش بود روبهش کردکیاراد که درحین بازکردن دگمه های   



 مگه دیروزتولدت نبود؟!

 ستوده: چرا بود.

 کیاراد: پس مال تویه.

 کیاراد: احتیاج نبود.

 کیاراد حق به جانب گفت: این به جای تشکرکردنته.

 ستوده: ممنون .

اد وپیراهنشودرآورد وحوله شو ن دتکودرجوابش سری  کیاراد  

تختکتابوکنارگذاشت واز..ستوده ....برداشت وداخل حمام شد.  

 پایین اومد وبه طرف پاکت روی میزرفت.

ام دراومد وپشت ازحم کیاراد با حوله به دورکمرش می بعد،ک

 درکمد رفت وپرسید: اندازه ت بود؟

گفت: هنوزننداختمش.اشت و دستوده سرازکتاب بر  

جلوی ازپشت دردراومد و بگه  چیزدیگه ای کیاراد بدون اینکه  

ازکمد یشرتوتی سشوارخشک کرد با وموهاشوآینه وایستاد   

وبعد جلوی ستوده لبۀ تخت نشست وگفت: برداشت وبه تن کرد   

 بده برات بندازمش.

 درپی این حرکت غیرمنتظره ش،ستوده کمی بهش نگاه کرد وبعد 

 دسشوجلوبرد ومشت دستشوکه داخلش دستبند بود،بازکرد.



 کیاراد دستبند وبرداشت وشروع به بستن دستبند به دوردستش 

 کرد.....ستوده همچنانکه به این کارش که ازش بعید بود نگاه

شوازش گرفت نگابه دوردستش می کرد بعد ازبسته شدن دستبند  

 ودستشوعقب کشید وبه زیبایی دستبند دوردستش نگاه کرد.

که حرفی بزنه کیاراد نگاهی به چهرۀ ستوده کرد وبدون این  

 ازجلوش بلند شد وبه طرف دررفت.....ستوده سرشوبلند کرد و

 به کیاراد که داشت ازاتاق بیرون می رفت نگاشودوخت.

 ساعاتی بعد،ستوده ازپله ها پایین رفت ودرحالیکه کسی روبه 

 دورمیزناهاخوری نمی دید داخل آشپزخانه شد وگفت: هیچکی

 که نیست؟

چند لیوان وبطری نوشیدنی روی سینی درحین گذاشتن که ریحان 

 بود،گفت: توباغن.

اون وقت شب وحشت ستوده بخاطرسگها ازرفتن به باغ اونم 

 داشت که درجوابش پرسید: باغ؟!

ریحان که متوجۀ منظورش شده بود،گفت: اسلم االن داره می یاد 

 اینا روببره توباهاش برو.

خشک کرد وبست وپارچه روبرداشت ودستشوباهاش حلیمه شیرآب

 وگفت: چی شد؟کادوروگرفتی؟



 ستوده: آره.

 ریحان: دیدی گفتم دخترم مال تویه.

 حلیمه: انداختیش که؟

اینه.وجوابداد: آره،ه دورش بودوجلوبرددستی که دستبند ب ستوده  

  ودستشو میزگذاشت وبه طرف ستوده رفتحلیمه دستمالورو

کرد،ش نگاه میکه بالبخند مهربونی به دستبندگرفت ودرحالی  

لی خوشگله.گفت: خی  

 ریحان: مبارکه.

 ستوده: ممنون.

.. ریحان سینی روبه دست اسلم داد... درهمین بین،اسلم داخل شد  

 وگفت: بعد بیا غذامونوبخوریم....ستوده سرمیزمنتظرتن.

 ستوده به دنبال اسلم ازساختمان خارج شد وازترس سگها که پابه 

وکیاراد که اسما،کیوانپای اسلم قدم برمی داشت به طرف میزی   

 به دورش نشسته بودن،رفت.

وبطری  اکشید وکنارکیارادنشست.اسلم لیوانستوده صندلی وعقب   

امردیگه ای ندارید؟ نوشیدنی وروی میزگذاشت وپرسید:  

برو. ،: نهکیوان  

ونگاهی به دستبند تودست ستوده کرد  خوردواسما کمی ازغذاش  



 وگفت: دستبند قشنگیه!

جاخورده به اسما نگاه کرد وگفت: ممنون.با حالتی ستوده   

 اسما: حاال کی برات خریده؟

 درپی سؤال بی ربطش،کیاراد نگاهی حق به جانب به اسما کرد.

: کیاراد خریده.ستوده  

. اسما ....وخورد وبه ستوده نگاه کردشکیوان کمی ازمشروب  

نجکاوانه تاخواست چیزدیگه ای بگههمچنان ازروی حسادت ک  

با نداشت دریه جملۀ کوتاه واطواری وحوصلۀ این اداکیاراد که   

تلخ گفت: تولدش بود.لحنی   

: اش به طرف کیاراد رفت وبا لبخند معناداری گفتاسما نگ  

می گفتید ما هم می اومدیم.مبارک باشه،  

 کیاراد بدون اینکه جواب این حرفشوبده نگاهشوازش گرفت 

مایل نداشت باهاش هم انگارت به لب برد شوولیوان مشروب  

شه.صحبت ب  

این بحث روی میز،گفت: کیاراد ما آخر کیوان برای عوض کردن

 هفته سفردوروزه داریم می ریم.

.کیاراد: باشه  

 کیوان: یه سفرکاریه.



 درهمین حین،اسلم موبایل به دست جلواومد وبه طرف کیوان 

موبایلوبه دستش داد وگفت: آقا احتشامه.با احترام رفت و  

کیاراد کردوموبایلو کنارگوشش کیوان نگاهی به قیافۀ اخم کردۀ   

گفتن)الواحتشام(ازجمعشون دورشد وازجاش بلند شد وبابرد  

اسما به قصد رفتن به منزل احتشام کمی بعد،کیوان به همراه   

کشیدن صندلی به عقب ازجاش  .کیاراد با.میزروترک کرد...  

وتا قلیون روی میزش بلند شد وبه طرف صندلیهای فانتزی که د  

خوردنش تموم شد بود،رفت ونشست...ستوده کمی بعد غذا  

نها به طرف ساختمان بره جرأت نداشت تازاونجاییکه ولی   

وبه طرف کیاراد رفت وربروش نشست.ازروی صندلی بلند شد  

 اسلم سینی به دست برای جمع کردن میز،جلواومد که کیاراد 

راه بنداز.گفت: یکی ازاین قلیونا روبرام   

 

 

طرفشونمیزگذاشت وبه کیارادخان(سینی ورو اسلم باگفتن)چشم  

پشتی رفت وقلیونوبرداشت ودورشد....کیاراد باتکیه دادن به  

ستوده دوخت وگفت: اگه می خوای  نگاهشوبه سکوتصندلی   

تونی بااسلم بری باال.می  



: نه.ستوده  

 کیاراد: می خوای به اسلم بگم برات قلیون آماده کنه.

 ستوده: اهلش نیستم.

کیاراد رومیزگذاشت اسلم قلیون به دست جلواومد وقلیونوجلوی  

هوا واونجا روترک کرد. کیاراد کمی قلیون کشید ودودشو به  

توکرد ویکدفعه پرسید: تا حاال کسی  یداد وبه ستوده نگاه  

 زندگیت بود؟

ه ش،ستوده با کمی مکث توچشماش بهدرپی این سؤال غیرمنتظر  

بود. ،گفت: آرهآرومی   

 کیاراد: ُخب چی شد؟

جدا شدیم. ،ستوده: هیچی  

 کیاراد: برای چی؟

: دوست نداشتم ه بعدازکمی مکث با لحنی طعنه وارگفتستود  

 نیازکسی باشم!

  این جملۀ سنگین ومعنی دارش،کیاراد بعدازدادن دود قلیون درپی

بگه دوباره وبدون اینکه چیزی به هوا برای دقایقی بهش خیره شد  

 لب گیرروبه دهن گذاشت.

 ستوده پرسید: توچی؟ تاحاال کسی توزندگیت بود؟



ا اومدن : تا حاال توزندگیم خیلیراد درجوابش لبخند ریزی زدکیا

 ورفتن.

ستوده: اونوکه می دونم......منظورم اینه کسی که دوستش داشته 

 باشی.

 کیاراد: چرا می پرسی؟

 ستوده: همینطوری.

همینطوری می خوای درمورد زندگیم بدونی؟کیاراد:   

 ستوده: مثل توکه پرسیدی.

 کیاراد: کسی پیدا میشه ارزش دوست داشتنوداشته باشه؟!

 ستوده: نه.

وت کرد وکمی بعد قلیونوکنارگذاشتدرپی این جوابش،کیاراد سک  

حرکتوازجاش بلند شد وبا گفتن)پاشو بریم(به طرف ساختمان   

از متوجۀ این حرکت ناگهانیش نشده بودکرد.........ستوده که   

کیاراد همپا صندلی بلند شد وبعدازبرداشتن چند قدم بلند،بارو  

تا پا روی سنگ فرش گذاشتن شد وبعد ازپشت سرگذاشتن باغ   

پشت کیاراد پناه یکدفعه ستوده با دیدن سگها مقابلش وحشتزده  

  برد که باپارس یکی ازسگها روبروشد.

  حرکت ستوده کرد وگفت: اینطوری نکنین کیاراد نگاهی به ا



 دختر،بیشتروحشی ترشون می کنی.

 ستوده: می ترسم ازشون.

د. ستوده وحشت زده کیاراد تا سگها روبه طرف خودش صدا ز  

  رفتکه خالف جهت سگها بود،کیاراد  ترازقبل به سمت دیگۀ

  نزدیکتر وبی اختیارازشدت ترس با گرفتن بازوش خودشو بهش

میشه دورشون کنی؟: کرد وگفت  

 کیاراد: وقتی من پهلوتم کاری باهات ندارن.

اومدن وکیاراد جلوشون به زانونشست ودستی روی  سگها جلو  

بود سرشون کشید وبااشاره کردن به ستوده که کنارش وایستاده  

گفت: این خانوم دوست منه ودیگه بهش می توام ازهشداربه نر  

..باشه؟پارس نمی کنید،بهش حمله نمی کنید.  

اش بلند شد وبا اشارهدوسگ درجوابش پارس کردن. کیاراد سرج  

اون  دروازه بالحنی آمرانه ازسگها خواست به کردن به سمت  

: دیگه باهات کاری ندارن فقط ن وبعد روبه ستوده کردبر سمت  

 ازشون نترس.

سریع  حرکت کرد وستوده بدون درنگیکیاراد به طرف پله ها   

روبرو شنگا همپا شدن باهاش بادرپی کیاراد رفت وبه محض   

ساعاتیش ازپله ها باال رفت....همراشد وبدون اینکه حرفی بزنه   



روتخت خواب کیارادبعد،درحالیکه ساعت ازنیم شب گذشته بود و  

   برگشتن به پهلو یه لحظه چشماش بازوبسته شد بود کمی بعد با

به جای خالی ستوده گاهیازن وبعدکه دوباره چشماشوبازکرد  

دیدن ازبالش برداشت وبه دنبالش به اطراف نگاه کرد که باسرشو  

چرا اونجا نشستی؟!:  کنجکاوانه پرسید کاناپه،ستوده رو  

 ستوده درحالیکه باپاهای جمع شده ازپهلوروی کاناپه نشسته بود 

از زیرشکم دستشوبه دورشکمش حلقه زده بود سرشود وازدر  

هیچی،گفت: روبه کیاراد ه بلند کرد وکاناپروی تکیه گاه   

 همینطوری.

 کیاراد: یعنی چی هیچی؟ُ!همینطوری!

: حالم خوب نیست.کاناپه گذاشتسرشورو ستوده دوباره  

 کیاراد سرجاش نشست: چته تو؟

: زیرشکمم درد می کنه.ستوده به زحمت گفت  

 کیاراد: عادت دخترونه ست؟

: بیا پهلوم گفتنید که بعدازاین سؤالش،جوابی ازش نشکیاراد 

 ببینم.

: با دایی ازش نشنید که حق به جانب صداشو کمی بلند کردبازص

 تونیستم مگه دختر؟!



 صدایی ضعیف ازستوده بلند شد: نمی تونم ازجام تکون بخورم .

  و کیاراد باکنارزدن ملحفه ازتخت پایین اومد وبه طرفش رفت

دردش،دستپشت ستوده روی کاناپه نشست وبرای کم کردن   

 شوبه طرف شکمش برد وگفت: دستتوبردار.

ه کاناپهبه دنبال این حرکتش،ستوده به اجبارسرشوازروی تکیه گا  

کنارزدن که درد داره تاخواست بابرداشت وازقیافه ش معلوم بود   

 دست کیاراد،بگه نمی خواد.

 کیاراد مدعانه گفت: دخترمی خوام دردتوکم کنم.

  دستشو بدون اینکه چیزی بگهستوده  درپی این اعتراضش،

کیاراد ازپشت خودشوبهش نزدیکترکرد ودستشوزیر ..برداشت.  

..ستوده که ازبودن بین وآروم روی شکمش کشید. لوزش بردب  

ش بیشترشده بود بااحساس کردن دست مردانه شددستاش در  

،بی اختیارشکمشوتوبرد وابروهاشودرهم فشرد.روی شکمش  

کیاراد دهنشوکنارگوشش برد وگفت: کاری درپی این واکنشش   

 باهات ندارم.

: من که چیزی نگفتم.ستوده  

ار.کیاراد: پس خودتوراحت بز  

ارونداشت خودشوتوآغوش کیاراد رهاستوده که چاره ای جزاین ک  



تهوع دردش کمترشد وحالتکه کمی بعد ازگرمای دستش کرد   

ش دست ازاین آرامشی که بهو داشت ازبین رفت دردشدت که از  

  دستاش شل شد تنش میانداده بود همراه با گرمای وجود کیاراد، 

وسینۀ کیاراد گذاشت روشوسرشماش چ پلکوبا سنگین شدن   

  بوسه ای رو گرمای ازدقایقی بست وبعدبه آرومی ماشوچش

نی خواب چشماشوبازسنگیشدت پیشانیش احساس کرد اما از  

.وکم کم غرق خواب شدنکرد   

ازکمی  ساعاتی بعد،ستوده ازخواب بلند شد وبعد..صبح شد..  

بهداشتیازتخت پایین اومد وبه طرف کمد رفت ونوار درنگ  

خون ریزی  بخاطراخل دستشویی شد.........ستوده برداشت ود  

  وکسل دوباره حوصله داشت وبیحال وروزدرستی نکه داشت 

  سرشو روبالش کشیدن ملحفه روی خودش به تخت برگشت وبا

وبوسه ش که توش ذره ای کیاراد ای محبت آمیزوبه کار گذاشت  

لحظه روبا خودش  فکرکرد وبرای چندین باراون ،از هوس نبود  

احساسشودرگیرخودش کرده بود کهمرورکرد انگارکمی ذهن و  

اه کرد که درهمین دستش نگدوربه دستبند به یاد می آورد  همش  

  به پشت دربلند شد وریحان با لیوان آب بین،صدای ضربه ای

شد. اتاق داخل زرشک   



کیاراد داخل اتاق شد ونگاهی به ستوده کردکه ،وقت غروب بود  

درآوردوتخت خوابیده بود وبعد به طرف کمد رفت وپیراهنشرو  

از.......کمی بعد کیاراد وحوله ازکمد برداشت وداخل حمام شد  

  خارج کرد. اشینوازدروازهساختمان دراومد وسوارماشین شد وم

  اومدازبیرون  های شب بود که ماشین کیاراد ساعاتی بعد،نیمه

رسید که داخل پیاده شد کمی مست به نظرمی وقتی ازماشین  

به که دید وقتی داخل اتاق شد ستوده روتواتاق ن....ساختمان  شد  

   برداشتن حوله ش به حمام وبادرآوردشرتشوطرف کمد رفت وتی

 رفت.

وازصدای آب متوجه شد کیاراد حمامستوده ازتراس به اتاق اومد   

حماقتبه خوبی می دونست به رفته ومعنای حمام آخرشبشوکه   

آمیزش، ذهنشو که بخاطرچند حرکت محبتبرد پی خودش   

  باهاش بود واون لحظه که دلش نمی خواست درگیرش کرده

تخت رفت وباکشیدن لحاف روی خودش  هچشم تو چشم بشه ب  

بالش گذاشت.سرشورو  

  ازحمام دراومد ونگاهی به ستوده که ازپشتکمی بعد،کیاراد 

 سرمی دیدش،کرد .......چند روزی گذشت که کیوان به همراه

 اسما به سفردوروزه رفتن.



ستوده تنها توسالن درحین تمرین  ...وقت عصربود.روزبعد...  

کهبندازه  تونست یه توپم توی سبدن ولیکردن بیلیارد بود   

روی  یوکنارگذاشت ویکی ازتوپهاچوب بیلیارد ناامیدانه   

توپ وروی میزبه جهت  یزوبرداشت وبعدازنشونه گرفتن،م  

وبادیدن این کیاراد داخل سالن شد فرستاد که همین لحظه  سبد  

من اینطوری بهت یاد داده بودم؟!حرکتش معترضانه گفت:  

جاخورده به طرفش برگشت وگفت: نه.با حالتی ستوده   

: پس درست بازی کن.اومد وگفت کیاراد جلو  

رداشت وخم شد وضربه ای به کیاراد چوب بیلیارد وازمیزبعدی ب  

که داخل ازاصابت توپ سفید به توپ هدف توپ سفید زد وبعد  

: نوبت تویه.بلند شد وروبه ستوده کرد سبد رفت  

رد وبرداشت ویکی کرد وبعد چوب بیلیاستوده نگاهی به کیاراد   

نگاهگرفت وبعدازکمی مکث انگارازبودن زیرازتوپها روهدف   

سفید ضربه ای نه زیاد محکم به توپ کیاراد کمی استرس داشت   

توپهای فقط بره .بدون اینکه توپ هدف تو سبد..زد وبلند شد.  

ال انداختن ابرویی به با .کیاراد با.......روی میزمتفرق شدن..  

میزدوال دوباره رویزستوده گرفت و با چوب بیلیارد شوانگا  

زد ودومین ضربه شم باعث  یگه به توپ سفیدشد وضربه ای د  



  ستوده مثل  ضربۀ اما دومین بره توپ هدفش داخل سبدکه  شد

با ضربۀ قبلی تکرارشد وفقط توپها روی میزپراکنده شدن که   

جریحه دارکرد ستوده روپوزخند کیاراد روبروشد واین غرور  

  ضربه، با یهگفت: من این بازی وتازه یاد گرفتم،برام سخته که 

بندازم.دوضربه توپوتوی سبد   

 بزنی نمی تونی یه توپم توی سبد : اگه هزاربارم ضربهکیاراد

 بندازی چون من جلوت وایستادم.

با م بیاره دوست نداشت جلوی این ادعای پرغرورش ککه ستوده 

: می تونم.گفتاطمینان   

  داشت، شیطنت لبخندی زیرچهرۀ پرغرورشکیاراد که ازرو

 گفت: باشه،سرچی؟

 ستوده: من چیزی ندارم که روش بزنم.

؟! داری!: چرادارتوچشمای ستوده نگاه کرد وگفتکیاراد معنی   

 ستوده که متوجۀ منظورش شده بود ابرویی خم کرد وحق به 

زنم.: سرخودم نمی وخیلی واضح گفتجانب   

همچنان پرادعا گفت: اراد برای سرکوب کردن این جبهه ش کی  

 گفتی چیزی نداری،گفتم داری همین.

به ساعت روی  کیاراد نگاه حق به جانبشوازش گرفت ونگاهی  



  اینتو: تا نیم ساعت بهت فرصت می دم اگه  دیوارکرد وگفت

بندازی یه کاری باید برام انجام ی یه توپ توی سبد مدت نتون

 بدی.

 کیاراد بدون اینکه منتظرجوابش بمونه،چوب بیلیارد به دست 

   محکمی گرفت وضربۀ هدف رو میزدوال شد ویکی ازتوپهارو

وایستاد  سرجاش سبدعدازرفتن توپ هدف توزد وب به توپ سفید  

روی میز ستوده بعدازنگاهی به توپهایوبه ستوده نگاه کرد،  

  زد اما توپی توسبد دقت ضربه ای به توپ سفید دوال شد وبا

روی میزپراکنده شدن.فقط توپهای نرفت و  

ت ستوده نتونست یه توپم تویدراین مدبیست وپنج دقیقه گذشت و  

زدن به ..دودقیقه بعد،ستوده ناامیدانه بعدازضربه....بندازه  سبد  

ذوق  که بارفتن یکی ازتوپها توی سبد سرجاش بلند شدتوپ سفید   

نگاه کرد. کیارادزده لبخند شیرینی زد وبه قیافۀ درهم رفتۀ   

نداخت کیاراد نگاهشوازش گرفت وچوب بیلیارد وروی میزا  

بود. وهمچنان مدعانه گفت: شانسی  

دازادعاش به بعکه یند نبود یاراد انگارُبرد ستوده واسش خوشاک  

: بعد ازشام می ریم بیرون.طرف دررفت وگفت  

 ستوده پرسید: کجا؟!



 کیاراد بدون اینکه جوابشوبده ازسالن بیرون رفت...ساعاتی 

...... کمی بعد،کیاراد ماشین وبعد،ماشین ازدروازه خارج شد.  

یاده رونگه داشت وگفت: پیاده شو.جلوی پ  

: یه کاری بهم بدهکاری.ستوده  

 کیاراد باانداختن ابرویی به باال روبهش کرد وپرسید: بابت چی؟!

بازی امروز.ستوده: بابت ُبرد   

 کیاراد: حاال چی می خوای؟

نمی خوری. ستوده: امشب مشروب  

 کیاراد بعدازکمی نگاه توچشمای ستوده که منتظرجوابش بود 

وبعدازگفتن)پیاده شو(درماشین وبازکرد  دروشوازش برگردون  

تش بود ومی دونست این حرکاز ..ستوده که متعجباده شد...وپی  

ازماشین پیاده شد وبه همراهاعتراضش هیچ فایده ای نداره   

 کیاراد داخل کالب شد.

  خودشون وعده ای توحالصدای بلندموزیک فضا روپرکرده بود 

دنبال گرفت وبهستوده نگاهشوازشون  درحال رقصیدن بودن،  

کیاراد به طرف بار رفت.   

ودودخترکناربار،گفت: احوال دوپسروایستادن پشت سر کیاراد با

 فرهاد؟



دیدن کیاراد ذوق زده گفت: َبه مرد  گشت وبافرهاد به عقب بر

 بزرگ.

فرهاد روبه دوستاش کرد وباافتخارکیاراد وبهشون معرفی کرد 

: معرفی نمی کنی؟وبعد با اشاره به ستوده گفت  

 کیاراد بنا برعادتش دریه جملۀ کوتاه جوابداد: اسمش ستوده ست.

 فرهاد دستشوبه طرف ستوده درازکرد وگفت: من فرهادم.

....فرهاد ...داد ودرجوابش سری تکون دادستوده باهاش دست 

: همۀ معشوقه هات قشنگن.روبه کیاراد کرد  

: گفتی می خواستی منوببینی؟!کیاراد بی توجه به حرفش گفت  

 فرهاد: دیشب با بروبچه ها اومدیم دبی،گفتم تا اینجا اومدم 

نی.توروببینم،بد کردم...تو که می یای ایران به ما سرنمی ز  

 کیاراد: من معموال" می رم رشت زیاد نمی مونم.

نگلیسی دولیوان بارکرد وبه زبان امیزفرهاد روبه مرد پشت   

میزباردولیوان .کمی بعد،مرد پشت .....سفارش داد مشروب  

گذاشت.مشروب روی میز  

می شد ونگاهش به  گوشش به موزیکی که شنیدهکه ستوده    

  اونا خواست توجمع انگاردلش میوبود رقص دختروپسرا 

 باشه یکدفعه با به گوش رسیدن آهنگ تندتروهیجان تردوستهای 



رقص کنان بین دختروپسرا رفتن.و دید که  فرهاد  

 دوست دخترفرهاد که اسمش مهسا بود دست فرهاد وگرفت 

 وازش خواست به دنبالشون بره.....فرهاد روبه کیاراد کرد و

یا.عشقتوبگیر،بگفت: کیارادخان توام دست   

  درخواستش، ا نداشت با َرد کردننجورکارتمایلی به ایکه کیاراد 

 گفت: خوش باشید.

ان .کیاراد بدون اینکه به لیو.فرهاد ومهسا جمع شونوترک کردن.  

به جلودوختشوتکیه زدونگامشروب دست بزنه ازپشت به میزبار  

یکهودرحالنگاهی بهش کرد رکتش شده بودستوده که متوجۀ این ح  

  مشروب قرارگرفتن تواین محیط وفضا دوست داشت خودش با

  از ازکمی درنگ واینورواونورکردن ومطمئن شدن بخوره بعد

برگشت ونمی زنه به طرف میزبار لب به مشروبکیاراد که   

وبه لب برد وکمی نوشید اما تا لیوانوپایین  برداشتلیوان مشروبو  

با نگاه کیاراد روبروشد.آورد   

گفت: اونم می بااشاره کردن به لیوان مشروب روی میزکیاراد 

 تونی بخوری.

 ستوده جوابداد: یه لیوان کافیه.

: می ترسی کار دستت بدی؟!کیاراد نیشخندی زد   



: می ترسم یکی ازمستی م استفاده کنه.گفتستوده کنایه آمیز  

بگه نگاه کرد وبدون اینکه چیزی کیاراد کمی توی چشمای ستوده  

نگاه دقایقیازرفت وبه روبروچشم دوخت وبعد ازش گشونگا  

  ا که دوحرکت بیشترانجام نمی دادن،کردن به رقص دختروپسر

دوزن بود، وبه کناردستش که یه مرد به همراه دسرشوبرگردون  

 نگاه کرد.

  وراندازو ازسرتاپای کیارادیکی اززنها که متوجۀ نگاش شده بود

به این بی توجه کرد اما کیارادکردوخودشوکمی بهش نزدیک   

  که متوجۀ نبود ستوده دازش برگردون شوروعکس العملش 

  چرخوند درهم کردن ابروهاش نگاشو تو اطرافش کنارش شد وبا

بازاش تازه اخمدید ودر حین رقص ا که ستوده روبین دختروپسر  

مستش که براش  چهرۀ کمیشد وبه حرکات موزون بدن ستوده و  

پاشوتوچشمای پرمعناش  ازسرتا وبعدجذاب بود،چشم دوخت   

  دوخت که همین لحظه ش شوبه چهرهوراندازکرد ودوباره نگا

به ستوده د که رقص کنان داشت خودشوازپشت پسری شمتوجۀ   

  جذب حرکات ستوده شده بود. بدجوری نزدیک می کرد انگار

 کیاراد اخم کرده ازجاش حرکت کرد وبا برداشتن قدمهایی بلند 

  بازوی وهمچنانکه برزخ به پسره نگاه می کرد محکمرفت  جلو



 ستوده روگرفت واونوبطرف خودش کشیدونگاه تندشوازپسره که 

ستوده،اونو گیج این واکنشش بود،گرفت وبی توجه به اعتراض  

روبازوی ستوده دش کشید وبعدازبیرون رفتن ازکالب دنبال خو  

 ول کرد وبالحنی آمرانه گفت: بروسوارشو.

خورده بود کمی مست به نظرمی  که ازلیوان مشروبیستوده   

که ابرویی براش خم کرد وحق به جانب گفت: چیکارمیرسید  

داشتم می رقصیدم.کنی؟!   

  رفتن... : اگه جمعت نمی کردم باالت میگفت کیاراد بالحنی تند

سوارشو. به دهن اومدن باهام،حاالم به جای دهن   

وُغرُغرکرد:کافرهمه را بهش زد  یستوده ازناراحتی پشت چشم

 به کیش  خود پندارد.

معترضانه پرسید: چی کیاراد که متوجۀ منظورش نشده بود 

 گفتی؟!

 ستوده جوابشونداد وسوارماشین شد....کیاراد نگاه برزخشوازش 

داد. ندن فرمان،ماشینوحرکتچرخو گرفت وسوارماشین شد وبا  

انرژی ه نتونست ستوده بی حوصله وکالفه وارازاینککمی بعد،  

  و یجانی روکه ازخوردن مشروب ومحیط اونجا گرفته بودوه

ماشینو  مۀ پخش کن دستگاه صوتیدکجلوبرد و شودستکنه خالی   



شعراتم زد وبعدازجلودادن چند آهنگ آروم وخسته کننده گفت:  

مثل خودته!که   

دنت باش،: مواظب حرف زاراد نگاهی هشدارانه بهش کردکی  

بخور. تدرحد ظرفیتازاین به بعد   

 ستوده: من درحد ظرفیتم خوردم.

: معلومه. گفتکیاراد تمسخروار  

ی که کمی تندترازبقیه آهنگها بود دستشوستوده بعدازگذاشتن آهنگ  

تکیه داد صندلی مه برداشت وصداشوبلند کرد وبه پشتیدکازرو  

جلوشودست نداشت موزیکوباصدای بلند گوش کنه عادتکه کیاراد   

نگاهی بهش کرد وتا روکمی پایین آورد........ستودهبرد وصدا   

ش نگاه خواست صدا رودوباره بلند کنه کیاراد بدون اینکه بطرف  

نمی کنی. کنه بالحنی آمرانه گفت: صدا روبلند  

  حرفش،صدای موزیکوبلند کرد وبه پشتیستوده بی توجه به 

هانداختن ابرویی به باال نگاهی ب صندلی تکیه زد. کیاراد با  

 ستوده کرد وهیچی نگفت......کمی بعد،کیاراد ماشین وجلوی 

 ساحل دریا نگه داشت.

 ستوده بادیدن دریا ازماشین پیاده شد وکفشاشودرآورد وذوق زده 

دستاش دوان دوان به طرف دریا رفت ودامنشوباال کشید وتوی  



.جمع کرد وداخل آب شد  

وبرداشت شماشین وبازکرد وپاکت سیگاروفندک کیاراد داشبورد  

ماشینی به لب گذاشت وپاکت سیگارو روی داشبورد وسیگار  

شه کرد وتاخواست ازماشین پیاده  نسیگارشوروشانداخت و  

  آورد صدای موزیکوپایین..کیاراد .صدای موبایلش بلند شد..

ازروی لبش سیگارووی داشبورد ازر وبا برداشتن موبایلش  

  و کنارگوشش بردش، صفحۀ موبایل برداشت وبالمس کردن

دیدن ...کارداشتم رفتم....یه وقت دیگه......مهم گفت:بگوفرهاد  

،فعال".بود که همدیگرودیدیم....باشه  

موبایلوروی داشبورد گذاشت وازماشین پیاده شد وازپشت کیاراد   

شیطنت  بهتکیه زد وهمچنانکه سیگارمی کشید  به کاپوت ماشین  

 های ستوده وآب بازی کردنش وخنده های شیرینش که برگرفته 

 ازمستیش بود،چشم دوخت.

کیاراد ته سیگارشوروی شن انداخت ونگاهی به ساعت کمی بعد،  

دختر،بیابه جلوبرداشت وگفت: کافیه کرد وچند قدم  دوردستش  

 سوارشو.

 درحالیکه ستوده تمایل نداشت ازآب دربیاد همچنانکه دامنشوجمع 

  یام(برای )نمیدستش داشت به طرفش برگشت وباگفتنه توکرد



 مانع شدنش با دست بعدیش آب به طرفش پاشید.

 کیاراد عقب،عقب رفت ومعترضانه گفت: نکن دختر!

ی بلندی جلوی دریا وایستاد که صدای ماشین شاس درهمین بین،  

ماشینموزیک ازداخلش به گوش می رسید وچند پسرجوان از  

لوم بود عربن ومستم وازرنگ پوست وظاهرشون معپیاده شدن   

غیراخالقی شوخی هایبه طرف آب رفتن وشروع به  هستن  

 کردن.

شوازشون گرفت وروبه ستوده نگاکیاراد باابروهای درهم رفته   

 کرد وبالحنی دستورانه گفت: بهت گفتم ازآب بیا بیرون.

 ستوده همچنان لجبازجوابداد: نمی خوام.

ین باعث ا به ستوده شده بود وانگاه یکی ازعرب کیاراد که متوجۀ  

یکدفعه باو ه طرف ستوده رفتمیشد احساس خطرکنه عصبی ب  

: لعنتی بهت می گم بیا بیرون.صدایی بلند گفت  

 ازصدای بلند وخشنش درحالیکه سرها به طرفشون برگشته بود 

ناراحتستوده برای یه لحظه مستی ازسرش پرید وهول کرده و  

بیرون می  ی کنه داشت ازآباعتراضچیزی بگه یا  بدون اینکه  

بی صاحبتوبندازدامن  که کیاراد همچنان عصبی گفت: اوناومد   

 پایین.



خودش وهمچنانکه نگاه تند کیارادو رو ستوده دامن شوول کرد  

آب رفت توی ش لغزید وتا زانوااحساس می کرد یکدفعه زیرپ  

باش.که صدای معترضانۀ کیاراد بلند شد:مواظب   

: کیاراد گفتستوده با دامنی خیس به سختی ازآب دراومد که   

 کفشات کو؟

 ستوده: فکرکنم کنارماشینه.

 کیاراد: پس راه بیفت.

 ستوده به دنبال کیاراد به طرف ماشین رفت وآب دامن شوگرفت 

تاوبه پاهای شنیش نگاه کرد وکفشاشوازروی شن برداشت و  

یکدفعه کیاراد گفت: کجا؟خواست دوباره به طرف دریا بره   

موبشورم.هاستوده: می خوام پا  

 کیاراد: الزم نکرده،سوارشو.

یتش می کرد به که اذ شستوده با همون پاهای شنی ودامن خیس  

محض وکفشاشوزیرپاش گذاشت...کیارادم بهناچارسوارماشین شد  

ساحل وبعدازخارج کردن ازشن هایماشینوحرکت دادسوار شدن   

  بودن لباسش که ستوده ازخیس ....کمی بعد،شد.دریا وارد جاده 

پشت کردن به کیاراد خودشوروی  با احساس سردی می کرد  

 صندلی جمع کرد وخسته چشماشوبست.



 کیاراد همچنانکه ماشینوبه جلومی راند به این حرکت ستوده 

کرد وبدون اینکه چیزی بگه بخاری ماشینوروشن کرد. ینگاه  

ماشین داخل شد وجلوی پله ها بابازشدن دروازه ساعتی بعد،   

 توقف کرد...کیاراد نگاهی به ستوده که خواب بود،کرد وبعد

 موبایلشوبرداشت وازماشین پیاده شد وموبایلوتوجیب پشت 

 شلوارش گذاشت وبه اونطرف ماشین رفت وتا درماشینو بازکرد

گاه ستوده ازخواب بلند شد وباچشمانی خواب آلود به کیاراد ن

 کرد.

سیدیم.: پاشو،رکیاراد  

کردن ستوده همچنان خواب آلود ازماشین پیاده شد. کیاراد بااشاره  

بشور. اونجا: کفشاتم برداربروپاهاتوبه شلنگ روی زمین گفت  

برداشت وبه طرف شلنگ رفت وکفشاشوروی  ستوده کفشاشو  

 زمین گذاشت وشلنگوبرداشت وشنهای روی پاهاشوشست و

خواست کف پاشوبشوره  کردن یکی ازپاهاش تابلند  بعد با  

 بخاطرگیجی خواب ومستی که توسرش بود کنترل وایستادن سر

:شلنگو بده من.که کیاراد جلواومد وخم شد داد  جاشوازدست   

ذارروی کیاراد به زانونشست وباگرفتن شلنگ گفت: دستاتو ب  

بشورم.تا کف پاتوشونه م بعد پاتوبلند کن   



 

 

نگاشو ه پاشوباالکشید وروی شانه ش ی ادن دستشستوده باقرارد  

.دوخته داشت کف پاشومی شست،به حرکت کیاراد ک  

بلند شد وشیرآبوبست وبه طرف  کیاراد بعدازشستن پاهای ستوده

 پله ها راه افتاد وگفت: بیا.

  بازشد. بال کیاراد رفت....دراتاقستوده کفشاشوپوشید وبه دن

..کیاراد کلید برق وزد وموبایلواز...کیاراد وستوده داخل شدن  

 جیبش درآورد وروی میزگذاشت وبه طرف کمد رفت. ستوده 

کشیدمستقیم به طرف تخت رفت وروبه سینه وسط تخت دراز  

 وچشماشوبست.

  کیاراد شلوارک پوشیده وباال تنه برهنه ازپشت درکمد دراومد

خیسن.پاشولباساتوعوض کن،ونگاهی به ستوده کرد وگفت:  

درحالیکه ستوده روهمچنان روی تخت می دید ،کیاراد  عدکمی ب  

زیپ طرفش رفت وخم شد وکفشاشودرآورد وبعد تا خواستبه   

مانعش شد. ستوده بابرگشتن به طرفش، پشت لباسشوپایین بیاره  

 درپی این عکس العملش،کیاراد گفت: پس پاشولباساتوعوض کن.

که انگارمعنایی پشت این  وده بدون اینکه چیزی بگه توسکوتیست  



 سکوت وطرزنگاهش بود توچشمای کیاراد خیره شد.

 کیارادم وایستاده باال سرش که توچشمای خمارش نگاه می کرد 

با قراردادن  که برای لحظه ای دلش خواست به طرفش بره  

طرفش دوال شد وبا گذاشتن یه دستش زانوی پاش لبۀ تخت به   

زچشماش گرفت وبه لبش کنارش، روش خیمه زد ونگاهشوا  

بوسید شومی لبسهای گرمشوکه احساس می کرد به آرودوخت ونف  

توفقط برایستوده به آرومی گفت:وتامی خواست دوباره ببوستش   

 رفع نیازت بهم نزدیک میشی؟ 

چشمای ستوده که حالهکیاراد به درپی این سؤال غیرمنتظره ش،  

  ناگهانی رسشای اشک توش جمع شده بود،نگاه کرد انگاراین پ

بدون اینکه چیزی بگهکه حالشوخراب کرده بود وغم تو چشماش   

رفت وپاکت سرستوده کناررفت وبه طرف میزتوالت  ازباال  

  به لب   یوسیگاریگاروفندکشوبرداشت وداخل تراس شد س

  میزانداخت کرد وفندک وپاکت سیگاروروی گذاشت وروشن

ا داد وبه آسمان هودودشوبه وبعدازبرداشتن سیگارازروی لبش   

.نگاشودوخت  

ستوده ازخواب بیدارشد ودرحالیکه ..ساعاتی بعد صبح شد..  

 خودشوبالباس زیر،زیرملحفه می دید سریع سرجاش نشست و



 اتفاقات دیشب وبه خاطرآورد واین کاروبرای چند بارتکرارکرد 

  از کنارزدن ملحفه ولی فقط بوسیدنش یادش می اومد وگیج با

پوشید وبعد  اومد وبه طرف کمد رفت وسریع لباسشوتخت پایین   

دیشبو تو داخل دستشویی شد وکمی بعد دراومد ودوباره اتفاقات  

که  اما بازجزاون لحظه چیزی یادش نمی اومد ذهنش مرورکرد  

داغون به  اعصابی کرد دوباره ازش استفاده شده وبااحساس   

خل اتاق کمی بعد،کیاراد لپ تاپ به دست دا....رفت..تراس   

رومیزگذاشت وشد ودرحالیکه ستوده روتواتاق ندید لپ تاپو  

گفت: بروپایینس رفت که با دیدن ستوده ازپشت ابه دنبالش به تر  

 صبحانه توبخور.

پرسید: دیشب چی شد؟ستوده به عقب برگشت و  

دیشب چی شد؟!کیاراد حق به جانب گفت: یعنی چی   

لحظه یادم می یاد.ستوده: من هرچقدرفکرمی کنم فقط اون   

: کدوم لحظه؟!ۀ منظورش شده بود ازعمد پرسیدکیاراد که متوج  

ورد اون لحظه حرفی بزنه بعدازکمیدوست نداشت درمکه ستوده   

  نبود! بلند شدم دیدم لباس توتنم: نگاه توچشمای پرادعاش گفت

 کیاراد: لباست خیس بود درش آوردم.

درپی سکوت سنگینش که به ستوده نامطمئن بهش نگاه کرد و  



  شده مگیرم چیزیصال" راد برخورده بودیکدفعه تند گفت: اکیا

چی؟چه یه باربشه چه هزاربار،چه فرقی می کنه؟!باشه که   

 ستوده: دوست ندارم.

 کیاراد: ولی وقتیکه دیشب توی دستام بودی اینونمی گفتی!

ازناراحتی  هشوبه ُرخش کشیدستوده ازاینکه حرکت دیشب   

بروهاش درهم رفت وگفت: من دیشب مست بودم.ا  

 کیاراد: مستی وراستی.

 ستوده به دروغ گفت: اصال اینطوری نیست.

ش حرکت کرد وتاخواست ازجاا این حرفش بی درنگ ستوده ب  

شد واونوجلوی گرفتن بازوش مانعش باکیارادازکنارش بره   

  گفت:منونگاه،فکر مدعانهاختن ابرویی به باالوبااندخودش کشید

رنگ کنم فقط کافیه اشاره محتاج تواَمرت می چرخم نکن دوروب  

تختم می اُفتن.وارنگ رو و  

 ستوده همچنانکه توچشمای حق به جانبش نگاه می کرد،جوابداد: 

 می دونم.

 کیاراد: پس چته؟

شم. ستوده: نمی خوام مثل بقیه  

 کیاراد: مثل بقیه نیستی.



چیزی طرفم می یای. ستوده: ولی فقط برای یه  

 کیاراد: دوست دارم با توباشم.

ستوده: بعدازیه مدت ولم می کنی ودوست داری با یکی دیگه 

 باشی.

 کیاراد: بگم ولت نمی کنم چی؟

 ستوده: اینجوررابطه رودوست ندارم.

..چه شرعی چه غیرشرعی همش کیاراد: چه جوررابطه رو؟..  

تا یکی اجباریه که دوامشهمینه،فقط فرقش امضاء روی یه کاغذ   

 دوساله.

 ستوده: احساس گناه می کنم.

   بیرون ا احساس گناه نمی کنی تن وبدنتوجلوی مردکیاراد: 

 میندازی وتکونش می دی.

 ستوده: فرق می کنه.

..اون لحظه توی اون مکان دارن بهکیاراد: هیچ فرقی م نمی کنه.  

کنن.حرکات تنت نگاه می کنن فقط به یه چیزی فکرمی   

 ستوده که باابروهای بهم فشرده توچشمای کیاراد نگاه می کرد 

وداخل اتاق شد. دبدون اینکه چیزی بگه روشوازش برگردون  

مایل بهشوواینکه همش ت کیاراد که این حرکتش براش سنگین بود  



انداخت  باالکالفه وارابرویی  و خراب می کردپس می زنه حالش  

اُف کرد .و  

شدازپشت میزبلند بعدازخوردن ناهارش بااخم  تی بعد،کیارادساعا  

چایی وبه طرف سالن بیلیارد رفت وگفت: نیم ساعت دیگه برام  

 بیار ریحان..

  ریع ازآشپزخانه دراومد وگفت: چشمدرپی صداش،ریحان س

 کیارادخان.

به طرف میزناهارخوری رفت ولیوان وبشقاب  کیاراد  ریحان  

کیارادخان انگارناراحته!وبرداشت وروبه ستوده گفت:   

وکم محلی شومی دونست به ستوده که دلیل این بداخالقی   

: نمی دونم.تظاهرگفت  

  شد...درحالیکه ماشین کیاراد ازدروازۀ باغ خارجغروب بود که 

میکرد کمیماشینش نگاه به بیرون رفتن ستوده وایستاده تو تراس   

فاصله گرفت وبه اتاق رفت. تراسبعد ازجلوی   

ه کرد کهنیمه های شب بود کیاراد داخل اتاق شد وبه ستوده نگا  

بازکردن تخت خواب بود وبدون اینکه برق اتاقوروشن کنه بارو  

 دگمه های پیراهنش به طرف کمد رفت.

.ستوده ازخواب بلند شد ونگاهی به جای خالی کیاراد ...صبح شد  



شوییملحفه ازروی تخت پایین رفت وداخل دستکنارزدن  کرد وبا  

 شد.

  از کیوان به همراه اسماساعاتی بعد،ماشین کیوان ازراه رسید 

پیاده شد وبه طرف ساختمان رفت.راننده کاپوت ماشین ماشین  

...داشت شب ودرآورد وبه دنبالشون رفت.ارکرد وچمدانوباز  

...کیاراد وقتی داخل اتاقه ماشین کیاراد ازراه رسید..میشد ک  

داد ستوده نگاهی بندازه تلخ سالمشوجوابرف بدون اینکه به طشد   

ظاهرش وازآینه نگاهی بهولباسشوعوض کردوبه سوی کمد رفت   

از ودوباره ساعتدون اینکه چیزی بگه اتاقوترک کرد کرد وب  

برای چند نیمه شب گذشته بودکه به خونه برگشت واین کارش  

  خاطر روزتکرارشد وستوده ازطوالنی شدن این رفتارش رنجیده

وانگاردوست نداشت مورد بی توجهیش قراربگیره ولی بود شده  

 ازانتظاری که ازش داشت جرأت نمی کرد ازاحساسی که بهش 

اذیتش میکرد. اره رونشون بده واین موضوع داشتد  

بعدازظهربود که کیاراد داخل اتاقروزبعد،ساعت حدود پنج ونیم   

 شد ودرحالیکه ستوده روتواتاق ندید به طرف کمد رفت و

  شد. وبرداشت وداخل حمومپیراهنشودرآوردوحوله ش

  حینبعد،کیاراد ازحموم دراومدوبعد از پوشیدن لباساش درکمی 



آینه وایستادجلوی  که به تن داشت دگمه های پیراهن مشکیبستن   

   ودرپی کشیدن موهاهش،وجودشوازادکلن شستوبعدازسشوار

  ونگاهی دوباره به اتاق برگشت با ندیدنشستوده به تراس رفت و

وبه سالنبه دستشویی انداخت وبعد به دنبالش ازاتاق بیرون رفت   

 بیلیاردم سرکی کشید اونجاهم نبود که طرف آشپزخانه رفت وبین 

 چارچوب دروایستاد وپرسید: دختره رو ندیدید؟ 

: نه کیارادخان.ریحان  

فاصله گرفت کیاراد بدون اینکه سؤال دیگه ای بکنه ازجلوی در  

 وازساختمان خارج شد وباصدایی بلند اسلم وصدا زد.

 کمی نگذشت،اسلم ازداخل باغ بیرون اومد وسریع به طرف 

 کیاراد رفت وگفت: بله کیارادخان؟

باغه؟!کیاراد: دختره تو  

 اسلم: نمی دونم،یعنی من ندیدمش!

م جای باغونگاه کن بعد بهم کیاراد: نمی دونم نداریم سریع تمو  

 خبربده.

 اسلم: به روی چشم.

که کیاراد باابروهای بهم فشرده وایستاده باالی پله ها منتظرموند   

پرسید: چی شد؟!بود؟کمی بعد،بااومدن اسلم ازش   



نه.گفت: کیارادخان فکرکنم توی ساختمواسلم درجوابش   

: اسلم دادنونداشت عصبی وُکفری گفتحوصلۀ ک ش د که کیارا  

نه؟بود یا  جواب منوبده،  

 اسلم نگران دریه کلمه جوابداد: نه.

 کیاراد: یعنی چی نیست؟ اینجا شماها چه غلطی می کنید؟

نه.گفت: شاید توی ساختمو ترس اسلم با  

مون نبود که ازت می پرسم توی حسابی توی ساخت کیاراد: مرد

یا نه! باغه  

اختمان شد وروبه ریحان ریخته وعصبی داخل سکیاراد بهم   

زخانه وایستاده بودن وبا نگرانی بهشپجلوی درآشکه وحلیمه   

برید : به جای اینکه اینجا وایستید، معترضانه گفتُزل زده بودن   

ست؟نونگاه کنید ببینید این دختره کجاومکل ساخت  

ن اینکه چیزی بگن به دنبال ستوده، اون دو بدو درپی عصبانیتش  

موهاش دستی رویونجا روترک کردن کیاراد باکالفگی سریع ا  

  اسلم داخل ساختمان شد وکمی به احوال..کشید وبه سویی رفت..

  نگرانیش با تردید گفت: هم ریخته ش نگاه کرد وبرای کم کردنب

.اشاید رفته باشه همین دوروبر ،کیارادخان  

 کیاراد همچنان عصبی وحق به جانب گفت: چی می گی تو؟ اون 



حق  نداره تنها ازاین خونه بره بیرون.دختر   

 اسلم: منظورم اینه نگران نباشید، هرجا باشه پیدا..

دختره کیاراد با عصبانیت حرفشوقطع کرد:اصال" حرف نزن..  

خونهسه تا مترسک تودومتون خبرندارید،پیداش نیست هیچک  

 گذاشتیم.

اختیارکردن سکوت درپی این تلخیش وحرفای تند وتیزش،اسلم با  

حلیمه بهانداخت....ریحان وشرمنده وسرکوب خورده سرشوپایین   

  باطرفشون اومدن وازنگاه پرسشگروبرزخ کیاراد،ریحان 

انگارستوده  گفت: کیارادخان همه جا روگشتیم ولی ینگران  

 نیستش.

 کیاراد بدون اینکه چیزی بگه نگاه تند وبرزخشوازشون گرفت 

 وبابرداشتن قدمهایی بلند ازپله ها باال رفت.

آخه؟!  کرد وسردرگم گفت: دختره کجا رفته ریحان روبه اسلم  

ن داد.لم درجوابش ناراحت ونگران سری تکواس  

 حلیمه گفت: من چند ساعت پیش دیدمش ولی خدا به داد دختره 

 برسه، کیارادخان خیلی عصبیه!

پله ها پایین اومد وبا اخم کیاراد سوئیچ وموبایل به دست از  

می گید.هیچی به کیوان نگفت:  



وماشینوبه سرعت ازدروازه بیرون ُبرد ش شدماشینوارکیاراد س  

خید واین خیابان واونوبه دنبال ستوده اطراف خونه روچر  

کیاراد بعد،صدای زنگ موبایلش بلند شد...که کمی خیابان کرد   

رداشت وبالمس کردن صفحه ش،ب موبایلوازروی داشبورد  

گوشش برد وگفت: چیه اسلم؟....خیله ُخب .موبایلشو کنار  

 کیاراد گوشی وقطع کرد وروی داشبورد انداخت وماشینوبه 

بازشدن دروازه،ماشین  سرعت درمسیرراه حرکت داد.......با  

کیاراد ازماشین پیاده شد وداخل ساختمان شد وبی داخل شد..   

با ( کیارادخان تواتاقه ) توجه به حرفای ریحان که می گفت  

رفت وبه محض داخل شدن به  برداشتن قدمهایی بلند ازپله ها باال  

زد: تو کاناپه نشسته بود،رفت وفریادده که رووست سمت ،اتاق  

 کدوم گوری رفته بودی؟!

این برخوردش بود جوابداد: حوصله م ستوده که انگارآمادۀ   

 سررفته بود،یه مکان سرسبزاطراف اینجا دیده بودم،رفتم..

المصب، کردی: توغلط حرفش افتاد کیاراد خشمگین ترازقبل بین  

 نگفتی یه اتفاقی بیفته.

گفت: حاال حق به جانب ارناراحتی ابروهاش درهم رفت و ستوده  

!هکه چیزی نشد  



 درپی این اعتراضش،کیاراد به حالت تهاجمی به طرفش رفت 

ت می کنما. وباخشونت گفت: اونطوری صحبت نکن می زنم کر   

وجملۀ سنگین وتوهین آمیزش  ستوده ازاین برخورد هجوم آمیز  

بدون که قلبش دردگرفته بود واین ازچهرۀ معصومش معلوم بود  

  و اینکه چیزدیگه ای بگه ازجاش بلند شد وبرای فرارازفحش

کجا؟گفت: یبرزخباتوهینش تاخواست بطرف تراس بره کیاراد   

 ستوده دلخوروتلخ جوابداد: دارم می رم تراس.

آمرانه گفت: صبرکن ببینم.کیاراد همچنان تند بالحنی   

با وایستادن سرجاش به طرفش برگشت. کیاراد به طرفش  ستوده  

لحنی بارفت ونگاه برزخشوتوچشمای ستوده پررنگ ترکرد و  

وقتی دارم باهات صحبت : این آخرین بارت باشه هشدارانه گفت  

می ری.فهمیدی؟ومی ندازی می کنم سرتو   

 ستوده ازسنگینی بغض توگلوش بدون اینکه حرفی بزنه فقط 

ازاینکه جوابی ازشوچشمای عصبی کیاراد نگاه کرداماکیارادت  

  بادندانهای نشنید عصبانیتش بیشترشد وباانداختن ابرویی به باال

: نشنیدم!بهم فشرده صداشوبلندکرد  

 ستوده می دونست وقتی کیاراد عصبانی میشه بخواد جلوش 

تروایسته واعتراضی به توهین وزورگویی ش کنه با برخورد تند  



  ه برایازش روبرومیشه ویا ممکنه دوباره سیلی ازش بخور

  حالیکه سعی داشت متوجۀ بغضش نشه باهمین به اجباردر

ن جوابداد: باشه.یایصدایی پ  

: اینم آخرین بارت کیاراد همچنان با لحنی هشدارانه وکوبنده گفت  

من پاتوازاین خونه می ذاری بیرون،فهمیدی؟ باشه بدون  

 ستوده: باشه.

.کیاراد: االن گورتوگم کن  

وبه تراس رفت وباجمع شدن اشک  دستوده روشوازش برگردون  

دستشوشدت ناراحتی باغیظ توی چشماش،اشکاش سرازیرشد واز  

صندلی نشست.واشکاش کشید ورور  

خروجی ساختمانایین اومد وبه طرف م ریخته ازپله ها پکیاراد به  

با دیدنش رفت. حلیمه که بین چارچوب درآشپزخانه وایستاده بود  

 سریع داخل آشپزخانه شد وگفت: کیارادخان داره می ره.

یب زمینی پوست می ریحان که پشت میزنشسته بود وداشت س  

ه.بره بعد بروپهلوی ستود کند،گفت: وایسا  

.لیمه با نگرانی گفت: دلم پهلوی ستوده ستح  

بده صدای زنگ  وحرکتن شد وتاخواست ماشینیکیاراد سوارماش  

با لمسموبایلش بلند شد. کیاراد موبایلوازروی داشبورد برداشت و  



ی گفت: الو.......االن حوصله تلخبا صفحه ش،کنارگوشش برد و  

احد....ازمامانت تشکرکن.ندارم   

  وماشینواز کیاراد گوشی وپایین آورد وروی داشبورد انداخت

روازه خارج کرد وبعدازپشت سرگذاشتن چند خیابان یکدفعهد  

.....کمی با چرخاندن فرمان،ماشینوبه طرف خونه حرکت داد.  

کیاراد داخل شد وازپله ها باالرفتبعد،بابازشدن درساختمان   

.وداخل اتاق شد  

وبعدازگفتنحلیمه باشنیدن صدای بازشدن در،ازتراس دراومد   

ازاتاق بیرون رفت.....کیاراد بدون)ببخشید کیارادخان(سریع   

  ودر نگاهشوازدربسته،گرفت وبه تراس رفتاینکه چیزی بگه 

  ریممی حالیکه ستوده روپشت کرده می دید،گفت: پاشوآماده شو

 بیرون.

ستوده بدون اینکه به عقب برگرده باصدایی گرفته جوابداد: من 

 نمی یام.

 کیاراد که انگارعصبانیتش فروکش شده بود ودوست نداشت 

 بیشترازاین باهاش تلخی کنه ازجاش حرکت کرد وبه طرفش 

 رفت وجلوش به زانونشست وبه چشمای خیسش نگاه کرد وگفت: 

آماده مثل یه دخترخوب پا میشی وآبی به صورتت می زنی و  



 میشی .

 ستوده: گفتم نمی یام.

یی به باال معترضانه گفت: تواالن داری بروکیاراد باانداختن ا  

 برای من لج می کنی؟!

 درپی عوض شدن لحن کیاراد،ستوده بدون اینکه چیزی بگه 

..کیاراد بعدازکمی نگاه تو..توچشمای حق به جانبش نگاه کرد.  

وازجاش بلند کدفعه چهره ش به خنده بازشدستوده یخیس چشمای   

لحنی نرم با ستودهصورت روی کشیدن دست می باشد وبه آرو  

م.تمن توی ماشین منتظروب،گفت: پاشودخترخ  

ستوده .....رفت.بیرون ازتراس ازگفتن این جمله ش کیاراد بعد  

خالییهو قلبش تهداده  وصورتش هانیش ونوازشی کهازلبخند ناگ  

.انگار با یه حرکت تندش دلش می شکست وبا یه .....شده بود.  

  این دگرگونی میشد وستودهتوجه ش بی اختیاربه طرفش کشیده 

کمی بعد ازجاش بلند شد وبه اتاق رفت.که ونمی فهمید حالش  

  درمسیر شب شد. ماشین کیاراد ازدروازه خارج شد وبه سرعت

  کیاراد دیدن احد درحیاط وبازکرد وبا ..ساعتی بعد،.راه شتافت..

 وستوده جلوش،باخوشحالی گفت: کیارادخان خوش اومدید،خانوم 

اومدید....بفرمایید تو،بفرمایید.خوش   



 کیاراد به همراه ستوده داخل شد. احد اونا روبه طرف نشیمن 

: کیارادخان های سنتی که وسط باغ بود راهنمایی کرد وگفت  

 باال شلوغه...فکرکنم اینجا راحت ترید.

گفت: گفتی دیگ آش گذاشتی؟کیاراد نشست و  

چند دقیقه پیش مامان : آره ..... ولی همین گفت احد با شرمندگی  

 سردیگوگذاشت.

 کیاراد: اشکال نداره؟،دیررسیدیم دیگه.

قبل ازگذاشتن سردیگ شما احد: مامان خیلی دوست داشت 

منم فکرکردم نمی یاید،شرمنده.باشید،  

 کیاراد: اومدنم یهویی شد.

رویی خوش  درهمین بین،زنی مسن ازساختمان دراومد وبا  

اومدی پسرم.وگفت: خوش بطرفشون رفت   

 کیاراد به احترامش برای لحظه ای ازروی نیمکت بلند شد وبعد 

 نشست وگفت: قربونت مادر.

ازجاش بلند شد وگفت: سالم.هم ستوده   

 زن مسن: سالم دخترخوشگلم....بشین دخترم.

: احد گفت نمی یان،اگه می وباره روبه کیاراد کردزن مسن د  

تم.دونستم می اومدید سردیگودیرترمی ذاش  



 کیاراد: اشکال نداره.

به قصد تنها سن بعدازکمی صحبت های گرم وشیرین زن م  

  روترک کرد واحد هم به دنبالاونجا نذاشتن مهمانای دیگه ش 

.درحالیکه محیط اونجا ستوده روبه ..اخل ساختمان شدمادرش د  

احد ش انداخته بود احساس دلتنگی کرد که کمی بعد یاد خانواده  

روی میزگذاشت وربه طرفشون اومد وسینی چایی با سینی چایی   

 وروبروشون روی نیمکت نشست.

 کیاراد قند توی دهنش گذاشت واستکان چایی وبرداشت وپرسید: 

 اَحد شنیدم این هفته می خوای بری ایران؟

 ستوده که باشنیدن این جمله،دلتنگیش بیشترشده بود وبرای رفتن 

میشد این به خوبی  درچشماش دیدهدلش بیشترضعف می رفت و  

.چشم دوختد به اح  

: یکی دوروزدیگه می خوام برم ولی آخراین هفته می یام .احد  

نیست پسر......من چند هفته دیگه اینجا نیستم که کیاراد: عجله   

 باال سرباشگاه باشم.

 احد: می دونم...آخراین هفته روزتولدتونه.

: الزم نیست چایی،لبخند کمرنگی زددن کمی شیکیاراد بعدازنو  

 پسر،خواستی تا آخراین هفته بمون.



برمی گردم. ،احد: نه  

 کیاراد: هرطورراحتی ولی بخاطرمن نکن.

ا ازداخل ساختمان دراومدن وبه دوردیگ جمع ساعتی بعد،مهمان  

راه دور شدن وکمی بعد صدای صلواتشون بلند شد. ستوده که از  

 شاهد این رسم ورسومات بود وبراش بوی ایران ومیداد برای 

دگرگون شده بود.حظه ای حالش ل  

جلوشون ظرفا روو کمی بعد،احد با دوظرف آش بطرفشون اومد  

 روی میزگذاشت وگفت: االن می یام کیارادخان.

می ریم. ،آشوخوردیم ما،: نمی خواد پسرکیاراد  

فقیرانۀ ما بشین.احد: کجا کیارادخان؟ یه شب روی سفرۀ   

مهمانات برس،الزمکیاراد: اینطوری نگوپسر،کاردارم...توبروبه   

بیای.نیست اینقدربری و  

 احد: ببخشید به هرحال.

ه مامانت کمک کن.بروبخشید؟! بکیاراد: چی روب  

  ت. ستوده باخوردن بوی آش به مشامشاحد به طرف شلوغی رف

  نون این هکداشت با یه ت که احساس گرسنگی می کرد ودوست

مه.نآشوبخوره روبه کیاراد کرد وگفت: گرس  

یه چیزی می خوریم.: این آشوبخوربعد می ریم کیاراد  



کمی  دستوده درپی پافشاریش به حرفش،روشوازش برگردون  

ه نون وگفت: یه تکوصدا زدنگذشت،کیاراد دلش نیومد واحد   

 برام بیار.

: گرسنه تونه؟احد  

من....برای این می خوامبه احد گفت:روکیاراد با اشاره به ستوده   

 گرسنم نیست.

 احد: می خواین براتون سفره بذارم.

که نون برای این دختربیار.کیاراد: نمی خواد پسرفقط یه ت  

  احد می دونست بخواد بیشترازاین اصرارکنه نارحت میشه بعد

  براشون وکمی بعدبه طرف ساختمان رفت می یارم()االن ازگفتن

گفت: چیزدیگه ای نمی خواین؟نون آورد و  

 کیاراد: نه پسر،برو.

 ستوده: ممنون.

 احد برای کمک به مامانش،اونجا روترک کرد. کیاراد یه قاشق 

  خوایم غذا خودتوسیرنکن بعد میآش توی دهنش گذاشت وگفت: 

 بخوریم.

  وسوار مدنساعتی بعد،کیاراد به همراه ستوده ازدرحیاط دراو

  نگه ،کیاراد ماشین وجلوی رستورانماشین شدن.....کمی بعد



 داشت وگفت: پیاده شو.

نیست. ستوده به آرومی گفت: من گرسنم  

: بهت نگفتم روبهش کرد وحق به جانب گفت کیاراد  

مه.سیرنکن،به هرحال پیاده شومن گرسنخودتو  

 کیاراد ازماشین پیاده شد. بابازشدن دررستوران کیاراد وستوده 

انگلیسی ا نشستن ... کیاراد به زبانداخل شدن ودوریکی ازمیزه  

فارش داد.دوپرس غذا س  

ی کمی بعد،گارسون سینی غذا به دست بطرفشون اومد ووسایال  

 سینی وروی میزگذاشت ومیزوترک کرد.

م نیست.گفتم گرسنکه : من ستوده  

  و غذا خوردن یکی وایسته جلوم : من عادت ندارم موقعکیاراد

مشغول یا خودتوبا غذا خالی بخور.گرسنه ت نیست ..م کنه..نگا  

کن.   

  ستوده به بشقاب جلوش نگاه کرد وبعد چنگال وبرداشت وکمی با

 غذاش بازی کرد ویکدفعه پرسید: برای ماه آذری؟

گذاشت ونگاهی به ستوده کرد وگفت:کیاراد کمی غذا توی دهنش   

 آره،که چی؟

 ستوده: بهت می یاد.



!چی بهم می یاد؟ کیاراد:  

برای این ماه باشی.ستوده:   

 کیاراد: چرا؟

 ستوده: ماههای آذرمعموال" آدم های ُرک گووتند حرف زنن 

 واعتماد به نفس باالیی دارن.

 کیاراد: ولی بامرام؟

 درجوابش ستوده سکوت کرد.

بهترین  حرکتش،کیاراد گفت: چیه؟ سکوت کردی...درپی این   

 جاشونمی گی؟!

 ستوده: من ندیدم.

بعد می بینی...خوب درمورد این ماه می دونی  کیاراد: ازاین به  

 نکنه اونی که توزندگیت بود، مال این ماه..

نبود. ،: نهستوده بین حرفش افتاد  

  آمار   م: نکنه تونخ من بودی وتموکیاراد ازروی شیطنت گفت

 منودرآوردی.

باردیدمت اصال" ازت خوشم نیومد ستوده بدون تملقی گفت: اولین  

کنه. مغروروازخود راضی که ازباال به همه نگاه مییه مرد   



یند نبود درجوابش پوزخندی ش خوشااکیاراد که انگارحرفاش بر

 زد.

 ستوده: ولی االن نگاه می کنم اونقدرام بد نیستی!

لین باردیدمت گفتم فقط به درد یهکیاراد معنی دارگفت: ولی من او  

 چیزی می خوری.

قادشازاین انت کیاراد بعدود که ب شامنتظرشنیدن ادامۀ حرف ستوده  

ابروهای وبابدون اینکه حرفی ازاحساس االنش بزنه سکوت کرد   

  حرکتش، .درپی ایندرهم رفته مشغول خوردن غذاش شد .....

نظراالنشو ستوده کمی بهش نگاه کرد ودرحالیکه دوست داشت  

 بدونه ولی غرورش این اجازه روبهش نمی داد تاازش سؤال کنه 

خم کرد ونگاشو درجواب این جملۀ سنگینش مثل خودش ابرویی  

 پایین انداخت.

 روزبعد،ستوده داخل آشپزخانه شد وگفت: صبح بخیر.

خوبی؟        وحلیمه هم گفتن صبح بخیرکه حلیمه پرسید: ریحان  

 نگرانت بودیم!

نشست وگفت: خوبم.دورمیزستوده باکشیدن صندلی به عقب   

آشپزی می کرد نگاهی حق به جانب به حلیمه کرد  ریحان داشت  

به جایوگفت: چی می گی تو! دیدی که دلش نیومد اومد دنبالش،  



 این حرفا صبحانه شوآماده کن.

  آخر دستش نگاه کرد ویکدفعه پرسید:ستوده کمی به دستبند دور

 این هفته تولد کیاراده؟!

ه.: آرریحان نگاهی بهش کرد  

ای یادم رفته بود!حلیمه تعجب وارگفت: و  

وردم.ریحان: من یادت می یا  

باشه توسالهاست پهلوی  محلیمه: توهمیشه یادته، هرچند باید  

 اینایی.

 ریحان روبه ستوده کرد وپرسید: توازکجا فهمیدی؟

 ستوده: دیشب اون پسره می گفت.

 ریحان: احد ومی گی؟

 ستوده: آره....حاال چند سالش میشه؟

دونم.نج ساله میشه....دقیق نمی ،سی وپریحان: سی وچهار  

جلوی ستوده روی میزگذاشت وپرسید: صبحانه رو سینیحلیمه   

 حاال چی می خوای واسش بگیری؟

 ستوده: من که پولی ندارم!

بگیر. پول خودشحلیمه: ُخب از  

 ستوده: نمیشه.



 حلیمه: چرا؟!

ریحان یکدفعه گفت: یعنی چی چرا؟به جای فضولی کردن سیب 

کن.زمینی وپوست   

 حلیمه ُنچ کنان اونطرف میزرفت وروی صندلی نشست وداشت 

 سیب رمینی ها روپوست می کرد که گفت: خواهرزادۀ من 

 گلهای مصنوعی وسبدهای فانتزی ُدُرست می کنه،برات یکی 

 شومی یارم بده به کیارادخان.

 ستوده: نه،نمیشه.

 حلیمه: چرا نمیشه؟!

قبول کن،چیزی  دخترمبه دنبال اعتراضش،ریحان گفت: ستوده،   

مصنوعیه! نیست چند شاخه ُگل  

گفت: چه عجب یه بارکارمون مورد حلیمه روبه ریحان کرد و  

 تایید خانوم قرارگرفت.

 ریحان: کارتوبکن.

 چند روزبعد،صبح بود. کیاراد ازاتاق دراومد وازپله ها پایین 

 رفت وجلوی درآشپزخانه وایستاد وگفت: برام صبحانه آماده 

 کن.

کیارادخان. ریحان: چشم  



مبارک. ون: سالم کیارادخان، تولدتلیمهح  

: تولدتون مبارک باشه.ریحان هم گفتبه دنبالش   

 کیاراد: ممنون

 کیاراد ازجلوی درفاصله گرفت وبه طرف میزرفت.....کمی 

پله ها پایین اومد. اسما ازکیوانبعد،کیوان به همراه اسما از  

 جدا شد وبه طرف آشپزخانه رفت وکیوان به طرف کیاراد رفت 

 وگفت: احوال پسر؟

 کیاراد که درحین خوردن صبحانه بود،جوابداد: خوبم.

: نشست وبا لبخند گفتدورمیزکیوان باکشیدن صندلی به عقب   

 راستی روزت مبارک.

 کیاراد: مرسی.

 درهمین بین،اسما به طرفشون اومد ونگاهی به کیاراد کرد 

وگفت: تولدت مبارک کیارادجون.وروبروش نشست   

بلند کنه وبهش نگاهی بندازه درجوابش یاراد بدون اینکه سرشوک  

 سری تکون داد ولیوان آب پرتقال وبه لبش ُبرد.

می دونم طبق معمول دوستات امشب برات جشن می  کیوان:  

ا کادومونومی ذاریم توی اتاقت.گیرن....م  

 کیاراد: احتیاج نیست.



 اسما بی توجه به تلخیش باپررویی گفت: پس ما چی؟! کیاراد 

شونوه عقب بلند شد وباگفتن)فعال"( جمعلی بندکشیدن ص با  

 ترک کرد وبه طرف ساختمان رفت.

 اسما روبه کیوان کرد وحق به جانب گفت: یعنی چی این 

 حرکات؟!

این همینطوری هست.خودت نگیر،کیوان: به   

 کیاراد سوارماشین شد وماشینوازدروازه بیرون برد. ستوده 

 ازخواب بلند شد وداخل دستشویی شد.

برگشت وداخل اتاق شد ودرحالیکه عصربود. کیاراد به خانه   

درآوردشرتشوده بود به طرف کمد رفت وتیش به دنبال ستونگا  

  در حمام درپی ستوده پشتوحوله شوبرادشت وقبل ازرفتن به 

  برگشت وداخل تراس به عقب ازدیدن ستوده تو تراس رفت وبعد

تراس دراومد وبه طرف حموم شدوکمی بعد باحوله به دورکمرش  

که با کندی کاراشوستوده بودازسوی انگارمنتظرحرکتی نگاه کرد  

ازادکلن وجودشو،انجام می داد که درآخربعدازشیک وپیک کردن  

  یکدفعه ازاتاق اون پا کردنواین پا، وبعدازکمی درنگشست 

گذاشتن پله ها ازساختمان خارج شد سرازپشت  بیرون رفت وبعد  

وگفت:بریم اَحد. شد وسوارماشین  



درمسیرخیابان خارج کرد وازدروازه  دنده عقباحد ماشینو با 

 شتافت.

 ستوده ازاتاق دراومد وبعدازپشت سرگذاشتن پله ها داخل 

نه شد وگفت: حلیمه خانوم آوردش؟آشپزخا  

: چی رو؟متوجۀ مطلبش نشده بود،پرسیدحلیمه که اول   

لش که انگاریکدفعه یادش اومده بود باشرمندگی این سؤاحلیمه با   

می زنم زنگ االن بهش : وای یادم رفت زنگ بزنم بهش،گفت  

  شوبیاره.عیمصنومی گم واسم چند شاخه ازقشنگ ترین گلهای و

میزبود،رفت.......بعدازگرفتن یلش که روطرف موباحلیمه به   

همراه وشش برد.....درهمین بین،ریحان بهگشماره،موبایلشوکنار  

  کمک. حلیمه بیاداخل آشپزخانه شدوگفت: ک دستیااسلم با چند س

 حلیمه که درحین صحبت کردن با موبایل بود درجوابش سری 

کمکتون می..ستوده به طرفشون رفت وگفت:من ...تکان داد.  

 کنم.

 ساعت ازنیمه شب شب گذشته بود که ماشین کیاراد داخل شد. 

  اتاق داخل ستوده که توتراس منتظراومدنش بود با دیدن ماشین،

میزنگاه ه نشست وبه چند تا گل مصنوعی روشد وروی کاناپ  

درحالیکه سرشوبلند کرد وبه کیاراد بازشدن دراتاق، کرد که با  



گاه کرد وگفت: سالم.مست به نظرمی رسید ن  

ن داد وبه طرف د نگاهی بهش کرد ودرجوابش سری تکوکیارا  

کمدپشت درراهنشودرآورد وبابازکردن کمربندش کمد رفت وپی  

گلها روبرداشت وپشتش مخفی رفت....ستوده دورازچشم کیاراد   

روزشوکرد انگاربادیدن این حالش می ترسید به طرفش بره و  

......کیاراد شلوارک پوشیده ازپشت درکمد ..بهش تبریک بگه.  

  چیزی بگه ستوده کرد وبدون اینکهدراومد ونگاهی به سکوت 

 داخل دستشویی شد وکمی بعد دراومد وسیگاروفندکشوبرداشت 

رومیزانداخت و ن کرد وفندکووبه تراس رفت وسیگارشوروش  

  منتظرو داد وچشمای لبش برداشت ودودشوبه هواسیگاروازرو

دوباره سیگارو رو لبش گذاشتبه ورودی تراس دوخت و شومست  

شوبه هوا داد.دبازدووبرداشت و  

راه کیاراد که این کاروبرای چندین بارتکرارکرد انگارچشم به   

از ...کمی بعد،المپ اتاق خاموش شد وکیاراد بعدستوده بود.  

شت کرده کشیدن سیگارش به اتاق رفت ودرحالیکه ستوده روپ  

دلخورودرازکشید ونگاه  تخترو روبه باالروی تخت دید   

شوبه سقف دوخت.ناراحت  

ه ازخواب بلند شد ونگاهی به ساعتستودساعاتی بعد ..صبح شد.  



روشویی شد ازروی تخت پایین رفت وداخل روی دیوارکرد وبعد  

ین رفت وداخل وده ازاتاق خارج شد وازپله ها پایکمی بعد،ست  

 آشپزخانه شد وگفت: سالم.

ومی شست که نگاهی  داشت ظرفهای کثیف داخل سینکریحان   

 به عقب کرد وجوابداد: سالم دخترم.

 ستوده: حلیمه خانوم نیستش؟

 ریحان: نه.

نشست وپرسید: چیزی شده؟دورمیزستوده صندلی روعقب کشید و  

یلیه ولی امروزنوبت حلیمه بود چون ...امروزروزتعطریحان: نه  

 کارداشت من به جاش اومدم.

: پس کیاراد به فکرکیاراد افتاد وپرسید ین جوابش،ستودهدرپی ا  

 خونه ست دیگه؟

یه ساعت پیش ازخونه زد بیرون.ریحان: نه،اتفاقا"  

 درحالیکه روزهای تعطیل معموال" کیاراد خونه می موند این 

 کارش ستوده روتوفکربرد. ریحان شیرآبوبست وگفت: االن 

 برات صبحانه آماده می کنم.

هم خونه نیستن؟ ستوده: بقیه  

 ریحان: نه نیستن معموال" روزهای تعطیلی خونه خلوته.



وخبری ازکیاراد نشد وستوده ناهارشوتنهایی خورد ظهرشد.  

تلویزیون وبعد درحین تماشایساعاتی روتوسالن بیلیارد گذروند  

.ساعاتی بعد،ستوده م کم روی کاناپه به خواب رفت ..بود که ک  

  وبه تلویزیونوسرجاش نشست کرداشو وا ازسروصدا چشم

......کیاراد شوبرگردوندکرد وبعد به کیاراد نگا یخاموش نگاه  

ش داخل دستشویی شد.بی توجه به نگا  

وازکاناپه پایین رفت ودوشاخه گل  دستوده روشوازش برگردون  

دستشوییکیاراد ازنتظربیرون اومدنش شد.....وقتی وبرداشت وم  

  به طرف ده کرد وتاخواستنگاهی به این حرکت ستودراومد 

جلو برد وگفت:گلها روره ستوده بابرداشتن قدمی به طرفش درب  

 تولدت مبارک.

ابرویی خم کرد ومدعانه گفت: امروزتولدم نیست.کیاراد   

دونم : میش،ستوده دستشوعقب کشید وگفتدرپی این حرکت  

 دیروزبود ولی دیشب نتونستم تبریک بگم.

گفت: چرا؟!کیاراد همچنان حق به جانب   

گذاشتم ازکمی مکث گفت: دیشب مست بودی ستوده بعد

 امروزبهت بگم.

 کیاراد: ترسیدی بخورمت؟



 ستوده: منظورم این نبود.

ستوده اول ازدستش اد پوزخندی زد وازاتاق بیرون رفت کیار  

 ناراحت شد ولی بعد این دلخوری کیارادوبه پای اینکه واسش

  لوی آینه قرارداد........،گذاشت و گل وروی میزجاهمیت داره

  به دورمیز ساکنین ساختمانوقت شام شد وبرای خوردن غذا 

 جمع شدن...ساعتی بعد،درحالیکه کیاراد توی تراس درحین 

  ازکمی نگاهکشیدن سیگاربود ستوده پشت درتراس وایستاد وبعد

داد اوبه هوشکیاراد دود سیگارشد تراس دروبازکرد وداخل بهش   

کرد.وبهش نگاه   

 ستوده جلوش وایستاد وگفت: نمی خواستم ناراحتت کنم.

روی غرورگفت: کی گفته ناراحت کیاراد ابرویی خم کرد واز  

 شدم!

ش نداد وروی دوپاش بلند شد وآرومستوده بیشترازاین موضوعوک  

 گونه شوبوسید وگفت: پس ماهت مبارک.

بدون اینکه چیزی بگه ویا این کارمحبت آمیزوناگهانیش کیاراد با   

جاخورده توچشمای ستوده نگاه کرد.باحالتی حرکتی کنه   

اد همچنان وبه طرف اتاق رفت اما کیارزد ستوده لبخندی بهش  

  کرد دنبال رفتن ستوده روتوچشماشرکت سرجاش ازپشت بی ح



دستی روی گونه ش کشید.و   

شد مان پیاده شد وداخل ساخت ش. کیاراد ازماشیندوروزبعد.....  

که کیاراد به کیوان صداش کرد وتاخواست ازپله ها باال بره  

 عقب برگشت .

 کیوان: بیا توی سالن کارت دارم.

 کیاراد به دنبال کیوان داخل سالن شد وپرسید: چیزی شده؟

دختره درست  به پیروزگفتی شناسنامۀ جعلی واسه : تونکیوا  

 کنه؟!

 کیاراد: آره.

 کیوان: چرا؟!

سمس می خوام برم اروپا پهلوی بچهآخراین ماه،وقت کریکیاراد:  

 ها،دختره هم با خودم می برم.

ی داشته باشه فقط نمی تونست به این کارش اعتراضکه کیوان   

: حواست هست که؟ هشدارداد  

من کاردارم.حواسم هست اگه کاردیگه ای نداری  ،کیاراد: آره  

برو.کیوان: نه،  

کیوان هنوزبهش شک داشت و کیاراد ازسالن بیرون رفت ولی  

همین برایل رحمی خطایی ازش سربزنه رسید ازروی دمی ت  



  محو رصت دختره رواززندگی شوندراولین ف تو این فکررفت

 کنه.

بود باانداختن دستاش توی جیب درگیراین فکرا همچنانکه کیوان   

ه باغ بازمیشد،وایستاد.که روب ای شت پنجرهشلوارش پ  

روی تخت  نشستهکرد وداخل شد... ستوده وبازکیاراد دراتاق  

سرشوبلندکردکه  خرکتاب داستان بودندن صفحات آدرحین خو  

 وگفت: سالم.

 کیاراد به طرف کمد رفت ودرجوابش گفت: من تا یه دوشی 

 بگیرم آماده شو می ریم بیرون.

: کجا؟ستوده  

 کیاراد تی شرتشودرآورد وگفت: پاشو،می فهمی.

 کیاراد حوله شوبرداشت وداخل حمام شد....کمی بعد،ماشین 

 ازدروازۀ باغ خارج شد وبه سرعت درمسیرخیابان حرکت کرد

بزرگ وشیک نگه داشتی ساعتی بعد،کیاراد ماشینوجلوی پاساژ  

 وگفت: پیاده شو.

گفت: اومدیم خرید؟توده نگاهی به پاساژکرد وبا تعجب س  

 کیاراد: آره.

ی برای من بخری من چیزی نمی خوام.ستوده: اگه می خوا  



 کیاراد: دخترتوی این فصل می خوایم بریم کشورسردسیروتوبه 

شو. پیاده احتیاج داری،حاالم به جای این حرفچند تا لباس گرم ا  

ش نداشت به دنبالش ازماشین پیادهجوابی برای این ادعاکه ستوده   

 شد وبه همراه کیاراد داخل ساختمان شد.

............کیاراد بعد،کیاراد وستوده سوارهواپیما شدنهفته ی   

  رو ه های باالسرشون جاسازی کرد وبعدچمدوناشونو توقفس

توببند.کمربندوگفت: صندلی کنارستوده نشست   

وازطرف  اولین بارش بود سوارهواپیما میشه درحالیکه ستوده  

  میکرد وبزرگ هواپیما داشت حالشو خراب دیگه م فضای بسته

تونست کمربندشوببنده.ن  

کیاراد بعدازبستن کمربندش به قیافۀ ستوده نگاه کرد وگفت: 

 دستتوبردارمن می بندمش.

ممکنه  اپیما میشده شنیده بود هرکی اولین بارسوارهوستوده ک  

دون هیچ حرفیبوحالش بهم بخوره بدجوری استرس داشت   

 دستشوعقب کشید.

خوب نیست؟کیاراد کمربندشوبست وپرسید: چیه؟حالت   

  پرسشگر ستوده نگاه نگرانشوکه وصف حالش بود توچشمای

  رسم حالم بهم بخوره وقتی هواپیما کیاراد دوخت وگفت: می ت



شه.می خواد بلند ب  

کیاراد: ترس نداره که دختر.... چون اولین بارته اینطوری 

 فکرمی کنی!

فت ستوده ازخجالت که بهش برخورده بود،نگاهشوازش گر  

شنیدم اگه به جاهای بسته حساسیت ....طی نداره...: ربوگفت  

 داشته باشی ممکنه حالت بهم بخوره.

تکیه  وبادش،روشوازش برگردونم رخبعدازکمی نگاه به نیکیاراد  

  وکمی ه روبروچشم دوختصندلی ب پشتیبه  سرش ازعقبدادن 

یکدفعه گفت: اگه روزی بخوام ازدواج کنم تورومی گیرم.بعد   

حالشووموقعیتی ستوده دریه لحظهمنتظره ش غیردرپی این جملۀ   

کرد. کیاراد نگاه به وگیج ومتعجب که توش بود وفراموش کرد  

  دوخت: شوتوچشمای ستودهراد به دنبال این عکس العملش،نگاکیا

اینوبشنوی؟ فکرشونمی کردیچیه؟   

 ستوده خودشوجمع کرد ومعترضانه گفت: اذیت نکن.

ه دارم اذیت می کنم.کیاراد: کی گفت  

گفته بودی ازدواج اینا روقبول نداری!توکه : گفتستوده با طعنه   

 کیاراد: حاال عقیده م عوض شد.

 ستوده: باورنمی کنم.



 کیاراد: فقط مشکلت اینه؟!

..درپی ......بگه نگاهشوازش گرفت. ستوده بدون اینکه چیزی  

نگیر، جدیو: حرفاموگفت دسکوتش،کیاراد روشوازش برگردون  

واستم وقتیکه هواپیما داره اززمین بلند میشه حواستوپرت می خ  

.کنم که کردم  

 ستوده با شنیدن این حرفا که انگارآب یخ روش ریختن ازناراحتی

  توجه به اما کیاراد بید نگاه کرد ابروهاش درهم رفت وبه کیارا

: چی می وزخندی زدصندلی پ باتکیه دادن سرش به پشتیش نگا  

چی نشون دادی دختر!گفتی   

حت وحق به جانب گفت: اصال" اینطورنیست،حرفای ستوده نارا  

.توروباورنکردم  

: باید برویی به باال نگاهی بهش کردکیاراد ازغرورباانداختن ا  

رفته بودی!یه حرفم وا باکه قیافه تومی دیدی   

 ستوده: حرفاتوباورنکرده بودم،وگرنه عمرا" زن توبشم.

حرفای توروباورنمی کنم پس الکی زورنزن.کیاراد: منم   

نیش خندشوبده ازغیظستوده برای اینکه جواب حرفاشوبا اون   

 گفت: ازت بدم می یاد.

 کیاراد باشنیدن این جمله که سخت ازش متنفربود قیافه ش جدی 



 شد وگفت: تمومش کن دیگه.

: خودت شروع کردی.توده همچنان حق به جانب گفتس  

گشت وبرزخ گفت: من غلط کردم خواستم کیاراد به طرفش بر  

 وقت پروازحواستوپرت کنم،حاال راضی شدی.

وباتکیه دادن به صندلی باابروهایکیاراد نگاه تندشو،ازش گرفت   

اینکه...ستوده که ازبرخورد تندش وبهم فشرده چشماشوبست.  

 دوباره با زورگوییش اونومجبورکرده تا سکوت کنه اشکش 

چشمایو ددرهم رفته روشوازش برگردوندراومد وبا ابروهای   

ازپشت شیشۀ پنجرۀ هواپیما به بیرون دوخت. واشک آلودش  

هواپیما روی زمین آلمان نشست. کیاراد بلند شد اتی بعد،ساع  

اروپایین آورد وازتویکی ازچمداناکاپشن بادیشودرآورد وچمدان  

پوشید وبعد کاپشن دخترونه به رنگ شیری ازچمدان درآورد و  

ستوده داد و نگاهی به قیافۀ درهم رفته ش کرد ومدعانه وبه   

 گفت: دیگه خودتوجمع کن.

 مسافران ازپله های هواپیما پایین اومدن.....درحالیکه برف می 

 بارید وهوا خیلی سرد بود کیاراد به همراه ستوده ازفرودگاه

 بیرون اومد و نگاشو تو اطرافش چرخوند انگار منتظراومدن 

  کمی نگذشت مردی جوان که تیپ هیپی داشتی بود که کس



  کیاراد اومدیخوش کیاراد وبغل کرد وگفت:لبخند با جلواومد و

 جون.

 کیاراد ازآغوشش دراومد وگفت: قربونت.

: مرد خیلی دوست سمش پدرام بود بادلتنگی گفتمردجوان که ا  

 داشتم ببینمت.

 کیاراد: دیدی که اومدم.

شدم. ت دلگیرمیزپدرام: نمی اومدی ا  

ازسوی پدرام بود ستوده به احوالپرسی وابرازدلتنگی که بیشتر  

پدرام بااشاره کردن به ستوده گفت: کیاراد،نگاه می کرد که   

فی نمی کنی؟خانومومعر  

: اسمش ستوده ست.کیاراد  

: وبه طرف ستوده درازکرد وبا لحنی مودبانه گفتپدرام دستش  

 خیلی ازدیدنتون خوشوقتم خانوم.

داد ودریه کلمه جوابداد: منم. دست باهاش ستوده  

رک بود،رفتن....کیاراد بعد به طرف ماشین که کنارپیاده روپا  

..پدرام.....وستوده صندلی عقب ماشین نشست صندلی جلو  

  وماشینوسوارشدبعدازگذاشتن چمدان توصندوق عقب ماشین،

شیشۀ پنجره به بارش برف وستوده ازپشت ......حرکت داد.  



.آلمانی نگاه می کردعابرای   

  کرد،کیاراد همچنانکه ازقاب جلوی ماشین به مسیرراه نگاه می

 پرسید: کیا اومدن؟

اومده...عشق منم ژیال هست. سهیال وسعید اومدن...ستارم پدرام:  

 کیاراد: اصال" ازاین مرد خوشم نمی یاد دیگه.

می گی؟پدرام: ستارو  

 کیاراد: آره...پرروی.

دوروزبیشترنمی مونه،قراره بره ایران.پدرام: یکی   

چشم هشون هشوازبیرون گرفت وبستوده باشنیدن اسم ایران نگا

 دوخت.

نده شده!؟....تا اونجایی که می دونم پناههکیاراد: مگه می تون  

 پدرام: قاچاقی می ره پسر....می دونی چند باررفت ایران واومد.

 کیاراد: ببین کی بشه بگیرنش.

که می ره ومی یاد.پدرام: فعال"   

ای دروازه  ازپشت سرگذاشتن چند خیابان،جلوی ماشین بعد  

دروازه داخل شد وروبروی پله هایی که به بازشدن  وبا وایستاد  

ختم میشد،توقف کرد.. یبزرگساختمان   

باغی که سفیدپوش ازبرف  بزرگ که وسط باغ بود ساختمانی  



وستوده به  .کیاراد...قرارداشت. تخری وسیع انتهاشواسبود  

سالنی بزرگ که دومبلمان دنبال پدرام داخل ساختمان شدن.....  

  به ای که آتیشش راحتی وسلطنتی توش چیده شده بود وشومینه

  کریسمس به رسمد ودرخت کاج بزرگ،گوشۀ سالن بودکه بوپا 

تزئین رنگ وشیشه ای وآویزهای قشنگوسال نوباتوپهای رنگا  

الن دیدهسدیگه  وشه هایگوسنگی تود ومجسمه های سفید شده بو  

 میشد.

ل کیاراد وپدرام به وبه دنبا شوازاطراف خونه گرفتستوده نگا  

  بودن رفت که گرد هم کنارشومینه نشسته ییاطرف دختروپسر

.کیاراد که ازقبل آشنایی .وسط شون بود.. یوبساط خوراک  

کرد وبعد طبق عادتش  یباهاشون داشت احوالپرسی کوتاه  

معرفی کرد. رودریه کلمهستوده   

یی شده بود وانگارزیبا که بادیدن ستوده چشماش چراغبانیستار  

داشت.چهره ش،مجذوبش کرده بود چشم ازش برن  

 کیاراد روبه پدرام کرد وگفت: ما می ریم باال بعد می یایم.

: همون اتاقوبرات گذاشتم.پدرام   

شونوترک کرد وازپله ها وبرداشت وبا ستوده جمعارکیاراد چمدان  

چه  ستارروبه پدرام کرد وشیطنت وارگفت: دختره.باال رفت..  



 خوشگل،موشگل بود!

 پدرام نگاهی حق به جانب بهش کرد وگفت: خودتوجمع کن.

 ستار: چی روجمع کنم؟!

 پدرام: کیاراد وکه می شناسی؟شر نشه؟

  نیستن، ستار: آره اخالق گندشومی شناسم....حاال خوبه زنش

 امروزیکی می یاد فرداش یکی دیگه.

 پدرام: اخالقشه دیگه.

  که تخت دونفره ......دراتاق بازشد وکیاراد وستوده داخل شدن

  برف که روشن بود وبارش سفید داشت وشومینه ای که روکش

 ازپشت درهای شیشه ای دیده میشد اتاقوزیباترکرده بود.

وروی تخت گذاشت وداخل دستشویی شد وکمی ارکیاراد چمدان  

بهبعد دروامد ونگاهی به ستوده که لبۀ تخت نشسته بود،کرد و  

وچند تا دستمال کاغذی ازجاش بیرون طرف میزتوالت رفت   

 کشید وگفت: پاشوبریم پایین.

: می خوام یه کم بخوابم.ستوده   

دستش به طرف سطل زبالۀ گوشۀ اتاقکردن  ازخشک کیاراد بعد  

  هشدارانه داخلش انداخت وبا لحنی شوخیس رفت ودستمال نیمه

  جور : این چند روزکه اینجاییم بخوای اوقاتموتلخ کنی منم یهگفت



 دیگه اوقاتتوتلخ می کنم.

گفت: گفتم که خستم که متوجۀ منظورش شده بود به دروغ ستوده 

 می خوام بخوابم .

 کیاراد: پس بگیربخواب.

 کیاراد ازاتاق بیرون رفت. ستوده ازروی تخت بلند شد وداخل 

 روشویی شد... کیاراد ازپله ها پایین اومد وبه طرف پدرام

 رفت که تنها روی مبل نشسته بود وروبروش نشست وپرسید: 

 بچه ها کجان؟

وبه  ازش پرکردونصف لیوانو ی روبرداشتپدرام بطری ویسک  

نمیشه... شناسی که یه جا بنددست کیاراد داد وگفت: ستارومی   

 بچه ها رووسوسه کرد برن برف بازی.

وبگوحواسش به کاراش باشه.کیاراد : ستار  

ش می گم...چراپدرام که متوجۀ منظورش شده بود،گفت: باشه به  

 دختره پایین نیومد؟!

خورد وگفت: خسته بود،خوابید. کیاراد کمی ویسکی  

 پدرام: کتی اینا توراهن.

باشه.کیاراد: ُخب   

 پدرام: بخاطرتوداره می یاد.



 کیاراد: می خوام نیاد.

پدرام: دخترخوبیه...توی زندگیش با تنها مردی که رابطه داشت 

 توبودی.

  چیکار کیاراد: دهنموبازنکن پدرام...دختره قشنگ می دونست

  ادعای دختری کنه. داره می کنه،پرده شونگه داشت فقط

سم می خورن!پدرام: نگوبابا! توی فامیل روش ق  

: من توی زندگیم یه دختردیدم اونم همرامه.کیاراد پوزخندی زد   

 پدرام: حاال کجا باهاش آشنا شدی؟

 کیاراد: توی پارتی.

 پدرام: دخترخوب توی پارتی؟!

کیاراد: منم اول چنین فکری درموردش می کردم ولی بعد بهم 

 ثابت شد.

 پدرام: تومی گی حتما" هست دیگه.

 درهمین بین،درخروجی ساختمان بازشد وژیال داخل شد وگفت: 

 عشقم،کتی اینا اومدن.

 به دنبالش،کتی به همراه دوستش بیتا داخل شد وگفت: صاحب 

 خونه مهمان نمی خواین!

( به طرفشون!)چرا نمی خوام گفتن پدرام ازروی مبل بلند شد وبا  



اینکه ازرفت ولی کیاراد که انگارحوصلۀ کتی رونداشت بدون   

به لب برد. شه لیوان ویسکی شوجاش بلند   

 کتی، پدرام وتوآغوشش گرفت وبعد بادیدن کیاراد که چشماش 

 ازخوشحالی برق می زد لبخند شیرینی زد وبه طرفش رفت 

 وگفت: َبه عشق قدیمیم .

به  کیاراد درجوابش نگاه سنگینی بهش کرد ولی کتی بی توجه  

کشیدن بوسه کیاراد بانه شوبگوتاخواست دوال بشه که  نگاش  

تلخ گفت: نکن دختر.خیلی سرش به عقب مانعش شد و   

گفت: چرا اینطوری می کنی؟ ی دلخوربا کتی سرجاش بلند شد و

 می خوام ببوسمت!

.کیاراد: می خوام نبوسی  

 کتی: یه ساله ندیدمت کیاراد!

: ندیدی که ندیدی.گفت کیاراد همچنان تلخ  

وژیال جلواومد وگفت: سالم کیارادخان.بیتا به همراه پدرام   

: سالم.کیاراد نگاهی بهش کرد وگفت  

ید اتاقتونوبهتون نشون بدم.پدرام: بچه ها بیا  

ا باالرفتکتی دلخورنگاهشوازکیاراد گرفت وبه دنبال بقیه ازپله ه  

شه؟ومعترضانه گفت: این چ  



ه.چیش نیست فقط االن یکی دیگه باهاشعزیزم هی ژیال:  

ناراحتی  پرسید: این چی میگه؟! پدرام کرد وباکتی روبه   

: با یه دختر اومده.پدرام  

 کتی ازشنیدن این حرف که انگارآب یخ  روش ریختن برای 

 لحظه ای بهت زده به پدرام نگاه کرد.

بهت گفتم که به پای کیاراد نمون.: دخترپدرام  

: دختره چه شکلیه؟کتی   

 ژیال جوابداد: خوشگله.

 پدرام دراتاقوبازکرد وگفت: چه فرقی می کنه چه شکلیه...حاال 

 بااونه توهم ازفکرش دربیا بروزندگیتوبکن دختر.

کتی: اونم اززندگیش می ره بیرون.....آخرشم می فهمه هیچکی 

 مثل من نیست.

  برواستراحتمن هرچی بگم توحرف خودتومی زنی،پدرام: االن 

 کن زمان همه چی روحل می کنه.

 کتی وبیتا داخل اتاق شدن. ژیال به دنبال پدرام به طرف پله ها 

 رفت وگفت: دختره راست می گه دیگه.

هیچ قولی بهش نداده بود.پدرام: ولی کیاراد   

 ژیال:این کیاراد توانگاری ازدماغ فیل افتاده.



 پدرام: هرچی هست من دوستش دارم.

وروی شیتا چمدانلبۀ تخت نشست...ب کتی غمگین ودل شکسته  

وفاارو شوبازکرد وگفت: بهت گفتم مردتخت گذاشت وزیپ  

 نیست اونم بعدازیه سال دوری.

 کتی: خیلی نامرده،من دختریموبهش دادم.

 بیتا: ولی هیچ قولی بهت نداده بود.

 کتی: خیرنبینه.

می بازدن غروب آفتاب،شب شد. ساعاتی بعد،کیاراد باال به آرو  

بعدرۀ خفته ش نگاه کرد وسرستوده رفت وبرای دقایقی به چه  

  نگذشت، کمین دادنش صداش کرد...دوال شد وبه آرومی با تکو

با گیجی نگاهوبه کیاراد که باالسرش بود بازکرد اشوستوده چشم  

 کرد.

.پاکیاراد:  شووقت شام   

به ازپشت بالش برداشت وبعد ازکمی نگاه روازستوده سرشو  

پایینتخت روازیاراد که داشت به سمت میزتوالت می رفت ک  

وشویی شد وکمی بعد دراومد وگفت: من آماده م.اومد وداخل ر  

 کیاراد که پشت پنجره وایستاده بود وبه بارش برف نگاه می کرد 

 به عقب برگشت وپرسید: نمی خوای لباستوعوض کنی؟



: نه.ستوده  

: خوبی دیگه؟می کرد،پرسید شنگا چنانکهکیاراد هم  

 ستوده: آره.

ازش گرفت وبه شواینکه چیزدیگه ای بگه نگادون بکیاراد   

اتاقجاش حرکت کرد وبه دنبالش ازستوده ازطرف دررفت.   

هی به ستوده کهبیرون رفت وبا رسیدن به باالی پله ها کیاراد نگا  

راه بیا. وایستاده بود،کرد ومدعانه گفت: دختر با من عقبترازش  

ا شد که اهاش همپوبابرداشتن دوقدم بنگاهی بهش کرد ستوده   

به دورشی که ازپله ها پایین رفتن به طرف میزناهارخور  

بقیه جمع شده بودن.   

کیارادجون بشین....خانوم بفرمایید. پدرام:  

: می شینیم پسر.کیاراد  

  م کیاراد باکشیدن صندلی به عقب نشست ودرکنارش ستوده

ش گرفته بودی که مستقیم چهرۀ ستوده روزیرنگانشست....کت  

برد. شو به لبمشروبلیوان   

گفت: خدایا به ما هم بده.کمی نگذشت، ستاربا شیطنت   

: چی روپسر؟سعید  

 ستار: یه دخترخوشگل،موشگل .



 سهیال دلسوزانه گفت: اُخه.

 درپی این کلمه ش،ستارروبه سهیالکرد وقیافه شوواسش معصوم 

 کرد که سعید گفت: مرده شعورقیافه توببره.

 ستار: توروببره.

گوستار! عشقمه.سهیال: ن  

 کیاراد که متوجۀ منظورش شده بود نگاهی بهش کرد وباکنایه 

میده پسر.بهت دلت  تگفت: خدا به اندازۀ وسع  

 ستار تاخواست خطاب به کیاراد چیزی بگه یکدفعه کتی همچون 

قدیمی گفت: دوره زمونه برگشته....این مثاال همکیاراد باطعنه   

انگارخدا بیشتربهت میده.باشی رحمتربی شده االن هرچقدر  

منم می خواستم همینوبگم.رلبخند ریزی زد:ستا  

 کیاراد بدون اینکه به طرف کتی نگاهی بندازه یا چیزی بگه 

باشیطنت اما ستارهمچنان چی نشنیده ازغذاش خوردوانگارهی  

صاحب من بی صاحب بیا : کتی جون ولی خودمونیم توبی گفت  

وصاحب دارکنیم.امشب همدیگر  

: سگی مگه تو؟!با تمسخرلبخندی زد سعید  

 ستار: تودهنتوببند.

  دار دربین بحث دوستانه شون،کتی گفت: آقا ستارمنوصاحب



 فرض کن.

 ستار: پس کوش خانوم.

 پدرام نگاهی به قیافۀ جدی کیاراد کرد وبرای خاتمه دادن به این 

  اینقدر ستاربه جای اینکه گفتگوکه به جای باریک نکشه،گفت:

بزنی غذاتو بخورپسر.حرف   

 ستار: یعنی حرف نزن دیگه.

 پدرام: همونی که می گی.

 ستار: امشب تا فردامنو تحمل کنید رفع زحمت می کنم.

 پدرام: خودتولوس نکن غذاتوبخور.

شنیده بود که به راحتی می ره ایران ومی ستوده درمورد ستار  

  برای یاد برای همین حواسش بهش بود ونگاهی بهش کرد وبعد

زکه فقط برای رفع تشنگیش نگاهی به نوشیدنی های روی می  

کمی تولیوانشبود، کرد وبه ناچار ازیکی نوشیدنیها   مشروب  

که زیرچشمی نگاهی به دست کیاراد کرد بعد  وریخت و خورد   

حواسشمی ریخت انگار مشروب لیوانشو داشت برای دومین بار  

کیاراد می خورد،بود.ایی که به تعداد لیوان  

  مدن وبعدوادرکنارشومینه به دورهم گرد  ازخوردن شام، بعد

و یازکمی صحبت وخنده وشوخی وسرگرم شدن با خوراک  



پدرام به درخواست جمع گیتارشوآورد نوشیدنی های روی میز،  

با هم وآهنگ تندی وشروع به نواختن کرد وبعضیا بشکن زنان  

 شروع به خوندن کردن وسعید وسهیال بلند شدن وعاشقانه با هم 

سوت وداد بوسیدن که با و رقصیدن ودرپایان شعرلب همدیگر  

 اطرافیان روبروشد.

همچنان  مبل تکیه داده بود وآدامس می جویددرحالیکه کیاراد به   

کشیدن شوبه جلودوخته بود.....پدرام آروم بانگاه مست ساکت  

  و روی تارهای گیتارآهنگ مالیمی ونواختانگشتای دستش 

گیتار اطرافیان با اختیارکردن سکوت به آوایی که ازتارهای  

ذشت،آسمان دوباره شروع به باریدنبلند میشد،گوش دادن کمی نگ  

میشد که برف کرد واین زیبایی ازپشت پنجره شیشه ای دیده  

وبرای دقایقی به زیبایی ستوده سرشوبطرف پنجره برگردوند   

تکونی بده.کیاراد بدون اینکه سرشو...بارش برف نگاه کرد.  

  نگاشو خته بود،نگاه کرد وبعدبه مسیری که ستوده چشم دو

وبه روبروچشم دوخت. برگردوند  

 پدرام دو،سه تا آهنگ مالیم نواخت وبعد به پیشنهاد ستاربساط 

 روی میزوجمع کردن وبرای بازی جرأت یا حقیقت بطری

درحالیکه ستوده تمایل نداشت بازی کنه ولی .خالی وآوردن....  



ستار نداشت به ناچارموندشون هانه ای برای بلند شدن ازجمعب  

وروی میزچرخوند ودستشوعقب کشید بطری بعدازکمی بطری   

سمت رخودش کم کم وایستاد که سربطری بهچرخیدن به دو  

.سهیال موند  

سرجاش نشست.سهیال که توآغوش سعید لم داده بود با بی تفاوتی   

زد وگفت: عشقم شجاعه. سعید بوسه ای روی گونه ش  

 ستارپرسید: خانم شجاع جرأت یا حقیقت؟

 سهیال بدون فکری جوابداد: جرأت.

 ستار روبه سعید کرد وگفت: هرچی گفتم؟

 سعید باخیالی راحت جوابداد: هرچی.

روی شروشیطنت گفت: دخترشجاع تمامکرد واز روبه سهیالستار  

بیرون زیر دقیقه می ریوبا لباس زیربرای دو لباساتودرمی یاری  

.برف می مونی  

 سعید معترضانه گفت: دودقیقه؟!

کمه؟ستار: چیه؟  

 سعید: پسرمی خوای عشقم یخ بزنه.

 ستار: گفتم االن گیرمی دی چرا گفتم لباساشوبکنه!....حاشا به 

 غیرتت.



 درپی این ادعاش،صدای خندۀ اطرافیان بلند شد.

  خودت... سعید که بهش برخورده بود، گفت : حاشا به غیرت

 اینجا ساحل دریا همه اینطوری می رن دهاتی! مهم جاهای 

 حساسه که پوشیده ست.

 ستار: راست می گی! یادم رفت مثل اینوریا شدی؟!

د: ببین کی داره این حرفو می زنه!سعی  

: واقعا"!درادامۀ تمسخرش،پدرام تاکید کرد  

؟معترضانه گفت: بابا انجام بدم یا نهسهیال   

گفت: توبده دخترشجاع فقط بده.ستارازروشیطنت با منظور  

...سهیال کیاراد که متوجۀ منظورش شده بود نگاهی به ستارکرد.  

بلوزو ازروی مبل بلند شد وبدون هیچ حجب وحیایی باپررویی  

دوان،دوان به طرف وارشودرآورد وپشت کرده به حاضرین شل  

جی ساختمان رفت.درخرو  

به این حرکت سهیال نگاه ه با ابروهای بهم فشرده با تعجب ستود  

  چراغبانی توچشماش کهسر تا پای سهیال رو ،کرد وستاراز پشت

 شده بود،وراندازکرد وگفت: منم می خوام.

بخواه،چشماتو سعید به طرفش برگشت ومعترضانه گفت: درد  

 بندازپایین.



ار: کوفتت بشه پسر.تس  

ا فقط می خواین،هرچه گفت: شما مردکنایه با دربین جمع کتی   

!م بهتون بدن سیرایی ندارید،خداروشکرقدر  

می فهمیدومی دونست کیاراد کنایۀ حرفای کتی رو به خوبی   

اما همچنان بی توجه که انگار حرفش بیارهه قصدش اینه تا ب  

  باوربهش کرد که ستارگفت: اهمیتی نداره نگاهی گذراحرفاش 

 کنید بخاطروجود شماهاست که ما سیرایی نداریم!

 کتی که بهش برخورده بود،گفتت: بی تربیت.

سعید گفت: بابا ول کنید این حرفارو...ستاربحث شون،دربین   

 ببین دودقیقه شد! عشقم یخ زد.

اریخ بزنه تا امشب کسی رونداشته باشی باهاش بخوابی ستار: بز  

 وقتی بهم می گی درد بخواه.

د: چقدر توعقده ای پسر.سعی  

می گه،دختره یخ زد،دودقیقه نشد؟! : بابا راستژیال  

به ردن درداخل شد وباحلقه زدن دستاشدرهمین بین،سهیال بابازک  

لرزون جلواومد.دورتنش   

 ستارمعترضانه گفت: کجا؟هنوزدودقیقه ت تموم نشده!

رفت و به ستارگفت: دهنتوببند یخ سهیال یکسره به طرف شومینه  



ردم.ک  

 ستار: چند دقیقه پیش دخترشجاع بودی؟!

خودش می لرزید کهبه  ازسرمایی که توی تنش نشسته بود سهیال  

 گفت: سعید لباساموبیار.

 سعید: اومدم عشقم.

اشت وبه طرفش رفت وتوپوشیدن لباسلباسها روبردسعید  سریع   

 بهش کمک کرد.

روول کن گفت: پسرلباسا ستارکه نگاهش بهشون بود با شیطنت   

  ما غریبه  یکم کشید اشکال ندارهگرمش کن اگه به جاهای بار

م برنامه داشته باشتا سی روندارم امشب ککه منم م حداقل ینیست  

خش زنده ببینم.پ  

 سعید معترضانه گفت: تودهنتوببند.

  ستارتوچقدر آخهگفت:پدرام که ازاین حرفش خنده ش گرفته بود،

 نفهمی.

دری وری می گه.: زیادی خورده داره کیاراد  

 ستار: راست میگه زیادی خوردم.

  بعداز ....بطری.با این حرفش بطری وروی میزچرخوندستار

ستار موند روبه کیاراد رشسوایستاد وچرخیدن به دورخودش   



سرداد. یبلند هیجان زده خندۀ  

 کیاراد نگاهی بهش کرد وگفت: مرض.

......حاال ....بازیه دیگه!ستار: چرافحش می دی کیارادخان  

 جرات با حقیقت؟

گفت: حقیقت. کیاراد بی حوصله اما جدی  

  انۀ خوبی باهاش نداشت وحرفای تند کیارادستارکه باطنن می

می داد بیشتربه این موضوع دامن می زد ولی به ظاهرنشون ن  

بگم که اوقات کیارادخان تلخ نشه. روی سیاست گفت: چیاز  

بگو.کیاراد: ک ش نده   

باشه، زیرت نیومده نبوده یپسری مثل تودخترخوشگل:برای ستار  

دلت دخترایی که سکس داشتی،شده خیلی مؤدبانه بگم تا حاال با  

هلوی یکی شون گیرکنه.پ  

وبعد ه ش کیاراد کمی بهش نگاه کردل غیرمنتظراین سؤادرپی   

میزگفت:لحنی کنایه آ وبده بارانگارمی خواست جواب کتی   

 دختری که یه بارباهات بخوابه االن می خواد به هردلیلی باشه 

نداره چه برسه دلت پهلوش گیرکنه. ارزش فکرکردنو  

که بهشون برخورده بود باابروهای درهم رفته به کیاراد  دخترا  

 نگاه کردن.



معترضانه گفت: کیارادخان داشتیم! ژیال  

شما هم باید نظرپدرام براتون مهم کیاراد: من فقط نظرمودادم   

 باشه نه کس دیگه.

ستوده باشنیدن این حرف تلخ اززبان کیاراد ناراحت درحالیکه   

می کردلبستگی که بهش داشت احساس حماقت وازدشده بود  

شونوترک کنه ولی می دونست برای یه لحظه دوست داشت جمع  

برای دهلومیوبکنه دوباره احساسی که بهش داره روبخواد اینکار  

  و روی میزچرخوند ونکرد وستاردوباره بطری وهمین اینکار

بطریسر یدن به دورخودش وایستاد واینبارازچرخ بطری بعد  

.بطرف سعید موند  

  امشب بخت،بخت شما دوتامرغ: ستاربا شیطنت لبخند زد

است...بگوسعید حقیقت یا جرأت .عشق  

 سعید بعدازکمی فکرجوابداد: حقیقت.

: بهم بگوچند باربا اون شاه کلید ت قفل دارگفت ستارمعنی  

 بازکردی؟ مردبزرگ .

 سعید: نمی دونم.

 سهیال روبهش کرد ومعترضانه گفت: سعید!

جاخورده بطرفش برگشت وگفت: عزیزم مهم اینه باحالتی سعید   



 که بعدازتوبا هیچکی نبودم .

ای اون دو،پدرام گفت: ستارفقط بلدی شربشی.بین جروبحث  

ق به جانب گفت: بابا ظرفیت بازی روندارن.ستارح  

: دخترشجاع همۀ ما ادعاش روبه سهیال کرد وگفت ستاربعدازاین  

قفل تو گیر آقا تویداریم،مهم اینه که شاه کلید این  یه شاه کلید  

 کرده.

بگی هرزه کلید.ه گفت: بهترکتی با حرص   

 کیاراد که انگارازحرفایی که گفته میشد حوصله ش سررفته بود 

از کالفه وارباانداختن ابرویی به باال ُنچ کردوستوده تاخواست  

 کنارش بلند شه،مدعانه پرسید: کجا؟

توی چشمای مست کیاراد نگاه کرد درپی این اعتراضش ستوده   

برم. وجوابداد: می خوام ازاین جمع  

بریم.،نگاه کرد وگفت: پاشوکیاراد کمی توچشماش   

گیره ولیستوده نه تنها ازجمع،ازکیاراد هم دوست داشت فاصله ب  

روی مبل ازضی داشته باشه ونامیل همراش نمی تونست اعترا  

پدرام پرسید: کجا؟بلند شد که   

ا.ند کشیدن بعضیکیاراد: بازی روبه گ  

: کیارادخان چرا نمی گی اینقدرحرفای سکس شنیدی دلت ستار  



هوخواست.ی  

بگوکیاراد بدون اینکه بطرفش نگاه کنه روبه پدرام گفت: پدرام   

.دهنشوببنده  

دوست  که بخاطرمست بودن کیاراد ستودهوقتی داخل اتاق شدن   

  رفت و ونه یکسره به طرف کمدنداشت باهاش توی اتاق تنها بم

کجا؟ به طرف دربره کیاراد پرسید: خواست شوبرداشت وتاکاپشن  

خوام برم بیرون هوا بخورم. : میستوده  

 کیاراد: صبرکن با هم می ریم.

روایستاد. کیاراد به طرف کمد رفتستوده کاپشن به دست به اجبا  

خارج کیاراد وستودهن شوبرداشت.....درساختمان بازشد وکاپش  

ی روی جیبش درآورد وسیگارکیاراد پاکت سیگاروفندکوازشدن   

جیبش گذاشتسیگاروفندکشوتو پاکت ولبش گذاشت وروشنش کرد  

  ستوده لبش برداشت ودودشوبه هوا داد ونگاهی بهازرووسیگارو

برف نگاه میکرد وبعد به ایستاده باالی پله ها به بارشد که کر  

ت بود؟آرومی گفت: این هواخوردن  

 ستوده بدون اینکه نگاهی بهش بندازه جوابداد: آره.

گرم پوشیده باسروصدا ازساختمان  درهمین بین،ستاروبقیه لباس  

کیاراددراومدن وزیربارش برف رفتن...دربین جمع پدرام گفت:  



 خان بیا می خوایم عکس بگیریم.

: شما بگیرید.کیاراد  

 پدرام: بیا کیاراد،عکس یادگاریه.

ت: بیا کیارادخان زیراین برفدرادامۀ حرفش ستارشیطنت وارگف  

 عکس قشنگی میشه.

پدرام ه جوابشوبده پوکی به سیگارش زد.....کیاراد بدون اینک  

 همچنان بااصرارگفت: کیارادجون بیا دیگه.

 کیاراد سیگاربه دست ازپله ها پایین رفت وگفت: راه بیفت دختر.

: من عکس نمی گیرم.ستوده  

  با کیاراد بدون اینکه به عقب برگرده بی توجه به اعتراضش

توده بعدازکمی نگاهگفتن)گفتم راه بیفت(به طرف بقیه رفت...س  

جاش حرکت کرد وبه طرفشون رفت وکنارکیاراد به کیاراد از  

 زیربرف روبه ساختمان وایستاد.

 بیتا که دوربین عکاسی به دست روی پله ها وایستاده بود،گفت: 

 آماده اید؟

: آماده ایم.ستاروبه دنبالش بقیه جوابدادن  

دورکمرستوده به روبرونگاه کرد کیاراد با حلقه زدن دستش به   

   عکسلخوربود بدون اینکه به این حرکتش زش دستوده که ا



 العملی نشون بده باابروهای بهم فشرده به جلوچشم دوخت.

 بیتا بعدازگرفتن عکس گفت: حاال نوبت منه.

 کتی: بیا من عکس می گیرم.

به طرفش رفت ودوربین وازش گرفت وروبه جمعیت کتی   

گرفت وبا صدای بلندگفت: وربین وجلوی چشمشوایستاد ود  

 آماده؟

ستوده کیاراد همچنانکه به جلونگاه می کرد دستشوازپشت کمر  

برفعکس،جمع به قصد شیطنت وبرداشت.........بعدازگرفتن   

  رفتن بازی ازهم متفرق شدن ولی ستوده وکیاراد به طرف پله ها

  ود به کیاراد وب کتی که دوربین به دست باالی پله ها وایستاده

 ستوده نگاه کرد.

 ستوده: سردم شده می رم اتاق.

  در ه بعد ازاین حرفش بدون معطلی ازکنارکیاراد به سمتستود

چشمایرفتن ستوده روتوساختمان رفت.......کیاراد ازپشت   

وپوکی بهش وبه لب گذاشت شوبعد نیمۀ سیگارمستش تعقیب کرد  

کمی ودودشوبه هوا داد وبه برف بازی بچه ها چشم دوخت زد  

کیاراد طرفش رفت وتاخواست چیزی بگه  نگذشت،کتی به  

و چرتحوصلۀ به روبرونگاه می کردیکدفعه گفت:همچنانکه   



 پرت شنیدنوندارم.

 کتی بی توجه به این جملۀ تندش باناراحتی گفت: همینطوری که 

دلتومی شکنه.دلموشکستی مطمئن باش یکی دیگه   

 کیاراد: دهنتوببند وبرو.

 کتی: خیرنمی بینی.

ی  نگاهی تند بهش کرد وگفت: گوهدرپی این نفرینش،کیاراد   

.خودت خواستی حاالم ازجلوی چشمم گم.....اضافی نخور..  

کاردستت ندادم. شو تا  

چشمانی اشک آلودن وایستاده سرجاش بادلی شکسته وکتی همچنا  

اعصاب این کیاراد که انگار...نگاه کرد.توچشمای مست کیاراد   

  سیگارشو ونداشت نگاه برزخشوازش گرفت وتهمسخره بازی 

 پایین انداخت وبه طرف ساختمان رفت.

کیاراد داخل شد ودرحالیکه ستوده کمی بعد،بابازشدن دراتاق   

 روپشت کرده روی تخت دید کاپشن شودرآورد وبه طرف کمد

 رفت.

توده ازخواب بلند شد ونگاهی به جای سصبح شد.....ساعاتی بعد  

  روشویی روی تخت پایین رفت وداخل از وبعدخالی کیاراد کرد 

ه موهای بهمشد وکمی بعد دراومد وجلوی آینه وایستاد ودستی ب  



اتاق بیرون رفت وزد واز یژه هاش ریمیلریخته ش کشید وبه م  

گاهی به سالن خلوت کرد وداخل بعدازپشت سرگذاشتن پله ها ن  

صبحانه دید که گفت:صبحآشپزخانه شد وژیال روتنها به دورمیز  

 بخیر.

فت: صبح بخیر....قربون دستت قوریژیال لیوان چای به دست گ  

 وکتری روی گازه یه چایی برای خودت بریز بیا بشین.

  گازرفت. اجاقبرداشت وبه طرف ی ستوده لیوان دسته دار

: کریسمستون مبارک.وردن کمی چای گفتازخژیال بعد  

مبارک.شمام : کریسمس ستوده نگاهی بهش کرد  

به طرف میزرفت وباکشیدن صندلی بهچای به دست ستوده لیوان   

 عقب نشست.

 ژیال: کیارادخان با پدرام یه ساعت پیش زدن بیرون.

 ستوده دریه کلمۀ کوتاه جوابداد: باشه.

توهمیشه اینقدرکم حرفی؟!ژیال نگاهی بهش کرد وگفت:   

 ستوده: من معموال" بین آدمایی که نمی شناسم کم حرفم.

ی وبیتا داخل آشپزخانه شدن.درهمین بین،کت  

: کریسمستون مبارک بچه ها.ژیال  



: کریسمس توهم کتی نگاهی به ستوده کرد وبعد به ژیال گفت

 مبارک.

ن من : کتی توبشیبعدازتبریک گفتن کریسمس،روبه کتی کردبیتا   

 چایی می ریزم.

 کتی باکشیدن صندلی به عقب روبروی ستوده نشست.

 ژیال پرسید: دیشب خوب خوابیدی کتی؟

 کتی: نه زیاد.

 ژیال: چرا دختر؟!

 کتی: خودت بهترمی دونی.

 ژیال: ارزششونداره.

  همینو بیتا دولیوان چای به دست به طرفشون اومد وگفت: منم

 بهش می گم.

خیلی دوست کرد ویکدفعه پرسید: کیارادونگاه کتی به ستوده 

 داری؟

 درپی این سؤال ناگهانیش،ژیال گفت: ول کن شرمیشه.

گفت: با منی ؟!ده توچشمای کتی نگاه کرد وستو  

   ی این آشپزخانه به غیرازتوکی تویگفت: توکتی با کنایه 

 رختخواب کیاراد می ره؟



وتوجوابش کرد ستوده که خیلی بهش برخورده بود ابرویی خم 

فت نمی شم!گفت: اصال" متوجۀ حر  

  بخاطرخودت االن حرفام برات زهرماره ولیکتی:خوبم میشی...

  بودم امسال تویی وسال بعد یکی  پارسال منی گم دختر،دارم م

می گرده. یچرخشدیگه ست.....همینطوری   

   ستوده که نمی تونست قصۀ زندگی شوبهش بگه،گفت: اشتباه

ازاوناش نیستم.فکرکردی من   

م : منم نیستم...دختربودم باهاش خوابیدکتی پوزخندی زد وگفت  

ضافی نخورخودتی اه وولی بعد می دونی بهم چی گفت؟ گ  

ه بهانۀ عاشق خواستی....بخاطرخودت دارم می گم دختراولش ب  

بهانۀ تن وبدنتولمس می کنن ولی بعد بهشدن بهت نزدیک میشن   

  دتوبازکردی برای یکی دیگه همواینکه برای من خوفاحشگی 

 بازمی کنی مثل یه آشغال میندازنت بیرون.

حالش خراب شده  شنیدن این حرفای تلخ وپراهانت ستوده که با  

  گفتن بود واحساس دردتوی سینه ش می کرد باصدایی پایین با

منون(ازروی صندلی بلند شد وازآشپزخانه بیرون رفت.)م  

 ژیال روبه کتی کرد وگفت: کتی چیکارداری می کنی؟ اگه به 

 کیاراد بگه؟!



 کتی: ُخب بگه.

 ژیال: َشرمیشه!

 کتی: برام اصال" مهم نیست.

: ولی کتی آخرشوزیاده روی کردی!بیتا  

باید  ا روبدترازاینوه نخورکتی: حقشه....وقتی دیشب بهم میگه گ  

 می گفتم.

ست وچشمای اشک آلودش ستوده داخل اتاق شد ولبۀ تخت نش  

کردوازپشت شیشۀ پنجره به بیرون دوخت وبه این حماقتش فکر  

  ه ومحبتش که مشخص بود بخاطرچی هستیه توج که چطوربا

  باهاش آشنا  کسی که در بدترین موقعیت اونم به خودشو باخت

بدش  مازخودشبا این فکرا  ششم که قاچاق زن میکنه،اشده وداد  

 اومده بود.

 درهمین بین،صدای داخل شدن ماشین به گوش رسید......ستوده 

  طرف برای اینکه با این حالش با کیاراد روبرونشه بلند شد وبه

  بعد، کمیم شد...کمد رفت ولباس وحوله شوبرداشت وداخل حمو

روتواتاق ندید ودرحالیکه ستودهکیاراد داخل شدبازشدن دراتاق  با  

طرف  متوجه شد حموم رفته که بهوازصدای آب کاپشنشودرآورد  

.کمد رفت  



  شدن هاربه دورمیزناهارخوری جمعظهرشد. برای خوردن نا

  و ساعاتی بعد،ستار،کیاراد،پدرام وسعید توسالن بیلیارد بودن

 سهیال وکتی وژیال روی مبل کنارشومینه نشسته بودن وگرم 

 صحبت بودن....بیتا داشت ناخونای بلند پاشوالک می زد که

ن حرفاشون افتاد وگفت: کتی خودمونیم دختره مشخصه هیچی بی  

 به کیاراد نگفته.

 کتی روبهش کرد وگفت: نگفت که نگفت.

طوری فکرکنم کتی تواون : نمی دونم چرا توی جمع نمی یاد؟ژیال  

 باهاش حرف زدی فاصله می گیره.

 کتی: به جهنم دخترۀ ازخود راضی.

گیره؟کی فاصله میشما؟گید  سهیال بی خبرازماجراگفت: چی می  

ام وکیاراد وبقیه ازسالن بیلیارد دراومدن.درهمین بین،پدر  

  وبعداز ا پاشید آماده شید امشب شامپدرام روبه دخترا گفت: دختر

به پول ستاروسعید مهمانیم.واون کالب  

درجوابش شاکی وارپرسید: چرا اونوقت؟! سهیال  

وکیاراد باختن. پدرام: باختن دختر، توی بازی بیلیارد به منو  

 کیاراد بدون اینکه چیزی بگه ازپله ها باال رفت. 

  دخترا،امشب گفت: پاشیدا رفت وباشیطنت ستاربه طرف دختر



 قراره بترکونیم با جیب من وسعید.

به ستوده کرد که  کیاراد با بازکردن دراتاق، داخل شد ونگاهی   

درحین رفتن به سمت کمد که نشته روتخت داشت مجله میخوند   

 پرسید: چرا تنها نشستی؟

 ستوده سرد جوابداد: همینطوری.

وشده بود درکمد وبازکرد ای اخیرش کیاراد که متوجۀ رفتار  

ازدیشب تاحاال یه جوری شدی؟...تغییرکردی؟ ؟!: چیهگفت  

اینطوری نیست. ،جاخورده گفت: نهبا حالتی ستوده   

شونه ش به طرف انداختن رووبرداشت وبا کیاراد حوله ش  

آماده شوپاشوکرد:  ونگاهی ناباورانه بهش برگشتستوده   

.می ریم بیرون  

تند ورقص نورفضای  یصدای بلند آهنگتی بعد.ساعا...شب شد  

درحین نامست توعالم خودشوکالبوُپرکرده بود ودختروپسر  

  بودن. رقصیدن بودن وعده ای ازهیجان دستاشونوباالگرفته

شون مست با هم می رقصیدن ولی کتی ازال بینسعید وسهی  

ستارم ازاین موقعیت وبروی کیاراد با ستارمی رقصید،غیظ ر  

نزدیک کردن خودش استفاده کرده بود وازروی شیطنت با  

تن وبدنشولمس می کرد.بهش   



ومبل راحتی لم داده درحالیکه کیاراد بی توجه به این حرکتش ر  

دوخته وپسرا به دست نگاه مستشوبه رقص دختر ولیوان مشروب  

هم نخورده  ه کنارش نشسته بود ویه لیوان مشروبستوده کبود و  

  کیاراد می نوشید کهای مشروبی بودلیوانبودتمام حواسش به تعداد

دوست داشت هرچه زودترامشب بگذره.و  

ت دراومدن ونشستن وبه بین جمعی پدرام وژیال از کمی نگذشت،  

بطرفشون ترازبقیه نشون میدادن،ید وسهیالکه مست سع دنبالشون  

وجه به اطرافیان شروع به هم نشستن وبی تاومدن وولوتوآغوش   

کردن بدن   داشت به لمسبوسیدن لبای همدیگه کردن وبعد   

ابروهای وباهشون کرد که ستوده نگاهی گذرا بسیدکارشون می ر  

  ره کردن به پدراماشا کیاراد با....بهم فشرده به جلوچشم دوخت..

کنه برای همین پدرام دستمال کاغذی روکه  خواست جمعشون  

  پرت کرد وبرای رفشونشوپاک کرده بود بطباهاش عرق پیشانی

ارید برسه باصدایی بلند گفت: بقیه روبزهشون اینکه صداش ب  

 رسیدیم خونه.

که ساعتی بعد،بابازشدن درساختمان داخل شدن. سعید وسهیال   

سیدن دست تودست هم زودترازبقیه به نظرمی رخیلی مست   

ش به دنبال کیاراد بود که درحالیکه کتی نگاله ها باال رفتن ازپ  



  به حرفای به اتاق بود بی توجهدرپی ستوده درحین داخل شدن 

 ستارباناراحتی به اتاقش رفت.

مان عنت بهت دختر،می ُمردی امشب منومهستارُغرُغرکرد: ل

 خودت می کردی.

م همۀ بچه ها به اتاقاشون رفتن.کم ک  

ورانداز  شت ازسرتاپای ستوده روتوچشمای مستشکیاراد که ازپ  

نگاشوپشت کردستوده که سنگینیباز می کرد دگمه های پیراهنشو  

  سریع رفت وبرای فرارازشکرد به طرف کمد احساس میرش س

  برگشتن به عقب تا لباس راحتی شوبرداشت ودرکمد وبست وبا

با حالتی واست بطرف حموم بره یکدفعه بادیدن کیاراد جلوش خ  

مستش نگاه کرد.مای به چشجاخورده سرجاش وایستاد و  

پرسید: کجا؟ یاراد به آرومی با لحنی مست آلودک  

  به ورد نفسهاش به صورتش بوی بد مشروبستوده که ازبرخ

   میخوامیومد وازترس قلبش تند تند می زد جوابداد: مشامش می

موعوض کنم.برم لباس  

جاهای ود که تمام ُخب همین جا عوض کن....مهم دیدن بکیاراد:   

را برای چیه؟!روف  بدنتودیدم ولمس کردم،این ق  

 ستوده: تواالن مستی.



:کمد،دهنشوکنارگوشش برد وگفتکیاراد باقراردادن دستش روی   

 آره مستم،بدنمم گرمه وفقط می خوام امشب با توباشم.

وبدنش برای بخاطراتفاقات اخیردوست نداشت تن که ستوده   

به آرومیلمس بشه دیگه خوش گذرونی وهوس دوباره یه شب   

 گفت: اذیت نکن.

اراد باحلقه زدن دستش به کیستوده تاخواست ازش فاصله بگیره   

همچنانکهودستشوازروی کمد برداشت ومانعش شد دورکمرش   

  ازترس به خود گرد شده بود، نگاه توچشمای توسی رنگش که 

  وزمین انداخت وحقگرفت ور کرد لباس راحتی شوازدستشمی

  اذیتت نمی خوام: این چشمای قشنگ چرا ترسیده؟ به جانب گفت

 کنم که دختر..

زور.  بازم بهستوده بین حرفش افتاد:   

  تو برزخازشنیدن این جمله خوشش نمی اومد کیاراد که انگار

نگاه کردوناراحت وعصبی گفت: قبل ازاینکه چشمای ستوده  

حل کرده بودیم،یادم می یاد نرم شده اینجا بیایم این موضوعو   

 بودی!چی شد دوباره لگد می ندازی!

 ستوده: اصال" اینطورنیست.

روغمزه دت چیه دختر....نازکردی کشیدم، قکیاراد: می دونم در  



  ولی باشمریختی هیچی نگفتم، می دونستی می خواستم باهات 

 منومثل گرسنه ها دنبال خودت کشیدی،االنم حالموخراب کردی 

 بدحالتومی گیرم. 

ستوده روول کرد وبه طرف کیارادبعدازگفتن حرفای تلخ وتندش   

بعد ازبازکرد و پیراهنشودرآورد وبه گوشه ای پرتکمد رفت و  

  ولباساشو ستوده خم شدکمربندش محکم درکمد وبازکرد...کردن 

به حمام پناه برد زمین برداشت وبرای فرارازعصبانیتشازروی   

شیده بیرون اومدازکمی معطل کردن توحموم لباس راحتی پووبعد  

شلوارک روکاناپه نشسته درحالیکه کیاراد باوبه طرف کمد رفت   

شوبهش دوخت .اشت سیگارمی کشید نگاه برزخ ومستبود ود  

میشد دست واین باعث شواحساس می کردکه سنگینی نگاستوده   

گذاشت بندازه لباساشوتوکمدشوگم کنه بدون اینکه بهش نگاهی وپا  

وپشت کرده بهش درازکشید. وبه تخت پناه برد  

ن داد وبا عصبانیتتکوناراحتی باحالتی تهدیدآمیزسرشوکیاراد از  

دودشوبه هوا داد.کی زد ووبه سیگاررولبش پ  

پایین ستوده ازخواب بلند شد وازتخت صبح شد.....ساعاتی بعد   

 رفت وبعد ازنگاهی به کیاراد که دیشبوروکاناپه خوابیده بود داخل

  وداخل ها پایین رفت.ستوده ازاتاق دراومد وازپله روشویی شد..



روندید انگارهمه خواب بودن بی حوصله از کسیآشپزخانه شد   

قدی  وداخل سالن شد وپشت پنجره هایآشپزخانه بیرون رفت   

برف نگاه کرد که کمی نگذشت ازصدای وتوفکربه بارشایستاد   

 ستاربه عقب برگشت.

هیچکی بیدارنشده؟!ستار: انگار  

 ستوده جوابداد: آره.

ب َدن به همدیگه  : وقتی تا صبح بیداربموننستارمعنی دارگفت  

 همینه دیگه....شما صبحانه خوردید؟

 ستوده: نه.

 ستار: پس بریم صبحانه بخوریم.

 ستوده: شما بخورید من نمی  خورم.

دید کیارادخان بلند شه....چه بامعرفت!ستار: مون  

روشواززدن لبخند کمرنگی  چیزی بگه بعد ستوده بدون اینکه  

وبه جلونگاه کرد. دنوازش برگرد  

 ستار: هرطورراحتی.

ه طرف آشپزخانه رفتکمی بعد،ستوده بستارازسالن بیرون رفت.  

  بود ودرحین میزنشستهپشت که ...ستاردروایستادوبین چارچوب 

ن رگفت: پشیمودیدن ستوده،شیطنت وا خوردن صبحانه بود با  



 شدی؟اومدی صبحانه بخوری؟

: نه.ستوده  

 ستار: پس چی؟

ه بعدازکمی مکثمی ترسید چیزی که توذهنش بود وبگکه ستوده   

: شما امشب می رید ایران؟با تردید گفت  

آره! ،ناگهانیش که تعجب کرده بود،جوابداد: ُخبستارازاین سؤال   

 ستوده: می تونی منوباخودت ببری؟

جاخورده گفت: جانم!حالتی با ستار  

 ستوده: نمی خوام کسی بفهمه.

: چرا ه ش گیج شده بود، پرسیدستارکه ازاین حرفای غیرمنتظر  

به مرد بزرگ نمی گی؟! ،به کیارادخان  

همه.ستوده: گفتم که نمی خوام کسی بف  

 ستار: چرا اونوقت؟

 ستوده: نپرس،برام انجام می دی یا نه؟

واسم رونمی کنم اینکا،ستار: من تا نفهمم چه خبره وچرا  

 دردسرمیشه.

 

دم.نوباخودت ببرهرچی می خوای بهت میفقط تومستوده:نمیشه،  



دنتش برانگیخته شده بودرپی این حرف آخرش،ستارکه حس شیط  

غیظ کیاراد وداشت،پرسید: هرچی؟ م هوازطرف دیگ  

 ستوده که متوجۀ منظورش نشده بود،جوابداد: آره،وقتی رسیدیم 

 ایران هرچقدرخواستی بهت می دم.

قبل ازانجامش تسویه می کنم. ستار: من االن می خوام،  

 ستوده: من االن هیچی ندارم.

 ستار: چرا داری!

 ستوده: منظورتونمی فهمم؟

خوام ومی تونم توروباخودم ببرم...وقت  ستار: من پول،اینا نمی  

اون ناهارمی گم امشب رفتنم کنسل شد وفردا اول صبح می رم  

 وقت صبح هیچکدومشون برای بدرقه کردن من بلند نمی شن 

  ولی قبل وراحت دورازچشم همه می تونی یواشکی با من بیای

 ازاون امشب باید بهم حال بدی.

ازناراحتیاین پیشنهادش،ستوده که خیلی بهش برخورده بود با  

 ابروهاش درهم رفت وگفت: من نمی تونم.

توقشنگ بکن وهرموقع ر: نمی خواد زود جواب بدی...فکراستا  

 نظرت عوض شد امشب بیا توی اتاقم، تا دیروقت بیدارم.

گفت: باعصبانیتستوده همچنانکه اخم کرده به ستارنگاه می کرد   



ش کن هرچی بهت گفتم.فرامو  

 ستار: نترس به کسی چیزی نمی گم.

 ستوده ازجلوی درفاصله گرفت وازپله ها باال رفت وباناراحتی 

از وبدون اینکه حواسش به کیاراد باشه درومحکمدروبازکرد   

ب بلند شد وبهازخوا دریکدفعه کیارادبلند ازصدای سربست پشت   

.کیاراد خیره موندستوده ترسیده به وسمت درنگاه کرد   

شاکیانه گفت: یواش.،اخم با کیاراد نگاه تندشوازش گرفت و  

ریخته ش  د سرجاش نشست ودستی به موهای بهمکیارابعدش   

داخل دستشویی شد.کشید وبعد بلند شد و  

خورد نداشته باشه به طرف کمد رفتبر باهاش ستوده برای اینکه  

گذاشتنازپشت سر شوبرداشت وازاتاق بیرون رفت وبعدوکاپشن  

  واز پله ها کاپشنوپوشید که درهمین بین،ستارازآشپزخانه دراومد

 روی شیطنت گفت: منتظرتم امشب.

ن بیرون رفت.ازساختمابااخم ینکه جوابشوبده ستوده بدون ا  

ارخوری نشسته بودن وداشتن غذادورمیزناهظهرشد.....همه   

  ستوده به شم کیاراد حواس ونگاش.ستاردورازچ...خوردن..می

فردا صبح حرکت میکنم.د که گفت: بچه ها من امشب نمی رم بو  

 پدرام پرسید: چی شد یکدفعه این تصمیموگرفتی؟



 ستار: همینطوری.

: همینطوری یا می خوای امشبم به ما حال بدی؟سعید  

 ستار: بایدم حال کنید دیشب تا صبح ترکوندید.

 سعید: خیله ُخب تواَم.

نیمه راه ول کرد.ستار: کتی خانوم که منو  

خواهی آقا ستار....هرچند  گفت: توزیادهدرپی این کنایه ش،کتی   

ا همینه.طبع مرد  

ه های کتیم شدن غذاش همچنان بی توجه به طعنکیاراد بعدازتمو  

 گفت: بچه ها دستتون درد نکنه.

: نوش جانپدرام  

کیارادخان.جان گفت: نوش هم ژیال   

مینه رفت ونشست وپاکت کنارشوکیاراد بلند شد وبه طرف مبل   

و روشنش لبش گذاشتازروی میزبرداشت وسیگاری روسیگارو  

شوبه دلبش برداشت ودووباتکیه دادن به مبل سیگاروازروکرد   

 هوا داد.

دور  ردرپی نبود کیاراد بهدرحالیکه ستاد بود ش به کیاراکتی نگا  

رداحساس میکشوستوده این سنگینی نگاش به ستوده بود ومیزنگا  

به زه بشقاب خالی شوبرداشت ونگاهی بندا بدون اینکه بهشکه   



رفت. آشپزخانه  

ساعاتی بعد،کیاراد وپدرام توسالن بیلیارد بودن وداشتن بیلیارد 

 بازی می کردن.

 کیاراد پرسید: ستار چراتصمیمش عوض شد؟!

ستاردیگه امروزیه چیزی می گه فردا یه ...نمی دونم.. پدرام:  

 چیزدیگه.

ستوده رونگاه می کنه. کیاراد: ولی زیاد  

 پدرام: نه بابا....کتی رومی گفتی یه چیزی،دوروبراون زیاد می 

 چرخه.

 کیاراد: خطایی ازش سربزنه گردنشومی شکنم.

 پدرام: سرنمی زنه.

 پدرام برای اینکه کیاراد وازفکرستاردربیاره،پرسید: راستی 

ش گوشه گیره؟!کیاراد چرا دختره زیاد توجمع نمی یاد، هم  

وت روی میزدوال شدوچوب بیلیارد به دسکیاراد نگاهی بهش کرد  

هدف گرفته، درجهت توپی کهضربه ای به توپ سفید زدنوبعداز  

اون همینطوری هست.گفت:بلند شد و  

چطوری به پست توخورد اونم اینطوریه  پدرام: اگه اخالقش  

 توپارتی؟



 کیاراد: داستان داره.

 پدرام: می شنوم.

شوندارم.کیاراد: من حوصلۀ گفتن  

رون ازساختمان داشتن یستاروبقیه که لباس گرم پوشیده بودن وب  

  گوش دن، سروصداشون تا چند فرسنگی بهبرف بازی می کر

تاشون نگاه میکردایستاده پشت پنجره به شیطنوده ....ستمی رسید  

بود وازانجامش ناتوانیرپیشنهادی که ستاربهش داده،وذهنش درگ  

د ولی ازغیظ کیاراد دوست داشت اینکاروبکنه.بو  

بود که متوجۀ نگاه ستارشد که داشت بهش ا ستوده درگیراین فکر  

لبۀ تخت نشستوازجلوی پنجره فاصله گرفت  سریعنگاه میکرد   

سرشوروبالش گذاشت وخسته  وکمی بعد با درازکشیدن به پهلو  

ای پی درپی چشماشوبست.ازفکر  

  دیده تاریک میواتاقوکازخواب بلند شد شب شد،ساعاتی بعدستوده

همین بین کیارادروشن کرد که در خوابوسرجاش نشست وچراغ   

.روشن داخل اتاق شد وبرق و کرد وگفت: لشتوبلند کن وقت شام   

اهاشونداشت اخم کرده ازتخت پایینستوده که قدرت روبروشدن ب  

قیافه ش وبازکرد وبدون اینکهاومد وداخل روشویی شد وشیرآب  

  انگار اشکهاش سرازیرشدبهم بریزه یا صدایی ازش بلند بشه 



روشویی دردرد گرفته بود...کمی بعد،ستوده ازبدجوری قلبش   

صدای کیاراد بلند  تاخواست به طرف دربرهسربه زیراومد و  

 شد:صبرکن ببینم.

که کیاراد بطرفش رفت وجلوش ستوده به اجبارسرجاش موند   

نونگاه ببینم.ایستاد وبا اخم گفت: م  

کنه سرشوبلند کرد که کیاراد باستوده بدون اینکه توچشماش نگاه   

  خوای بیای رت میگفت:با این چشمای قرمزبا این صولحنی تند 

 پایین؟ االن هرغلطی می خوای بکن وقتی برگشتیم تکلیفتومعلوم 

ازاین آبروموببری...زم نکرده بیای پایین وبیشتراالنم المی کنم   

 دیرتربرویه چیزی کوفت کن.

 کیاراد بعدازتهدیدش،نگاه برزخشوازش گرفت وازاتاق خارج شد 

 ودرومحکم ازپشت سربست وازپله ها پایین رفت.

 ساعت ازنیمه شب گذشته بود وبرف ریزریزمی بارید وسکوت 

  برداشت و بالشروگرفته بود ستوده سرشواز فرا شبانه ساختمانو

  و بیده بودکرد که پشت کرده بهش خوانشست ونگاهی به کیاراد 

وبرای اینکه  وبه طرف دررفتاومد آروم ازتخت پایین بعد   

ق بیرون اتادروبازکرد وازهمچنان آروم وآهسته کیاراد بلند نشه   

ناتوانی سرجاش ایستاد با .وقتی پشت دراتاق ستاررسیدرفت.....  



  ود،زده بکه می خواست انجام بده سخت وحشت انگاربرای کاری

ضربه ای به پشت درزد وبا قدمایبعدازکمی درنگ ودودلی   

 بی جونش داخل اتاق شد.

وپیراهنی که دگمه هاش بازبود ولیوان مشروب به ستارباشورت   

  واز نگاه مستشوبه ستوده دوختناپه نشسته بود که اکدست رو

ی میزگذاشت ولبخندت که چشماش برق می زد لیوانو روشرار  

زد: خوش اومدی خوشگل خانوم. هوس آلود  

ترس قلبششدت ازدرحالیکه ستوده با دیدنش ستارازجاش بلند شد   

  اومده سر تازه عقلشنگارمی زد ودستاش یخ زده بود وا تند،تند

با که  اری که می خواست انجام بده سخت پشیمان شدجاش، ازک  

  خواست بهش بگه عقب رفت وتا ده بهطرفش ترسیاومدن ستارب

وبازشد شدت  بهاتاق یکدفعه در تونه پیشنهادشوقبول کنهنمی   

  دیدن ستاربا اون کیاراد با ابروهای بهم فشرده داخل شد وبا

خشمی خوفناک روبه ستارفریاد زد: توچه پوشش جلوی ستوده با   

 گوهی داری می خوری.

ستاررفت وبی توجه  به حالت تهاجمی به طرفکیاراد بی درنگ   

گرفته ورتواون لحظه خون جلوی چشماشوبه حرفای ستارانگا  

ستاروزیرمشت ولگدش گرفت. چیزی نمی شنوه  



ب پدرام واستوده ترسیده سریع اتاقوترک کرد وبدون اینکه ج  

شون بیرون اومدههراسان ازاتاقوژیال روبده که ازسروصدا   

ستاررفتن....پدرام وبقیه سریع به اتاق به اتاقش پناه بردبودن،  

پدرام ت ولگد کیاراد خودشوجمع کرده بودستارزیرمشدرحالیکه   

زدست کیاراد سریع جلورفت و با گرفتن بازوی برای نجاتش ا  

داری چیکارمی کنی؟!کیاراد کیاراد گفت:   

 پدرام هرچقدرتالش کرد تا کیارادو ازستارجدا کنه نتونست انگار 

همچنان قدرت کیاراد چندبرابرشده بود.....کیاراد ازشدت خشم  

  زیرمشتش گرفتهصورت ستاروکه درازروی زمین افتاده بود 

 بود......پدرام دوباره بازوی کیارادوکشید:کشتیش.

  ازستار درآخرپدرام به کمک سعید تونست کیاراد وعقب بکشه تا

 جداکنه.

ای پدرام وسعید بیرون کشید ومحکمکیاراد عصبی دستاشوازدسته  

گفت: فشرده های بهمدندان شکم ستارزد وازخشم با پاش تو با  

ی داری ازاینجا می ری تا نکشتمت.آشغال همین االن لشتوبرم  

توشکمشاراد که کیازضربه ای خون بود صورتش غرقکه ستار  

 زده بود به سرفه کردن افتاده بود.

  و اههای گیجبه نگبه عقب برگشت وبرزخ بدون اینکه  کیاراد



طرف ویکسره بهکنه ازاتاق بیرون رفت حیران اطرافیان نگاهی   

ردن درداخل شد ودروازپشت بازک ومحکم باقدم برداشت  اتاقش  

کیاراد نگاه میکردبه  زدهبی حرکت سرجاش وحشت ستودهقفل کرد  

  شنیدبه وضوح می  ترس تند تند می زدشدت شوکه ازوصدای قلب

                     ستوده         طرفکیاراد خشمگین وعصبی به 

ی داشتیهوآشغال تواتاق اون چه گنفرت فریاد زد:هجوم برد وبا   

 می خوردی؟

دستشوکیاراد بدون اینکه به ستوده مجالی برای حرف زدن بده   

زد.د وباتمام قدرت محکم توگوشش بلند کر  

 ستوده برای یه لحظه گوشش زنگ زد وصدای اطرافونمی شنید 

  خون .کیاراد که انگارازعصبانیت..که گیج روی زمین افتاد ...

ویکی رفت ودرشوبازکرد گرفته بود به طرف کمدجلوی چشماشو  

ستوده حمله  وبه طرفپیچوند دستش ازکمربنداشوبرداشت ودور  

 ورشد وفریاد زد: آبروموبردی آشغال.

،صدای ضرب وشتم وجیغ ستوده ازداخل اتاق بلند  کمی نگذشت  

اتاقشون شد که پدرام وبقیه سریع ازاتاق ستاردراومدن وبه طرف  

کیاراد خواست  پایین کردن دستگیرۀ دراز،باال ...پدرام بارفتن.  

  ازپله ها باال ید کیسۀ یخ به دستسعبین درهمین دروبازکنه که 



 اومد وحیران گفت: االن دختره روداره می زنه؟!

دراومد وبدون یکدفعه بابازشدن در،کیاراد با عصبانیت وآشفتگی   

.به طرف پله ها رفت کسی روجواب بده اینکه سؤال  

به ستوده نگاه  و دنبالش ژیال وبقیه داخل اتاق شدن به پدرام و  

  کمربند کردن که نشسته روی زمین ازدرد تن وبدنش که عالمت

ه دنبال روش بود برپهنای صورتش اشک می ریخت....پدرام ب  

ستوده به رحم ژیال که دلش به حال کیاراد ازاتاق بیرون رفت و  

،گرفتن دستهای لرزان ستوده رفت وخم شد وبا بود بطرفش اومده  

   بره واسم جعبۀ پمادموبیاره. وگفت: یکیزروزمین بلند کرداونوا

 بیتا:االن من می یارم.

  و ایستادکتی دست به سینه ...ازاتاق بیرون رفت.با عجله بیتا 

  سوزوندیش! کنایه آمیزگفت: آفرین دختر،خوب

النگاهی معترضانه به کتی کردن کهوسهیدرپی این حرفش،سعید   

 ژیال گفت: االن وقت این حرفا نیست.

کیاراد حمی پوزخندی زدوازاتاق بیرون رفت رکتی همچنان بابی  

سیگار باعصبانیتزساختمان روی پله ها نشسته بود که بیرون ا  

 می کشید.

  به قیافۀ عصبانیشنشست وونارش به زانکپدرام بطرفش رفت و



وحیران پرسید: چرااینطوری کردی پسر؟!داشتینگاه کرد   

 می کشتیشون!

  .کشتمشون باید میشون بودحقگفت:وعصبی حق به جانب کیاراد

 پدرام: نمی فهمم!...جریان چی بود؟!....ستارکه می گفت دختره 

.هازش خواست ببرتش ایران،گفت خودشم به اتاقش رفت  

پدرام دوخت  کیاراد نگاه برزخشوکه ازخشم خون افتاده بود به  

االن  وباعصبانیت تمام گفت: نمی خوام چیزی بشنوم...پدرام  

.تنهام بزار  

 درپی این واکنش تندش،پدرام به حرفاش ادامه نداد وبعدازکمی 

یکدفعه سکوت ازکنارش بلند شد وتامی خواست به طرف دربره  

شوگم   کیاراد گفت: به ستارآشغال بگوسرصبح ازاین خونه گور 

الششوازاینجا می دم بیرون.کنه وگرنه   

: باشه،توهم بعد بیا داخل هوا سرده.پدرام   

  و کیاراد بدون اینکه جوابشوبده نگاه خشمگین شوازش گرفت

به..پدرام داخل ساختمان شد ورو....لبش گذاشتسیگارو رو  

گفت: تواینجا چیکارمی کنی؟!کتی با تعجب   

  کردنگاه میایستاده بود وازپشت به کیاراد که دست به سینه کتی 

   میکنم. وروزش نگاه به حالکینه گفت: دارم بالذت ازرو



 پدرام: بروتا ندیدت وگرنه دق ودلی شوسرتوخالی می کنه.

لبخندی زد.با تمسخر کتی  

 پدرام: ازمن گفتن بود.

 پدرام ازپله ها باال رفت وداخل اتاق شدونگاهی به ستارکردکه 

شیده بود وکیسۀ یخوروی کبودی صورتشکاناپه درازکروی   

به طرف سعید رفت وگفت: چه وضعی شده! گذاشته بود بعد  

 سعید پرسید: چی گفت؟

ه ازش سؤال کرد!پدرام: میشه مگ  

گفت: مرتیکه دیوونه نه سؤال نه ستارازشدت درد به زحمت   

زد صورتموترکوند!پرسش،  

بخاطر تمام این مصیبت هاپدرام معترضانه گفت: تودهنتوببند که   

 تویه!

: وای خدا چقدردرد دارم.ستارناله کرد  

 پدرام: بحث وعوض نکن اول صبح چمدانتوبرمی داری،می ری.

ه ش برداشت وحق بهصورت کبود وورم کردکیسۀ یخوازروستار  

چطوری برم؟ مجانب گفت: من بااین حال  

می ندازه توازاین خونه : رفتی،رفتی....نرفتی کیاراد جسدپدرام  

 بیرون.



 ستاردوباره کیسۀ یخوروی صورتش گذاشت وگفت: ای وای.

لعنت به خودت که خودت کردی.: سعید  

  ل اتاق شد وباال سرستوده رفتکیاراد داخدم دمای صبح بود 

  ....تا شده روگوشش بود بود وحولۀ یدهاناپه خوابکلوروپهکه به 

واز نگاه کردای کبود دست وپاش وبه جاه خفته شبه صورت   

  ازشروشوعصبی ودلخوره که  ش معلوم بود هنوزازشنگاطرز

 برگردوند.

طولی ست.......هواپیما روی زمین دبی نشنزدیک ظهربود که   

شدن وستوده پیاده کیارادونکشیدماشین جلوی ساختمان توقف کرد  

بودحالش ستوده که بااون حال وروزش سوارهواپیما شدهشدن....  

شدیکسره وسرگیجه داشت برای همین وقتی داخل اتاقخوب نبود   

درازکشید ولی کیاراد بی توجه بهشبه طرف تخت رفت وبه پهلو  

بین چارچوب در ازاتاق خاج شد فقط قبل ازاینکه بازبیرون بره  

  سری ریحان دختره حالش خوب نیست یهآشپزخانه وایستادوگفت:

 بهش بزن.

مونه ازجلوی درفاصله ازش ب یکیاراد بدون اینکه منتظرجواب  

  حال روبه ریحان کرد وپرسید: گفت.حلیمه باتعجب ...گرفت..

!؟ستوده خوب نیست  



م برزخ بود.: آره، خیلیریحان  

یکدفعه  بابازکردن درازساختمان بیرون برهخواست تا کیاراد   

بطرفش کیاراد نامیل ...ش کردصداان ازپله ها پایین اومد وکیو  

اسما می گه دختره دست وپاش کبوده! گفت: برگشت که کیوان 

 چرا؟

.ودالزم ببا اخم گفت: داشت سؤالشوجواب بدهکیاراد که حوصله ن  

 کیاراد با این حرفش بی درنگ درساختمان وباز کرد وخارج شد 

گفت: وان که بهش برخورده بود به دنبالش رفت وبا جدیتکیو  

 کجا؟ حرفم هنوزتموم نشده!

  شازپله ها پایین رفت وسوارماشین کیاراد بی توجه به اعتراضش

ماشینش .کیوان که وایستاده باالی پله ها به خارج شدن......شد...  

  ه شق یه زنونمی تونه نگهرۀ کلپسنگاه می کرد باحرص گفت: 

 داره.

 حلیمه بعدازوارد کردن ضربه ای به پشت در،داخل اتاق شد وبه 

و وبا دیدن کبودی دست وپاش با ناراحتی طرف ستوده رفت  

دختر؟! هگفت: الهی بمیرم،کی این بال روسرت آوردتعجب   

توچشماش جمع شد  ستوده چشماشوبازکرد وبی اختیاراشک  

  ....انگاربا یه قربون صدقه قلب شکسته ش جریحه دارمی شد



غصه گفت: کیاراد.بغض وبا   

 حلیمه: آخه چرا؟!

  ازبالششوسرزگوشۀ چشمش اوده باسرازیرشدن اشک ست

رفت ازدردنشست ودرحالیکه کمی سرش گیج می رداشت وب  

گوشش گذاشت وابرویی خم کرد.گوش دستشورو  

حلیمه پرسید: گوشت درد می کنه؟این حرکتش  با  

ن داد.ستوده درجوابش سری تکو  

 حلیمه : باید کمپرسش کنی.

گوشم گذاشتم....بی انصاف همچین ستوده: دیشب حولۀ گرم رو  

 زد توگوشم برای یه لحظه احساس کردم که کر شدم.

شک آلودش نگاه لبۀ تخت نشست وتوچشمای احلیمه روبروش   

: نمی فهمم!چرا باید اینکاروبکنه؟گفت یگیجبا کرد و  

  خودمواز ستوده: ازگفتنش خجالت می کشم ولی فقط می خواستم

 دست این حیوان نجات بدم.

ساعت حدود دوازده شب بود...کیاراد داخل اتاق تاریک ب شد ش  

  اتاقو روشن برقجه به ستوده که روی تخت خواب بودتوشدوبی 

  و کردوبه طرف میزتوالت رفت وپمادها روروی میزانداخت

برداشت وحوله شود وبازکرد وبعدازدرآوردن پیراهنش درکم  



 داخل حمام شد.

بود  چشماشوبازکرد وبعد چشماشوکه معلومستوده که بیداربود   

بست.کمی تب داره به آرومی   

 ساعت دوونیم شب بود که کیاراد پشت کرده به ستوده خواب بود 

  سوخت  کمی نگذشت ازصدای نالۀ ستوده که داشت ازتب می

ه بدون اینکه به چشماشوبازکرد ولی هنوزازدستش عصبی بود ک  

  دوباره چشماشو ی بهم فشردهعقب برگرده بابی رحمی باابروها

 بست.

ی کاناپه .ستوده باپاهای جمع شده رو...روزبعد،وقت ظهربود.  

بودکه کاناپه گذاشتهسرشو رو پشتی نشسته بود وپکروناخوش   

 بابلند شده ضربه ای به پشت در،سرشوبلند کرد.

 بابازشدن در،ریحان داخل شد وگفت: بهتری دخترم؟

خوب نیستم. ،: نهستوده  

: خوب میشی زتوالت رفت وبا مهربونی گفتریحان به طرف می  

گرفته  ان امروزصبح بهم گفت پمادی روکهکیارادخ.دخترم...  

.روکبودی دست وپات بزنمدوبارروزی   

 ستوده: نمی خواد.

 ریحان یکی ازپمادها روبرداشت وگفت: مگه میشه دختر! برای 



 توخریده.

 ریحان به طرف ستوده رفت وکنارش نشست.

گفت: دیشب تا صبح توتب سوختم هیچستوده دلخوربادلی شکسته   

 کاری نکرد...پماد وگرفته غلط کاری خودشودرست کنه.

 ریحان: اینطوری نگو.

ن افتاد توجونم وتا تونست پس چطوری بگم...مثل حیوو ستوده:  

 منوزد.

انگشت دستش ریخت ان درپماد وبازکرد وکمی ازموادشو روریح  

.کبود وقرمزدست ستوده مالیدجاهای رووآروم   

 

ابروهاش درهم رفته بود باناراحتیستوده بااحساس کردن درد که   

کرده!گفت: این پمادا جوابگونمیشه....تمام جاهای بدنمو کبود   

 ریحان: بازم می گیره برات دخترخوب.

: اون فقط خودشومی بینه.بخند تلخی زدل ستوده  

رات لی بد کردی....خاطریحان: کیارادخان بد کرد ولی توهم خی  

بردی! بین دوستاش آبروشو تلخ گذشته شو واسش زنده کردی  

ستوده: من که بهش قولی ندادم! زندگی خودم بود خواستم آتیشش 

 بزنم.

 ریحان: ولی اون تورومال خودش می دونست.

 ستوده: اون فقط یه چیزی رومی خواست.



دختر!....دیگه کجا ریحان: اگه فقط همونومی خواست این همه 

 توباید پماد بزنم؟

 ستوده بهش پشت کرد وبلوزشوباال کشید....ریحان بادیدن کبودی 

بود از سوخته مربند روی کمرش که دلش به حالشوعالمت ک  

!هناراحتی ُنچ کرد وگفت: چیکارباهات کرد  

 

دردش ای پشتش ه زخمرو  شدن دست ریحان ستوده ازکشیده  

با  به یادش اومد که کیارادون لحظۀ تلخ وبی اختیارا گرفت  

  اشک توچشماشمربندش گرفته بود وکبیرحمی اونو زیرضربات 

متنفرم. ازشجمع شد وبادلی شکسته ازغیظ گفت:  

 

روبروی پزخانه شد وباکشیدن صندلی به عقب ریحان داخل آش

 حلیمه نشست.

 

سیب زمینی بود نگاهی به قیافۀ  حلیمه که درحین پوست کندن  

حالت گرفته؟ ؟!درهم رفتۀ ریحان کرد وگفت: چیه  

!هریحان باناراحتی گفت: تمام تن وبدن دختره روکبود کرد  

 حلیمه: گفتم بهت که، منم دیدم حالم بد شد.

 ریحان: من نمی دونم چراکیوان خان گفت وقتی حال دختره 

 بهترشد بهم بگو؟

 حلیمه: آخه چرا؟

 ریحان: نمی دونم.



 

 نیمه شب بود...کیاراد مست داخل اتاق شد وبدون اینکه کلید 

بود وبعد  وده کرد که روی تخت خواببرقوبزنه نگاهی به ست  

سیگارو  پاکت کاناپه نشست ورووچند تا دگمۀ پیراهنشوبازکرد   

وروشن کردو  لبش گذاشتی روروی میزبرداشت وسیگار از  

په سیگاروازروی فندکووروی میزانداخت وباتکیه دادن به کانا  

گفت:پاشو بشیندشوبه هوا داد وتلخ وخشن لبش برداشت ودو  

 کارت دارم.....گفتم پاشوبشین.

 

 ستوده که خواب نبود چشماشوبازکرد وبه اجبارسرجاش نشست 

دوخت وبه کیاراد که چشمای مستش توتاریکی برق می زد،چشم  

درنمی ی کیاراد مست می کنه ازش می ترسه که صداش وقتانگار

 یاد.

 

کیاراد مدعانه گفت: تواون شب توی اتاق اون آشغال چیکارمی 

 کردی؟

کرد انیش،ستوده کمی توچشمای مستش مکثدرپی این سؤال ناگه  

ایران.خواستم ازش بخوام منوببره  گفت: میوبعد به آرومی   

 کیاراد: مگه من نمی خواستم ببرمت؟

.ستوده ازترس باصدایی پایین گفت: ترسیدم نبری  

 کیاراد: نشنیدم.

پوزخندی  کیارادجمله شوتکرارکرد..... ستوده کمی بلندتردوباره  



  در ادامه داد: که ترسیدی!...حاالزد وبعد ازپوکی به سیگارش 

ازت چی خواست؟ عوضش  

در ن بیاره ت داشت دلیل رفتن به اتاقشوبه زبووحشکه ستوده 

 جوابش سکوت کرد.

خودتویه شب واسش خواست برزخ گفت: وکیاراد حق به جانب 

 بازکنی!

 ستوده: من اینکارونکردم.

 کیاراد: ولی داشتی می کردی.

ن شدم.ستوده: تا رفتم اتاقش پشیمو  

انگاراینکارو  اتاقش رفتیوقتی به  کیاراد:اصال" فرقی نمی کنه،  

کردم توهیچ فرقی اشتباه کردم ارزششوداری ولی.فکرمی.دی.کر  

نداری.....یه هفته،دوهفته دیگه وقتی حالت که دیدم با دخترایی 

 بهترشد می فرستمت ایران.

 

کیاراد نیمۀ ون اینکه چیزی بگه فقط ساکت نگاش کرد ستوده بد  

درآوردشوسیگارشوتوجاسیگاری خاموش کرد وبلند شد وپیراهن  

 وبه طرف کمد رفت.

 

  همینکیاراد ازماشینش پیاده شد ونزدیکای ظهربودیه هفته بعد، 

به اتاقش رفت اما طولیاشو توساخنتمون گذاشت یکراست که پ  

اخم کرده ازپله ها پایین اومد وبین چارچوب درآشپزخانه  نکشید

 وایستاد وپرسید: دختره اتاقش نیست؟



 

 ریحان وحلیمه دست ازکارکشیدن ونگران به کیاراد نگاه کردن 

ریحان لوم بود چیزی رودارن مخفی می کنن کهوازقیافه شون مع  

م خونه رونگاه کردیم ولی نبودش.باترس گفت: نمی دونیم....تمو  

 کیاراد ازعصبانیت باصدایی بلند گفت: یعنی چی نیست؟!

درهمین بین،کیوان ازسالن دراومد وگفت: کیاراد شلوغ نکن بیا 

 سالن بهت بگم.

  کیاراد به عقب برگشت وبه دنبال کیوان داخل سالن شد وبدون

حق به نگاهی بندازه مبل نشسته بودروکه اینکه به طرف اسما   

 جانب پرسید: دختره کجاست؟

: دختره فرارکرد.کیوان  

لحنش تند شد ومعترضانه صداشوبلند  کیاراد که جاخورده بود

: با دختره چیکارکردی کیوان؟کرد  

یکارکردی! تو با دختره چیکارکردیکیوان: یعنی چی با دختره چ  

مثل اینکه توتن وبدنشوسیاه کردی.....مثل اینکه هازاینجا فرارکرد  

!هازدست توفرارکرد  

حتی با ابروهای بهم بدون اینکه چیزدیگه ای بگه ازنارا کیاراد  

 فشرده توچشمای کیوان نگاه کرد وبعد باعصبانیت ازسالن 

 بیرون رفت وبه طرف خروجی ساختمان قدمهای بلند برداشت.

 

گفت: الو یوان بعدازگرفتن شماره،گوشی وروگوشش گذاشت وک

 احد.



 

 ماشین به سرعت ازدروازه خارج شد ودرمسیرخیابان شتافت که 

روی کمی نگذشت صدای موبایل بلند شد.....کیاراد موبایلواز  

برد وبرزخ گفت: بگو احد....  داشبورد برداشت وکنارگوشش

 نمی خواد، گفتم نمی خواد.

 

  کیاراد گوشی وقطع کرد وروی داشبورد ماشین انداخت وکالفه

به روگشت وبعد واروعصبی ساعتی روبه دنبال ستوده خیابانا  

پارکهای اطراف حومۀ ساختمان سرزد ولی ستوده روپیدا نکرد 

 وسردرگم وگیج ساعتی روتوماشین موند.

 

به دست تنها به ،ساعاتی بعد کیاراد لیوان مشروب شب شد  

روبروشمیزنشسته بود...احد بطرفش رفت وسالم کرد ودور  

کیاراد نگاه مست شوبهش دوخت ودرجوابش گفت: کی نشست 

 گفته بیای اینجا؟

 احد: نگرانت شدم.

اونوقت واین غربت پیداش نیست کیاراد: یه دختربی دفاع ت

 تونگران منی!

 احد: پیداش نکردید؟

بود.فکرم می رسید رفتم نبود که نکه هرجا کیاراد: به   

،اُفروهاش به باالکیاراد درپی این حرفش ازناراحتی باانداختن اب  

احد. : حالم خیلی خرابهکرد وبا حالی داغون وکالفه گفت  



 

خودش خواست بره.احد: توچراکیارادخان!  

 

جوردرنمی یاد که  مکیاراد: هرچقدرباخودم فکرمی کنم باعقل

 بخواد فرارکنه اَحد.

 

 اَحد:  شاید بخاطراتفاقات اخیره.

 

احد نگاه کرد کیاراد که متوجۀ منظورش شده بود کمی توچشمای 

ا زود می رسه!ومعترضانه گفت: خبر  

 

نمی خواد بخاطریه دخترمسیرزندگیت احد:آقا کیوان نگرانته 

 عوض بشه.

 

: اون نگران خودشه.کیاراد پوزخندی زد  

 

می لب برد وتاآخرشوسرکشید وبعدازکبه کیاراد لیوان مشروبشو  

تا بد باهامش، بدم زدمش ولی اونم : آره زدمفتسکوت تلخ گ  

وکشید جلوی چشمام!ب تمام خاطرات گذشته مرد....المصک  

 

 احد: پس چه بهتررفت.

 



دونم  نمیحق به جانب گقت: نه اینطوری احد،کیاراد ناراحت و

اگه تا صبح پیداش نشه.االن درچه وضعیه،  

 

خواستینش چرا اگه می د: ببخشید اینومی گم کیارادخان ولی اح

 همش باهاش بدرفتاری کردی؟

 

واستم باهاش خوب باشم بهش نزدیکیکیاراد: نمی ذاشت، تامی خ  

باعث میشدنداخت ویه طوری حالمومی گرفت لعنتی...کنم لگد می  

ازچشماش ترسیدتلخی کنم...وقتی جلوم درمی یومد ازم میهاش با  

شم زدم نمی داشت که آخرمعلوم بود ولی بازدست ازلجبازیش بر  

 ترکوندمش.

 

ن می یاورد دلخوری وناراحتی به زبو کیاراد که این حرفا روبا  

قدرت روی غروربا تمام حاله ای اشک توچشماش جمع شد واز  

ریخته ش کشید ازیرشدنش شد ودستی روی صورت بهم مانع سر  

  آشفته ش بود ولی احد که شاهد این حال.....وکالفه واراُف کرد..

بهش نگاه کرد. ومد همچنان توسکوتبرنمی یی ازدستش کار  

 

بازشدن درکیاراد داخل اتاق نیمه تاریک شد  اچهارصبح بودکه ب  

طرف وبدون اینکه کلید برقوبزنه دگمه های پیراهنشوبازکرد وبه  

خت درازکشید وکمی بعد بدون اینکهتخت رفت وروبه باال روی ت  

قطره اشکی  برسه  ش بهم بریزه یا صدایی ازش به گوش چهره  



م بسته ش سرازیرشد.شازگوشۀ چ  

 

  بودکه کیاراد شلوارجین وتی شرت مشکی پوشیده.ساعاتی بعد...

  ساکنان خونه پایین اومد ودوست نداشت بابی حوصله ازپله ها 

در  به طرف روبروبشه که صبحانه نخورده با اخم وحالی داغون  

ه بیرونازآشپزخانریحان سینی به دست  رفت که درهمین بین  

گفت: کیارادخان صبحانه نمی خورید؟اومد و  

 

رج شد. ریحان با کیاراد بدون اینکه جوابشوبده ازساختمان خا  

داخل سالن شد وبه طرف میزرفت.سینی صبحانه   

 کیوان واسما به دورمیزنشسته بودن.

ازخونه زد بیرون؟ بود که کیوان پرسید: کیاراد  

کیارادخان بود.: آره،ریحان   

صبحانه نخورده؟ کیوان:  

 ریحان: گفتم آقا ولی جواب نداد.

 کیوان: عیب نداره، ُدُرست میشه.

 

این داداش تواخالقش همیشه همینطوریه وهیچ وقتم درست  اسما:

 نمیشه.

 

  گذاشتن خوراکیهای صبحانهاینکه چیزی بگه بعد از ریحان بدون

که  .نیمه شب بودازسالن رفت.... بیرون ازسینی روی میزبه  



تمان شد وازپله ها باالرفت.مست داخل ساخکیاراد   

زد چند روزبه این روال گذشت وکیاراد سرصبح ازخونه می   

ازیا بعدوگهگاهی عصر خونهبیرون وآخرشب مست می یومد  

میشد... روزبعد،  توخونه دیدهظهربرای عوض کردن لباسش   

دورمیزنشسته بودن کیوان توسالن بهاحتشام وت عصربود که وق  

دای خنده هاشون به گوش می رسید.وص  

دراومد وپشت دروایستاد وگوششوبه حلیمه سینی به دست ازسالن  

باالی  دیدن اسما قصد شنیدن حرفاشون تیزکرد که کمی بعد با  

له گرفت وداخل آشپزخانه شد وسینیپله ها سریع ازجلوی درفاص  

  آشغالو می بینم  این احتشام ناراحتی گفت: وروی میزگذاشت وبا

 حالم بهم می خوره دیگه نمی تونم تحمل کنم.

: کاری ازدست ما برنمی یاد.انریح  

 حلیمه: چرا نمی یاد، به کیارادخان بگیم.

 ریحان: دیوونه شدی! می خوای ما روبی کارکنه،درضمن اون 

  دادن، ا بهماینکنن  زندگی میاده م دارن توش خونه ای که خونو

 

اشا روبه می خوای دو تا داد شمبعدمی خوای بی خانمانمون کنی 

بندازی! جون هم  

فت بالذت چی می گفت درمورد دختره.حلیمه: آخه نمی دونی کثا  

 ریحان: چی می گفت مگه؟!

 حلیمه: آقا کیوان پرسید رامش کردی،مرتیکۀ آشغال گفت هرشب 

می گفت آشغاله نزدیکی می کنه تا رامش کنه....به زوربه دختر  



کنه!اره وحشی ترش میونمی ز وفریاد می زنههرچقدرداد دختره   

   ریحان که ازشنیدن این حرفای تلخ ازناراحتی اعصابش بهم

 ریخته بود معترضانه گفت: تمومش کنه دیگه حلیمه.

 درپی اعتراضش،حلیمه گفت: فرض کن دخترخودته.

 ریحان: االن ما چیکارمی تونیم بکنیم؟

 حلیمه: مخفیانه به کیارادخان بگیم.

که شکفته بعدشم به اولین کسایی ی شا میان: می گم بین دادریحا  

چون فقط ما سه تا خونه بودیم.میکنن ما دوتاییم واسلم   

به احد بگیم اون یه کاری می کنه.حلیمه:   

 ریحان:  اگه بفهمن به احد ما گفتیم چی؟!

یکدفعه  حلیمه: اگه بفهمه، می گم من گفتم نه تویا می گیم

حرفاتونوبا احتشام شنید.ون خونه اومد کیارادخا  

 ریحان: چه فرقی می کنه.

بی  ریحان: فرقش اینه که آخرش من کارموازدست می دم،  

  به کیارادخان می گم نگه من گفتم مبعدش ...خانمان نمی شم که

اگه به ما شک کرد ما حاشا می کنیم. مکیوانآقا   

 

ازسکوتی که  وهمداشت  ریحان هم وحشت ازعاقبت گفتن حقیقت  

ببین پافشاری می کرد عذاب وجدان داشت که گفت:حاالبهش   

دته سرصبح می ره آخرشب می یه مآخه می تونی کیاراد وببینی 

ه.یاد خون  

ا خونه اومد،امیدوارم امروزعصرم بیاد.حلیمه: یکی،دوبارعصر  



 

 ولی اون روزخبری ازکیاراد نشد وساعتی بعد،احتشام به همراه 

وارماشین شد وماشین ازدروازه خارج شد.بادیگارداش س  

 

ش شد....دوروزبعد،بعدازظهرکیاراد مست داخل اتاق....شب شد.  

ودو دیدن ماشین احتشام بابودکه ماشین کیاراد ازراه رسید....   

ابرویی خم کرد کیارادش که کنارماشین وایستاده بودن بادیگارد  

ه؟!ومعترضانه گفت: این مرتیکۀ عرب اینجا چیکارمیکن  

 احد که پشت فرمان نشسته بود جوابداد: نمی دونم.

می یام.ولباساموعوض می کنم  کیاراد: من االن  

 

ان باابروهای بهم فشرده نگاهی بهکیاراد ازماشین پیاده شد وهمچن  

  ودر اون دومرد کرد وازپله ها باال رفت وداخل ساختمان شد

رده شنید اخم ککیوان وازداخل سالن می  حالیکه صدای احتشام با  

  دگمه های ازپله ها باال رفت و به محض داخل شدن به اتاقش

تلخ با لحنی که باوارد شدن ضربه ای به پشت در بازکردپیراهنشو

 گفت: بیا تو.

 

دربازشد وحلیمه داخل شد.....کیاراد نگاهی به قیافۀ وحشت زده 

 حلیمه کرد وپرسید: چیزی شده؟

 



گفت: کیارادخان من می دونم ترس  حلیمه بعدازکمی مکث با

 ستوده کجاست.

کامال به جهت حلیمه چرخید  کیاراد سریع باحالتی جاخورده

 وپرسید: کجا؟!

 حلیمه: پهلوی احتشامه.

ارآب یخ روش ریختن ازشدت کیاراد باشنیدن اسم احتشام که انگ  

  بکنه ومحکم بست وبدون اینکه سؤال دیگه ایعصبانیت درکمد

 خشمگین به حالت تهاجمی به طرف دررفت وبی توجه به حلیمه 

بیرون رفت و ازاتاقش می خواست به کیوان چیزی نگه که از  

بازکرد واسلحه شوبرداشت  و داخل اتاق کیوان شد وکشوی میز  

رفت وداخل سالن شد پایین وازاتاق خارج شد وتند،تند پله ها رو  

نهای بهم فشرده گفت: واسلحه روبه طرف احتشام گرفت وبادندا

 پاشو کثافت.

گفت: چیکارمی کنی پسر؟!کیوان با تعجب ووحشت   

 

ت غیرمنتظرۀ کیاراد اسما نشسته روی مبل حیران به این حرک  

بندازه کیاراد بدون اینکه بطرف کیوان نگاهی نگاه می کرد که  

: پاشوتا نزدمت.با لحنی تهدیدآمیزفریاد زد همچنان روبه احتشام  

 

که ازوحشت چشماش گشاد شده بود،بلند شد وترسان گفت: احتشام 

 چرا همچین می کنید؟!

 



 کیاراد: دهن کثیفتوببند وراه بیفت.

چیه؟!کیاراد اسلحه ا بلند شد وگفت: این مسخره بازی کیوان ازجاش

 روبیار پایین.

گفت: بد دورم زدی  تند وبرزخ به کیوان کردو کیاراد نگاهی

 کیوان.

: چی می گی انگارازچیزی خبرنداره، گفته کیوان به تظاهرک

 پسر؟!

 

  از احتشامو کیاراد نگاه برزخشوازکیوان گرفت واسلحه به دست

آشپزخانهوایستاده جلوی در حلیمه وریحانسالن بیرون برد.....  

اسلحه  قراردادن کیاراد باکردن که با ترس به این صحنه نگاه می  

زد وازساختمان گردنشدیش حلقه به دوربادست بعسراحتشام رو  

.بیرونش برد  

 

ردن وبه طرف کیاراد نشانه دومردسیاه پوش سریع اسلحه درآو  

ن پیاده شد.....کیاراد بایماشاز گرفتن احد با حالتی جاخورده  

تند گفت: وآوردن اسلحه روی سراحتشام بالحنی تهدیدآمیزفشار

 اسلحه ها روبیارید پایین وگرنه می زنمش .

جانش سریع به زبان عربی ازاون ازترسدرادامۀ حرفش،احتشام   

ساختمان.....کیوان واسما ازخواست اسلحه هاشونوپایین بیارن.دو  

 دراومدن.

 



ارهمینجا حلش کنیم.گفت: نکن کیاراد،بز ینگرانبا کیوان   

تهدید اسلحه به طرف  ش،احتشاموباکیاراد بی توجه به حرف  

  زده همحکم به دورگردنش حلقکه بازوشووهمچنانش بردماشین

  کرد و ماشین احتشام گرفت وشلیکاسلحه روبه طرف ود ب

وگفت: احد سوارشو.جلوی ماشینوسوراخ کرد ایالستیک چرخ  

شام سوارصندلی عقب ماشین شد وباعجله کیاراد به همراه احت

: سریع حرکت کن احد.گفت  

  درمسیر ت ازدروازه خارج کرد وشتاباناحد ماشینوبه سرع

پرسید: آخه چی شده؟!خیابان راند وحیران   

 کیاراد: سؤال نپرس فقط بروخونۀ این کثافت.

 

ده میشد احتشام که ازفشاراسلحه روی سرش بیشتروحشت ز  

بهت خواهم داد فقطان گفت: کیاراد پسر،دختره راخواست ترس  

 من را ول کن.

بهم فشرده گفت: تودهنتوببند کثافت کیاراد ازعصبانیت بادندانهای  

 

سرعت داخل شد وجلوی پله ها توقف ،ماشین بههبابازشدن درواز  

توهین و خشونت احتشاموازماشین پیاده کرد وبا .کیاراد با.کرد...  

دراتاق،احتشام  بابازشدنرامی احتشاموداخل ساختمان برد.بی احت

 وبه دنبالش کیاراد اسلحه به دست داخل شد.

 

ه کنارتخت  ُکنج زده بود ویجمع شده ستوده که عریان باپاهای   



 دستش بادستبند به پایۀ تخت بسته شده بود باچشمانی گریان

زده به طرف درنگاه کرد.وحشت  

دیدن ستوده تواون وضع که حالش خراب شده بود  کیاراد با  

 وخشمش بیشترشده بود همچنانکه اسلحه روبه طرف احتشام

داشت سریع به طرف ستوده رفت وخطاب به احتشام تند وعصبی 

ل کلید دستبند کجاست؟گفت: مرتیکه آشغا  

 احتشام بااشاره کردن به میزگفت: آنجا است.

تهدیدش کرد: تکون بخوری می زنمت کثافتبا عصبانیت کیاراد   

وعصبانی ترازقبل پرسید: به طرف میزرفت این حرفش باکیاراد 

 کدوم کشو؟

 احتشام: اولی است.

 کیاراد همچنانکه حواسش به احتشام بود که دست ازپا خطا نکنه 

با درکشوروبازکرد وکلید وبرداشت وبه طرف ستوده رفت و  

 باگذاشتن اسلحه روی تخت به زانونشست ودستبند وبازکرد که 

سریع کیاراددرفرارکنه  تشام تاخواست به طرفدرهمین بین اح  

احتشام شلیک کرد پای وبرداشت وبدون هیچ درنگی بهراسلحه   

کیاراد اسلحه به د زیاد ناله کنان روی زمین افتادواحتشام ازدر  

و تختۀ روی فدست نگاه برزخ وپرکینه شوازش گرفت وملح  

  دستش به برداشت وبه دورتن عریان ستوده پیچوند وباحلقه زدن

ازترس به خودش می لرزید،گفت: بلندشودختر.ه دوربدنش ک  

 

 



ستوده روازروی زمین بلند کرد وتوآغوشش گرفت وبه کیاراد،   

احساس خودش چسبوند وهمچنانکه لرزش وجودشوبین دستاش  

رف احتشام گرفت وبی توجه به خواهش می کرد اسلحه روبه ط  

تمام بهش گفت:تنفر که ازش می خواست اونونکشه باوالتماسش   

.توحق زندگی کردنونداری حیوون  

 کیاراد با این حرفش بی درنگ ماشه روفشرد وتیربه سرعت 

رفت.خارج شد ووسط پیشانی احتشام فرو ازلولۀ اسلحه  

صدای داخلنی بازنقش زمین شد که درهمین بین احتشام با چشما  

  برای اینکه بود که احد پشت فرمان نشستهشدن ماشین بلند شد....

  کرد. وخودشومخفیمتوجه ش نشن سریع سرشوپایین برد 

 

سلحهکه اپنجره به دومردسیاه پوش نگاهی انداخت پشت کیاراد از  

اطرافش تو نگاشو گیجیبعد با یاده شدن وماشین پبه دست از  

پاهاشونو وصدایپشت کمرشلوارش گذاشت  اسلحه روچرخوند و  

شنید که ستوده رو  میداشتن ازپله ها باال می اومدن، که به تندی  

  کرد یبه تراس رفت وازباال به پایین نگاه گرفت و شغوشتوآ

فکری ستوده رو محکم به یین تراس بدون هیچ دیدن استخرپا وبا  

  در کهاستخرپرید  ش فشرد وازپا با ستوده توآغوشش داخلخود

با اسلحه داخل شدن کیاراد مرددو همین بین درمحکم بازشد و  

باهاش داخل وشش داشت به شدت همچنانکه ستوده رومحکم تواغ

.آب استخرشد  

 



به طرف  وداخل تراس شدن واسلحه شون اون دومرد با عجله  

 استخرگرفتن وچند تا تیرروی آب خالی کردن وبعد به اتاق

بین برگشتن ویکی ازمردا باال سراحتشام رفت ومرد بعدی که   

 چارچوب دروایستاده بود تند وعصبی به زبان عربی ازش

ی احتشام اسلحه به بادیگاردا....یع به دنبالش بیاد..خواست سر  

ت سرگذاشتن سالنیازپش دست تند،تند ازپله ها پایین رفتن وبعد  

کیاراد ازساختمان بیرون رفتن ماشینبزرگ به طرف دررفتن وتا  

  بدست سریع از  دروازه خارج شد ...دومرد اسلحهبه سرعت از

وماشین شتابان ازباغ خارجین شدن سوارماش پله ها پایین رفتن و  

  حرکت کرد. به دنبال ماشین کیاراد به سرعت شد و

 

ی احتشام به ف می رفت ماشین آدمارماشین کیاراد به هرط  

 دنبالش بود که برای نیم ساعت این تعقیب وگریزطول کشید و

باالخره  دن بی وفقه،این خیابان،اون خیابان کر بعد ازسرانجام 

 کیاراد موفق شد که ماشینشوگم کنن.

 

ستوده ازحمام دراومد وبه طرف تخت شب شد.....ساعاتی بعد   

 رفت وموهای نیمه خیس شوازالی حوله درآورد ولبۀ تخت 

  تو که بی اختیاراشک نشست ونگاه غمگینشوبه زمین دوخت

چندکه این روانگاراتفاقات تلخ ووحشتناکی چشماش حلقه زد  

  سرگذاشته بود بدجوری جسم وروحشوآزرده کرده تپشروز

   چشماشوو بالش گذاشتوسرشوروستوده پاهاشوباال کشید.....بود



ش سرازیرشد.ه قطره اشکی آروم ازگوشۀ چشمبست ک  

 

د که احد ازهتل یکیاراد وایستاده باالی پله ها داشت سیگارمی کش  

 دراومد وبه طرفش رفت وگفت:کیارادخان اینجایی؟!

گفت: نمی دونم  ینگرانبا کیاراد به طرفش برگشت ودرجوابش 

 چطوری این دختره روازاین دبی خارج کنم.

 احد: یه کاریش می کنیم.

ت ورت وشناسنامه مون توخونه سام پاسپکیاراد: چیکارپسر؟! تم  

ا به کیوان میرسه.اگه بخوام قاچاقی برم سریع خبر  

 احد: آقا کیوان به کسی نمی گه!

سایۀ منو با تیرمی زنه.کیاراد: االن پاش گیره   

باشه داداشته. احد: هرچی  

امن نمی کرد.یاراد: اگه اینطوری بود این کاروبک  

 احد: ولی کمی تونمی تونه ببینه.

وبه لب گذاشت.شکیاراد درجوابش پوزخندی زد وسیگار  
مهم دامه داد: خالصه یه کاری می کنیم درپی این حرکتش،احد ا

جامونونمی دونن. اینه که  

وگفت: فقط کافیه این خبربه گوششوبه هوا داد سیگار کیاراد دود  

پیدا میکنه..ما روذاره دبی رو زیرپاش میداداش کوچیکش برسه،  

ازاحتشامه.اون بی ناموس تر  

 احد: محتشم رومی گی؟

کافیه بشنوه من فقط : آره،خون منوبه جای آب می خوره کیاراد  



بیست وچهارساعت منوپیدا می کنه.پشت این ماجرام تو  

پرسید: پس چیکارکنیم؟،احد که ازحرفای کیاراد نگران شده بود  

 کیاراد: نمی دونم.

 احد: حداقل احتشامونمی ُکشتی!

 کیاراد که توقع شنیدن چنین حرفی وازش نداشت معترضانه به 

  کارو اگه به عقب برگردم بازاین احد نگاه کرد وباناراحتی گفت:

م.، رحم به جون کثیفش نمی کنمی کنم  

ندارم،نگرانقصد بدی :واکنش تندش،احد خجل زده گفتاین با   

 تواَم کیارادخان.

نباش. کیاراد: نگران  

اخل اتاق شد ونگاهی به ستوده کردکیاراد د،بابازشدن درکمی بعد  

درحالیکه بیقرارتخت خواب بود وبرق اتاقوخاموش کرد وکه رو  

ایستاد  لبش گذاشت وپشت پنجرهروی ونگران بود دوباره سیگار  

  روبرویی که توتاریکی سوسو  وهمچنانکه به نورهای ساختمان

رکشید وساعتی روبا کلی سرهم سیگا نگاه می کرد پشت می زد،  

طرف میزرفت وته سیگارشووبعد بگذروند پشت پنجره فکرکردن  

روکاناپه نشستخاموش کرد وجاسیگاری که پرازته سیگاربود،تو  

  ریخته چنگی به موهاش زد که درهمین بین،اعصابی بهم وبا 

   وبدون اینکه تازبالش برداشت ونشسشوستوده هراسان سر

چشم  ووحشت زده به زیرپاشگه ساکت کنه ویا چیزی بحرکتی ب

 دوخت انگارکابوس دیده بود.

کدفعهسریع بلند شد وتاچند قدم بطرفش برداشت یکیاراد بادیدنش   



آرومی کیاراد بهن حرکتش با ایکه ستوده ترسیده به عقب رفت   

.گفت:نترس دختر،منم  

روشن کرد وبه چهرۀ ترسیدۀ ستوده نگاه کرد.آباژورو  کیاراد  

نکه وحشت چهره ش کمرنگ شد وبدون ایدیدن کیاراد ستوده با

رانداخت.زی اشک آلودشو به چیزی بگه نگاه  

وپرسید: خواب بد دیدی؟ۀ تخت نشست لبکیاراد روبروش   

دست پایین بود باسرازیرشدن اشکش  ستوده همچنانکه نگاش  

داد. ودرجوابش سرشوتکون لرزانشوروی گونه ش کشید  

وازسرلرزانش نگاه کرد  سش ودستایخیکیاراد به گونه های   

دستشوبه طرفش درازکرد وگفت: بیا پیش من.دلسوزی   

جاش تکون بخوره ازنزدیکی کردن بهش ستوده بدون اینکه از  

ستوده امتناع ورزید که کیاراد دستشوجلوبرد وبرخالف میل  

که کاری باهات ندارم  گفت:منبا اطمینان دستشوگرفت وبه نرمی 

.دختر  

بطرف خودش کشید وموهاشوکنارزدوکیاراد به آرومی ستوده رو  

ممالی واشکیش نگاه کرد وبا جدیت اما لحنی توچشمای معصوم  

یچکی نمی تونه تورواذیت رت هستم ه: وقتی من کناگفت وشمرده

 کنه،باشه؟

نگاهشوپایین انداخت واشک روی گونه  ستوده همچنان ساکت  

وجودشوپاک کرد.......کیاراد برای آروم کردن وحشتی که تو  

 

روتوش به دورتنش، ستوده احلقه زدن دستبود باافتاده ستوده   



  مهربانی رویگذاشت واز شانه شآغوشش کشید وسرشو رو 

ونوازش کرد.موهاش  

گرمش وازکشیده شدن دستش روی سرش ستوده ازبودن توآغوش  

کرد چشمایمی امنیت تووجودش که احساسباکمرنگ شدن ترس   

از  اشکش یکی پس هایبی اختیارقطره اشک آلودشوبست و  

گرم کیاراد وکه وبرای باردوم بوسۀشد  غلت گونه هاشدیگری   

وبدون  پیشانیش احساس کردورو نمیشد وش حسهیچ هوسی ت  

  بازوان مردونه ش بازکنه همچنان بی حرکت بیناینکه چشماشو

     موند.

متوجه شد ستوده توآغوشش  کیاراد ازسنگین شدن تنکمی بعد،  

تو زیرسرش قرارداد وهمچنانکهدستشوخوابیده که با احتیاط   

  و گذاشتوروی تخت رغوشش داشت خم شد وآروم ستوده آ

دستشو چهرۀ خفته ش که معصوم تردیده میشدبه خیره همینجور  

روشن د وازروی تخت بلند شد وآباژورو اززیرسرش بیرون کشی

 گذاشت ودوباره به طرف کاناپه رفت ونشست.

 

  در به پشتاحد بدون اینکه ضربه ای صبح شد.....ساعاتی بعد

کیارادبازشدن دردن درداخل شد ازیکدفعه بازکر یکدفعه با بزنه  

دیدن احد جلوی  کاناپه نشست وبارو سراسیمه ازخواب بلند شد و  

معترضانه گفت: ایندرباعصبانیت دستی روی صورتش کشید و  

 چه کاریه احد؟!

گفت: آقا کیوان زنگ زد وگفت  بود، هراسان احد که بدجوری  



ای احتشام ومحتشم توی راهن..آدم.سریع هتل وترک کنیم.  

کیوان ازکجا می دونه.کیاراد:   

ی زنگ زد انگارموبایلت احد: نمی دونم ولی به موبایلت خیل

 خاموشه.

 کیاراد: خودم خاموش کردم.

ی نیم ساعت دیگه حرکت می کنه احد: بعد گفت بهت بگم که کشت

 خودتوزود بهش برسون.

بیست وپنج کیاراد نگاهی به ساعت روی دیوارکرد که حدود نه و  

ازپشت شیشهوبه طرف پنجره رفت وازروکاناپه بلند شددقیقه بود   

ی احتشام  ومحتشم که درحین پیادهامبه پایین نگاه کرد وبادیدن آد  

فاصله گرفت وبا عجله شدن ازماشین بودن سریع ازجلوی پنجره  

.گفت: احد پایینن  

وبرداشت وبه طرف ستوده کهشموبایل وسوئیچ ماشینکیارادسریع   

روکه گیج ووحشتزده ازاین د،تند ستوده رفت وتن تخت بود،رو  

تخت پایین آورد وبه دنبال خودش  حرکت ناگهانیش بود ازروی  

ازپله ها پایین اما تا خواستن خارج شد کشید وبا احد ازاتاق سریع  

یکدفعه بابازشدن درهتل به عقب برگشتن وبه اتاق پهلویی که  برن

بود،رفتن. احد کرایه کرده  

اومدن وبه طرف اتاقی که ومحتشم ازپله ها باالای احتشام آدم  

شدن بازکردن وداخل درورفتن و به شدت  کیاراد گرفته بود،  

 

ه دست ستوده رومحکم تودستش داشت به همراه کیاراد همچنانک  



برداشتنرفتن وبعد از تند،تند ازپله ها پاییناحد ازاتاق دراومد که   

ایی بلند به طرف درخروجی دویدن.قدمه  

 

ازحمام یکی ازدستشویی ویکی دیگه آدمای احتشام ومحتشم   

ه زبان عربی گفتن: هیچکی نیست.که بن دراومد  

ی احتشام به طرف پنجره رفت وازپشت شیشه به یکی ازآدما  

 پایین نگاه کرد وبه زبان عربی باگفتن)پایینن(ازجلوی پنجره

 فاصله گرفت وبه دنبال بقیه اتاقوترک کرد وتند وسریع پله ها 

 روپایین رفتن وازساختمان خارج شدن وبادیدن ماشین کیاراد

 که به سرعت درحین دورشدن ازهتل بود سریع به طرف 

ن وسوارشدن که با سرعت به دنبال ماشین کیارادرفت شونماشین  

حرکت کرد.ماشینشون   

درمسیرسرعت تمام  سته بود ماشینو باکه پشت فرمان نش کیاراد  

لعنتیاگفت:خیابان می راند وازآینه نگاهی به عقب ماشین کرد و  

 پشتمونن!

پشت ماشین به شیشۀازقاب بعدازنگاهی احد به عقب برگشت و  

گفت: ،روبه کیاراد کرد وبانگرانیشینی که به دنبالشون بودما  

روقت نداریم.نیم ساعت بیشت؟!دنبالمونن،چطوری به کشتی برسیم  

وآشفته جوابداد: هیچی نمی دونم احد.کیاراد کالفه   

 ستوده که صندلی عقب ماشین نشسته بود ساکت وترسیده به اون 

شتافت و دونگاه می کرد.....ماشین کیاراد به سرعت به جلومی  

مچنان به دنبالش بود کمی بعد،احدهومحتشم ماشین آدمای احتشام   



ماشین نگاشو  ودوباره به عقبکرد  نگاهی به ساعت مچیش

 برگردوند.

این حرکتش،کیاراد پرسید: ساعت چنده احد؟ با  

 احد: بیست دقیقه به ده.

باچرخاندنومی راند یکدفعه اراد همچنانکه باسرعت تمام ماشینکی  

چندخیابان، فرمان مسیرراهشوعوض کرد وبعدازپشت سرگذاشتن  

پرسید: داری می ری بطرف بندر؟!احد با تعجب   

!؟کیاراد: کاردیگه ای میشه کرد  

ا هنورپشت مونن که!احد: این  

کیاراد: االن فقط به این فکرمی کنم به کشتی برسم بعدش یه 

 کاری می کنیم.

وازدحام بندرشدن وازشلوغیکمی بعد، ماشین ها به سرعت وارد  

کناراسکله بزرگ یماشین احتشام عقب اُفتاد.....کشتی هاجمعیت   

کشتی تا...کیاراد بعدازپشت سرگذاشتن چندشناوربودن..روی آب   

بارهای سنگین و یکدفعه باچرخاندن فرمان ماشینوازراهی که  

داخل عقب کشتی کرد وباعجله گفت: پیاده سوارکشتی می کردن 

 شواحد،دختره هم پیاده کن.

تعجب پرسید: پس توچی؟! با احد  

 کیاراد: توفقط دختره روبرسون دست خونواده ش.

حد: من اینکارونمی کنم.ا  

 کیاراد: چرا می کنی چون من می گم.

ارم.احد: من تنهات نمی ز  



ا فقط دنبال منن.کیاراد: پیاده شولعنتی، اون  

 احد: ولی....

 کیاراد ازعصبانیت باصدایی بلند گفت: احد!

زکرد......ستوده احد به اجبارازماشین پیاده شد ودرعقب ماشینوبا  

باچشمانیپیاده شد و ازماشین کرد وبعد یهنگاازپشت به کیاراد   

ودورشدن چشم دوخت انگارازاین جدایی ناگهانیغمگین به کیاراد  

وتنها پشتیبانشوداره از  کس شدهبی یه لحظه حس کردازش برای   

گاه قلبش درد گرفت واشک توچشماش حلقه زد.دست میده ناخودا  

ونگرانیش  که بطرفش نگاهی بندازه تمام حواسکیاراد بدون این   

خارج از بعدتا آدمای احتشام وازاین کشتی دورکنه که این بود   

محتشم  ای احتشام واشین ازکشتی ازآینه نگاهی به آدمکردن م  

پاشوروی یکدفعه کرد که درحین پیاده شدن ازماشین بودن و  

داد...با این   سرعت به جلوحرکت با پدال گازگذاشت وماشینو  

سوارشدن وبه دنبال ماشینشم دوباره ای احتشام ومحت،آدمکارش  

.کیاراد رفتن  

 

ل حرکت بود ستوده تنها درحالیکه کشتی درحا.....شب شد..  

کشتی وایستاده بود وسنگینی غم وکه توسینه ش  هروی عرش  

 احساس می کرد غمگین ودل شکسته به آب دریا چشم دوخته بود.

تاکسی جلوی کوچه توقف  کهد روزبعد،َدم دمای غروب بود چن  

به ستودهاحد رو...پیاده شدن واحد وبه دنبالش ستوده ازتاکسیکرد  

  فت: می تونی بری پهلوی خونواده ت .گکرد و



 

ه ورفتن به آغوش خانواده توچهرۀ نشوروهیجان برگشتن به خو  

اینکه .ستوده نگاهی به احد کرد وبدون.غمگین ستوده دیده نمیشد.  

  ازکمی وبعد وداخل کوچه شد حرکت کردچیزی بگه ازجاش 

خانه بازیکدفعه در درنگ جلوی خونه تاخواست زنگ دروبزنه  

دراومد وبادیدن که مادرش بود ساک به دست شد وزن چادری  

ازفرط خوشحالی که وناگهان ول کردساکشو شوکه شده ستوده  

د جلورفت وناباورانه با بغض گفت: توچشماش اشک جمع شده بو

خالصه اومدی!ستودۀ من   

محکم توآغوش گرم مادرانشستوده روبا این حرفش بی درنگ   

  میریخت، ابربهاراشک گرفت وهمچنانکه برپهنای صورتش مثل

دخترقشنگ من،مامان برات بمیره تاحاال کجا بودی؟! گفت:  

شانه ش ش به دورتن مادرش سرشورواحلقه زدن دست ستوده با  

ریختن ش برسه با بهمگذاشت وبدون اینکه صدایی ازش به گو  

اه دورشاهد این صحنه بود احد که ازرچهره ش اشک ریخت 

.ازجلوی کوچه رفتکمی بعد   

 

مادرستوده که اسمش ثریا بود شب شد...صدای زنگ دربلند شد.  

ازشدت با لحنی ذوق زدهوودرخونه روبازکرددراومد ازآشپزخانه  

گفت: خوش اومدید دخترم.خوشحالی که داشت،  

شد وجعبۀ شیرینی وبه دستش داد وناباورانه پرسید: سارا داخل 

 کجاست مامان؟!



کجان؟ ثریا: تواتاقشه...بچه وشوهرت  

 سارا: دارن می یان.

گذاشت یمه باز..ثریا درون..سارا به طرف اتاق رفت وداخل شد .  

  نگذشت، به آشپزخانه رفت.... کمیو با جعبۀ شیرینی تودستاش 

ش داخل شد وگفت: بچه توبغلبا  شوهرسارا که اسمش فرهاد بود

هللا.یا  

ت وگفت: خوش اومدی ثریا ازآشپزخانه دراومد وبه طرفشون رف

 پسرم،بیاین تو.

معجزه شد.فرهاد: چشماتون روشن،  

 ثریا: دلت روشن پسرم.

بود ازآغوش فرهاد ثریا دختربچه ای روکه که اسمش سوگل   

: عشق عزیزچطوره؟گرفت وبا محبتی شیرین گفت  

پرسید: بچه ها کجان؟فرهاد   

روپایین گذاشت وجوابداد: تواتاقن.ثریا،بچه   

 فرهاد: پس بااجازه.

 ثریا: بروپسرم.

  بردش،گفت: نه میدست نوه شوگرفت ودرحالیکه به آشپزخا ثریا

 بریم بهت شیرینی بدم.

 

باچشمانی و ه همراه فرهاد ازاتاق بیرون اومدکمی بعد،سارا ب  

تا دستمال کاغذی ازجعبه شیزرفت وچند گریان به طرف م  

شپزخانه رفت.بیرون کشید ودماغشو گرفت وبعد به آ  



تی کیک به دست روی مبل که پیش دسفرهاد به طرف سوگل   

وگفت: کیک می خوری دخترم.نشسته بود،رفت   

ثریا درحین آشپزی بود که نگاهی به صورت خیس سارا کرد 

 وآهی کشید وپرسید: دیدیش؟

ک ی مامان اصال" حرف نمی زنه فقط اشولسارا جوابداد: آره   

؟!ه؟!دختره افسرد شدهه،چرااینطوری شده ستودمی ریز  

   نمغصه گفت:م ثریا دست ازآشپزی کشید وروبه ساراکرد وبا

انگاری فقط گریه می کنهازش سؤال می کنم چی شده دخترم   

 دوست نداره درموردش حرفی بزنه...نمی دونم چیکاربادسته گلم 

نبود. اینطوری پژمرده شده،ستودۀ من اینطوریکردن که   

 ثریاباگفتن این حرفا ازشدت ناراحتی اشک توچشماش جمع شد 

  که وسارابرای آرام کردنش گفت: خوب میشه مامان،مهم اینه

.اینجاست پهلوی ما  

: آره مهم اینه که دخترم گونه شوپاک کرد وگفتشک روثریا ا

 پهلومه.

 سارا: راستی بابانادرکجاست؟

بابات کم داشتم یه چیزاییامشب خاله وعمه ت می یان اینجا ثریا:  

پیداش  م دخترمگفت، به همه تلفن زدموق زیاد ذرفته بخره.....از

  شده!

 

 سارا: بابا دیدش چیکارکرد؟!

کشید.... شت َپردرمی یاورد فقط بوش میثریا: ازخوشحالی دا  



نذرمو باید بشه شده یهو پیداشدخترم که یکدفعه گم  همعجزه شد  

ارم.بز  

 

 ساعتی بعد،خونه شلوغ ازسروصدا شد....ساعت ازنیمه شب 

ناراحتی درحین  .ثریا با...گذشته بود ومهمانها رفته بودن...  

ای کثیف شام بود که نادرداخل آشپزخانه شد وبه شستن ظرف  

گفت: آشغاال ۀ زباله رفت که وسط آشپزخانه بود وطرف کیس  

 رودارم می ذارم بیرون.

              جوابداد: بذار.ثریا با سردی 

اونوول کن حرف  نادرنگاهی به قیافۀ درهم ثریا کرد وگفت: زن

.هیه چیزی برای خودش گفت  

 ثریا بطرفش برگشت ومعترضانه گفت: خواهرت به جای اینکه 

ببرمعاینه حتما"د بهم دلگرمی بده،بهم تبریک بگه،میگه دخترتوبیا  

چی می گه! بعد می گه ن دختره یا نه...آخه ببین بهم یببینکنن تا  

کلمه حرف نمی زنهدختره یه بروشکایت کن، ازکی شکایت کنم!  

زکجا پیدا کنیم؟! فقط بگه،اون ازخدا بی خبرا رواگیرمم اصال" 

 این وسط ستوده م اذیت میشه.

طرف پایین قوس خورده نادرکه ازناراحتی انتهای ابروهاش به 

گفت: خودتوناراحت نکن زن. بود به آرومی  

مثل یه تیکه گوشت افتاده خیلی خرابه  : ببین نادرحال ستودهثریا  

  وقت چنین کاری نمیکنممن توی این وضعیت هیچ..گوشۀ اتاق...

موتا آخرعمرپهلوی خودم نگه دارم برامم اصال" می خوام دختر  



خداروشکردوستش پیدا نشده نادر!باید هنوزنه،مهم نیست دختره یا  

 کنیم دخترمون سالم برگشته.

 نادر: باشه زن من که چیزی نگفتم.

وشیرآبوباز دثریا همچنان ناراحت ودلخورروشوازش برگردون  

وکنایه نیش هیچی نشده شروع کردن با ُغرُغرکنان گفت:کرد و  

 حرف زدن.

  واز نادربدون اینکه چیزدیگه ای بگه کیسۀ زباله روبرداشت

ت.آشپزخانه بیرون رف  

 

  ازسرو نذری گذاشت وحیاط شلوغثریا دیگ آش چند روزبعد،

جمعیت بود که کمی نگذشت،ستوده درحالیکه حوصلۀصدای   

ونداشت ازروی ایوان بلند شد وبه اتاقش رفت.رشلوغی موندن تو  

 

داخل اتاق شد وگفت:مهمان نمی شب شد،مائده با دوکاسه آش 

 خوای؟

فقط نگاشبدون اینکه چیزی بگه  ه بودتخت نشستستوده که رو  

  تخت ..مائده یه کاسه آش به دستش داد وروبروش لبۀ..د...کر

 نشست وگفت: دخترما امروزحالش خوبه؟

 

شقوبرداشت ودرجوابش سری تکون داد.ستوده قا  

: جای حوری اشق آش توی دهنش گذاشت وگفتمائده یه ق  

پیدابشه.خالیه،اونم آش خیلی دوست داشت....امیدوارم اونم   



ادانگاربا دیدن کاسۀ آش به یاد کیاررفته بود فکرستوده غمگین تو  

جمع شدن سرشوبلند کنه بابدون اینکه افتاده بود که با این حرفش   

ازچشمش روگونه ش ریخت که اشک توچشماش،قطره اشکی   

ست ازخوردن برداشت وبادیدن اشک روگونه ش د مائده با  

  

میشه. یگه ستوده،حال منم بدناراحتی گفت: لینطوری نکن د  

 

. کشید گونۀ خیسشن اینکه چشماشوبلند کنه دستی روستوده بدو  

دلسوزانهمائده کمی جلورفت ودستشوروی دست ستوده گذاشت و  

تی.ه : هرچی بود تموم شد، االن پیش خونوادگفت  

ه روکه همچنان ساکت می دید مائده بعدازگفتن این حرفاش،ستود  

  بخوای ماتم زده اینطوریمن حرف بزن حداقل با :التماس گفتبا

ُکنج کنی هیچ وقت حالت خوب نمیشه.شه یه گو  

 ستوده باسرازیرشدن دومین قطره اشکش روی گونه ش،بغض 

خرابه. خیلی حالمگفت:اردنیاش به آخررسیده با اندوه کرده که انگ  

آشوگذاشت وکاسه  وحرف پردردستودهمائده با دیدن حال داغون    

گرفت و ش،ستوده روبه آغوشه دورگردنش بالقه زدن دستباح  

 غمگین گفت: الهی بمیرم برات،اینطوری نگو!

 

 روزها وهفته ها وماهها گذشت ولی ستوده همچنان گوشه گیروکم

غم روی حرف بود وبیشتراوقات تواتاقش می موند وهمیشه سایۀ  

ش دیده میشد واین طوالنی شدن افسردگیش باعث چهره شونگا  



یه مدت ستوده ان شده بود که برای رفع این مشکلنگرانی اطرافی  

روپهلوی روانشناس ُبردن.   

 

جلوی کوچه نگه داشت......سارا چند هفته بعد...فرهاد ماشین و  

 روبه فرهاد گفت:فرهاد شب زود بیا دنبالم.

 سارا بعدازاین حرفش درحالیکه سوگل وتوبغل داشت ازماشین 

وجلوی دروایستاد وزنگ دروفشرد.دپیاده شدوداخل کوچه ش  

وازآغوشش پایین بازشد وساراداخل شد وسوگل در کمی نگذشت،  

درآورد وآورد وبه دنبالش به طرف پله ها رفت وکفش سوگل و  

 گفت: بروباال.

ازپله ها باال رفت ودروبازکرد وبه محض داخل شدن  سوگل  

 باصدای شیرین کودکانه ش گفت: مادرجون ما اومدیم.

شوروی مبل شد وکیف درآوردن کفشاش داخل سالناز بعد سارا  

  گفت: مامانشو برداشت وروپوششودرآورد ویروسر گذاشت و

 کجایی؟

.: ما آشپزخونه ایمشپزخانه بلند شدثریا ازآ صدای  

اتاقشه؟توبه دنبال صداش،سارابه آشپزخانه رفت وپرسید: ستوده   

 

دوباره اومد دنبالش  مائدهالتی به سوگل داد وجوابداد: نه ،ثریا شک

با خودش برد بیرون.وستوده رو  

سوگل به طرف مادرش رفت وشکالتوبطرفش برد وگفت: مامان 

 اینوواسم بازکن.



اطرافو  همین پارک  :اراشکالتو ازدستش گرفت وروبه ثریا گفتس

 می گی دیگه؟

ثریا: آره رفتن اونجا یه کم بشینن....می دونیکه ستوده االن دیگه 

وسروصدا رونداره. حوصلۀ شلوغی  

 سارا: می دونم،دکترش به کجا رسید؟

: فعال" می برمش.ثریا آهی کشید وبا غصه گفت  

  بیار دچند جلسه بیشترنگذشته،یاسارا: ناراحت نباش،خوب میشه 

 اوایلوکه اصال" حرف نمی زد االن یه کم بهترشده.

التوازپوستش درآورد وبه سوگل داد.سارا شک  

 

ستوده ومائده داخل کوچه شدن.ه کروب بود دم دمای غ  

مائده به عقب برگشت ونگاهی به سرکوچه کرد وگفت: نمی دونم 

 این پسره اینجا چی می خواد؟

:ده نگاه کرد که مائده بازگفتستوده بدون اینکه چیزی بگه به مائ  

  تون دیدم   م داشتم می اومدم خونه تون،سرکوچهآخه دوروزپیش

  !زدکه ته کوچه روداشت دید می 

 

وبه عقب ستوده یه لحظه تو فکرش کیاراد اومد پی این حرفشدر  

کرد ولیکه سرکوچه وایستاده بود، نگاه  یبرگشت وبه پسرجوان  

   ش براش آشنا بود روشوازش کیاراد نبود ودرحالیکه چهره

  به عقب  به جلوبرنداشته بود که دوباره وچند قدمی دبرگردون

ستوده بدون اینکه کرد....پسره نبود وبه سرکوچه نگاه برگشت و  



به سرکوچه ه با برداشتن قدمایی بلند خودشوجواب مائده روبد  

وتازه ازپشت  رونگاشوچرخونددوطرف پیاده وسریع تو رسوند

 پسره رودید که داشت ازکوچه دورمیشد.

 ستوده تند،تند به دنبالش دوید وبا رسیدن بهش گفت: احد.

تاد وبه عقب برگشت وتوچشمای احد سرجاش وایسدرپی صداش   

ذهنش  قرارستوه نگاه کرد که انگاربا دیدنش پرازسؤال تویبی  

 شکل گرفته بود.

 احد به تظاهرگفت: تصادفا" ازاینجا داشتم رد میشدم.

باتردید  کیاراد بود بی توجه به حرفشمام فکروذهنش ستوده که ت

 پرسید: کیاراد؟

.احد درجملۀ کوتاه جوابداد: حالش خوبه  

 ستوده: االن کجاست؟

دیگه دبی زندگی نمی کنه. ازاون ماجرا احد: بعد  

 ستوده: کجا زندگی می کنه؟

 احد: یه جایی غیرازُدبی.

شت محل زندگی داازجوابهای سرباالی احد که انگاردوست ن  

ناراحتیدلخوری و چهرۀ ستوده غمگین شد وباکیاراد وبهش بگه   

که خطری واسش ندارم.من گفت: چرا اینطوری جوابمومی دی!   

: نمی خوام دوباره براش اتفاق بدی بیفته.احد با کنایه گفت  

 ستوده که متوجۀ منظورش شده بود بدون اینکه چیزی بگه بادلی 

 شکسته بغض کرده توچشمای حق به جانب احد نگاه کرد.

بدون اینکه حرفی بزنه روشوازش  احدمدرپی سکوت تلخش   



وایستاده سرجاش.....ستوده که وبه جلو حرکت کرد دبرگردون  

  توگلوش، با غصه به دورشدن احد نگاه می کرد ازفشاربغض 

دلتنگیش بیشتر دیدن احد اشک توی چشماش جمع شد انگاربا  

،غلت کی که وصف حال برهم ریخته ش بودره اششده بود وقط

 گونه ش شد.

می کرد  شوننگاه وچه وایستاده بود وازراه دوره سرکمائده ک

 ازجاش حرکت کرد وبه طرف ستوده رفت.

 

پاهای جمع شده  باگذشته بود وستوده  شب شد،ساعت ازنیمه شب  

  ازحیاط کهن ده بود وبه صدای باروبه پهلو روی تخت درازکشی

شش اش ازگوشۀ چشماش سرازیربالشنیده میشد،گوش میداد واشک

کشید.میشد که دماغشوباال   

 

ثریا که نشسته روی ایوان بلند شد چند روزبعد،صدای زنگ در  

  پله هاردن سبزی بود ازسرجاش بلند شد وازدرحین پاک ک

رفت وازصدای زنگ درکه پشت سرهم زده میشد،گفت: پایین 

 دارم می یام.

.پسربچه ای که برای محلهثریا به طرف دررفت ودروبازکرد....  

سراسیمه شون بود وهراسان به نظرمی رسید بدون مقدمه چینی  

یکدفعه قلبش گرفت واُفتاد گفت: ثریا خانوم،آقا نادروسط راه  

 روی زمین.

وارفته گفت: کجا؟!با حالتی ثریا باشنیدن این خبرناگهانی وتلخ   



 پسربچه: دنبال من بیاد بهتون نشون بدم.

 ثریا: صبرکن چادرموبردارم.

   وکمی ورنگ پریده سریع داخل ساختمان شدثریا دستپاچه 

وپوشید وبه ربه سردراومدوباگیجی تند،تند دمپایی شچاد نگذشت،  

 طرف دردوید وازحیاط بیرون رفت ودرومحکم ازپشت سربست.

 

  روزبعد،پرچم سیاه باالی درنصب شده بود واعالمیه فوت نادر،

داخل خونهوصدای خواندن قرآن ازپدرخونواده روی دردیده میشد  

مدردی کردن باخانوادۀ به گوش می رسید وبرای تسلیت گفتن وه  

داخل خونه میشدن. پوشش سیاه امیل وهمسایه وآشنا بافداغدار،  

 

زندگیشون پهن کرده روی انگارغم وغصه مثل چادرسیاه خودشو  

گذشت اما اومدن روزسوم وهفتم ای ناباوروتلخ بابود واین روز  

چشماشون گریاناغدارهمچنان درغم ازدست رفته شون خانوادۀ د  

وماهها،یه سال   بود که باگذرشب وروزوهفته ها ودلشون خون  

 گذشت.

 

که وسط هفته،روزسه شنبه بودوآسمان ابری درحین باریدن بود  

که تلفن بلند شدوثریا تسبیح به دست باچادرنمازیصدای زنگ   

 به سرداشت ازاتاق بیرون اومد وچشماشم قرمزازگریه بود که 

 گوشی وبرداشت وبا صدایی گرفته گفت: الو

گفت: مامان منم.سارا که پشت تلفن بود،  



 ثریا: سارا تویی؟

 سارا: آره منم....صدات گرفته؟

: داشتم تسبیح برای گوشی به دست روی مبل نشست وگفتثریا 

دم.بابات می ز  

 سارا: خدا قبول کنه....ستوده خوبه؟

 ثریا: بد نیست.

 سارا: االن کجاست؟

 ثریا: توی اتاقشه، چی بود مگه؟

ی، موضوعوبهش گفتی؟سارا: هیچ  

 ثریا: کدوم موضوعو؟

 

دیگه !استگاروسارا: موضوعه خو  

 ثریا: نه هنوز.

ی بیان.  سارا: بگودیگه مامان،امروزبهم زنگ زدن پرسیدن ک 

نمیشه. یثریا: ولی شرایط َمرد  یه طوریه....من دلم راض  

ولی مادرمن شرایط خواهرمنم یه طوریه، سارا: منم همینطور 

تاآخرعمرش تنها نمونه مجبوره.برای اینکه   

: ببینم چی میشه.ثریا آهی ازغصه کشید وگفت  

 سارا: پس بهم خبربده.

.ثریا: باشه  

 سارا: اینقدرم گریه نکن مریض میشی.

،کاری نداری؟ثریا: باشه  



 سارا: نه قربونت برم ....آهان داشت یادم می رفت!

 ثریا: چی رودختر؟

استراحت می خوایم بریم ویالی سارا: آخراین هفته برای کمی 

 دوست فرهاد که پارسال رفته بودیم.

 ثریا: شما برید ما نمی یایم.

ام بیان....مامان وخواهرشم اینسارا: فرهاد خودش گفت مامان 

بیاید یه ذره حال وهواتون عوض بشه.هستن،  

 ثریا: تا اون موقع حرف می زنیم.

چادروو تسبیح شوزدلفنوگذاشت وباقیماندۀ گوشی تثریا کمی بعد،  

ستوده رو نه ش انداخت وازروی مبل بلند شد....دراتاقروی شو  

 

 بازکرد وداخل شد وگفت: دخترم چیکارمی کنه؟

ستوده که لبۀ پنجره نشسته بود وداشت به بارش باران نگاه می 

رد به طرف ثریا برگشت وگفت: هیچی.ک  

وگرفتۀ ستوده نگاه کرد ثریا لبۀ تخت نشست وبه چهرۀ غمگین   

بیامرزتش،معلومخدا...: بابات که ما روتنها گذاشت ورفت..وگفت  

   می خوام وقتی که مرگ می یاد سراغممنم تا کی زنده م،نیست 

فکرم پهلوی تو نباشه.سرموراحت بذارم روی زمین ودل و  

بااندوه مادرش نگاه می کرد ستوده همچنانکه توچشمای غم زدۀ 

ی خوام تورودیگه ازم نگیره.خدا مگفت: از  

ولی توازدواج کنی خیال من ریا: تا کی قربونت برم،مرگ حق  ث  

می کنم راحت میشه وهرموقع وقت رفتنم شد پاهاموراحت دراز  



 ستوده: اینوازمن نخواه مامان.

 ثریا: چرا؟

 ستوده: نمی دونم.

تا کی می خوای اینطوری زندگی کنی؟ثریا:   

تش نگاهغمگینشوپایین انداخت وبه دستبند توی دسستوده چشمای   

پایین وکرد وبی اختیارباجمع شدن اشک توچشماش با صدایی   

: نمی دونم.گفت بغض آلود  

....لرزش صداش شده بود،گفت: منونگاه ببینم ثریا که متوجۀ  

 ستوده با تواَم دختر،منونگاه.

 

  دستشو سرازیرشدن اشکهاش سرشوبلند کنه باستوده بدون اینکه 

  مادرانش ثریا که با دیدن این حالش،دل.....روی گونه ش کشید..

وسرشو  تخت بلند شد وبه طرف ستوده رفتدرد گرفته بود ازرو  

گفت:تا من زنده م  ناراحتیوباباال کشیدوصورت خیسشوپاک کرد  

  نداری مجبورکنه کاری رو که دوست رو هیچکی حق نداره تو

  ازت کردم تو هم جوابتو دادی این سؤالانجام بدی، منم فقط یه 

 دیگه گریه کردن نداره که.

ورتمچنانکه برپهنای صوده بدون اینکه چیزدیگه ای بگه هست  

توآغوش که ثریا با محبت اونو اشک می ریخت فقط نگاش کرد  

قربون چشمای ش گرفت وبا لحنی مهربون گفت: گرم مادران

.نخوشگلت برم اینطوری نک  

 



  شدن. روزبعد،دوماشین بعدازخارج شدن ازشهروارد جادهچند 

  آهنگ ستوده کنارمادرش،صندلی عقب ماشین نشسته بود وبه

 مالیم وگوش نوازسپیده که فضای ماشینوُپرکرده بود،گوش میداد 

بود درحالیکه شوازپشت شیشۀ پنجره به بیرون دوختهوتوفکرنگا  

 جور ولی یهترانۀ شعرصحبت ازعشق ودوست داشتن می کرد 

میشد. دلتنگی توش احساسوغم   

 

 

           یه باَرم بیا وبه من فکرکن 

 

 به من که یه عمره گرفتارتم

 

   وبهم ریختم  زمین وزمان

 

 که ثابت کنم زیرآوارتم

 

                           بی قرارت بشمبه من حق بده 

 

             قراره توروبازعاشق کنم    

 

بخندی برای منوقراره   

 



              ق کنمد توقراره با یه اخم 

 

         برام اززمستون بگی اخم کنم                         

 

گرمای عشقت تنم داغ شهبا  

 

              سربوسه ها شرط بندی کنی                     

 

اقتم طاق شهترکنی طتا لب   

 

             رسم                 همین روزا بازم به تومی

 

روزی که بازوابسته شییاد م  

 

               ازهرکی به جزتوخسته شم                   

 

به جزمن دیگه خسته شیازهرکی   

 

     توچشمات می خوام غرق شم روزوشب              

 

  توتنفس کنم زنده شمهوا

 



                 به حدی اسیرم کنی توچشمات             

 

شم هتواززمین وزمان کندبا   

 

                 م توحجم خودم               بپوسنباشی 

 

بی تونابود شمام توتنهایی  

 

           حصاری بکش ازخودت دورمن          

 

تویه عمرمحدودشممی خوام به   

 

 

ازپشت سرگذاشتن طول جاده وارد ویال شدن که  ماشینها بعد  

 روبروی دریا بود.....ساعاتی بعد،دم دمای غروب بود وصدای

درساختمان که آهنگ و شلوغی ازداخل ویال به گوش می رسید   

وده شال به سر و روپوش پوشیده که دگمه های ستبازشد و  

رارازاین بازبود ازساختمان دراومد وبرای ف نیروپوشش تا پای  

  داخل جیب اشوسروصدا ازویال خارج شد ودست شلوغی و

جلوی ساحلروپوشش انداخت وقدم زنان به خلوت دریا پناه ُبرد و  

صدای  دلتنگی به انتهای دریا چشم دوخت وبه دریا وایستاد وبا  

سرشوبه داد که کمی نگذشت ازسنگینی نگاه  دریا گوش امواج  



بخاطر که یجوانبادیدن پسروازراه نچندان دور دپهلوبرگردون  

  دشوبرگردونهره ش خوب دیده نمیشد نگاه بود چگذاشتکه  کالهی

هیکلش و فرم ولی یه ثانیه نشد دوباره بطرفش نگاه کرد انگار  

یهوقلبش ریخت طرزوایستادنش،اونوبه یاد کیاراد انداخته بود،  

  درآوردن با برای اطمینان یافتن به شکشوبعدازکمی نگاه بهش 

 دستاش ازجیب روپوشش ازجاش حرکت کرد وبه طرفش رفت 

زیرکاله دید که ازکیاراد وچهرۀ تازه نزدیک شدن بهش  وبا  

 مستقیم بهش چشم دوخته بود...ستوده که قلبش تند تند میزد 

 ناباورانه با جمع شدن اشک توچشماش یکدفعه بطرفش دوید

 و باقرارگرفتن جلوش بدون اینکه چیزی بگه روی پاهاش بلند

حکم توآغوشششد وبا انداختن دستاش به دورگردنش کیاراد وم  

 گرفت وازروی دلتنگی اونو به خودش چسبوند وباسرازیرشدن

روی گونه هاش آروم گردنشو بوسید. اشکاش  

 

  دستاشو س کردن بوسۀ گرم ستوده روی گردنشکیاراد با احسا

  خودش وستوده روتوآغوشش گرفت وبهجیب شلوارش درآورداز

با خودم توروشش ُبرد ونجواکنان گفت: اومدم شوکنارگوفشرد ولب

 ببرم.

   

 

 پایان
 



  ممنون از اینکه برای خوندن رمانم وقت گذاشتیددوستان عزیز

آدرس مراجعه کنید. این برای بیان نظراتتون می تونید به  

   

parvinkp1980 : اینستاگرام                                           

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


