
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 بعد از تورمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتینویسنده: 

 غمگین.عاشقانهژانر: 

 nafis mehrsan طراح جلد:

 Roya_77ام تایید کننده رمان : ن

 /http://forum.negahdl.com/threads/171617منبع نگارش: 

 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

 سایت محفوظ است.

 

http://forum.negahdl.com/threads/171617/
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 خالصه :

 

 هدختر داستانمون،یه روانشناسه..یه دختر عاقل که مثل خیلی ها دل میبنده،عاشق میشه و ازدواج میکنه اما...وقتی ب

خودش میاد که میبینه با یه بچه تنها مونده!...وقتی که یه دختر شکسته و پریشونه که فقط یه مشت قرص میتونن 

 .آرومش کنن!...رها میشه،بدون هیچ جوابی یا توضیحی از جانب شریک زندگیش

 ....همه چیز به نظر مرموز میاد...ماجرایی پر از عالمت سوال

 آیا نیکی آروم میشه!؟

 ونه یه زندگی جدید رو شروع کنه!؟آیا میت

 ...داستان از اینجا شروع میشه اما....قراره اتفاق هایی بیوفته که اصال قابل پیش بینی نیستند

 .بعد از تو ، باز هم تو...پایان خوش
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 ...به نام یاورم

 بعد از تو...!؟

 ...آری

 بعد از تو من تنها شدم

 بعد از تو من رها شدم

 شدمبعد از تو من ترد 

 بعد از تو من شکستم

 بعد از تو من خرد شدم

 ...بعد از تو خیلی اتفاق ها افتاد

 و تو کجا بودی تا ببینی چه بر سرم آمد...؟

 !با همه قدرتم ملحفه رو تو چنگم گرفتم و جیغ زدم:عزیز

 .میانعزیز با چادرش عرق روی پیشونیم رو گرفت و گفت:جانه عزیز؟..دورت بگردم مادر آروم باش االن 

 .با درد به زور از الی دندونهای کلید شده ام گفتم:عزیز دیگه نمیتونم تحمل کنم تو رو خدا یه کاری کن

 .عزیز:قربونت برم دخترم،تحمل کن..یکم دیگه که شیر پسرت رو تو بغ*لت گرفتی تمام دردهات از یادت میره

 .با ناله سرم رو کوبیدم به تخت و بلند بلند گریه کردم

 .ر به خودم می پیچیدم و نفسهام کند شده بودمثل ما

 .حس میکردم عضالت بدنم از درد دارن کش میان...حاال واقعا معنی درد زایمان رو میفهمیدم

 .بدنم خیس عرق بود و داشتم جون می دادم

 «نفس عمیق بکش دخترم»عزیز هم تو صورتم فوت میکرد و تکرار میکرد

خودمون رو به بیمارستان رسونده بودیم و من روی تخت با بدنی ُگر گرفته میلرزیدم  نمیدونم چقدر از زمانی که به سختی

 .گذشته بود

 .اما باالخره چند تا پرستار خودشون رو رسوندن باالی سرم و برای عمل آماده ام کردن

 .دم در عزیز دستم رو فشرد و گفت:دخترکم قوی باش...تو و بچه ات سالم از این در میاین بیرون

 .که دیگه انگار داشتم از هوش میرفتم ولی به زور زمزمه کردم:عزیز..اگه..بر..نگشتم..تو رو خدا..مواظبش..باش من

 .عزیز:این حرفا چیه دختر...زبونت رو گاز بگیر..ایشاال که سالمت میای بیرون و خودت مواظب بچه اتی

 .اتاق عمل شدمحرکت تخت اجازه صحبت بیشتر رو بهمون نداد و من حاله زاری وارد 

***  

 .با سوزش شکمم،آروم چشمهام رو باز کردم

 .گنگ و خمار اطرافم رو نگاه کردم..توی یه اتاق بودم..بوی بتادین پیچیده بود تو دماغم

 .حالم بهم میخورد و دردم هر لحظه بیشتر می شد
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 .کرد،فشارش دادمکسی پیشم نبود...آروم دست چپم رو به ُسر دادم باال...انگشتم یه دکمه رو لمس 

 .با حالت تهوع زیادی منتظر بودم بیان تو اتاق...هر لحظه ممکن بود بیارم باال

 .قیافم درهم شده بود...دستم رو گذاشتم روی دهنم و سرمو بلند کردم که در باز شد

 .عزیز همراه یه پرستار وارد شد

 عزیز:وای خدا مرگم بده...چت شده دخترم؟

 .لم بهم میخورهبه زور گفتم:نمیدونم،حا

 .دستمو دور دادم:االن میارم باال یه چیزی بهم بدید

 .پرستار سریع یه سطل بهم داد که با قرار گرفتن سرم باالش،تمام محتویات معدم که هیچی جز اسید نبود رو باال اوردم

 .عزیز با نگرانی و بغض گفت:خدایا خودت کمک کن

 .ت..حالت تهوع از عوارض بیهوشیهپرستار:خواهش میکنم نگران نباشید چیزی نیس

 .بعد رو کرد به من:شما خیلی ضعیف شدین...باید خودتون رو تقویت میکردین

 .عزیز:هی بهش میگم ولی کو گوشه شنوا...نگاه کن تو رو خدا...رنگ به رو نداری دختر

 .حالم بهم میخوردبی حال دراز شدم روی تخت...از بوی خاص بیمارستان و حتی جایی که روش خوابیده بودم 

 آروم به پرستار گفتم:کی مرخص میشم؟

 .پرستار لبخندی زد:اجازه بدین دکتر هم معاینه اتون کنه...زخم هاتون تازه اس،باید استراحت کنید

 .اَه..میدونستم اینا رو میگه...اخمی نشست روی پیشونیم

 !..نگرانی گرفتولی با به یاد اوردن دلیل اینجا بودنم،قلبم رو هیجان و صورتم رو 

 !تند گفتم:بچه ام بچه ام

 به عزیز نگاه کردم:عزیزجون پسرم کجاست؟

 .پرستار:آروم باشید لطفا...بخیه هاتون باز میشه

 .عزیز شونه هام رو گرفت و خوابوندم روی تخت و گفت:بخواب دخترم...نگران هم نباش

 .خندید:حال پسرت خوبه خوبه...سالمت و تپل

 .و چشمهام،لبخندی نشست روی لبمدر کنار نگرانیه ت

 .گفتم:میخوام ببینمش

 .عزیز خم شد تو صورتم و چشم راستم رو ب*و*سید

 .عزیز:قربونه چشمای دریاییت،باشه االن میرم میگم بیارنش...تو هم بمون تا دکتر بیاد

 .بی حرف تو جام دراز شدم و منتظر موندم

 .اشتمحس عجیبی داشتم از فکر کردن بهش...شور عجیبی د

 .دستهامو مشت کردم...خدایا این یکی رو برام نگه دار...بذار با امید به اون،بخاطر اون ادامه بدم
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 .نمیدونم چقدر گذشت که با صدای در به خودم اومدم

تند به در نگاه کردم...عزیز بود که با موجود کوچولویی به ب*غ*ل که توی یه پتوی سفید پیچیده شده بود،لبخند زنون به 

 .رفم می اومدط

 .عزیز:ببین کی اومده مامانی؟..یه تازه وارده تو دل برو...الهی که قدمش خیر باشه این عروسک

 .با هیجان ولی آروم خودم رو ُسر دادم عقب و نشستم:بدش به من عزیز

 .عزیز:برو ببینم کوچولو که مامانت دل تو دلش نیست

 .به صورتش نگاه کردم آروم گذاشتش تو ب*غ*لم...دستهامو دورش پیچیدم و

خیلی زود بغضم خودشو نشون داد...یه صورت گرد و سفید...با وجود نوزاد بودنش لپ های کوچولویی داشت که دلم 

 .براشون ضعف رفت

 .دماغه خیلی خیلی کوچولویی و ل*ب*هایی که به سختی به یه بند انگشت میرسیدن

 ...یعنی من واقعا مادر شدم؟...این پسره منه؟بنظر می اومد خوابه...با حاله عجیبی نگاهش میکردم

 .دستمو گذاشتم روی دهنم و آروم اشک ریختم...باورم نمی شد...باوره داشتن همچین هدیه ی زیبایی برام سخت بود

 عزیز:میبینی نیکی؟..خدا همه ی درهاشو باهم نمی بنده...خوشگله مگه نه؟

 .و سرمو گرفت تو ب*غ*لشبا اشک تند تند سرمو تکون دادم که عزیز خندید 

 .لبخند آرومی زدم و با صدای گرفته ای گفتم:کاش چشماشو باز کنه

 .عزیز با شوق گفت:باز کرد دخترم،فقط یک لحظه وقتی تو ب*غ*لم بود...وای نبودی که ببینی چه چشمای قشنگی داره

 .م کنه...اینطوری حس میکنم ازم دورهبا خوشحالی و صورت خیسم نگاهش کردم:واقعا؟..چه شکلیه؟..من دوست دارم نگاه

 .عزیز دست کشید به چشمهام:مثل چشمای خودته...آبی های خودت رو به ارث برده

چند ضربه آروم به شونه ام زد:دیگه از این فکرها نکن...حاال از اون نزدیکتر به تو کسی وجود نداره...اون از پاره تنته و 

 .ودتتو باید خوب مراقبش باشی..هم اون،هم خ

 .صورتم رو ب*و*سید:مادر شدنت مبارک عزیزکم..نمونه باش..میدونم که میتونی از پسش بربیای

 لبخندی بهش زدم و به پسرم نگاه کردم..حاال اسمت رو چی بذارم خوشگله من؟

 .گرم تو ب*غ*لم فشردمش...شاهزاده سرزمین قلبم

 ..در اتاق باز شد و این بار دکتر داخل شد

 .که حالتون بهتره دکتر:خب،میبینم

 .عزیز:همینطوره...به امید خدا سر پا هم میشه

 .دکتر:حتما...ولی مادربزرگت رو خیلی ترسوندی ها خانوم خانوما

 .از اونجایی که نسبتا دکتر سن باالیی بود چیزی بهش نگفتم

 .رو به عزیز گفتم:مگه چی شده بود عزیز؟..من فقط حالم بهم خورد

 ..نگاهش عجیب بود..یه جور ترس توش بود...اما چرا؟عزیز نگاهم..خیره خیره
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 !دکتر:باید بگم که خدا کمکت کرد دخترم..راستش..نزدیک بود از دستت بدیم

 با تعجب نگاهش کردم...یعنی چی..!؟

 .دکتر لبخند نیم بندی زد:خون ریزیه شدید..باید خودت رو تقویت کنی،برای شیر دادن به بچه ات هم الزمه

 .منظورش رو فهمیدم..سری ناموزون تکون دادماوه..حاال 

 .یعنی نزدیک بود بمیرم؟...برای خودم نترسیدم،چون اگه می مردم رها میشدم

 از این زندگی خالص میشدم اما...پس پسرم چی؟..چی به سر اون می اومد؟

 .نفسم رو با آه بیرون دادم...یهو یه چیزی یادم افتاد

 ه میتونم قرص هام رو...مصرف کنم؟رو به دکتر پرسیدم:دکتر..من دیگ

 دکتر:قرص؟

 .گفتم:بله...تو پرونده ام بود که چی هستن و علتش

 ..دکتر:آه بله..یادم اومد

 .لبخندی زد:خب وقتی کامال از حالت مطمئن شدی میتونی استفاده کنی

 .چند لحظه نگاهش کردم..بعد سرم رو انداختم پایین

 !..از دارمزمزمه کردم:ولی من به شدت بهشون نی

 عزیز:دکتر، دخترم کی مرخص میشه؟

 .دکتر:ان شاء ا...فردا صبح

 .این رو که گفت،ازش تشکر کردیم و رفت

 .یهو فرشته ی توی ب*غ*لم صدایی از خودش در اورد!...با لبخند نگاهش کردم و تکونش دادم

 .صورتش رو با بند انگشتم نوازش دادم...حتما اونم اینجا راحت نیست

 !..ریم خونه پسرم..پیش به سوی یه زندگی جدیدفردا می

***  

 .با کمک عزیز روی تخت نشستم..عزیز پتو رو کشید روم

 .عزیز:استراحت کن دخترم تا زودتر سر پا شی

 .با لبخند غمناکی دست چروکیده و سفیدش رو تو دستم گرفتم:ببخشید عزیز..همه مدت فقط برات دردسرم

 .نعمتی،همدمی..دیگه این حرفارو نزنعزیز:ساکت شو بچه!..تو برای 

 .سرم رو انداختم پایین..قبل از اینکه چیزی بگم،گوشیم زنگ خورد...دنبالش گشتم ولی ندیدمش

 .عزیز:اینجاس رو میزه...بگیرش

 .عزیز گوشیم رو از روی میز برداشت و به طرفم گرفت..از دستش گرفتم

 .گفتم:ممنون عزیز..برو بشین پاهات درد گرفت

 .ز لبخندی زد:نگران من نباش دخترمعزی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 8 

 .و از اتاق رفت بیرون...نفسمو دادم بیرون و به گوشی نگاه کردم..ماهک بود

 جواب دادم:الو؟

 ماهک:سالم بر رئیس و دوست جونه خودم..چطوری مادر آینده؟

 .ده نیستمگفتم:علیک سالم گلوله ی نمک...باز گفتی رئیس؟..مگه ما شرکت داریم؟..بعدشم دیگه مادر آین

 ماهک:هان!؟..چرا نیستی؟

 .با بی خیالی گفتم:چون مادر شدم...به دنیا اومد

 ..با صدای جیغش مجبور شدم گوشی رو از خودم دور کنم

 ماهک:چی!؟...ِکی!؟

 .چند لحظه با اخم به گوشی نگاه کردم بعد گذاشتمش رو گوشم

 .گفتم:چه خبرته؟..کر شدم جغجغه

 ردی هان!؟؟ماهک:میکشمت...چرا خبرم نک

 .گفتم:چون یهویی شد

 !ماهک:وایسا ببینم..اصال االن میام اونجا به حسابت میرسم هم اون شاه پسرو میبینم،خدافظ

 .تا اومدم چیزی بگم سریع قطع کرد!...پوف این دختر دیوانه است

 .نزدیک بشه ماهک منشی مطبم بود و تنها دوستم...تنها کسی که تو این چند ماهه زندگیم تونسته بود بهم

 .من، نیکی فراهانی یه روانشانسم که دیگه مشاوره های خودمم به درد خودم نمیخورد

 .بیست و پنج سال سن دارم ولی حس میکنم پیر تر این عددم..و خب چندتا تار موی سفید بین موهام گواهی به این حرفم میداد

 .آهن زندگی میکردیمبا عزیزجون،مادر بزرگ مادریم تو جنوب تهران تو منطقه راه 

یه خونه جمع و جور که با کمک پس انداز خودم و عزیز تهیه کرده بودیم...چون کسی منو نمیخواست!..یا حداقلش اینکه با 

 .ندیدنم انگار آروم ترن

 ...پدرم متخصص قلب و عروقه و دکتر سرشناسیه...خونه پدریم تو شمال تهران تو منیریه اس و من

اجباری که گریبان گیرم کرده بود،ازشون دور شده بودم...خودم کردم...همه چیز از اشتباه من بود..پس بخاطر بخت سیاهم و 

 .حرفی نبود

با َپرش پلک راستم به خودم اومدم...نفس سنگینم رو دادم بیرون و سرمو تکون دادم تا افکار همیشگیم رو برای چند 

 .هزارمین بار در روز پس بزنم

 .دادم...چون حاال باید برای پسرم زندگی میکردمدیگه نباید اهمیت می

 .که زنگ خونه رو زدن..حتما ماهک بود..خوب حالش رو داشت که این مسیر رو هی بره بیاد واقعا 6:20ساعت

 .صدای در هال اومد...به پنجره اتاقم نگاه کردم...از اینجا دیدم که عزیز به طرف در رفت

 .و ماهکو بعد صدای سالم و احوال پرسی اون 

 .خودمو دادم باال و دستی به موهام کشیدم تا مرتب بشن
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 .همین لحظه تقه ای به در خورد

 .گفتم:بیا تو

 .در باز شد و ماهک و عزیز وارد شدن

 !ماهک:سالم دریای وحشی

 .با حرص گفتم:نیکی

 غش غش خندید:ولی این بیشتر به چشمات میاد...چطوری عزیزم؟

 .ه ی تختصورتم رو ب*و*سید و نشست لب

 .لبخند کوچیکی زدم:خوب

 ماهک:خیلی بدی نیکی..چرا خبرم نکردی؟

 .پوفی کشیدم:عزیز تو یه چیزی بهش بگو

 !عزیز سری تکون داد:منو دخالت نده بچه!..میرم براتون میوه بیارم...شما جوونا آدم رو دیوونه میکنید

 .داینو گفت و غرغر کنان از اتاق رفت بیرون..ماهک با شیطنت خندی

 .ماهک:راست میگه واال...منو تو باهم دنیا رو خراب میکنیم

 .اَبرویی باال انداختم:من و تو نه..تو منو دیوونه میکنی

 ماهک:خب حاال...بگو ببینم کی دردت گرفت؟

 ...گفتم:دیروز ظهر..خونه بودم..خودمون رو رسوندیم بیمارستان و

 ماهک:الهی...حاال کجاست این بال؟

 ..خوابه ولیگفتم:احتماال 

 در دوباره باز شد و عزیز با ظرف میوه داخل شد رو بهش گفتم:عزیز،نویان خوابه؟

 عزیز متعجب گفت:نویان!؟

 .لبخند آرومی زدم:آره..با اجازه اتون اسمش رو این گذاشتم

 .ماهک احساساتی شد:وای چه قشنگ

 .رشی معلومه که تو باید انتخاب کنیعزیز با شوق گفت:ای جانه دلم..مبارکش باشه پسرم..بعدشم خب تو ماد

 .تند به طرف در رفت:برم برم،پسر خوش خوابم رو بیارم

 .رفت بیرون

 .ماهک چرخید طرفم:انگار باعث برق نگاهه عزیزجون هم شده این کوچولو

 !ل*ب*هام رو بهم فشردم...تو دلم گفتم:آره ولی فقط من و اون

 .ریع بلند شد و نویان رو با حساسیت گرفت تو ب*غ*لشعزیز نویان به ب*غ*ل برگشت پیشمون..ماهک س

 .ماهک:ای جونم...وای خدایا چه تپلیه این خاٍن ما...الهی خاله قربونش

 برای اینکه سر به سرش بذارم گفتم:باز خودتو چسبوندی به من؟
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 .ماهک:برو ببینم...دلتم بخواد،این عشق خالشه

 .عزیز خندید و رفت بیرون و تنهامون گذاشت

 .اهک:وای نیکی..چشماش مثل توئهم

 .زمزمه کردم:آره شکرخدا

 !شیطون ادامه داد:البته قشنگ تر از مال تو..و زبون در اورد:چه دخترکشی بشه این تو بزرگیاش

 .پوزخندی نشست گوشه لبم...ولی من فقط سفید بختی و خوشبختیش رو میخوام

 ..حرف اومدچند لحظه سکوت بینمون افتاد تا ماهک با تردید به 

 ماهک:اما..نیکی..شناسنامه اش چی!؟

 !نگاهش کردم..سخت و خشک..خودمم نمیدونستم

 ..ماهک:تو..چطور میخوای تنها بزرگش کنی؟..خرج و مخارجش،کنترلش

 .اخم پررنگی نشست بین اَبروهام..داشتم عصبی میشدم

 ..آروم تر ادامه داد:تنهایی..بدونه سایه پدر..وقتی

 ..م..دیگه داشتم به نفس نفس می افتادمدستهامو مشت کرد

 ...ماهک:وقتی بزرگ شد..پدرش رو خواست..اونوقت میخوای چیکار کنی؟..بهش چی بگی؟..بگی چون

 !!داد زدم:مــاهک

 .حرف تو دهنش ماسید!..اصال خشک شد..با بغض و حرص ل*ب*م رو گزیدم

 .مچشمهام رو بستم و چند لحظه بعد باز کردم..به ماهک نگاه کرد

 .لب برچیده سرش رو انداخته بود پایین..دوست شیطونم مظلوم شده بود...میدونستم نازک نارنجیه و زود ناراحت میشه

 ..کالفه نفسم رو دادم بیرون و آروم گفتم:ببخشید..ببخش ماهک،میدونی که دست خودم نیست..اسمش که میاد

 .نذاشت ادامه بدم:میفهمم اشکالی نداره

 .ک دختری بود با هیکل خیلی ظریف و صورت گرد و سفید و چشم و اَبروی و موهای مشکینگاهش کردم...ماه

به شدت ریزه میزه و تو ب*غ*لی بود و من حقیقتا خیلی دوستش داشتم..برام عزیز بود،همدمم بود و از همه چیزم خبر 

 !داشت..و همچنین ماهک نامزده پسرخالمم بود

 .ماهک:نخوری منو

 !مت واسه نیما،نوش جون اونیکی زدمش:نه گذاشت

 افتاد به جیغ جیغ و گفت:بی حیا!..این حرفا چیه که میزنی!؟

 .گفتم:با این جیغ جیغ هات دل پسرخاله منو بردی؟..واقعا دلم براش میسوزه..تو چه هچلی افتاده

 !ن!؟..روانیه پرروماهک افتاد به جونم که بزنم:خیلی هم دلش بخواد..بهتر از منو از کجا میخواد گیر بیاره؟..ها

 !خندم محو شد...نگاهم محو شد«روانی»به تقالهاش خندیدم اما با شنیدن کلمه ی
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 .یعنی راست میگفت؟..من یه روانی بودم؟..هه..آره خب فقط مشکل دارا قرص میخوردن،تیک داشتن،عصبی میشدن

 ماهک:نیکی!؟..چت شد؟ چرا ساکت شدی؟

 .رو ازش گرفتم با یه تکون خفیف به خودم اومدم..نگاهم

 .گفتم:هیچی

 ..ماهک:اما آخه

 .نویان رو از ب*غ*لش گرفتم:بدش به من..باید بهش شیر بدم

 .ماهک دیگه ادامه نداد و در سکوت به تماشای نویان نشست

 .تا شب پیشمون موند که باقیه زمان رو کنار عزیز و خوش صحبتی هاش گذروندیم

***  

 پنج هفته بعد

در و بازش کردم..وارد حیاط شدم که از بوی نم خاک حس لذت بخشی تو وجودم پیچید..بویی شبیه بوی کلید رو انداختم به 

 .بارون

 .اطراف رو دید زدم...حیاط خیس نشان دهنده این بود که عزیز باز با وجود پا درد و کمر دردش حیاط رو شسته

 .یدن گلها به یاد گلخونه ام افتادمگلهای توی باغچه زیباترین بخش حیاط بودن که کار خودم بود...با د

 .با رضایت عزیز جون،تو قطعه زمینی که از آقا جون،پدربزرگ مادریم به جا مونده بود یه گلخونه زده بودم

تقریبا کارهای مجوز و لوله کشی و غیره اش رو کرده بودم و فقط کاشت گلها مونده بود که با اومدن نویان به تعویق افتاده 

 .بود

چند هفته از به دنیا اومدن نویان گذشته بود و حال خودمم خوب شده بود،برگشته بودم مطب...و حاال نوبت گلخونه  حاال که

 .بود که باید بهش سر میزدم

 .با همین فکرا به طرف در هال رفتم...کفشهام رو در اوردم و رفتم داخل که صدای صحبت دو نفر به گوشم خورد

 !..ال که...با دیدن کسی که مهمونمون شده بود متعجب شدمجلوتر رفتم و سرم رو دادم با

 .چرا اومده؟...چرا حاال اومده؟...هه بخدا که این مدلیش نوبره...البد بازم بعد از هشت هفته حساساتش زده بود باال

 .کیفم رو ول کردم روی زمین که صداش باعث شد حرفش با عزیزجون قطع بشه و سرش بچرخه طرف من

 .هول کرده از جا بلند شد:سالم دخترمبا دیدنم 

 .تکون دادم«سالم»چند لحظه نگاهش کردم و بعد بی حس سرم رو به نشونه

 مامان:خوبی مامان؟..چرا خبرم نکردی که دردت گرفته؟

 .به طرف اتاقم رفتم:چون فکر نمیکردم براتون مهم باشه

 .هنوز به اتاق نرسیده بودم که با صدای عزیز متوقف شدم

 .نیکی!..مواظب باش بی احترامی نکنی..بیا بشین پیشمونعزیز:

 .سرم رو دادم پایین و ل*ب*هام رو بهم فشردم...درسته قلبم شکسته بود اما قصد بی احترامی به بزرگترمم نداشتم
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 .هرچی هم که باشه اون مادرم بود..منم آدمی نبودم که حرف عزیز رو زمین بندازم

 ..گله داشتم..ولی با این حال،بی دل به طرف عزیز رفتم که سر مامان هم دنبالم چرخیداما دلخور بودم..غمگین بودم..

 .کنار عزیز نشستم که مامان هم با تردید اومد و رو به روم نشست

عزیز:عشق بین مادر و دختر خیلی عمیق تر و با ارزش تر از این چیزاس...نمیتونم ببینم دخترام باهم قهرن...مگه دل تنگ 

 ن؟هم نشدی

 .نه من نه مامان چیزی نگفتیم که عزیز ادامه داد:ها؟..نگید نه که باور نمیکنم

 مامان:معلومه..معلومه که دلتنگش شدم..نیکی دخترمه مگه میشه از یادم بره؟

 پوزخند تلخی زدم:برای همینه که ماهی یک بار اونم زورکی میای دیدنم؟

 .های دزدکی هم چقدر برام سختهمامان بغض کرده گفت:بخدا که نمیدونی این دیدار

 .با حرص چشمهام رو دور دادم:هه...آره میدونم،اخه یه دشمن خونی دارم که واقعا هم از خونمه ولی تیشه بسته ریشه ام

مامان:راجع به پدرت اینطور نگو نیکی..اون هم داغون شده...صورتش همیشه پر از نگرانیه،بخاطر تو!..تو نمیدونی که اون 

 ...تچقدر دوست

 !یهو از جام بلند شدم و بلند گفتم:از دوست داشتن حرف نزن مامان

 ..مامان ساکت شد و زل زد بهم

با حرص گفتم:این واقعا مسخره اس..خنده داره..اون پدرمه ولی منو مقصر همه چیز میدونه،منی که خودمم قربانی شدم،تنها 

 شدم..بابای من،منو رها کرده..حاال میگی نگرانه؟

 .با اشک گفت:این حرفو نزن عزیزم..دخترکم تو از خون من و اردالنی..مگه میشه رهات کنیم...اون فقط عصبانیهمامان 

 کالفه گفتم:عصبانیه؟..اون همیشه و هر لحظه عصبانیه؟..عصبانیت تا چند وقت؟

 داد زدم:ده ما!؟..هر روز!؟..جوری که نخواد یک لحظه هم منو ببینه!؟

 .و تند تند اشکهاشو پاک کردمامان از جاش بلند شد 

مامان:نه نه دخترم..ببین من میفهممت،درکت میکنم...باورت نمیشه،من عین خوره افتادم به جونش..تو این مدت یک روزم 

 .از حرفای من در اَمان نبوده..شدم عین بنزین رو آتیشش

 مون میکنی..چه کاریه که با دخترمون میکنی؟اومد جلوتر:هر روز ناله،هر روز گله و شکایت..که این چه کاریه که با زندگی

 ..اشکهاشو پاک کرد:اون بخواد یا نخواد تو دخترشی،پاره تنشی..دلش برات میره..برای همینم

 .لبخند لرزونی زد:برای همینم من سعی دارم این دوری،این فاصله،این دلخوری ها از بینمون برداشته بشه..دیگه کافیه

 دونم توهم دلت تنگ شده..توهم میخوای باباتو ببینی مگه نه؟مامان بازوهام رو گرفت:می

 همونطور زل زده بودم به دهنش که ببینم چی میگه...گیج و سردرگم...منظورش چیه؟

 ...مامان:نیکی دخترم..من برای پنجشنبه شب یه مهمونی ترتیب دادم...دعوتت میکنم که با پسرت بیای..میخوام باباتو

 !واج داشتم نگاهش میکردم مبهوت نالیدم:مامانمن که تا االن هاج و 

 ..مامان ساکت شد...با تردید نگاهم کرد که
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 ..بغض سرکشم که همیشه سعی در کوبیدنش داشتم خودش رو نشون داد

 !بازوهام رو از دستهاش در اوردم..سرم رو تو دستهام گرفتم و با صدای جیغ مانندی گفتم:مامان

 ...مامان:نیکی من

تم:مامان چرا متوجه نیستی!؟..اون منو ترد کرده،از من متنفره...به خونم تشنه است..مگه حرفایی که تو خونه زد با گریه گف

 رو یادت رفته؟...حاال تو داری منو دعوت میکنی مهمونی!؟

 !دیگه تحمل نداشتم...ظرفیت من خیلی کم شده بود..بعد از اون من دیگه آدمی نبودم که بتونم دو کلمه حرف بزنم

دوباره پلک راستم پرید!...نفس نفس میزدم...از عصبانیت...حرص...خشم...غم...ظلم...تنهایی،که اون بهش محکومم کرده 

 !بود

 .مامان با ترس نگاهم میکرد...سرمو دادم پایین،به دستهام نگاه کردم...انگار بدنم رعشه گرفته بود

 .رو،این حاله بد رو نمیخواستمبه وضوح دستهام میلرزید...من نمیخواستم...این زندگی 

 !عزیز زد تو صورتش و گفت:یا حضرت عباس

 .دوید تو آشپزخونه..میدونستم برای چی رفت

 !..دندونهامو بهم فشردم..من از قرص هام متنفرم

 .دیگه زیر نگاه مامان طاقت نیووردم و دویدم طرف اتاق

 .بهم میریخت...یهو با صدای گریه نویان به خودم اومدم در رو بهم کوبیدم و چسبیدم به در..نفسهای تندم اعصابم رو

 .گیج و هول کرده،عین دیوونه ها اطرافم رو نگاه کردم که چشمم به گهواره اش خورد

 .نویان با صدای بلند جیغ میزد و گریه میکرد...انگار اون هم ترسیده بود

 لحظه نمیدونستم چکار کنم!؟هرچند تقصیر خودم بود ولی اینقدر بهم ریخته بودم که تو اون 

 .عین یه آدم درمونده و ترسیده چنگ زدم به موهای مشکیم و اشکم سر خورد روی گونه ام

 .در اتاق باز شد و عزیز نمایان شد

 .بی حرف لیوان آب و قوطی قرص رو گذاشت جلوی پام و رفت طرف نویانی که هنوز داشت جیغ میزد

 .دم و چپش کردم تو دستم...یه دونه برداشتم و لیوان آب رو باهاش سر کشیدمبا دستهای لرزون در قوطی رو باز کر

بغضم رو قورت دادم و با پشت دست اشکهامو پاک کردم..نویان هنوز بی قراری میکرد و عزیز با اون همه تکون و قربون 

 .صدقه موفق نبود

 .ار گوشش و گفتم:هیس هیس آروم پسرمبلند شدم و به طرفش رفتم...نویان رو ازش گرفتم و دهنم رو گذاشتم کن

عزیز:به خودت فشار نیار دخترم..تو خودت این حرفارو از َبری،نیاز به گفتن نیست...پس حداقل به فکر این طفل معصوم 

 .باش...نذار اون هم تو تشویش بزرگ بشه

 .عزیز این رو گفت و از اتاق رفت بیرون ولی من با شنیدن جمله آخرش،دوباره بغضم گرفت

 .نه نه...من میخواستم پسرم تو آرامش بزرگ شه...زندگی آرومی داشته باشه و خوشبخت باشه

 .نمیخواستم اونم چیزایی که من تجربه کردم،تجربه کنه...بین بحث و دعوا بزرگ بشه
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 .نویان هنوز گریه میکرد ولی صداش آروم تر شده بود و جیغ های گوش خراشش کم شده بودن

 .و تکونش دادم:نه نه مامانی...ببخشید ببخشید...تقصیر من بود،ترسوندمت،بیدارت کردم...ببخشید پسرم تو ب*غ*لم فشردمش

سرش رو گذاشتم روی شونه ام:دیگه تکرار نمیشه...باشه گل پسرم؟...قول قول..حاال آروم باش،گریه نکن...تو ب*غ*ل 

 مامانی آروم باش..باشه؟

 .ی دعوت به آرامش و تکون های گیج کننده و خواب آور،آروم گرفت زیاد طول نکشید که نویان با چند جمله

 .چون میفهمید...اون نوزاد من بود اما بهتر از هرکسی منو میفهمید

 ...و من هم تنها تسکینم خودش بود...اگه تو سیاه چال افکار آزار دهندم می افتادم،یا مشکالت باهم هجوم می اوردن

 .حس کردنش توی آغوشم همه اون افکار و مشکل باهم دود میشدن و میرفتن هوا فقط با بوییدن عطر خاص تنش،با

 .حاال منم آروم بودم..اما این آرامش من،با آرامش خوشایند نویان تو عالم خودش زمین تا آسمون باهم فرق میکردن

 .به طرف گهواره اش رفتم و خوابوندمش توی جاش...پتو رو کشیدم روش و زل زدم بهش

 ....امیده من...هدیه ی من...تو خوب باش...با من باش تا من روی پاهام بمونم...تا بتونم نفس بکشمپسرک من

 نمیدونم خبر داری یا نه ولی بابات...خیلی نامرده!...نمیدونم خبر داری یا نه...که چی سر من اومده؟

 .محکم میمونماما مهم نیست...چون حاال تو هستی...تو اومدی پیش من..و من حاال بخاطر تو 

 .من و تو باهم زندگی میسازیم که هیچکس توش جایی نداشته باشم...فقط من و تو

 .بهت قول میدم که برای خوشحالی و خوشبختیت هرکاری انجام بدم و تو به هرچیزی که بخوای،برسی

 .یکردم که در اتاق باز شدنمیدونم چقدر تو حال خودم بودم و با این حرفهایی که تو دلم به نویان میزدم خودمو آروم م

 .نگاهم رو از نویان نگرفتم ولی فهمیدم مادرمه

 .اومد جلو و ایستاد کناره گهواره...نگاهه خیره اش روم بود اما من تکونی به خودم ندادم...خسته بودم...خیلی زیاد

 مامان:چند وقته که...قرص میخوری؟

 شدم؟ چی پرسید؟..از کی قرص میخورم؟..اینکه از کی دیوونه

 .یهو چند تا تصویر مث یه فیلم از جلو چشمم رد شد

 .توی یه خونه بودم...انگار تنها بودم...بدنم میلرزید...عین دیوونه ها سرمو تکون میدادم و تند تند زمزمه میکردم:نه نه نه"

می شدن..تنهایی و تاریکیش  از اتاق ها در می اومدم و میرفتم تو سالن..ولی نبود...دیوارای خونه انگار داشتن بهم نزدیک

 ..داشت خفه ام میکرد..همه جا رو دنبالش گشتم اما نبود

کنترلم رو از دست دادم و سرم رو کوبیده شد به دیوار!..این کار باعث شد گیج بشم...دیدم تار شد و بدنم شل شد و محکم 

 ..خوردم زمین

 "..وان دوان به طرفم میاد و بعد صدای یه قوطیچپه شدم کنار دیوار...دیدم که یه نفر با یه چادر گل گلی د

 مامان:نیکی دخترم..با تو هستم..از کی؟

 .یهو با یه تکون به خودم اومدم..گنگ نگاهش کردم..گذشته حالم رو بد میکرد

 .اخمی نشست روی پیشونیم:چرا اصرار داری که بدونی؟..تو خیلی وقته که از من دور شدی
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 هفته بعد از رفتنش..حاال راضی شدی؟..میتونی بفهمی در چه حد داغون شدم؟چشمهامو ریز کردم:دقیقا یک 

مامان:دخترم من...باور کن من هیچ وقت نخواستم تو اذیت بشی یا تنها بشی..میدونم که تو مقصر نیستی..تو مقصر هیچیی 

 ..نیستی..تو فقط دل بستی..خواستی یه زندگی بسازی که

 ..با غم ساکت شد..دیگه ادامه نداد

 .پوزخندی زدم:دیگه گفتن این حرفا اهمیتی نداره..دیگه هیچی مهم نیست،چون هیچ چیز قابل برگشت نیست

مامان:چرا قابل برگشت نیست؟..پس من چرا اینجام نیکی؟..ببین دخترم من که گفتم...تو نباید خودت رو بکشی کنار...تو 

 ..پنجشنبه بیا به این مهمونی که میگم و اونوقت

 .سط حرفش:مامان خواهشا راجع به اون مهمونی اصرار نکن چون نمیتونی به اومدن راضیم کنیپریدم و

 .نگاهش کردم:تو هم باید باور کنی که بابا،با ندیدن من آرومه

 .سرم رو انداختم پایین و آروم ادامه دادم:و من هم نمیخوام آرامشش رو بهم بزنم

 .بهتر بود...من راهی جز این نداشتم..باید همینطوری ادامه میدادم مامان آهی کشید و دیگه چیزی نگفت...اینطوری

 ...مامان:پسرت خیلی خوشگله،قدمش پر خیر و برکت باشه برات ان شاء ا

 .لبخند نیم بندی زدم و چیزی نگفتم

 .مامان:خوشحالم که نوه ام رو که از توئه دیدم

***  

 .بودمخاک رو هول دادم به طرف ریشه آخرین گلی که کاشته 

 .آروم بلند شدم که یه تیری از توی زانوهام رد شد...آخ کمرم...اوف...همه بدنم درد گرفته بود

 .اما خوب شدا،نصف زمین رو ُگل کاشتیم

 .دستکش های ٍگلیم رو در اوردم که یکی از کارگرها گفت:خسته نباشید خانوم فراهانی

 .لبخندی بهش زدم:ممنونم..شماهم خسته نباشید

 .گلها رد شدم و به طرف شیر آب رفتماز بین 

 .دستهامو شستم و مانتوی خاکیم رو هم یکم آب زدم و تکوندم تا تمیز بشه

 حاج حیدر:نیکی خانوم..ما ها که بودیم،تو چرا خودتو اذیت کردی؟

 .شبا صداش بهش نگاه کردم..حاج حیدر نگهبان و باغبان بود که من مسئول رسیدگی به گلهای اینجا کرده بودم

 .مرد مسنی بود..نگاه کردن به صورت مهربونش حس خوبی بهم میداد..نگاهش پدرانه بود

 .خنده آرومی کردم:نه حاج حیدر..چه اذیتی؟..شما که میدونی این کار حالمو خوب میکنه

 .حاج حیدر:البته که میدونم..حین نوازش این گلها لبخند از روی لبت کنار نمیره

 .و بستم...روسری ام رو صاف کردم و گره اش رو محکملبخندی بهش زدم شیر آب ر

گفتم:حاجی من میرم،کارهام همینطور مونده..دیگه حواستون بهشون باشه...فردا بازم چند نفر میان تا باقیه گلها رو 

 ...بکارن..فقط آبیاری با شماست و اینکه مواظب باشید گربه نره بینشون و
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آرومی گفت:نگران نباش دخترم،خیالت راحت..من گلها رو عین بچه هام میدونم...عین حاج حیدر نذاشت ادامه بدم و با لحن 

 .جفت چشمهام مواظبشونم

 .به طرف کیفم رفتم با لبخند گفتم:چشمات سالمت حاجی...ایشاال سایت باال سر بچه هات باشه

 .حاج حیدر:ای شیرین زبون

 .خندیدم:خیلی آقایی حاجی..من رفتم...خداحافظت

 .ر:بسالمت گل دختر،الهی که عمرت عمر گل نباشه...خدا به همراهتحاج حید

 .با عجله حاجی رو پشت سر گذاشتم و به طرف در باغ رفتم که گوشیم زنگ خورد

 .از تو کیفم درش اوردم و نگاهش کردم...ماهک بود

 .جواب دادم:سالم

 ماهک:سالم مامانی..چطوری؟..کجایی؟

 .باغ بودم،چند ردیف گل کاشتیم...حاال دارم برمیگردم خونهدر ماشین رو باز کردم:خوبم...تو 

 .ماهک:عه بسالمتی...خب نرو خونه...من و نیما داریم میریم شام بیرون...تو هم بیا این رستورانی که میگم

 .باشید شنشستم تو ماشین و کیفم رو انداختم صندلیه ب*غ*ل:چی؟...ول کن بابا...من نمیام خلوتتون رو بهم بزنم...باهم خو

 .ماهک:ساکت شو ببینم!...نیما داره بال بال میزنه که ببینتت...تازه داره برا نویان جون میده

 .گفتم:ولی من که نویان باهام نیست...خونه پیش عزیزجونه

 !ماهک:میدونم اشکال نداره...ما به خودتم راضیم..منتظریما....بیا رستوران الله...بابای

 ...گفتم:آ

 !..با بهت نگاه گوشی کردم...واااه قطع کرد!؟....اصال نذاشت حرف بزنم چه برسه اعتراضبوق بوق بوق!.

 .بعد از ظهر بود...تا رستوران الله بیست دقیقه راه بود7:40پوفی کردم و ماشین رو روشن کردم...ساعت

 .بین راه زنگ زدم به عزیز جون و گفتم که شام بیرونم...البته خیلی شرمنده اش بودم

 .نویان اذیت میکرد و من از زمانی که پیشش اومده بودم خیلی خسته می شد چون

 .من هم سعی داشتم زحماتش رو جبران کنم...عزیز مثل یه فرشته نجات بود که تو داستان ها ازش حرف میزدن

 .یه همدم...کسی که دستم رو گرفت و تنهام نذاشت...عاشقش بودم...شده بود تکیه گاهم

 .زدم رو ترمز...پیاده شدم و وارد شدمجلوی رستوران 

 .این رستوران پاتوق من و ماهک بود که معموال به اجباره ماهک،ناهاره بعد از کار رو اینجا میخوردیم

 .چشم گردوندم که ماهک و نیما رو گوشه ای،خندون در حال صحبت دیدم

 !..بله...دوران نامزد بازی بود و عشق و حال دیگه

 .شون...باال سرشون که رسیدم،نیما متوجه ام شدراه افتادم به طرف

 !با یه جست از جاش بلند:نیکی
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 .ماهک هم سرش چرخید طرفم:عه اومدی..سالم

 !سری تکون دادم:علیکم کبوترهای عاشق..گفتم نذار بیام مزاحم بق بقو کردنتون بشم،خودت گوش ندادی

 .ردمیهو ماهک غش غش زد زیر خنده که با حالت بامزه ای نگاهش ک

 .باز خوبه رستوران زیاد شلوغ نبود...وگرنه همه متوجه اش می شدن

 !..تو این فکر بودم که یهو تو آغوشی فرو رفتم

 .نیما:وااای نیکی..نیکی خودتی؟...وای خدا...چقدر الغر شدی

 تو کارت نیست؟خودمو دادم عقب:سالم بلد نیستی بی ادب؟...با این سن و هیکلت زنم میخوای بگیری ولی احوال پرسی 

 .نیما هول و بامزه سرش رو خاروند:عه خب ببخشید دختر خاله جون...دلم برات تنگ شده بود..سالم

 نشستم روی یکی از صندلی ها و گفتم:بذار موقع رفتن دیگه...خب چطورید؟...دوران نامزدی حال میده بهتون؟

 .ماهک:اوف چه جورم

 .نو گیر اوردی که هیچی نمیگهنیما:معلومه شیطونک..یه پسر مظلومی مثل م

 .سریع به تاییدش گفتم:این یک مورد رو بهت حق میدم و تسلیت میگم نیما...چون گیر یه هیوال افتادی

 !یهو ماهک با پاش کوبید به پام و صدای تیزی گفت:نامردا

 .نیما با عشق خندید و من پامو مالش دادم و با خنده نالیدم

 .لی شیطون بود و نیما خیلی آقا بودواقعا راست میگفتم...ماهک خی

 .نیما پسری هیکلی با موهای قهوه ای و چشمهای قهوه ایه روشن بود...خیلی خوشتیپ و چهارشونه بود

 .یه پسر با لبخند مهربون...مطمئنا ماهک باهاش خوشبخت می شد چون َمرد آروم و منطقی بود

خیلی وقته که ندیدمت و خبری ازت ندارم...شنیدم کوچولوت هم به نیما:خب از خودت بگو نیکی...اوضاع و احوال خوبه؟...

 .دنیا اومده

 .لبخند کمرنگی زدم...از وقتی از خونواده ام جدا شدم،روابطم با بقیه فامیل هم کمتر شده بود

 .انهبود تو فامیل ی ولی نیما و دختر خاله ها هر موقع که می تونستن بهم سر میزدن...نمیدونم تا حاال خبر اومدن نویان پیچیده

 .فعال که خبری نبود و این برای من بهتر بود و اینطور راحت تر بودم

 .گفتم:نفسی میاد و میره،اوضاع هم بد نیست...آره به دنیا اومد

 نیما:ماهک خیلی ازش تعریف کرد..گفت چشماش رنگ چشمای خودته و تپلیه..درسته؟

 .ش برق میزد...نیما بچه ها رو خیلی دوست داشتخندم گرفت...چقدر با هیجان حرف میزد..چشمها

 !گفتم:آره درسته..ولی نیما تو که اینقدر بچه دوست داری پس زودتر دست به کار شو

 .و عالمتی دادم که ماهک باز کوبید به پام و دندونهاشو بهم سابید که خندم گرفت

چه ی توئه دلم براش ضعف میره..کاش می شد نیما غش غش خندید و گفت:برای خودمون که هنوز زوده اما این چون ب

 .ببینمش

 .با حرفهاش داشتم به گذشته های خوبمون میرفتم...من و نیما و رها و سارا خیلی به هم نزدیک و صمیمی بودیم
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اب خنده ها و شادی هامون کنار همدیگه بود و همو خیلی دوست داشتیم اما با اتفاق هایی که افتاد..به یک باره همه چیز خر

 .شد و از هم دور شدیم

 .لبخند غمناکی زدم:ان شاء ا...تو یه فرصت حتما

 .این رو گفتم و بلند شدم:من میرم دستامو بشورم

 .و ازشون دور شدم...سریع وارد سرویس بهداشتی شدم و شیر آب رو باز کردم

 .چند مشت آب به صورتم پاشیدم تا حالم عوض بشه

..دستهامو خشک کردم و همونجا یه قرص از تو قوطی که همیشه همراهم بود برداشتم و هوف این افکار مثل خوره میموندن

  .بدون آب خوردم

 .ماهک خبر داشت...عزیز خبر داشت و بعد از این دو نفر مامان فهمید

 .نمیخواستم کسی بفهمه،پس برای همین جلوی نیما هم نمی شد

 .قصد برگشت پیش ماهک اینا کردم که گوشیم زنگ خورد

 !نگاهی بهش انداختم...چه حالل زاده...رها بود

 .یعنی چی شده که زنگ زده؟...شونه ای باال انداختم

 جواب دادم:الو؟

 .رها:الو..سالم نیکی

 گفتم:سالم رها..چیزی شده؟

 رها:عه دختر!؟..حتما باید چیزی بشه که بهت زنگ بزنم؟

 ..گفتم:نه خب..ولی

 رها:بیخیال دخی خاله...چطوری؟

 خوبم مرسی...تو خوبی؟..خاله و سارا؟گفتم:

 رها:اوناهم خوبن..سالم میرسونن..نیکی؟

 متعجب گفتم:بله!؟

 .رها:شنیدم نمیخوای به مهمونی پنجشنبه شب بیای

 .سکوت!...اخمم داشت میرفت تو هم...دیدی گفتم یه چیزی شده...یه حرفی داره که بزنه..اون بیخود زنگ نمیزنه

 رها:الو نیکی..هستی؟

 !تم:دارم به این فکر میکنم که من پرسیدم چیزی شده و تو گفتی نهگف

 .رها کالفه گفت:عه..نه!..ببین قصدی نبود...فقط وقتی فهمیدم گفتم بهت زنگ بزنم

 .گفتم:منم میدونستم که تو یه حرفی داری...باید بگم که درست فهمیدی

 .افتادیم به هیجان چون مامانت گفت تو هم میای رها:وای نه تو رو خدا...نیکی ما تا فهمیدیم مهمونی در کاره

 .گفتم:رها لطفا اصرار نکن
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رها:نیکی..خواهش میکنم..بخدا دخترا تو دارن آسمونا پرواز میکنن..لطفا حالشون رو نگیر..بیا..نمیدونی که چقدر دل 

 .تنگتیم..همه خواهانتن و میخوان ببیننت

چرا نمیخوام بیام..یه جوری اصرار داری انگار نمیدونی چه اتفاقایی  پریدم وسط حرفش:رها تو هم خوب میدونی که من

 افتاده!..پس دیگه کشش نده...کاری باهام نداری!؟

 ...رها:ولی

 .گفتم:از من ناراحت نشو رها..منم کاره ای نیستم..هیچی دیگه دست من نیست..پس تو هم بیخیال شو..من باید برم..خداحافظ

 .یشه پیش ما جا داری..خداحافظرها:باشه..اما بدون تو هم

 .و قطع کرد...ل*ب*هامو بهم فشردم و به گوشی نگاه کردم

 .بگذر نیکی...تو خیلی وقته از خیلی چیزها ناراحت نمیشی...خیلی وقته که دست روی دلت گذاشتی

 "!..میبینی!؟..پوستم کلفت شده..بخاطر بی مهری های تو"

 .ون..برگشتم پیش ماهک و کنارش نشستمبه خودم که مسلط شدم،از سرویس زدم بیر

 .نیما:چقدر طول کشید!..از گرسنگی مردیم

 .گفتم:غر نزن نیما خان..خب سفارش میدادین

 نیما:ای..فکر کردی ما از اون بی معرفتاشیم؟

 .بلند شد و خم شد روی میز:نخیر!..االن میرم سفارش میدم

 .ماهک خندید و من زیر لبی"دیوونه"ای بهش رد کردم

 یما که رفت،ماهک گفت:باز چی شده پنچر شدی!؟ن

 .نگاهش کردم...باز فهمید یه مرگیم هست..یا خیلی تیز بود..یا منو خوب میشناخت..یا قیافه من ناراحتیش رو داد میزد

 .ماهک:ها!...د بگو دیگه

 .گفتم:هیچی بابا..رها زنگ زد

 ماهک:عه..چرا؟..چی میگفت؟

 .یده نمیخوام برم مهمونی..زنگ زد پیله کنهدستمو زدم زیر گونه ام:اونم فهم

 !ماهک:اوه اوه..پیله اونم از نوع رهایی

 !گفتم:اوهوم..که نذاشتم و کاری کردم قطع کرد

 .ماهک:الهی..زدی تو برجکش

 .هیچی نگفتم که ادامه داد:ولی..راستش نیکی..میدونی که منم با نیما دعوتم و باید برم

 نگاهش کردم:خب؟

 ...کاش تو هم بودی...وقتی تو باشی منم دیگه معذب نیستمآروم گفت:کاش.

 .تکونی به خودم دادم:ماهک خواهشا تو دیگه شروع نکن

 ماهک:مگه چی گفتم!؟
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گفتم:تو دیوونه ای؟..ببین ماهک درسته که تو به واسطه منشیه من بودن،با نیما آشنا شدی..آره وقتی نیما اومد به من سر 

خوشش اومد و باهات نامزد شد..ولی تو دیگه عروس این خانواده و فامیلی..پس دیگه نباید حس بزنه،تو رو دید و ازت 

 .معذب بودن رو با خودت داشته باشی!..اعتماد به نفس داشته باش

 .ماهک با قیافه آویزون و لب برچیده زل زد بهم و سری تکون داد

 .گونه اش رو فشردم:یکی یه دونه،خله دیوونه

 .ا برگشت پیشمون و نشست سرجاشهمین لحظه نیم

 نیما:چی شد؟..باز جوجه منو سیخونک زدی که اینطور لب برچیده؟

 .اینو به من گفت که منم با طنز ماهک رو هول دادم و گفتم:برو بابا با این خرس گنده ات...همه اش مظلوم نماییه

با این هیکل ریزه میزه اش دقیقا مثل یه جوجه  نیما غش غش خندید و گفت:نه تو رو خدا یه چیزی بگو که بهش بیاد..ماهک

 .اس

همه حرفهامون راجع به ماهک بود..اون هم به شوخی..ماهک روی هیکلش حساس بود یا اینکه بهش بگن جوجه...هرچند 

 .نیما به تمسخر نمیگفت از روی عشق میگفت

 .نگاهمون میکرداما ماهک اعتراض نکرد!..به من هم تشر نزد که اینطور بهم نگو..فقط آروم 

 نیما:خدای من چی میبینم!؟..ماهک خانومم اعتراض نکرد!؟..اونم با جیغ جیغ!؟

 .به ماهک نگاه کردم...ای خدا..من که میدونم بخاطر چی ناراحته...با کالفگی چشمهامو بستم

 نیما:ماهک..عزیزم چی شده؟

 رو کرد به من:تو بگو نیکی..چش شد؟

 ..قبل از اینکه بخوام چیزی بگم،صدای ماهک اومدآب دهنم رو به زور قورت دادم.

 !ماهک:به این دختر خاله ی چشم سفیدت میگم پنجشنبه بیا باهم بریم مهمونی..ولی مرغش یه پا داره

 !با چشمهای گشاد شده نگاهش کردم...این که حالش خوبه...وای خدا این دیگه چه فیلمیه

 یکی؟نیما:ها!؟..اوه اوه..آهان!..وای راست میگه ن

 .ای خدا حاال نوبت اینه..دستمو به سرم زدم که یهو یه بشقاب غذا نشست جلوم...گارسون سفارش ها رو اورده بود

 .ماهک:تو یه چیزی بگو نیما...من میخوام بیاد

 نیما:خب..خب چرا نمیای نیکی؟..چرا خودتو مخفی میکنی؟

 .دوری کردن و پنهون کردن خودت چی عوض میشهماهک:د همینو بگو..آخه یکی نیست بهش بگه آخه دختر جون با 

 نیما:جز اینکه دوست دارانت دل تنگ میشن!؟

 ماهک:جز اینکه خواهرت و مادرت به عالوه ی ما دق مرگ میشیم!؟

نیما با ارامش گفت:ببین نیکی...عزیزم ما فقط بخاطر خودت میگیم..تو بیا و این دوری رو از بینمون بردار و همه رو با 

 .چولوت سورپرایز کنپرنس کو

 .اون جمع بال در میارن از دیدنت %90ماهک:واال!..باور کن 
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نیما:نیکی،اقوام تو رو مقصر نمیدونن جز پدرت...چون تو خطایی نکردی..پدرت هم تو اشتباهه...چون از بی وفاییه اون 

 .ناراحته..ولی مطمئن باش داره برای ب*غ*ل کردن نوه اش غش و ضعف میره

 ...راست میگه...و تو همماهک:آره 

 !من که از شنیدن کلمه "اون" فهمیده بودم نیما منظورش کیه،عصبی بلند گفتم:اه بسه..سرم رفت

 .حرف ماهک قطع شد...با انگشتم چشمهامو فشار دادم..نفسهام تند شده بود

 .نیما:ببخش خواهری...ما قصد ناراحت کردنت رو نداریم،همه اش بخاطر خودته

 .یدونم...میدونم قصد بدی ندارید..شماها ببخشید،جدیدا من خیلی زود از کوره در میرمعجول گفتم:م

 .ساکت شدم..نفسم رو محکم دادم بیرون...ماهک و نیما زل زل منتظر نگاهم میکردن

 .درمونده با صدای آرومی گفتم:بهش فکر میکنم

 .ه کلمه حرف زدنم،اینا اینطور شاد می شدناینو که گفتم،صورتشون غرق شادی شد...نمیدونم من کی بودم که با ی

 .باقیه زمان رو با خوردن شام و زدن حرفهای غیر آزار دهنده سپری کردیم

 .جدای بحث مهمونی در کل شب خوبی بود

 .بود که ازشون خداحافظی کردم و به خونه برگشتم10:35ساعت

 .در رو باز کردم و وارد هال شدم که عزیزجون رو دیدم

 .م دخترم..اومدیعزیز:عه سال

 .با خستگی گفتم:بله عزیزجونم..شرمنده دیر شد

 .عزیز:دشمنت شرمنده دخترم..منم نویان رو خوابوندم..خودمم داشتم میرفتم بخوابم که اومدی

 .به طرف اتاقم رفتم:باشه عزیزجون..برو استراحت کن..به اندازه کافی خسته شدی

 .عزیز:فدای سر تو...پس شب بخیر

 .ماهم بخیرگفتم:شب ش

 .وارد اتاقم شدم..روسری رو کندم...همونطور که دکمه های مانتوم رو باز میکردم به طرف گهواره نویان رفتم

 .نگاهی بهش کردم...قربونش برم خواب بود..یه خواب عمیق و شیرین

 .عروسک من...آروم خم شدم روش و ریز و بی صدا گونه اش رو ب*و*سیدم

 .زدم و به پهلو روی تخت دراز شدملباس عوض کردم و مسواک 

 ..حرفهایی ماهک و نیما تو ذهنم مرور می شدن

 .به خودم که نمیتونستم دروغ بگم..دل تنگشون بود..دلتنگ خونواده ام..فامیلها و حتی...بابای قضاوتگرم

 ..از تصور صورتش اشک تو چشمهام جمع شد...چقدر به حمایتش نیاز داشتم..به آغوشش،حرفهاش،صداش

 دلم میخواست ببینمش...زل بزنم تو چشمهاش و اشک بریزم و گله کنم...که چرا منو از خودت روندی؟

 مگه من چکار کرده بودم؟...جز اینکه عین بقیه آدمها صاف و ساده ازدواج کردم...فقط ازدواج...بی خطا و گ*ن*اه

 م؟دلم برای جمع های خانوادگیمون تنگ شده بود..یعنی حقشو داشتم که بر
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 ممکن بود منو بپذیره؟...میشد شانسم رو امتحان کنم؟..بعد یه مدت طوالنی؟

 .اشک داغم سر خورد و افتاد روی بالشت و آهی کشیدم..ذهنم مشغول بود و فکرم خسته

 .هم فکرم هم جسمم...نمیدونم چقدر تو فکر و خیال هام دست و پا زدم که در آخر پلکهام روی هم افتاد و به خواب رفتم

***  

 .نویان رو درحالی که نق نق میکرد انداختم روی دستم و از کنار وان بلند شدم

 .به طرف در حمام رفتم و حوله اش رو برداشتم و انداختم روش

 !..هی وول میخورد...از اینکه آب ریختم روش خشمگین شده بود پسرم

چه پسرعصبی دارم من..چته شاه پسر؟..حمامت گذاشتمش روی تخت و همونطور که خشکش میکردم با لحن بامزه ای گفتم:

 .کردم که تمیز و خوشگل بشی ها

 !راست شدم و دستم رو به کمرم زدم..نفسم رو فوت کردم بیرون:اوف..تازه کمرمم گرفت

 .عزیز:خسته نباشی مامان خانوم

 .با شنیدن صداش سریع برگشتم طرفش..با دیدن صورت خندونش،خندیدم

 .و گفتم:درمونده نباشی عزیزم پوشک نویان رو برداشتم

 .عزیز:حسابی خسته ات کرده ها؟..آره دیگه..مادر بودن همینه

 .شلوار نویان رو پاش کردم:فدای سرش،عشق مامانشه

 .عزیز:عزیزکم..نیکی دخترم ناهار آماده اس

 .گفتم:باشه..شیرش رو بدم میام

 .اینو که گفتم،عزیز از اتاق خارج شد

 .پوشوندم و شیرش رو هم بهش دادم پیرهن نویان رو هم بهش

از اونجایی که بچه نسبتا آرومی بود و میتونست تنها خودش رو سرگرم کنه،گذاشتمش تو گهواره اش و چندتا اسباب بازی 

 .کوچیکم دادم دستش و تنهاش گذاشتم

 .در اتاقم نبستم که اگه گریه کرد بشنوم

 .سرم بردتا فتم تو آشپزخونه،بوی مرغ و برنج عزیز هوش از 

 .نشستم روی صندلی:چه بوی راه انداختی عزیزجون،شرمنده کردی

عزیز بشقاب غذا رو گذاشت جلوم:دشمنت شرمندت باشه بچه جون..نوش جونت باشه..گوشت بشه بچسبه تنت..شدی پوست 

 .و استخوان..اصال به فکر خودت نیستی ها

 .لبخند کمرنگی بهش زدم و مشغول شدم

 .و بین هر لقمه اش نگاهی بهم می انداخت،ولی من در سکوت سنگینی فرو رفته بودمعزیز هم کنارم نشست 

 .امروز پنجشنبه بود...روز مهمونی و من هنوزم حرفهای ماهک و نیما تو سرم چرخ میخورد

 .از تصمیمی که داشتم دو دل بودم...تردید داشتم و میترسیدم...نمیدونستم چکار کنم
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 .م بیرون که عزیز گفت:چته دختر..آه سرد میکشیناخوداگاه نفسمو با آه داد

 .یهو به خودم اومدم...حواسم نبود که پیش عزیز نشستم

 .سرمو انداختم پایین:نه..چیزی نیست

عزیز:منو دست به سر نکن بچه..من خوب میشناسمت..بگو چی تو اون کله ات چرخ میخوره که دو روزه تو حال خودت 

 نیستی؟

ی باال رفتن...اینو خوب میدونستم که در رفتن از زیر نگاه عزیز و جواب سر باال بهش دادن غیر اَبروهام از روی ناچار

 .ممکن و بی فایده بود

 .قاشق رو دوری دادم:راستش...عزیز بعد از مامان،رها بهم زنگ زد

 عزیز:خب؟

 .گفتم:اون هم اصرار کرد که...برم به مهمونی

 همه تردید تو برای رفتن یا نرفتنه که همه اش هم از دلتنگیت نشات میگیره..درسته؟ عزیز:بذار اینجاشو من بگم..و حاال این

 .بی حرف نگاهش کردم...عزیز خودش راست گفت...اون خوب منو میشناخت

 گفتم:خیلی بدبختم نه؟

 .نندازیم سرنوشتعزیز دستشو گذاشتم روی دستم:نه عزیزم..نه!...تو فقط اسیره بی وفاییه آدما شدی..بیا تقصیر روزگار و 

 .سرمو تکون دادم:آره میدونم عزیز...ما آدمهاییم که بدیم

عزیز:گوش کن نیکی..من نمیخوام حرفای بقیه رو تکرار کنم تا زخم تو تازه بشه یا اعصابت بهم بریزه...شاید تو بهتر از 

 ...بقیه میدونی چیکار کنی اما

 .وند و بعد لبخندی زدعزیز مکثی کرد که باعث شد نگاهش کنم...چند لحظه م

 .عزیز:خونواده ات رو امتحان کن!...شادیه دوباره رو امتحان کن

 .خیره خیره نگاهش کردم...حرف چشمهای روشنش رو مزه مزه کردم

 !من فهمیدم منظورش چیه....اون هم مثل دلم میگفت برو...این وسط عقلم بهم تشر میزد

  .عزیز:حاال غذاتو بخور..سرد شد

 .خودم اومدم...دیگه اشتها نداشتم...ولی از کنار عزیز بلند نشدم با صداش به

 !..همونجا تو افکارم غرق شدم و در آخر دلم رو به دریا زدم

 .ناهار که خورده شد،بلند شدم که ظرفها رو بشورم که صدای اعتراض نویان بلند شد

 .و دونه ظرف هم با منبا تعلل موندم سرجام که عزیز گفت:برو سراغش نذار گریه کنه...این د

 .و چرخید طرف سینک...سریع دویدم تو اتاق و نویان رو ب*غ*ل گرفتم

 .شروع کردم به قدم زدن تو خونه و تکون دادنش تا آروم بشه

 .ده دقیقه ای این کارم بود تا که نویان خوابش برد

 .عزیز هم رفت تا ُچرت ظهرانه ای بزنه
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 .ممنم گوشیم رو برداشتم و به حیاط رفت

 .شماره ماهک رو گرفتم و منتظر شدم

 .بعداز پنج تا بوق برداشت

 .ماهک:سالم عشقه من

 !با تعجب الکی گفتم:اوه اوه اشتباه گرفتم

 .تا اینو گفتم،ماهک غش غش زد زیر خنده

 منم آروم خندیدم:سالم..خوبی ماهی؟

 تو چطوری؟ ماهک:کوفت و ماهی..تو هم از نیما یاد گرفتی هی منو اذیت میکنی...خوبم

 .گفتم:ُشکر

 ماهک:چی شد که یاد من کردی خانوم رئیس؟

خندم گرفت...از زمانی که به عنوان منشی پیشم مشغول کار شده بود و باهام صمیمی،همه اش با طنز بهم میگفت 

 .رئیس...حاال انگار که چه کاره بودم

 .گفتم:نیاز داشتم باهم حرف بزنیم

 .ازهاماهک:ای جان..تا باشه از این نی

 آروم گفتم:ماهک؟

 ماهک:بلی!؟

 ....گفتم:من میخوام

 .یهو ساکت شدم...حتی برای به زبون اوردنش هم انگار میترسیدم...تردید داشتم

 .ماهک:تو چی؟..بگو

 گفتم:تو حتما میری به اون مهمونی؟

 .ماهک:خب..آره!...باید رفت دیگه

 .گفتم:اهوم

 ماهک:چرا پرسیدی؟..چیزی شده؟

 .ولی..راستش به حرفاتون فکر کردم...با عزیز هم حرف زدمگفتم:نه خب 

 ماهک:خب!؟

 !گفتم:میخوام بیام

 جیغ زد:چی!؟..جدی میگی!؟

 !گفتم:آروم باش...حدس میزنم اونی که کنارته سکته کرده

 .ماهک با خوشحالی خندید:وای خدایا..این عالیه نیکی...باور کن تصمیم درستی گرفتی

 .بابتش مطمئن نیستم زمزمه کردم:ولی خودم از
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 .:پس حاال که توهم میای..ما میایم دنبالت باهم میریمماهک

 .تند گفتم:نه نه نه...من خودم میام

 .ماهک:وای به حالت اگه جر بزنی نیکی ها

 .گفتم:نه بابا...فقط خواستم خبر بدم اما ماهک...خیلی میترسم

 !.مرگ یه بار شیَون یه بارماهک:نیکی!..قرار نیست بریم پیش هیوالها ها...نترس..

 .خندیدم:چه مثالی زدی

 .ماهک هم خندید و بعد از یکم حرف زدن،قطع کردیم

 ....جلوی آینه به خودم نگاه کردم7:20غروب شد...

 .روسری طالییم رو صاف کردم...آرایش کمرنگ روی صورتم هم خوب بود

 .قیافه ام چیزی رو نشون نمی داد اما تو قلبم آشوبی بود

 .ش خفیفی بدنم رو گرفته بود و بدنم داغ و سرد می شدلرز

 هنوز نرفته بودم این حالم بود...وقتی باهاشون رو در رو بشم چی میشه!؟

 .نفسم رو دادم بیرون و برگشتم طرف نویان...طبق معمول خواب بود

 .آروم خم شدم تو صورتش و ب*و*سیدمش

 .ه که دوباره نشکنمزمزمه کردم:برام دعا کن مامانی..تو از خدا بخوا

 .ازش دور شدم و بعد از اتاق رفتم بیرون که عزیز سجاده به دست جلوم ظاهر شد

 متعجب گفت:نیکی!..جایی میری دخترم؟

 !کیفم رو تو دستهام فشردم:اوم..آره

 عزیز:به عزیز نمیگی کجا؟

 .آب دهنم رو قورت دادم:میرم...میرم یه باره دیگه شانسم رو امتحان کنم

 .ند لحظه با سوال نگاهم کرد...بعد یهو انگار فهمید منظورم چیه،صورتش باز شدعزیز چ

 عزیز:وای..وای خدا...داری میری خونه پدرت؟

 .با استرس سرمو تکون دادم

 .عزیز:ای جانه دلم..آفرین دخترم..میدونستم تصمیم عاقالنه ای میگیری

 .دستش رو کشید به سرم:ماشاا...ماشاا...چه خوشگلم کردی

 .زد به چهار چوب در:بزنم به تخته...باید برات اسفند دود کنم

 .لبخند لرزونی بهش زدم و گفتم:عزیز..نمیتونم االن نویان رو ببرم..اگه قبولم کردن،بعد میبرمش..االن نبیننش بهتره

 .عزیز:باشه عزیزم..هرطور تو صالح میدونی..برو بسالمت،نگران نویان هم نباش

 .حالی که کفشهای پاشنه بلندم رو می پوشیدم گفتم:باشه..سعی میکنم دیر نکنم..فعال خداحافظ به طرف در رفتم و در

 .جوابم رو که از عزیز گرفتم،از خونه زدم بیرون
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 .نشستم تو ماشین و روشن کردم و راه افتادم

اه پام روی پدال گاز مسیر طوالنی بود...من سرعت رو دوست نداشتم اما هروقت عصبی میشدم یا استرسی بودم،ناخوداگ

 .فشرده میشد

 .مثل حاال که از خیابون های تقریبا خلوت رد می شدم به مقصد خونه پدریم

 .خونه پدری که خیلی وقت بود پا توش نذاشته بودم

 .دلشوره داشتم..از اینکه چه برخوردی باهام میکنن

 .سعی کردم با آهنگ حواس خودم رو پرت کنم که زیادم موفق نبودم

 .ل خونه ویالیی که قبال توش جایی داشتم ترمز کردم...باالخره رسیدممقاب

 .نگاهی با برق اشک بهش انداختم...بغضم گرفته بود...دلتنگیم بیشتر از قبل شده بود..اما باید خودم رو جمع و جور میکردم

 .چنگ و دندون خودم رو کشیدم باال نباید خودم رو ضعیف نشون میدادم...اوناهم باید میدیدن که من هنوز سر پا بودم،که با

 .به خودم نهیب زدم:محکم باش نیکی...محکم

 .بغضم رو پس زدم و جدی شدم..سخت شدم

 .پیاده شدم و قفل ماشین رو زدم...راه افتادم طرف خونه،بدون ریزبینی

 .اگه زیاد اطرافم رو نگاه میکردم باز سست میشدم

 زدم...چند لحظه انتظار و بعد صدای یه زن:کیه؟مقابل در ایستادم و زنگ آیفون رو 

 نتونستم تشخیص بدم و از خودم نا امید شدم...یعنی از یاد بردمشون که نفهمیدم کیه؟

 !سرمو تکون دادم و آروم گفتم:منم..نیکی

 .صدایی نیومد...ولی در عوض در باز شد

 .در رو هول دادم و با قدم های سست داخل شدم

 .ه حیاط بزرگ و گل کاری شده خوردتو نگاه اول چشمم ب

اطرافم رو نگاه کردم...این باغ پر از گل هم کار خودم بود اما با این تفاوت که....دیگه زیبایی نداشتن!..همه اشون پژمرده 

 !شده بودن

ن و...برامو دلم گرفت...شاید این به این معنی بود که"تو برامون حکم این گلها رو داری...از یاد رفتی..دیگه مهم نیستی

 "!ُمردی

صدای سارا و رها و نرگس با جیغ به گوشم رسید:وای..وای خدا نیکی...اون واقعا نیکیه!؟...خودشه!؟.باالخره اومد!؟..وای 

 .خداجون!چرخیدم طرفشون..جلوی در ورودی ایستاده بودن و بپر بپر میکردن

 .ای خاله فریبامرها و سارا بچه های خاله فرزانه ام بودن و نیما و نرگس بچه ه

 .لبخند محوی زدم و راه افتادم طرفشون

 !مقابلشون که ایستادم:سالم

بی هیچ جوابی یهو کشیده شدم تو ب*غ*ل سارا و رها!...هردو محکم به خودشون فشردنم و من فهمیدم که چقدر دلشون تنگ 
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 .شده

 .رها:باالخره اومدی نامرد!؟..من این همه التماس کردم

 !خودتی؟..چه عوض شدیسارا:وای نیکی..

 !خودمو ازشون جدا کردم:سالم به روی ماهتون

 .یهو خندیدن که نرگس زد به سارا تا بره کنار

 !نرگس:بکش کنار ببینم..این اثراته مادر شدنه،داره پخته میشه

 .و منو ب*غ*ل کرد و ب*و*سید:خوبی نیکی جونم؟..دلم برات خیلی تنگ شده بود

 .م که رها گفت:باز تو نظر دادیمنم ب*و*سیدمش و تشکر کرد

 .اَدا در اورد:داره پخته میشه!...آدم شناس

 ...نرگس:خب راست میگم دیگه..هرچند الغر شده اما حق با منه!...تو زورت

 یهو سارا بلند و معترض گفت:اه..مخمو خوردین..دخترو نگه داشتین دم در و مذاکره میکنید!؟

 .ش رفتم...هنوز هم مثل قبل بودن...شوخ و شیطون..و این باعث خوشحالی بوددستم رو گرفت کشید که با خنده دنبال

 .رها و نرگس تازه به خودشون اومدن و داشتن احوال پرسی میکردن که ماهک هم بهشون اضافه شد

 .خوب بود که اینجا بود..با وجود اون حس بهتری داشتم،جوری که انگار منم کسی رو طرف خودم دارم

 !یی که رسیدیم،یهو خاله فریبا و خاله فرزانه و مامان جلوم ظاهر شدنبه سالن پذیرا

 خاله فرزانه:نیکی،دخترم تویی؟

 .لبخند کجی زدم که تو آغوشش فرو رفتم

 .خاله فریبا هم ب،غ*لم کرد:خوش اومدی عزیزم

 .و اما مامان...نگاهش کردم..چشمهاش پر از اشک بود..دلم به درد اومد

 .به خونه ات خوش اومدی دخترمبا صدای لرزونش گفت:

 .خونه ام؟...ولی من اینطور فکر نمیکردم..این خونه مال پدرمه،اون صاحابشه...و اگه منو رد کنه پس منم اینجا جایی نداشتم

 .این فکرا تو سرم چرخ میخوردن ولی با این حال خم شدم و هم قد مامان شدم

 .ب،غ*لش کردم و آروم گفتم:ممنون مامان

 !شدم که یهو یکی جیغ زد:نیکازش جدا 

 .تند سرم رو اوردم باال که آناهیتا رو روی پله ها دیدم..صورتش از هیجان سرخ بود و نفس نفس میزد

 .با حض نگاهش کردم و دستهامو به روش باز کردم که به طرفم پرواز کرد

ه پنج سال ازم کوچکتر بود رو به محکم خودم رو گرفتم که آناهیتا خودش رو پرت کرد تو ب*غ*لم و من تک خواهرم ک

 .خودم فشردم

 آناهیتا با گریه گفت:کجا بودی نیک؟...چرا رفتی و خودت رو نشون ندادی؟...با خودت فکر نکردی که چی به سر من میاد؟

 .لبخند از جنس اشک زدم و موهاش رو نوازش کردم:آروم باش آنا...حاال اینجام..گریه نکن گوجه ی من
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ه دماغش رو کشید باال...اون به من میگفت نیک و منم بخاطر لپ های همیشه قرمزش بهش میگفتم گوجه و اون آناهیتا با خند

 .چقدر حرص میخورد

 .اما االن خبری از شوخی های مسخره نبود و آنا خنده و گریه اش قاطی شده بود

 .ه قراره بشهدلم براش یه ذره شده بود...آه...خدایا ممنون بخاطر این دیدار..حاال هرچی ک

 .با همراهیه آناهیتا به طرف مبلها رفتیم که به جمع آقایون رسیدیم...با استرس بینشون رو گشتم که...بابا رو بینشون ندیدم

قلبم یه جورایی انگار آروم شد و سریع به خودم اومدم و باهاشون سالم و احوال پرسی کردم..نگاه نیما بهم فهموند که چقدر 

 ل شده...یعنی واقعا کار درستی کردم؟از اومدنم خوشحا

آروم یه گوشه نشسته بودم..نگاه همه روی من بود که این خیلی معذب و ناراحتم میکرد..اما خاله ها و دختر خاله ها یک 

 .لحظه تنهام نمیذاشتن

 .دورم رو گرفته بودن من با سیل سوال هاشون،نگاهم هربار از یکی به یکیشون سر میخورد

اینکه:چرا دیر کردی؟...ای بی معرفت چرا یه زنگ نزدی یه حالی بپرسی؟...میدونی از بی خبریت تو چه حالی مثال 

 ....بودیم؟...چقد الغر شدی نیکی..ولی خوشگلی هات سرجاشه...و....و....و

 ..با خنده نمیدونستم جواب کدومشون رو بدم که

 .اومده هر چقدر زور زدیم نشد بیاییم دیدنتسارا:راستی..حال کوچولوت چطوره؟..فهمیدیم به دنیا 

 .گفتم:اشکالی نداره

 رها:اسمش چیه؟

 .نگاهش کردم:نویان

 .سارا:وای..چه قشنگ

 نرگس:خوشگله نه؟

 .لبخندی زدم:خیلی..تپلیه..تازه،چشماش مثل خودم شده

 !ماهک:بازم میگم..آبیه روشن خوشگلیه ولی برای نویان خوشگلتر

 .م بهش گرفته بود..چشم غره ای بهش رفتم که زبون در اوردباز این پرید وسط...خند

 .رها و سارا همزمان با ذوق گفتن:الهی..پس جیگریه برای خودش

 .همه خندیدن که مامان گفت:یه تیکه ماهه..چشمم کف پاش

 آناهیتا با شعف گفت:یعنی من االن خاله شدم!؟

 .هاهمه براش سرتکون دادن که یهو خودشو انداخت تو ب*غ*ل ر

 آناهیتا:باورم نمیشه..یعنی یکی هست که گوشه لباسم رو بگیره و خودشو بده باال و بگه خاله آنا بیا بلیم باهم بستنی بخولیم؟

با این حرفش همه زدن زیر خنده که منم باخنده سری تکون دادم...چه فانتزی خوشمزه ای داشت...جوری که خودمم دلم 

 .برای نویان ضعف رفت

 .عزیزم..خدا برات حفظش کنهخاله فریبا:
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 .با لبخند تشکر کردم...کاش بابا هم مثل اینا فکر میکرد

 .خاله فرزانه:چرا نیاوردیش نیکی؟..خیلی دوست داشتم ببینمش

 .گفتم:ان شاء هللا دفعه ی دیگه...االن نمیشد

 .ادامه ندادم...امیدوار بودم خودشون متوجه بشن...من تکلیف خودم رو هم نمیدونستم

س مطمئنا نویان معصومم رو نمی اوردم اینجا که اذیت بشه...بد بهش نگاه بشه و باعث شعله ور تر شدن آتیش خشم پدرم پ

 .بشه

 .شده بود و هنوز شام سرو نشده بود و من داشتم به نویان فکر میکردم 9:15ساعت 

 .ش اذیت بشه هم عزیزیعنی تا االن بیدار شده؟...گرسنه اش نیست؟...کاش بی قراری نکنه که هم خود

 ...هرچند که عزیز همه جوره هواش رو

  !..با بلند شدن مهمونها یهو به خودم اومدم و رشته افکارم پاره شد

 !سرم رو دادم باال که با دیدن مرد الغر مو جو گندمی رنگی که با لبخند با آقایون حال و احوال میکرد،قلبم از تپش ایستاد

 در افتاده بود..شکسته شده بود...یعنی..اینا بخاطر منه؟..تقصیر منه؟این مرد پدر من بود؟...چق

 .همه غم دنیا رو تو دلم حس کردم..چیز سفتی تو گلوم متولد شد

 .زل زل نگاهش میکردم و اون حواسش به من نبود...و منم به این حواسم نبود که من تنها کسی ام که بلند نشدم

 .دیدنش خشک شده بودم اصال انگار یادم رفته بود...چون با

 .باالخره همه نشستن که صداش رو شنیدم:شرمنده دیگه...یه کاری پیش اومده بود مجبور بودم برم..ببخشید دیر شد

 .بابا مشغول تعارف با مهمونهاش بود و من با بغض مشغول تماشاش بودم

 .تو صورتش غرق شده بودم و انگار تو این دنیا نبودم

 .ه بود و نمیدونستم...یا حداقلش خودم رو زده بودم به اون راهچقدر دلم براش تنگ شد

 .دوست داشتم برم تو آغوش گرمش اما....این فقط یه رویای شیرین بود

 ....نمیدونم چقدر تو اون حال بودم که بابا نفسش رو فوت کرد بیرون و سرش رو چرخوند که

 .م داره می پرهنفسم برید!...اشک چشمهام رو نیش زد و حس کردم پلک راست

بابا هم خشکش زده بود چون...چشم تو چشم شده بودیم...فقط خیره ام بود...هنوز چیزی از نگاهش نفهمیده بودم که....اخمی 

 !پیشونیش رو خط انداخت که قلب ریخت

 ..لب هاش تکون خورد و من به مبل چنگ زدم...چند لحظه بعد صدای مبهوتش

 بابا:این اینجا چکار میکنه؟

 کرد گفت:ها!؟ مکث

 .کم کم همهمه ها خوابید...انگار خود به خود حرفها تموم شدن و همه ساکت شدن

 !حاال همه نگاه ها زوم شده بود روی ما و من تو دلم التماس کردم:این کارو نکن بابا

 .یهو با صدای فریاد بابا،محکم چشمهامو بستم
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 بابا:فرنوش!..این دختر اینجا چکار میکنه!؟

 ان دوان خوردش رو رسوند به سالن و گفت:چیه چی شده؟مامان دو

 !حس میکردم ُمردم!...یه روحم که اون وسط ایستادم...خدایا،یه بار دیگه آبرو ریزی!..منتهی این بار توی جمع

 بابا:پرسیدم این چرا اینجاست؟..اصال اینجا چی میخواد!؟...چه کاری داره هان!؟

 .ود که چی بگه!؟...نمیدونم چی شد...نیما این دل و جرات رو از کجا اورد که اومد جلومامان مثل بقیه هاج و واج مونده ب

 ..نیما:دایی جان آروم باشید...اجازه بدین

بابا نذاشت ادامه بده و زد زیر دست نیما:ولم کن پسرجون..دارم میگم به چه جرات این دختر پاشو گذاشته تو این خونه،اونم 

 خانوم میگن چی شده!؟ بدون اجازه من..بعد تازه

 .یهو یک قدم اومد جلو که نیما گرفتش

 !بابا:اصال وایسا ببینم دختره ی چشم سفید...تو با چه رویی پا شدی اومدی اینجا!؟...انگار حرفهایی که بهت زدم یادت رفته

 .تر می شدزبونم انگار قفل شده بود...تکون نمیخورد که بخوام حرفی بزنم اما در عوضش بغضم هر لحظه بیش

 یادم بره؟...مگه توهین و تحقیر و ترد شد از طرف بزرگترت،نزدیکترین فرد بهت هم فراموش شدنیه؟

 .نه بابا جون نه!...اصال..هیچکدومش یادم نرفته و همه اشون رو حفظم

ه رفتی دنبالش کگم شو...از خونه ی من گم شو بیرون..تو دیگه دختر من نیستی...آره همینه...به حرف من گوش نکردی و "

حاال برای من برگه آزمایش بارداری بیاری!؟که فقط آبروی من رو ببری؟...کاریه که تو کردی،چیزیه که تو خواستی...پس 

گردن بگیر!...اینم بدون که من دختری که از پدرش که صالحش رو میخواد سرپیچی کنه،نمیخوام..از این خونه برو و 

 "!هرگز هم برنگرد

 ..جلو:بابا جون این حرفا رو نزن..ببینآناهیتا اومد 

 .بابا:تو هیچی نگو دختر..من حرفامو زده بودم...گفته بودم اینجا جایی نداره

 .تیکه انداخت:ها چیه..نکنه سخت میگذره؟...پشیمونی؟..اذیتی؟..بچش،مزه کن!..آشِی که خودت پختی

 !مامان نالید:اردالن

 .؟...من که میدونم حضورش به گفته ی توئهبابا:چیه خانوم؟...میخوای ازش حمایت کنی

 نیما:دایی این شمایی که این حرفا رو میزنی؟..شمایی که جونتون برای دختراتون در میرفت؟

ماهک:دایی جان چطور دلتون میاد اینا رو بگید؟...شما میدونید یه نوه سالم و خوشگل نسیبتون شده که خیلی ها آرزوش رو 

 دارن؟

 ...:درست میگه اردالن..تو چطور میتونی پسش بزنی؟..تو که همیشه میگفتیمامان بغض کرده گفت

 !بابا عربده زد:بسه

 ...یهو حرف مامان قطع شد و به هق هق افتاد

 .داشتم خفه میشدم...باورم نمیشد اینقدر مصمم باشه و هنوزم این حرفها رو بزنه

 .رکت کیفم رو چنگ زدم و بلند شدمدیگه از حد تحملم خارج شده بود اوضاع...برای همین تو یه ح
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 .بابا:هه نوه...نه!...من نوه ای که از اون باشه رو نمیخوام

بابا تا دید دارم به طرف در میرم داد زد:آره...تویی که داری میری خوب گوش کن..تا زمانی که زن اونی اینجا جایی 

 نداری...فهمیدی!؟

 .زنم،بی احترامی نکنم...اما دیگه طاقت نیوردمتا االن ل*ب*هام رو بهم فشار میدادم که حرفی ن

 .تند برگشتم طرفش:زن اون؟..پسر اون؟...آره شما درست میگین..من هنوز زنشم،نویان هم پسره اونه

با جنون رفتم جلو:ولی مگه دختر شما نیستم؟..از شما نیستم؟...پسر من از خون منه و منم از خون شما...میخواید بزنید زیر 

 این هم؟

 !با زل زد تو چشمهام و نفس نفس زنان گفت:آرهههبا

 !..بوم!...با شنیدن کلمه "آره" از زبونش،حس کردم پتکی تو سرم کوبیده شد

 !..زمان متوقف شد...منم مثل بقیه تماشاچی های این فیلم تلخ،خشک شدم

 با مردمک لرزونم نگاهش میکردم..چه راحت گفت...یعنی جدی گفت!؟

ی از حرفها خیلی ساده اس اما شنیدنشون برای بقیه خیلی سنگینه....ما آدمها همیشه حرفهای اصلیمون به زبون اوردن بعض"

 "رو میزنیم و بعد میگیم شوخی بود..ولی نمیدونیم که اون حرفه به ظاهر الکی چقدر طرف مقابلمون رو میشکنه

 .بودبا غم و درد نگاهش میکردم که یهو خندیدم و سرم رو تکون دادم...جالب 

 "!..یه جاهایی وقتی دیگه زورت نمیرسه...فقط به مشکالتت میخندی"

 ...لبخند تلخی زدم:خوبه...خوبه...میدونستم...من میدونستم شما منو انداختی دور

 .با دستم به جمع مامان و خاله ها و ماهک و دخترا اشاره کردم:ولی اینا قبول نمیکردن

 .ز در زدم بیرون و دویدم تو حیاط که صدای همهمه بلند شداینو گفتم و سریع به طرف در رفتم...ا

 .مامان:نیکی..نیکی مامان؟..دخترم وایسا

 .آناهیتا با گریه:آجی صبر کن، نرو

 .ماهک:نیکی،وایسا تا منم باهات بیام

 .اهمیتی ندادم و تند از خونه زدم بیرون...دویدم طرف ماشین و بازش کردم

 .پریدم توش و درها رو قفل کردمقبل از اینکه ماهک بهم برسه 

 ..ماهک کوبید به شیشه:نیکی درو باز کن..تنها نرو..خواهش

 !..با گازی که به ماشین دادم،حرف ماهک نصفه موند

 .هه...حتما میخواست بیاد که نرم بالیی سر خودم بیارم

 .مبا سرعت اون کوچه نحس رو رد کردم و با همه ی حرص و ناراحتیم به ماشین گاز داد

 .سرعتم خیلی باال بود و من تو حال خودم نبودم...فقط بغض گنده ای که گلوم رو گرفته رو حس میکردم

 .افتادم تو جاده...داشتم خفه میشدم...باید خودم رو خالی میکردم وگرنه سکته میکردم

 !!..یهو کوبیدم روی فرمون و جیـــغ بلندی زدم!!...تند و تند و پشت سرم
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 دم:خدا....کجایی که منو نمیبینی!؟..دلت برام نمیسوزهه!؟؟از ته دل داد ز

داد طوالنی زدم و محکم زدم زیر گریه...باالخره بغض لعنتیم شکست...و من حس کردم با اون،قلب درمونده ام هم برای 

 .بارچندم شکست

 ...چقدر بیچاره بودم...بی َکس بودم...تنها بودم

 .جود اشکهام چیزی رو نمیدیدم،یه گوشه نگه داشتمجاده رو که رد کردم..از اونجایی که و

 ...فرمون رو تو دستهام فشردم و بلند بلند گریه کردم

داد زدم:لعنت لعنت...لعنت به این زندگی...لعنت به این آدمها...لعنت به تو!..این همه تحقیر حقم بود!؟؟..این همه تنهایی حقم 

 چیو پس میدم!؟؟بود که منو دچارش کردی!؟؟...حاال دارم تقاص 

 بلند گفتم:من مقصر چی ام!؟...تقصیر من چی بود!؟

 فریاد زدم:اینکه تو رو دوست داشتم!؟...اینکه به تو دل بستم!؟

 .دیگه نفس نداشتم...همه ی بدنم از ناراحتی میلرزید

 .شونه هام بی جون خم شد و سرم افتاد روی فرمون..گلوم میسوخت...انگار پاره شده بود

 .ین وجود هنوزم حس میکردم همین االن اون حرفهارو شنیدم و داغم تازه بودولی با ا

 .حاال صدام آروم تر شده بود ولی هنوزم اشکهام روی صورتم جاری بودن

 ..زمزمه کردم:همه اش تقصیره توئه...تقصیر توئه...بخاطر توئه...تو...تو

 !..."حالم توی یک کلمه توصیف میشد...."داغون

 .تو اون حال بودم که تقه ای به شیشه ماشین خورد نمیدونم چقدر

 .تند و گنگ سرم رو اوردم باال و اول به رو به رو نگاه کردم و بعد به شیشه سمت راستم

 .تاریک بود و منم با صورت خیس از اشکم واضح نمیدیدم...چشمهام رو باریک کردم

 "که با لبخند عالمت داد "شیشه رو بده پایین یه پسر جوون بود با تیپ مشکی..همونطور داشتم نگاهش میکردم

 .به خودم اومدم و دکمه روی دسته در سمت خودم رو فشار دادم و شیشه اومد پایین

 .بهش نگاه کردم...یه پسر قد بلند چهار شونه بود با موهای مشکی که داده بودشون باال با چشمهای مشکی نافذ

.به خودم تشر زدم که دیدم اونم زوم شده روی من..حرف نمیزد و نگاه محوش به حواسم نبود که دارم تجزیه تحلیلش میکنم..

 .چشمهام بود

 .ناخوداگاه به صورتم دست کشیدم تا اشکهام رو پاک کنم که انگار اون هم به خودش اومد

 .سرفه ای کرد و گفت:ببخشید سالم

 .لب زدم:سالم

 گفت:شما حالتون خوبه!؟

 ؟متعجب نگاهش کردم:بله..چطور!

 ...لبخند نمکی زد:آخه کنار جاده نگه داشته بودین،گفتم خطرناکه...اومدم بهتون بگم که دیدم سرتون رو گذاشتین روی
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 .پریدم وسط حرفش و گفتم:اممم نه..نه چیزه..من خوبم

 .ماشین رو روشن کردم و نگاهش کردم:ممنون از هشدارتون...شب بخیر

 .بود و انتظار نداشت صحبتمون اینقدر زود تموم بشه،آروم خودش رو داد عقب اون هم که انگار از رفتار من تعجب کرده

 .راست ایستاد و دستش رو از روی در برداشت و گفت:شب شماهم بخیر

 .تا این رو گفت،سریع به ماشین گاز دادم...نفسم رو مثل آه دادم بیرون و در سکوت سنگینی به طرف خونه روندم

 .ز روی آرامشی خوشایندحاال آروم بودم...ولی نه ا

 .جلوی در نگه داشتم...پیاده شدم و با قدم های بی جونی به طرف خونه رفتم

 .در هال رو باز کردم..چشم گردوندم تا عزیز رو ببینم ولی پیداش نکردم

 .راه افتادم به طرف اتاقی که نویان بود...دلم براش تنگ شده بود

 .زمین و نویان هم تو ب*غ*لشه و مشغول تکون دادن و الالیی خوندنه درش رو که باز کردم،دیدم عزیز نشسته روی

 .بی صدا رفتم جلو و کنارش نشستم که یهو متوجه ام شد

 .عزیز:یا حضرت عباس!...دختر چرا مثله روح میری میای؟...یه ندایی بده که من اینطور َزهرترک نشم حداقل

 .لبخند شلی بهش زدم:ببخشید...سالم

 ی اومدی؟عزیز:سالم...ک

 .نویان رو که گیج خواب بود رو ازش گرفتم و گفتم:همین االن

 عزیز:مهمونی چطور بود؟

 .انگشتی که داشت نویان رو نوازش میکرد متوقف شد

 چی بگم؟....بگم عالی بود؟....برام سنگ تموم گذاشتن و از خجالتم در اومدن؟

 .زل زدم به نویان:بد نبود

 !زدم همین بودمزخرف ترین حرفی که تا االن 

 !..گفتم که عزیز راضی و بیخیال بشه ولی انگار نشد

 .چونه ام رو گرفت و سرم رو چرخوند طرف خودش

 !عزیز:بازم که سعی کردی سرمو شیره بمالی بچه

 آروم خندید:حرف بزن ببینم...دقیقا چی شد که باز صورتت رو غم پوشونده؟

 .دست عزیز لرزید و چشمهام رو دادم باالدوباره یه بغض دیگه متولد شد....چونه ام تو 

 .بهش نگاه کردم که برق اشک رو هم دید

 زمزمه کردم:یه شکست دیگه عزیز...تو هم خواستی برم که دوباره خردم کنن!؟

 .عزیز چند لحظه نگاهم کرد...چشمهای بی قرارش روی صورتم چرخ خوردن که در آخر....یهو کشیده شدم تو ب*غ*لش

 ..قربونت برم...خودتو اذیت نکن..درست میشه،درستم نشد...تموم میشهعزیز:دخترکم..

 .آروم آروم اشکهام راه باز کردن...خودمو تو آغوش گرم و اَمنش هول دادم
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با عجز گفتم:عزیز..دوباره همون حرفارو زد...از موضع اش پایین نیومده..هنوزم سر اون تصمیمشه...منو نمیخواد...تو 

 .گفت...نه منو...نه نویان رو از خودش نمیدونهروی خودم گفت،راحت 

عزیز با آه پر سوزی چند تا ضربه به کمرم زد:فدای سرت عمرم...تو دختر منی..خودم همه َکست میمونم...خودم هواتو 

 دارم...دلت نترسه...باشه مادر؟

 .اومد به فرشته ی پاکم اینو بگه با گریه خودم رو ازش جدا کردم...صورت نویان رو ب*و*سیدم و گفتم:نمیدونم چطور دلش

 .با ٍگله رو به عزیز گفتم:بهم گفت من نوه ای که از خون اون باشه رو نمیخوام

 .به هق هق افتادم:مگه این طفل معصوم چه گ*ن*ی کرده

 .عزیز با لبخند غم آلودی سرم رو نوازش کرد:دروغ میگه مادر!...دروغه

 .م که دوباره لبخندش رو به صورتم پاشیدآب دهنم رو قورت دادم و سوال نگاهش کرد

عزیز:من دومادم رو خوب میشناسم...رگ خریت مردونه اش)قصد توهین ندارم،یه نوع مثال زنونه اس!(باد کرده،برای 

همین اینطور گفته...اون باال بره پایین بیاد...تو دختری و نویان نوه اش..مطمئن باش یه روز میاد که با پشیمونی و گریه تو 

 .رو به آغوش میکشه تا این دوری کردن ها رو جبران کنه

 !پوزخند محوی نشست روی لبم..با غصه تو دلم گفتم:ولی ممکنه اون روز خیلی دیر باشه

 .عزیز پیشونیم رو ب*و*سید و سرم به قفسه سینه اش تکیه داد و صدای زمزمه اش رو شنیدم

 !پس میدن...اون هم باید به تو جواب پس بدهعزیز:و اما اون...همه یه روزی تقاص کارهاشون رو 

*** 

 .بخاطر گریه زیاد چشمهام سوز میزد و فشار روحی که بهم وارد شده بود خسته بودم

 .عزیز قرصم رو به خوردم داد و با کمکش توی تخت دراز شدم

 .و تا زمانی که به خواب برم،نوازش دستش رو توی موهام حس میکردم

***  

 .بزرگ باغ زدم رو ترمزجلوی در فلزی 

 .ماشین و خاموش کردم و پیاده شدم

 .زنگ رو زدم...چند لحظه منتظر موندم تا در باز شد و حاجی نمایان شد

 .حاج حیدر:سالم دخترم..خوش اومدی

 .لبخندی زدم و داخل شدم:سالم حاج حیدر..خسته نباشی

 .حاج حیدر:درمونده نباشی بابا

 گفتم:کارا خوب پیش میره؟

 .حیدر:بله دخترم خیالت راحت باشه...فردای اون روزی که رفتی چند نفر اومدن و بقیه گلها رو کاشتن حاج

 .سرمو تکون دادم:عالیه

 .جلوتر که رفتم،گفته ی حاج حیدر رو دیدم..درست میگفت..به جرعت میتونستم بگم مثل بهشت شده بود
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 .ارنگ دلت باز میشهواقعا اگر خیلی داغون هم باشی،با دیدن این همه گل رنگ

 .حاج حیدر کنارم ایستاد:داشتم یه دور آب بهشون میدادم که اومدی

 .نگاهش کردم:هوم..خب...پس این با من

 .چشمکی زدم که باهم خندیدیم

 .دویدم طرف شیر آب و بلند گفتم:شما برو به کارات برس حاج بابا

 .حاج حیدر:قربون تو گل دختر

 .ی لبم...اون از روی محبت بهم میگفت دخترماز حرفش لبخند عمیقی نشست رو

 .راستش منم از اینکه بهش میگفتم حاج بابا غرق لذت میشدم...و خب اون هم مخالفتی نداشت

 .سر آب پاش که اندازه های متفاوتی داشت رو به شلنگ وصل کردم و شیر آب رو باز کردم و مشغول آب پاشی شدم

یشد گفت سخت ترین دوره ی زندگیم بود حاج حیدر بیشتر از بابای خودم هوام رو صریح بخوام بگم،تو این چند ماه که م

 .داشت

زیاد نمی دیدمش..زیاد حرف هم نمی زدیم باهم اما...هر وقت می اومد اینجا تا سری به گلها بزنم،با نگاهش..با لبخندش..با 

 .ردچند جمله کوتاهش که با مهربونی اَدا میشدن کلی حس خوب بهم تزریق میک

 !..حدود یک هفته از پنجشنبه شب و اون مهمونی کذایی میگذشت و من فقط خودم رو لعنت میکردم که چرا رفتم

 .میخواستم یه شانس دوباره به خودم بدم که به بدترین نحو ممکن ازم گرفته شد

 .رفتنم اشتباه بود اما خب...کاری بود که کرده بودم

 .ینشون ندارماینطوری فهمیدم که قطعا دیگه جایی ب

 .تو این یه هفته مطب هم نرفتم...تو خونه موندم تا شاید یکم خودم رو آروم کنم

 .دخترا بهم زنگ میزدن ولی من جواب نمیدادم...نمیتونستم حرف بزنم...یعنی حرفی نداشتم که بزنم

 .اما خب باالخره امروز در قفسم رو باز کردم و اومدم اینجا

 .ود..باید ادامه میدادم..راهی نداشتمکافی بود..بهرحال زندگی ب

 .هربار که زمین میخوردم،بازم به هرچی که میتونستم چنگ میزدم تا بلند شم

 .قبال سرخورده تر بودم اما حاال....بخاطر نویان کنار نمیکشیدم

 .نبا دقت از بین گلها رد میشدم تا لگدشون نکنم..بهشون آب میدادم تا اوناهم نفسی بگیرن و شاداب بش

 !حس خوبی بود...گل رز سرخ،گل مورد عالقه ام بود که قبال....اون برام می اورد

با کلی اَدا خم میشد رو به روم و با لبخند شیطونش میگفت:گل برای گل بردن ارزش نداره اما فقط با ایناس که میتونم بهت "

 .بگم چقدر زیبایی

 "یخندیدم و گلها رو همراه با دستش میگرفتمو من که این نگاه هاش هوش از سرم برده بود با عشق م

 ...با تاسف از فکر کردن به دورانی که احمق بودم،سرم رو تکون دادم که
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 ماهک:حاال دیگه خودت رو از من قایم میکنی آره!؟

 تند و با تعجب سرم رو دادم باال و نگاهش کردم...اینجا چکار میکرد!؟

 ماهک:ها چیه؟...ُگرخیدی منو دیدی آره؟

 ا چشمهای درشت شده گفتم:تو اینجا چکار میکنی؟ب

 ..ماهک با حرص آستین های مانتوش رو داد باال و گفت:اومدم اینجا تا

 !داد زد:تو رو ُبکُشم

 .و یهو شروع کرد به دویدن طرفم!...من که به من من افتاده بودم یهو به خودم اومدم و با یه جیغ پا به فرار گذاشتم

 .نشگون هاش کبودم میکرداگه میگرفتم با 

 !!همونطور که می دویدم جیغ زدم:روی گلهام پا نذار

 ماهک:ای گلهات بخوره تو اون سرت!...به چه جراتی منو جا گذاشتی ها!؟

 !بلند گفتم:خب میخواستم تنها باشم

 .اومدم از روی پله بپرم که از پشت گرفتم...هردومون نفس نفس میزدیم

 !م..هان؟...حقته عین یه کفش دوزک لهت کنمماهک:آخه من به تو چی بگ

 .زدم زیر دستش:ولم کن ببینم..گفتم که نیاز بود تنها باشم

 .باالخره بیخیال شد و مانتوم رو ول کرد

 .نفسم که جا اومد گفتم:بشین..من برم یه چیزی بیارم بخوریم

 .و تندی ازش دور شدم...راستش رو بگم از دیدنش خوشحال شدم

 .معرفت بود و اصال تنهام نمیذاشت ماهک خیلی با

  .همیشه با شوخی هاش حالم رو عوض میکرد و بهم می فهموند که کنارمه

 .چند دقیقه بعد کنار هم روی سکو نشسته بودیم و درحال تماشای منظره گلهای رو به رومون،آبمیوه مزه مزه میکردیم

 ماهک:عزیز فهمید؟

 .بی حرف سر تکون دادم

 .نداشتم...فکر میکردم که حداقل تو جمع فامیل این کارو نمیکنهماهک:انتظارش رو 

 .لبم رو کج کردم و شونه ای باال انداختم:ولی من احتمالش رو میدادم

ماهک:ولی نمیدونی بعد از رفتن تو بابات چه حالی داشت....قیافه اش داد میزد که ناراحت و بی قراره...مادرت و آناهیتا که 

 .میدونم این چه غرور مسخره ایه که َمردا دارنخون گریه میکردن...ن

 .مسخره خندیدم:بیخیال...من باورم نمیشه که بابا ناراحت باشه...اون از دستم شکارتر از این حرفاس

آهی کشیدم:فقط از این ناراحتم که از مامان و آنا دور شدم...بابا بهشون اجازه نمیده حتی باهام تماس بگیرن...فقط مامانه که 

 .وقت یه بار قایمکی به دیدنم میاد که دیگه اونم غیرممکن شد چند

 .ماهک لبخند تلخی زد..نگاهش کردم...ناراحتی بهش نمی اومد...شاید چون همیشه شاد و سرحال می دیدمش
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 .اَه...تقصیر خودم بود...حرفهای ناراحت کننده زدم

 .دیهو زدم به ماهک:جمع کن خودتو...فاز سنگین نگیر که بهت نمیا

 !خندش گرفت:بی شعور

 ...خنده کوتاهی کردم...چند لحظه سکوت شد و بعد

ماهک:چرا این چند روز نیومدی مطب؟...ملت بیچاره با کلی حرف و درد و دل می اومدن و منتظرت می موندن و من 

 .مجبور بودم هربار به یه دلیل ردشون کنم برن

 .سرم رو انداختم پایین و نفسم رو دادم بیرون

 .م گفتم:نمیتونستم بیام...بنظر میاد خودم از اون آدمهایی که میگی داغون ترمآرو

ماهک به قصد دلداری دستش رو گذاشت روی شونه ام ولی هیچی نگفت...اون بیچاره هم نمیدونست چی بگه،یا چطور 

 !زندگیه منو توصیف کنه

 بحث رو عوض کردم:چطور اینجا رو پیدا کردی؟

 .زیز گفت اومدی اینجا...منم آدرس رو ازش گرفتمماهک:رفتم خونه اتون،ع

 .اَبرویی باال انداختم و سرم رو تکون دادم...درسته...چون ماهک هم آدرس اینجا رو بلد نبود

 .در واقع هیچکس اینجا رو بلد نبود...برای همین هم شده بود مخفی گاه و پناه گاهه من

گه ای که از ساختن اینجا داشتم این بود که هر وقت از همه دنیا خسته شدم به عالقه ام به گل رو اگه کنار بذاریم،یه دلیله دی

 .اینجا فرار کنم تا آروم بشم

 ماهک:نیکی؟

 محو به صحنه رو به روم گفتم:هوم؟

ماهک:هیچ وقت غمگین نشو!..یعنی..میدونم که مشکالتت زیاده،اما نذار مغلوبت کنن..اینو بدون که تو مقصر نیستی..تو فقط 

 .بستی دل

 ..سرمو چرخوندم طرفش و نگاهش کردم...خیره خیره

با صدای آرومی گفتم:میدونم..تا جایی که عقلم قد میده و به کارهام فکر میکنم،من خطایی نکردم...فقط یکم سماجت برای 

 .ازدواج باهاش..چون بابا مخالف بود...پس همه چیز تقصیره اونه...همه چیز

.راستش نیکی...ماهم نمیدونیم که چرا این کارو کرده...اون بی هیچ حرفی غیب شد..شاید ماهک با من من گفت:خب..ما..

 اونم دلیلی داشته؟

 !نفس عمیقی کشیدم:این حرفت داره عصبیم میکنه

 ...ماهک چیزی نگفت

 !زل زدم تو چشمهاش:اینو خوب بدون ماهک...فقط آدم های بزدل و ترسو ان که بی هیچ حرفی کنار میکشن

میخ نگاهم کرد...انگار حرفش نمی اومد...مهم هم نبود..این فکر و نظر من بود...و از نظر من اون فقط یه ناَمرد ماهک 

 !بود
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 از جام بلند شدم..مانتوم رو تکوندم و گفتم:من میرم خونه..باهام میای؟

 .ماهک هم با یه تکون خفیف به خودش اومد و بلند شد

 .گفتم بیام یه سری بهت بزنم...کم کم داره غروب میشهماهک:اوم..نه..کلی کار دارم..فقط 

 .گفتم:باشه...پس میرسونمت

 .ماهک سری تکون داد و راه افتادیم

 تو ماشین که نشستیم گفت:نیک یه سوال بپرسم عصبی نمیشی؟

 .گاز دادم و گفتم:من که حرف زیاد شنیدم..سوال تو هم روش

 .زه ای گفت:آخه راجع به...اونه...یعنی خونواده اشماهک دندونهاشو بهم فشار داد و با حالت بام

 .ناخوداگاه اخم ظریفی نشست بین اَبروهام...دست خودم نبود...هرچی که مربوط به اون میشد منو اذیت میکرد

 .اما با این وجود بیشتر از این ماهک رو نرنجوندم...دلم نمیخواست با بد اخالقی هام ازم دور بشه

 .گفتم:بپرس..راحت باش

 ماهک:خب..برام سوال بود که چرا حداقل خونواده اش پیداشون نیست!...یعنی ازت خبری نمیگیرن!؟

 .دنده رو عوض کردم:چرا..هست

 متعجب و بلند گفت:هست!؟

 .سر تکون دادم:آره...البته از طریق عزیز

 ن؟نگاهش کردم:بنظرت بعد از اون کار شرافت مندانه پسرشون چطور میتونن تو روم نگاه کن

شونه ای باال انداختم:هرچند بعد از اون من دیگه روی خوش بهشون نشون ندادم...دست خودمم نبود..چون تو حال خودم 

 ...نبودم و

 !ماهک:سنگ شده بودی!...خدا فقط به من رحم کرد

 .اینو که گفت دوتایی خندیدیم

..تو دوران بارداریم میفهمیدم که حال خودم و بچه خندم که تموم شد آروم گفتم:تماس های یواشکی عزیز رو باهاشون میفهمم.

 .رو میپرسن،حتی االن هم..وقتی هم که سر میرسم،عزیز سریع جمع و جورش میکنه..منم به روش نمیارم

 !ماهک:ولی یه موضوع دیگه هم هست...یه وقت نویان رو...ازت نگیرن

رو دست کسی نمیدم...اونا هنوز از نزدیک هم  محکم گفتم:عمرا...نه حقش رو دارن نه جرعتش رو...من همه هستیم

 .ندیدنش

 ماهک:واوو..جدی میگی؟

 !جلوی در خونه اشون زدم رو ترمز:بله خانوم

 .ماهک لبخند مهربون و گنده ای زد:من دقیقا اینو میخواستم...همیشه اینطور محکم باش

 .با لبخند تاییدش کردم و تو دلم گفتم:من بخاطر پسرم هرکاری میکنم

 .هک:خب دیگه من برم...ممنون که رسوندیم،راهتم دور شدما
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 .گفتم:ما این حرفا رو باهم نداریم..برو ببینم

 .ماهک:اوکی..از طرف من نویان رو یه ماچ آب دار بکن...خداحافظ

 .سرمو تکون دادم و جوابش رو دادم....پیاده شد

  .....ونه روندمدستی براش تکون دادم و به ماشین گاز دادم و با سرعت به طرف خ

 .در هال رو باز کردم:سالم عزیزه خونه...کجایی؟...من اومدما

 .و به طرف اتاق نویان پرواز کردم....رفتم باالی سرش که چشمهای باز خوشگلش رو دیدم

 خم شد روش و با عشق گفتم:سالم گل پسر من...بیداری عشق مامان؟

 .محکم ب*و*سیدمش:آخ قربونش برم

 .صدای عزیز رو شنیدم:سالم دخترم..دیر کردیب*غ*لش کردم که 

 .سریع برگشتم طرفش:سالم عزیزجونم...شرمنده ماهک اومد باغ و مشغول حرف زدن شدیم که زمان از دستم در رفت

 .عزیز:اومد پیشت پس

 .با شیطنت گفتم:بله دیگه...از یه منبع موثق ردم رو زده بود

 اصرار کرد منم نتونستم نگم...بگو ببینم حال گلهات خوبه؟عزیز غش غش خندید:خدا نکشتت دختر،خب خیلی 

 .به طرفش رفتم:بله چه جورم...به َسرورشون سالم میرسونن

 .و گونه اش رو ب*و*سیدم

 .عزیز:آرزومه همیشه اینقدر سرحال و خندون باشی دختر نازنینم...میرم غذا رو گرم کنم

 .میگیرم و میامبا آرامش لحظه ایم گفتم:باشه..پس منم یه دوش 

 .عزیز رفت و من تو دلم قربون صدقه اش رفتم و بعد خودم رو فحش دادم که چرا با غصه هام اون رو هم ناراحت میکنم

 .نفسم رو فوت کردم و سریع به حمام رفتم...البته اول نویان رو شستم و ترگل ورگلش کردم و بعد خودم دوش گرفتم

 .تم تو آشپزخونهنویان رو شیر دادم و خوابوندم و رف

 .خودم جلوی دست عزیز سریع میز رو چیدم و مشغول شدیم

 .عزیز:ای بابا این قرص ها هم که دارن ته میکشن

 .نگاهش کردم...عزیز فشار داشت و قرص مصرف میکرد

 .گفتم:فردا برات میگیرم عزیز

 .عزیز:دستت درد نکنه دخترم...واال تو هم موندی به من برسی یا به بچه ات

تم و گذاشتم روی دستش:فکر کنم االن باید حرفای خودت رو بهت برگردونم عزیز...باید بگم تو برای دس

 .نعمتی،همدمی؟..اصال رحمتی..این حرفارو نزن

 !عزیز چند تا ضربه آروم زد روی دستم:باشه دختر جون...غذاتو بخور یکم چاق بشی

 چشمهام گشاد شد:عه عزیز!..چاق؟

 .نقده دوس دارم تو رو گرد و قلمبه ببینم که نمیدونیعزیز:بله که چاق...ای
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 .اینو گفت و غش غش خندید..خودمم به خنده افتادم...چه شیطون شده بود عزیزه ما

 .سری تکون دادم و قاشق برنجی فرو بردم تو دهنم که گوشیم زنگ خورد

 .عزیز:خیر باشه

 !بروهام از تعجب باال رفتاز روی صندلی بلند شدم و به گوشیم نگاهی انداختم که...اَ 

 آیگُل بود....چرا بهم زنگ زده!؟...اون که با عزیز در ارتباطه،با من چکار داره!؟

 .جواب بدم!؟...نه...نمیخواستم..ولی...اَه...تردید چقدر بده

 .عزیز:گوشی خودش رو ُکشت نیکی...جواب بده

 .تلفن سبز کشیدمنفسم رو فوت کردم بیرون...آروم که شدم،تلفن قرمز رو به سمت 

 ..گوشی رو گذاشتم روی گوشم

 .آیگل:الو

 .نمیدونستم چی بگم...خیلی وقت بود که باهاش حرف نزده بودم

 .آیگل:سالم نیکی

 ...بازم سکوت

 آیگل:جوابم رو نمیدی؟

 .چشمهامو روی هم گذاشتم...چاره ای نبود

 .با صدای آرومی گفتم:سالم

 ...صداش انگار خوشحال شد

 زیزم...خوبی نیکی جان؟آیگل:سالم ع

 .گفتم:ممنون

 .آیگل:میدونم..میدونم دوست نداری باهام حرف بزنی اما...اما دلم تنگ شده بود و...مامان هم همینطور

 .ساکت شد...منم چیزی نگفتم...حسی نداشتم که بخوام متقابال بگم منم همینطور

 آیگل:پسرت به دنیا اومد...نویان،درسته؟

 .که میدونی،پس الزم نیست بپرسی با مکث گفتم:میدونم

 !یهو صدام اونور خط اکو داد!...و بعد یه سکوت سنگین که بینش حس کردم یکی داره نفس نفس میزنه

 ..آیگل هول کرده گفت:نه نه!...من چیزه...خب راستش

 پریدم وسط حرفش:صدای من داره پخش میشه آیگل!؟

 .ه...حدسم درست بود...زده بود روی بلند گوجوابی نداد...اما من فهمیدم از اون فضا دور شد

 .به روش نیوردم...مهم نبود...حتما فروغ خانوم پیششه

 .آیگل:خیلی وقته که اسمم رو از زبونت نشنیدم...دلم تنگ شده بود خواهری

اداش م نه زن دناخواسته لبخند کمرنگی نشست روی لبم...به یاد گذشته افتادم...راست میگفت...ما برای هم مثل خواهر بودی
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 ....و

 .اما بعد از اون اتفاقا همه چیز بهم خورد

 آیگل:نیکی؟

 .با صداش به خودم اومدم و ناخوداگاه لبخندم جمع شد

 .گفتم:بله

آیگل:حقیقتش اینه که ما چون میدونستیم تو با دیدنمون اذیت میشی،مزاحمت نشدیم...من درکت میکنم نیکی...تو درست 

 ...عزیزت میگرفتیم اما...اما حاالمیگی،ما خبرها رو از 

 گفتم:چی میخوای بگی آیگل؟

 .آیگل:مامان میخواد ببینتت...هم تو رو...هم نویان رو

 .با شنیدن حرفش قلبم محکم کوبید و تنم یخ زد!...اخم غلیظی نشست بین اَبروهام

 برای چی ببینتش؟....نکنه میخواد ازم بگیرنش؟..نکنه یه زخم دیگه؟

 ...همچین اجازه ای بدم...مگه به همین راحتیه....نه نه...هرگز عمرا...عمرا

 ...توپیدم بهش:برای چی؟...آیگل من نمیذارم که

آیگل تند وسط حرفم گفت:نه نه فکر بد نکن نیکی...فقط میخواد نوه اش رو ببینه...تو خودت مامان رو خوب 

یه زن آروم بود...مطمئن باش کاری نمیکنه فقط میخواد نویان  میشناسی..میدونی که چقدر و افتاده و دلمرده اس،اون از اولش

 .رو بعد از مدت ها انتظار ببینه

 .ساکت گوش دادم...نفسهام از عصبانیت تند شده بود...نمیدونستم چکار کنم...قبول کنم یا نه...سردرگم بودم

ابا خودت هم دیدی که چی به سرش اومد و آیگل از فرصت استفاده کرد و گفت:فقط یکم بهش حق بده نیکی...بعد از فوت ب

 .چقدر تنها شد...حاال تنها دل خوشیش شده نویان...این دل خوشی رو ازش نگیر

آروم تر ادامه داد:نویان برای مامان یه روزنه ی امیده...میدونیم که برای داشتنش حقی نداریم..شرمنده اتیم،اما این لطف رو 

 .در حق مامان بکن

 ..تکون دادم و باال نگه داشتم...پلکهام رو روی هم گذاشتم....خدایابا کالفگی سرمو 

 آیگل:میای؟

 ..عجول گفتم:نمیدونم نمیدونم...اگه تونستم

 .یهو با شادی گفت:وای..مرسی مرسی نیکی...ما منتظرت هستیم

 .زیر لب"خیلی خب"ی رد کردم و خداحافظی کردیم

 ....یعنی راست میگفت؟...امیدوارم نقشه ای نداشته باشن،وگرنهنشستم روی دسته ی مبل و به فکر فرو رفتم....

 عزیز:چی شده دخترم؟...کی بود؟

 .با صداش به خودم اومدم و چرخیدم طرفش

 .آروم،تو یک کلمه گفتم:آیگل
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 ...عزیز:چی!؟...آیگل؟...چرا بهت زنگ زده؟...اون که با من

 .اما نخندیدمیهو ساکت شد...فهمید داره لو میده...خندم گرفته بود 

 .گفتم:میدونم که با شما در ارتباطه..منم این برام سوال شده بود که گفت....فروغ خانوم،میخواد نویان رو...ببینه

عزیز زل زد بهم...بی حرف...انگار دنبال جمله ی مناسبی بود...کاش بتونه کمکم کنه...چون خودم نمیدونستم چی درسته 

 .چی غلط

...تو باید تصمیم بگیری،چون بچه ی توعه...فکرهاتو بکن،اینکه بری و بذاری مادربزرگش عزیز:چی بگم قربونت برم

 .ببینتش..یا اینکه تا میتونی خودت و بچه ات رو مخفی کنی

 .این رو گفت و برگشت به آشپزخونه...آه سردی کشیدم

 .حالم گرفته شده بود...غذا رو ول کردم و با قدم های سنگین به اتاق رفتم

 انداختم روی تخت....حاال باید چکار کنم؟ خودمو

 .برم؟....نرم؟...اگه نرم عذاب وجدان خفه ام میکنه

 .جمله ی آیگل تو ذهنم تکرار میشد و اعصابم رو بهم میریخت

فقط یکم بهش حق بده نیکی...بعد از فوت بابا خودت هم دیدی که چی به سرش اومد و چقدر تنها شد...حاال تنها دل خوشیش "

 "نویان...این دل خوشی رو ازش نگیر شده

 .شاید حق داشت....حق داشت که نوه اش رو ببینه...که شاد با دیدنش حالش بهتر شه

فروغ خانوم رو میشناختم...اصال زن بدجنسی نبود...برعکس آروم بود و همیشه لبخند داشت...که چند وقت آخر لبخندهاش 

 .غمگین شده بودن

 ...دقیقا زمانی که فهمیدم نویان رو باردارم فوت کردچون شوهرش فوت کرده بود..

  ...هه...حتی اون موقع هم شاه پسرش نبودش...حتی نیومد سر خاک پدرش....خیلی بد بود که بچه ات اینقدر.....اینقدر

 .هوووف...چیزی برای توصیفش نداشتم...چون اون آخرش بود

 .رشون بودم...البته بیشتر کنار فروغ خانوم،چون بهم نیاز داشتمن تا زمانی که برای جمشید خان مراسم میگرفتن کنا

 .اما بعد از اون انگار به خودم اومدم...چون خودمم کسی رو نداشتم که کنار خودم باشه...تسکینم بده یا....آه چه میدونم

 .از اونجا بود که یه خونه برای خودم وعزیز جور کردم و شروع کردم

 .ا آیگل،انگار همه چیز انگار زنده شدولی حاال...با حرف زدن ب

 .من آدمی نبودم که دل بشکنم...اون هم یه بزرگتر وقتی که بدونم خوشحالیش تو دستهای منه

 .اوف..سرم داشت میترکید...حرفها و کارها تو سرم چرخ میخوردن

 ...بهتر بود بخوابم

***  

 .جلوی در خونه اشون نگه داشتم

 .رو تو دستهام فشردمبه در خونه زل زدم و فرمون 
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 .همه ی وجودم رو اضطراب گرفته بود...اما صورتم این رو نشون نمیداد...یعنی نمیذاشتم که نشون بده

 ...شاید تنها خوبیم این بود

 .بعد از ظهر بود و من از صبح تا االن فقط با خودم کلنجار رفتم که بیام یا نه 5:20ساعت 

 .ی کنم...و خب...عقلم راضی نبود،اما قلبم اجازه نمیدادبا خودم درگیر بودم که خودم رو راض

 .چون صورت فروغ خانوم جلوی چشمهام نقش می بست

 .کافیه نیکی...انجامش بده و برو تا آسوده بشی

 .چند تا نفس عمیق کشیدم...به خودم مسلط شدم و از ماشین پیاده شدم

 .ش خوابونده بودم،از روی صندلی برداشتمکیفم رو انداختم روی شونه ام و نویان رو که تو ِکِریِر

 .در ماشین رو قفل کردم و به طرف خونه رفتم....یه خونه بزرگ و ویالیی با نمای سفید مشکی

 .زنگ آیفون رو زدم و منتظر موندم...چند لحظه بعد صدای آیگل تو گوشم پیچید

 .آیگل:وای نیکی جونم...باالخره اومدی

 .و هول دادم و وارد حیاط شدمو دکمه رو زد!...بی حرف در ر

 .دقیقا جلوی پام یه راه خاکی بود تا در ورودی خونه...فقط این،چون باقیه زمین چمن و سبزه بود

 .حیاط بیشتر شبیه باغ بود و اطرافش رو درخت محاصره کرده بود...و چون بهار بود زیبایی هاش بیشتر بودن

 !..شنگی از اینجا داشتم..خنده..گریه..مهمونی...خلوت های دو نفرهاگه به قسمت خوب گذشته نگاه کنم،خاطره های ق

 .با اخم تند تند سرم رو تکون دادم تا این فکرهای مسخره برن پی کارشون

 .جلوی در ورودی که رسیدم،آیگل با یه لبخند بزرگ و چشمهای برق افتاده اش مقابلم ایستاد

 .وش اومدیسریع اومد جلو و ب*غ*لم کرد:وای سالم عزیزم..خ

 .لبخند نیم بندی زدم و ازش جدا شدم که چشمش خورد که نویان

 .خم شد و با ذوق گفت:الهی عمه قربونش بره..چه خوشگلی تو

 .ازم گرفتش:بده به من دستت خسته شد...الهی فداش بشم

 ..کفشهام رو در اوردم و و رفتم داخل

 .چکس نیستآیگل:بیا..بیا بشین اینجا..راحت باش چون طبق معمول هی

 .بی حرف همونطور که اطراف رو دید میزدم،دنبال آیگل رفتم و نشستم روی مبل

 .خونه تو سکوت مرگ باری فرو رفته بود!...یه سکوت سنگین

 !..تغییر زیادی حس نمیشد،جز یه قاب عکس که برای جمشید خان بود و یه ربان سیاه گوشه اش دیده میشد

 .گیری هاش،تکیه گاه بودآیگل:با وجود بداخالقی ها و سخت

 .با صداش به خودم اومدم....درست میگفت...جمشید خان یه َمرد خشک و جدی بود

 .موهای تقریبا سفید و عصای قهوه ایش که دسته اش سر یه عقاب بود،خیلی پر جذبه اش میکرد
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 .جوری که با دیدن و شنیدن صداش ناخوداگاه حس ترس می اومد سراغت

 .که دیدمش رو فراموش نمیکنم...تو همین خونه بود هیچ وقت اولین باری

 .راستش من ازش نترسیدم...فقط جلوش مودب بودم و اون کمی بد اخالقی کرد و در آخر اجازه وصلت رو داد

 .همیشه در حضور خودم میگفت من برای پسرم یه عروس از یه خونواده الیق میخواستم

 .و زعفران از طریق راه آبی)کشتی(داشتنخودشون خانواده پولداری بودن و تجارت فرش 

 .نمیدونم...شاید منظورش از خونواده الیق،پول و معروفیت بود

 .من با اینکه پدرم متخصص قلب و عروق بود اما خودم یه روانشناس ساده بودم و نمیدونم چی شد که با من موافقت کرد

 !قادی نداشتمشاید بخاطر همسرش یا قلب پسرش...هرچند که به گزینه دوم اعت

 .آیگل:اکرم خانوم...اکرم خانوم

 .اکرم خانوم پیشخدمت این خونه بود...یه زن چاق و مهربون

 اکرم خانوم هول اومد تو سالن:بله دخترم...کاری داشتی؟

 آیگل:میشه برامون شربت آماده کنی؟

 .اکرم خانوم:حتما عزیزم

 .برات تنگ شده بود و رو کرد به من:وای نیکی خانوم خیلی خوش اومدی..دلمون

 .لبخندی بهش زدم که تند برگشت به آشپزخونه

 آیگل:اوضاع خوبه نیکی؟

 .سرمو کج کردم:خوبه

 .آیگل:ممنونم که اومدی

 .لبخند محزونی زدم که با شعف گفت:چه پسر خوشگلی داری ها...چشماشم که آبیه

 .چشمکی زد:به خودت رفته

 ..و خندید

 .ادم که صدای پایی به گوشم خوردمنم آروم خندیدم و سرمو تکون د

 .آیگل:آ مامان...چرا صدام نزدی بیام کمکت کنم

  ..داشت پشت سرم رو نگاه میکرد که منم سریع چرخیدم به عقب

 .خدای من...چی میدیدم؟...این واقعا فروغ خانوم بود!؟...چقدر شکسته شده

 .حس میکردم کمرش خم شده و صورتش چروک تر از قبل

 .میکردم که با کمک آیگل جلو اومد و مقابلم ایستاد زل زل نگاهش

 !به احترامش بلند شدم و لب زدم:سالم

 .عکس العملی نشون نداد..خیره خیره با چشمهای پر شده اش نگاهم میکرد
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 .دلم گرفت...چقدر رنجور بود...فروغ خانوم هیچ گ*ن*اهی نداشت...مثل آیگل

یشه،نزدیکان اون شخص رو هم مقصر میدونه و این اشتباه بود که من هم تا ولی آدم وقتی از یکی عصبانی یا ناراحت م

 .حدودی دچارش شده بودم

با باال اومدن دستهای فروغ خانوم به خودم اومدم...به صورتش نگاه کردم که دیدم چشمهای ُپرش خالی شدن و اشکهاش 

 !روی گونه هاش جاری

 !شیده شدم تو آغوشش و صدای هق هقش خونه رو ُپر کردبهت زده شدم...قبل از اینکه بتونم چیزی بگم،ک

 .با ناراحتی دستهامو گذاشتم روی کمرش...خودمم بغضم گرفته بود اما نمیخواستم گریه کنم

کجا بودی دخترم؟..کجا بودی عروسکم؟...چرا رفتی و دیگه نیومدی؟..رفتی خودتو مخفی کردی و منو بیشتر :فروغ خانوم

 شرمنده کردی ها؟

 .گریه سر داد...آه بی صدایی کشیدم و خودمو دادم عقب بلند

 .گفتم:کافیه فروغ خانوم...خودتون رو اذیت نکنید

 .آیگل هم به کمک من اومد و گفت:آره مامان جان..آروم باش،بیا بشین اینجا

 ...فروغ خانوم با کمک آیگل نشست کنار من و با حسرت گفت:قبال فروغ جون بودم

 .هم که حالت خیلی خوب بود و شیطون میشدی،فروغ بانو لبخند تلخی زد:وقتی

 .بی حرف سرم رو انداختم پایین و هیچی نگفتم...راست میگفت...حق با اون بود و من حرفی نداشتم که بزنم

 آیگل بحث رو عوض کرد و با خوشحالی گفت:مامان این حرفا رو ول کن..اینجارو ببین کی اومده؟

 .فروغ خانوم چرخید طرفش...با دیدن نویان گل از گلش شکفتو به نویان اشاره کرد..سر 

 .فروغ خانوم:وای خدایا...خدایا این نویانه منه؟..الهی دورت بگردم

 .ب*غ*لش کرد:ماشاا... به این خوشگلی...هزار ا...اکبر

 .با آرمش نگاهم کرد:زنده باشی دخترم که یه تیکه از بهشت رو نشونم دادی

 .لش دادم...اینطور که معلومه نویان رو دوست داره...بازم ُشکرشبی اراده لبخندی تحوی

 فروغ خانوم:براش...شناسنامه هم گرفتی؟

 .لب زدم:هنوز نه

 .لبخند غم آلود زد:ان شاء ا... که اون هم به زودی حل میشه

 !..ا رفتهمین لحظه اکرم خانوم با سینی شربت اومد پیشمون که آیگل از جا بلند شد و سریع به طرف پله ه

فروغ خانوم:بعد از رفتن جمشید همه امون داغون شدیم...تنها شدیم...سخت بود تا به خودمون بیایم...مخصوصا من..خودت 

 .بهتر میدونی

 .سرمو تکون دادم که ادامه داد:آره دیگه دخترم...این شد که با فهمیدن به دنیا اومدن نوه ام،قلبم شاد شد

 .خوده امیدهنویان رو نوازش کرد:این بچه 

 ..و ب*و*سیدش
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 گفتم:االن بهترین؟

 !...نگاهم کرد:کارم به قرص کشیده

 !و سکوت..عمیق نگاهش کردم و تو دلم پوزخند زدم...چه تفاهمی

 .گفتم:اگه کمکی خواستین بگین..هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم

 ....ن دخترم...این ما بودیم که باید کمکت میکردیم وآیگل برگشت پیشمون و فروغ خانوم گفت:بیشتر از این شرمنده ام نک

 با غم ساکت شد..اوم...باید کمک میکردن ولی کشیدن کنار؟...منظورش این بود؟

 ...بیخیال بابا....من از طرف خونواده خودم حمایتی ندیدم اینا که

 آیگل:نیکی،اجازه هست از نویان عکس بگیرم؟

 ؟چند لحظه نگاهش کردم...عکس برای چی

 .شونه ای به عالمت نمیدونم باال انداختم که سریع گوشیش رو در اورد

 .از صورت نویان دو سه تا عکس گرفت و بعد دوباره با عجله رفت طرف پله ها

 !با اخمی از روی سوال با نگاهم دنبالش کردم....چه خبره؟...چرا هی میره میاد؟...مشکوک میزد

 .یعنی...مشکلی نداری؟فروغ خانوم:اوضاعت خوبه نیکی جان؟..

 .با صداش سرم چرخید طرفش:میگذرونم...اگه مشکلی هم باشه،رفعش میکنم

 .فروغ خانوم:اینو خوب فهمیدم...اولین باری که دیدمت فهمیدم دختر محکمی هستی

ل بهت قودستش رو گذاشت روی دستم:میدونم که میتونی حتی به تنهایی یه زندگی خوب رو برای نوه ام بسازی...اما منم 

 .میدم که اگه بهم اجازه بدی،به هر نحوی که بتونم ازت حمایت کنم

 .لبخند زدم:ممنون از لطفتون

 .چند دقیقه بعد آیگل دوباره برگشت پیشمون..با بحث هایی که فروغ خانوم درست میکرد،اجازه نمی داد سکوت ایجاد بشه

 که آیگل گفت:راستی نویان تقریبا یک ماهشه درسته؟

 .ن دادم:آره حدوداسر تکو

 فروغ خانوم:برای چکاپ و بقیه کارها بردیش؟

 .گفتم:راستش کارها ریخته بودن سرم اما قصد دارم فردا پس فردا ببرمش

 .آیگل:خب پس من باهات میام...میام کمکت باهم میریم تا از سالمتی این بال مطمئن بشیم

 .درست نبود مخالفت کنم...البد دلش میخواد بیاد دیگه

 .ی تفاوت سرتکون دادم:خیلی خبب

و برای دو روز دیگه قرار گذاشتیم...درست بود که دلم نمیخواست تو اون خونه پا بذارم...چون خاطرات بد رو به یادم می 

 .اورد

اما تا زمانی که تو اون خونه بودم،فقط کنار فروغ خانوم موندم و باهاش صحبت کردم و آیگل هم به رفت و آمدهای 

 .دامه دادمرموزش ا
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***  

 دو روز بعد

 .جلوی در خونه فروغ خانوم ترمز کردم...گوشیم رو برداشتم و یه تک به آیگل زدم و منتظر موندم تا بیاد

 .آرنجم رو به لبه ی پنجره تکیه داد و از آینه ب*غ*ل به بیرون زل زدم

 .فتمامروز قرار بود نویان رو ببریم چکاپ...باید برای عزیز هم قرص فشار میگر

 .یهو چشمم خورد به یه ماشین مدل باالی مشکی رنگ..اخمی نشست روی پیشونیم

 .دیگه فکرم داشت درگیرش میشد....این ماشین خیلی مشکوک بود

 .این دو روز که میرفتم مطب یا دنبال کارای دیگه،همه اش دور و برم میدیدمش

 .اشت،نمیتونستم بفهمم کیهانگار که داشت منو تعقیب میکرد...ولی چون شیشه های دودی د

 نمیدونم...شاید من اشتباه میکنم و با من کاری نداره...اما آخه چند بار!؟

 .انگشتم رو به دندون زده بودم و تو فکرش بودم که در ماشین باز شد

 .سمت چپم رو نگاه کردم که دیدم آیگلٍ 

 آیگل:سالم..ببخشید زیاد منتظر موندی؟

 .لبخندی زدم:سالم،نه زیاد

 رگشت به عقب و رو به نویان با ذوق و شوق گفت:سالم به عشق عمه...چطوری زندگی؟ب

 ماشین رو روشن کردم:حاال یه عمه شدیا...عمه!..چه ذوقی هم داری؟

آیگل اخم بامزه ای کرد:حاال هرچی، میدونم که قراره هرکاری که تو زندگیش بکنه)نویان رو میگه(من فحشش رو بخورم 

 .ام اما خب بازم راضی

 .خندیدم و راه افتادم

 گفتم:چه خبر از دانشگاه؟

 .آیگل:بد نیست...تا ترم بعدی تو استراحتم

 .سرمو تکون دادم:خوبه

کل مسیر رو به صحبت از هر دری گذروندیم...آیگل بنظر می اومد استرس داره که با شوخی بهش گفتم نویان قراره چکاپ 

  .بشه تو چته که صدای اعتراضش در می اومد

 .مقابل کلینیک نگه داشتم..پیاده شدیم و آیگل به خواست خودش نویان رو ب*غ*ل گرفت

 .بعد از یک ساعت انتظار،پیش دکتر رفتیم و نویان رو معاینه کرد و قطره آهن نوشت

 .از کلینیک که اومدیم بیرون رو به آیگل گفتم:بریم داروخونه قطره رو بگیریم...باید برای عزیز هم قرص بخرم

 .یگل:باشهآ

پنج دقیقه بعد دم در داروخونه نگه داشتم...تا کمربند رو باز کردم،دوباره اون ماشین رو دیدم که با فاصله کمی پشت سرم 

 .توقف کرده بود
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 با حرص کمربند رو هول دادم تو جاش که آیگل گفت:چی شد نیکی؟

 .دنبالم میکننعصبی گفتم:هیچی..فقط انگار شخصیت مهمی شدم...چون بنظر میاد دارن 

 .آیگل هول کرده گفت:چی!؟..آ نه...چیزه

 با سوال نگاهش کردم:چیه؟

 .با حالت عجیبی گفت:هیچی

 .همین لحظه نویان زد زیر گریه..تند چرخیدم طرفش

 .آیگل:آم..من..من میرم داروها رو میگیرم تو پیش نویان باش

 و سریع پیاده شد...ای بابا!...این دیگه چش شد!؟

 ز داشت گریه میکرد...پوفی کردم و پیاده شدم نویان هنو

 .ماشین رو دور زدم و در سمت نویان رو باز کردم...ب*غ*لش کردم و از ماشین اوردمش بیرون

 تکونش دادم:چی شده مامانی باز غرغرت در اومده؟...چقدرم عرق کردی...گرمته آره؟

 .وباره گذاشتمش روی جای مخصوصشلپش رو ب*و*سیدم و به روش خندیدم...صورتش رو پاک کردم و د

یکم بادش زدم تا حالش جا بیاد..دیگه اینقدر خوشش اومد که خودش دستش رو کشید و اسباب بازی صدا دارش رو برداشت 

 .و شروع کرد به خوردنش

 .بهش خندیدم:میبینم که شنگول شدی

ر ماشین رو بستم که همین لحظه یه پسر بچه کمرم درد گرفته بود از بس تا نصفه تو ماشین مونده بودم...راست شدم و د

 .دوچرخه سوار درحالی یه بستنی دستش بود،یهو کنار ماشین چپه شد روی زمین

 .ناخوداگاه بلند گفتم"ِا" و دویدم طرفش

 .نشستم کنارش و کمکش کردم بلند بشه:مواظب باش آقا پسر...بستنیت هم ریخت روی زمین

 .منون خانومچرخش رو براش بلند کردم که گفت:م

 .پیراهنش رو تکوندم:خواهش میکنم...بیشتر مواظب باش

 .سرشو تکون داد و نشست روی چرخش و رکاب زد

 با لبخند بدرقه اش کردم که یکی از پشت سر صدام زد:نیکی..؟

 !سرجام متوقف شدم...یا بهتر بگم تو همون حالت خشکم زد

 ...ه شنیدم!؟..آره...آره...اشتباه کردم..این صدا...صداییک لحظه حس کردم گوشهام مشکل پیدا کرده!...اشتبا

 هنوز به خودم نیومده بودم که دوباره شنیدم:نیکیتا!...برنمیگردی نگام کنی؟

 .قلبم تو سینه فرو ریخت!..بدنم رو لرزش شدیدی گرفت

فقط اون بود که همیشه اسمم رو کامل صدا نه نه نه..من دارم اشتباه میکنم...آره آره حتما...من اشتباه میکنم...اما...اما فقط...

 .میزد

 .صدای آیگل همونطور که داشت به طرفم می اومد به گوشم رسید
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 .آیگل:وای چقدر شلوغ بود...مجبور بودم منتظر بمونم

 ...نگاهم کرد که وقتی دید من دارم نفس نفس میزنم با تعجب گفت:هی..هی نیکی چت شده؟...حالت خو

من به سمت چپم،حرفش رو خورد...اون هم نگاه من رو دنبال کرد که به پشت سرم رسید که صدای با چرخش کوتاهه سر 

 .بهت زده اش رو شنیدم

 آیگل:آریان!...تو...تو اینجا چکار میکنی!؟

 .قلبم داشت می ایستاد...زانوهام داشت سست میشد

 !نمیخواستم...من،فرار میخواستمبغض،خشم،ناراحتی همه و همه داشت هجوم می اوردن اما من هیچکدوم رو 

 .این کارم کردم!...دستهامو مشت کردم و دندونهامو بهم فشردم..با سرعت از جام کنده شدم که دست آیگل از بازوم رها شد

 متعجب و بلند گفت:نیکی...کجا میری!؟

 .ن کردم و گاز دادماهمیتی ندادم و تند به طرف ماشین رفتم...سریع نشستم توش و نفهمیدم چطور ماشین رو روش

 .فقط چند خیابون اون طرف تر خودم رو پیدا کردم...هیستریک میلرزیدم و سرم رو تکون میدادم

 !زمزمه کردم:نه نه این امکان نداره...اون برنمیگرده...هیچوقت برنمیگرده...باور نمیکنم...نه نه

 ش رو از پشت سرم شنیده بودم!؟غیر ممکن بود...اون رفته بود و منو رها کرده بود...ولی حاال صدا

 .با یه آه سرم رو کوبیدم به فرمون...سرم داشت منفجر میشد

 .صدای نویان منو به خودم اورد...سریع گاز دادم تا به خونه برسم

 .چند دقیقه بعد جلوی خونه نگه داشتم...نویان رو ب*غ*ل گرفتم و وارد خونه شدم

 .یز نبودبی رمق نگاهم رو دور دادم تو خونه...عز

 .نویان رو بردم گذاشتم توی گهواره اش و به طرف اتاق عزیز رفتم تا ببینم اونجاست یا نه

 .در رو که باز کردم دیدم عزیز با صورتی قرمز شده نشسته کنار دیوار و روسریش رو باز کرده

 .از ترس و تعجب چشمهام گشاد شد..سریع دویدم طرفش و جلوش زانو زدم

 ؟...عزیزجون؟...حالت خوبه؟...چرا اینطوری شدی؟با ترس گفتم:عزیز

 .عزیز با درد گفت:نترس مامان...فشارم...فشارم رفته...باال

 با جنون گفتم:قرصاتو نخوردی؟

 .از جام پریدم...دویدم تو آشپزخونه و قوطی قرصش رو برداشتم و با دو برگشتم پیشش

 .نه باقی مونده بوداونا که جا موندن تو دست آیگل...ولی خدا روشکر دو دو

 .سریع یه دونه گذاشتم زیر زبونش

 .شوک فهمیدن حضور اون و دیدن حال عزیز باعث شد بغض بدی گلوم رو بگیره

 .میترسیدم چیزیش بشه...با اومدن اون هم که دیگه اصال هیچ حس خوبی تو وجودم نمونده بود

 .غمگین شد عزیز که انگار حالش بهتر شده بود،نگاهم کرد که حالت چشمهاش

 .عزیز:دخترکم؟...چی شده ترسیدی؟..نه نترس...بادمجون بم آفت نداره
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 .هنوز حرفش تموم نشده بود که زدم زیر گریه

نالیدم:عزیز..عزیز چرا مراقب خودت نیستی؟...چرا به فکر خودت نیستی؟...مگه من جز تو کیو دارم که اینطور منو 

 میترسونی؟

 .ا همه ی تنهاییم و دردم اشک ریختمو بلند بلند گریه سر دادم...ب

 !خیلی میترسیدم...از اینکه عزیز رو از دست بدم یا....یا دوباره اون رو ببینم

 .به هق هق افتادم که عزیز سرم رو کشید تو ب*غ*لش

تا که ،عزیز:دخترگلم..آروم باش..من هیچیم نیست فقط قرصم دیر شد...اومدم برم بخورمش که فشار بهم زور گرفت و نشستم

 .تو اومدی...گریه نکن دختر دلم خون شد

 .آب دهنم رو قورت دادم که عزیز سرم رو از روی سینه اش بلند کرد به چشمهام نگاه کرد

 .عزیز:چت شده نیکی؟...مطمئنم دلیل گریه ات فقط این نیست

 !دماغم رو کشیدم باال و با صدای لرزونی گفتم:نمیدونم برای تو قابل باورتره یا من

 عزیز:چی..چی قابل باوره؟

 زمزمه کردم:عزیز؟

 عزیز:جانم؟

 !من من کردم:دی..دیدمش!...آ...آریان

 ..چشمهای عزیز گرد شد:چی!؟...کی؟..آریان کجا بوده؟...مگه

 .تند تند سرم رو تکون دادم:آره آره..نه یعنی نمیدونم...من صداش رو شنیدم...خودش بود

 .ج بودعزیز:آخه چطور ممکنه؟...اون که خار

 .بغض کرده گفتم:نمیدونم عزیز..نمیدونم کی اومده؟...چرا اومده؟..فقط میدونم که خیلی میترسم

با اشک نگاهش کردم:قراره چی بشه عزیز؟...اگه بیاد و نویان رو....آخه...آخه آیگل هم باهام بود و از نویان گفت...اون 

 .میدونه

 ...ولی...ولی اگهبا دستهام صورتم رو پوشوندم:یعنی همه میدونن 

 دختر!...آروم باش...چرا خودتو باختی؟ عزیز سریع دستهام رو گرفت:هیس آروم

صورتم رو پاک کرد:خدا پناهته...از چیزی نترس...تو نباید اینقدر به خودت استرس وارد کنی..تا وقتی نمیدونی چرا اینجاس 

 .پس کاری بهش نداشته باش

 .من خراب تر از این حرفها بود و عزیز نمیتونست آرومم کنهبا غم نگاهم رو ازش گرفتم...حال 

 .اون هم یه پیرزن بود و به آرامش نیاز داشت...پس قرار نبود همه مشکالت من رو اون حل کنه

***  

 بارون...منو خیابون

 خیالت...نمیذاره که بشم آروم
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 با اون...می زنی آروم قدم

 تا اون...ندونه عاشق منم

 بونبارون...منو خیا

 خیالت...نمیذاره که بشم آروم

 با اون...می زنی آروم قدم

 تا اون...ندونه عاشق منم

 پرسه های ما

 زیر نور ماه

 منو تو باهم

 دست تو دست هم

 برق اون نگات

 همه خاطرات

 رفته باز به باد

 پرسه های ما

 زیر نور ماه

 منو تو باهم

 دست تو دست هم

 برق اون نگات

 همه خاطرات

 باد رفته باز به

 یادمه عکس منو...گذاشتی پشت اَبرا

 تا فقط ببیننم...ستاره ها تو شب ها

 حاال عکسم این پایین...تو ال به الی برگاس

 سهم من از تو فقط...یه خاطره یه رویاس

 2یادمه یادمه...گفتی محاله جدایی

 یادمه یادمه...ولی تو امروز کجایی؟

 پرسه های ما

 زیر نور ماه

 منو تو باهم

 تو دست همدست 

 برق اون نگات
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 همه خاطرات

 رفته باز به باد

 بارون...منو خیابون

 خیالت...نمیذاره که بشم آروم

 (قدم از امیرعباس غالمی و سارا نائینی)

 .با تموم شدن آهنگی که همیشه تو خلوت خودم گوش میدادم،به خودم اومدم و اشکهام رو پاک کردم

 .ودن ولی من خوابم نمی برد...عزیز و نویان خواب ب2:25شب بود..

 .کنار پنجره اتاقم نشسته بودم و تو گذشته غرق شده بودم

 .دفترچه خاطراتم و قطعه عکسی که توش بود بهم دهن کجی میکردن

 ...هرچی که بود و نبود رو توش نوشته بودم...دلم میخواست همراهه تکه کاغذ چروکی که توش بود آتیشش بزنم اما

 .تاحاال این کارو نکردم و حاال...انگار با برگشت اون،همه چیز زنده شده بودنمیدونم چرا 

 !آهی کشیدم و سرم رو به شیشه تکیه دادم...آریان..آریان..آریان...چقدر از این اسم و شخصیت متنفر و دور شده بودم

 .ن می اومددرست یک ساله پیش بود که باهاش آشنا شدم...از طریق مادرش که بخاطر افسردگی پیش م

 .یه پسر فوق العاده جذاب...قد بلند و چهارشونه...چشم و اَبرو و مو مشکی

 !در نگاه اول میتونستی متوجه غرورش بشی...آریان احدی

 .هر هفته مادرش رو برای مشاوره پیش من می اورد...افسردگیش شدید نبود و با صحبت خیلی بهتر میشد

به یه دوست شدم و این باعث شده بود که حتی برای دیدن فروغ خانوم به خونه اشون م کم من از یه مشاوره براش تبدیل ۹ک

 .برم

 .این باعث شد که بیشتر و بیشتر آریان رو بشناسم و لبخندهای نادرش رو مزه مزه کنم

 .تا قبل از اون تو فکر عشق و عاشقی نبودم اما با دیدن آریان،انگار دیدم عوض شده بود

 .از طرف من بود و من هیچی از حس آریان نمیدونستم و چیزی رو هم بروز نمیدادم هرچند که اینا فقط

 .از طرفی هم بابا بهم اصرار میکرد که به یکی از خواستگارهایی که معموال پسرای همکاراش بودن جواب مثبت بدم

میکردم،چون دلم با هیچکدوم بابا دوست داشت دامادش رو خودش انتخاب کنه و مورد تایید خودش باشه...ولی من مقاومت 

 .از اونا نبود

این بین بعضی روزها هم پیش می اومد که تو راه رفت و برگشت مطب،آریان رو ببینم که با غیرت عجیبی میگفت 

 .میرسونمت

 .باهاش آشنا شده بودم و فکر میکردم آدم بدی نیست..شناختم ازش،یه َمرد شریف بود

 .تراضی نمیکردم با خوشحالی که جدیدا از کنارش بودن حس میکردم همراهیش میکردمبرای همینم بهش اعتماد داشتم و اع

 .یه مدت گذشت که یکی از بیمارانم که یه َمرد شکاک بود،برام مشکل ایجاد کرد

همه اش سر راهم رو میگرفت و تهدیدم میکرد..قبال برای اینکه حال خودش رو خوب کنه به من مراجعه کرده بود اما...بعد 
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 !دتی به قول خودش فهمیده بود که بهم عالقه مند شدهم

وقتی این رو از زبونش شنیدم داشتم پس می افتادم...البته بخاطر کاری که داشتم عادی بود چون معموال طرف مقابل بهم 

 .وابسته میشد اما این یکی خیلی برام سنگین بود

 .کرد که باید باهام ازدواج کنیخیلی سعی کردم منصرفش کنم اما کوتاه نمی اومد...تهدید می

نمیدونم چی با خودش فکر میکرد که همچین حرفی میزد،در حالی همسرش بخاطر این کاراش ازش جدا شده بود و بچه 

 .اشون رو با خودش برده بود

 .از این رفتارش بود که فهمیدم بیماریش حاد تر از این حرفهاست و باید بستری میشد

به خونه برمیگشتم،دوباره سر راهم رو گرفت اما این بار فقط حرف نزد...قصد دزدیدنم رو یه روز که داشتم از مطب 

 !داشت

 ...خیلی ترسیدم ولی مقاومت کردم...خیابون خلوت بود و اون داشت کشان کشان منو به طرف ماشینش می برد که

 .گریه شاهدش شدم آریان سر رسید!...خیلی سریع باهاش درگیر شد و تا میخورد زدش و من با جیغ و

 .بعد از اون به پلیس زنگ زد و اون مرد رو بردن

 !..وقتی که پلیس ها رفتن،آریان تازه متوجه من شد و قبل از اینکه به خودم بیام شروع کرد به دعوا کردن

که چرا نگفتی همچین کسی دنبالته و مشکلی داری؟...چرا مخفی کردی؟...اگه بالیی سرت می اومد 

 ......اگه...اگهچی؟....اگه.

 .اینقدر گفت و گفت که منم عصبانی شدم...چون جدیدا رفتاراش،نگاه هاش عوض شده بود و درکش برای من سخت بود

 .برای همین داد زدم که تو چته؟...چرا عصبانیتت رو سر من خالی میکنی در حالی که مشکل از اونه

اینکه من فقط مال اونم و اجازه نمیده کسی بهم آسیبی ..۰ستم دارهاین شد اولین دعوای ما...و اونجا بود که بهم گفت...دو

 !برسونه

 .وقتی اینا رو از زبونش شنیدم،حس کردم توپی از خوشحالی درون قلبم شلیک شده...همه وجودم از هیجان میلرزید

رو از اون شنیده باشم و  آریان زل زل به منی که تو جام خشک شده بودم نگاه میکرد...من باورم نمیشد که همچین جمله ای

 .اون...انگار باورش نمیشد که همچین جمله رو به زبون اورده

 آخر هم زیاد طول نکشید که طاقتش تموم شد و با یه حرکت کشیدم تو آغوشش

 .سرم که چسبید به سینه اش،تنم گرم شد...هرچی حس خوب بود به وجودم سرازیر شد

 .ی هم نداشتمو همین!...دیگه مقاومتی نبود...مخالفت

 .همونجا بود که فهمیدم دلم رو باختم به آریانی که بعد از پدرم،دومین مرد زندگیم بود

 .آریان گفت که قصدش جدیه وخیلی زود پا پیش گذاشت

 ..من هم موضوع رو با خونواده ام درمیون گذاشتم...مامان و آناهیتا خیلی خوشحال شدن اما بابا

 .نبود...نمیخواست که من با پسر یکی از بیمارانم ازدواج کنمبه این وصلت راضی 

 .وقتی به آریان گفتم بابا راضی نیست،خودش شخصا رفت و با،بابا حرف زد
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نمیدونم چیا گفت که بابا،بعد از شناخت خونواده اش و خوش صحبتی های آریان و نگاهه غم آلود من به هزار بدبختی 

 .رضایت داد

 .ندگی جدید آماده شدیم و آریان یه مراسم خیلی بزرگ و با شکوه گرفتخیلی زود برای یه ز

 !یه خونه بزرگ خرید که شد خونه مشترکمون که پر از عشق بود...البته من اینطور فکر میکردم

 .چون آریان خیلی مهربون بود...با محبت بود...تنها پیش من از غرورش دست میکشید

 .میزدیم،نفس میکشیدیم و از وجود هم لذت می بردیمکنار هم میخوردیم،میخوابیدیم،قدم 

 .به کارمون هم ادامه میدادیم...البته من کمتر به مطب میرفتم...یه جورایی انگار کار رو ول کرده بودم

 .سال سن،مرد موفقی بود و تجارتش به راه بود 30آریان با وجود 

از هرچیزی بی نیازت میکنم پس احتیاجی به خسته کردن  بهم میگفت تو به من افتخار دادی ملکه ی خونه ام شدی و من

 .خودت نیست

 .واضح بود که من در کنار آریان خوشبخت بودم...حتی بابا هم دیگه باورش شده بود

 !اما این خوشبختی...فقط شش ماه بود

 .انگار که زندگی های خوب هم تاریخ مصرف داشتن

 !هم بیماریه جمشید خان بود...تومور مغزیچون بعدش همه چیز خراب شد...اولین نشونه اش 

 .با این بیماری،جمشید خان بدجوری شکسته شد...شیمی درمانی خیلی ضعیفش کرد

 .این مسئله هم روی زندگیه همه امون تاثیر گذاشت...مخصوصا آریان

 .چون تک پسر خانواده احدی بود، تمام مسئولیت ها روی دوش اون بود

 .ت پدرش هم رسیدگی کنه...چون جمشید خان خونه نشین شده بودمجبور بود به کارهای تجار

 .آریان درگیر کارها شده بود و از من دور....هروقتم که خودم به طرفش میرفتم،یه جوری از پیشم فرار میکرد

 .بد اخالق شده بود..اخم میکرد...داد میزد...حتی بی جهت هم باهام دعوا میکرد

 .ی نکنم...میفهمیدم که این اوضاع خیلی اذیتش میکنه و کالفه اس...اما دلگیر شده بودمسعی میکردم درکش کنم و اعتراض

 .زندگیمون رو هوا بود...شرکت رفتن های آریان..قرار گذاشتن هاش...تلفن های بیش از حدش

 .بنظر می اومد دیگه زندگی مشترکی نداریم

 ...مدتی رو به همین حال میگذروندیم که

 .مامان اینا رفته بودم...وقتی برگشتم،با خونه ی سرد و ساکت مواجه شدم یه روز که به دیدن

 .تعجب کردم...آخه می بایست آریان خونه باشه اما همه جا تاریک بود

صداش زدم اما جوابی نگرفتم...ترسیده همه جا رو گشتم که آخرش با دیدنه تکه کاغذی که روی میز توالت بود،بدنم سست 

 .شد

 «در رو بهت بگم که دارم میرم...متاسفم نیکیتا...من نمیتونم کنارت بمونم...خداحافظنمیتونستم رو »
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 .تنها چیزی که ازش برام باقی مونده بود،همین یادداشت بود که هنوز نگهش داشته بودم

 .حتی االن هم که مدت زیادی از اون اتفاق گذشته بود،هنوز هم نمیتونستم حال اون لحظه ام رو توصیف کنم

 .ط حس کردم اون خونه روی سرم خراب شده...شونه هام خم شد...کمرم شکستفق

 .خون گریه کردم و عین دیوونه ها دنبال لباس هاش گشتم که با دیدن کمد خالی،فهمیدم که این یه کاب*و*س نیست

 .به کردم..من تجربدترین ضربه این بود که ببینی شریک زندگیت خ*ی*ا*ن*ت کنه و پشتت رو خالی کنه و این بدترین رو

 .بعد از اون دیگه نیکیتا نشدم..نیکیتای آریان ُمرد...چون خودش منو کشت

نیکیتا دیوونه شد...به سرش زد و خودش رو به در و دیوار کوبید..خودش رو تو اون خونه با اون خاطرات سنگینش حبس 

 .کرد که این باعث شد از بین بره

 .سر رسید...عزیزجونولی زیاد طول نکشید و فرشته ی نجاتش 

عزیز دستم رو گرفت و بلندم کرد...با اینکه کارم به قرص اعصاب کشیده شد و از خونواده ام ترد شدم و پدرم دیگه قبولم 

 .نکرد اما...با کمک عزیز،نیکی متولد شد

 .هک آشنا شدمنیکی که من باشم،از صفر شروع کردم و یه زندگی جدید ساختم...دوباره شروع به کار کردم که با ما

 .اما با این وجود هنوز زخم دلم تازه بود...هدفی نداشتم

یکی دو ماه گذشت که دو تا خبر بهم رسید...یکی وجود نویان..یکی هم فوت جمشید خان و من نفهمیدم آریان چه جور پسری 

 بود که حتی برای مراسم پدرش هم نیومد؟

 چیو ول کنه و بره؟...اون هم بدون هیچ حرفی؟...توضیحی؟اصال چرا رفت؟...اینقدر مهم و واجب بود که همه 

 .یعنی اینقدر کم ارزش بودم؟...اگرم بودم ولی بازم زنش بودم و اون حق نداشت این کارو باهام بکنه

ن وبا این که برام خیلی سخت بود...سنگین می اومد اما همه ی اینا دلیل می شد که به این فکر کنم که....پای یکی دیگه در می

 .بوده که به همه چیز پشت پا بزنه و بره

برای همین هم همیشه اون آهنگ رو گوش میدادم که اون هم تمام حس حقارت و بدبختی و تنهایی ام رو به یادم می 

 .اورد...اما من با همه وجودم حسش میکردم

 .بود درسته...با اینکه نویان از اون بود،اما برای من امید بود..هدف بود..دلیل زندگی

 !حاال اون برگشته...چرا؟...نمیدونم...اما هرگز بهش اجازه نمیدم که حتی با خودش فکره داشتن نویان رو بکنه

 .از پنجره فاصله گرفتم..سرم خیلی درد میکرد...دیگه از مرور خاطرات در هر یک دقیقه خسته بودم

 .....دیگه داشت صبح میشد4:20به ساعت نگاه کردم...

 .رفتم و خودم رو انداختم روشبه طرف تخت 

 ..به پهلو شدم و چشمهامو بستم

 "!..خدایا تا به حال همه اش بد بیاری بود...از این به بعدش رو تو با من باش"

***  

از پشت میزم بلند شدم و کیفم رو برداشتم:ببین سحر جان...باید قبول کنی هیچکس برای ابدیت اینجا موندنی نیست...تقدیر 
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 .موش نکنرو هم فرا

 .سحر از روی صندلی بلند شد و به طرفم اومد:درسته،اما نمیتونم نبودش رو تحمل کنم

 .دستم رو گذاشتم پشت کمرش و به طرف در هدایتش کردم

 ...گفتم:خوب میفهممت...من هم با یه همچین چیزی دست و پنجه نرم کردم،حتی االن هم درگیرشم اما

 رو از دست دادین؟ سحر با مظلومیت گفت:شما هم؟...کسی

 لبخندی بهش زدم:آره..شاید...چرا؟...بهم نمیاد یا چون روانشناسم تعجب کردی؟

 .با من من گفت:نه...اما خب

 ....چرخیدم طرفش:ماها همه امون آدمیم،قلب داریم،احساس داریم...دل میبندیم که آخرش دو حالت داره...یا وصاله یا

ا ما رو خبر نمیکنن سحر...این حرف روزگاره...و البته که ما باید به خودمون دستم رو گذاشتم روی شونه اش:حادثه ه

 .مسلط باشیم و بتونیم زندگی رو رام کنیم و هرجوری که میشه از دوباره بسازیمش

 .سحر بغ کرده زل زد به زمین و هیچی نگفت...احتماال تو فکر حرفهام بود

 ..چون دردش عشق بودسال سن داشت اما خیلی غمگین بود.. 19سحر فقط 

 .نامزدش رو توی یه تصادف بد از دست داده بود

 .وقتی فهمیدم،قلبم آتیش گرفت ولی به خودم قول دادم که هرکاری که میتونستم برای آروم کردنش انجام بدم

 سرم رو کج کردم:سحرخانوم...عزیزم بیا بریم بیرون پیش مادرت...هفته ی دیگه میبینمت،باشه؟

 .ودش اومد و گیج نگاهم کرد و سر تکون دادبا صدام به خ

 .سحر:آمم...باشه...باشه

 .لبخند دیگه ای بهش تحویل دادم و باهم از اتاق بیرون رفتیم

 .قرارشون ساعت آخر بود و ماهم دیگه داشتیم برمیگشتیم خونه

 .تند بلند شد و اومد طرفمون ماهک تا منو دید،بلند شد تا جمع و جور کنه...به خانوم نیازی،مادره سحر نگاه کردم که

 .سحر:بیرون منتظرم مامان

 .خیلی با درک و شعور بود...لبخند آرومی بهش زدم که ازمون دور شد

رو کردم به مادرش:خانوم نیازی لطفا بیشتر مواظب سحر باشین...اون خیلی نا امیده و جدیدا...بین حرفاش خیلی از خالص 

 !شدن میگه

 .ازی رو پوشوند...چشمهاش از ترس و تعجب گشاد شدیکهو وحشت صورت خانوم نی

 ..خانوم نیازی:چ...چی!؟...نــ..ه....نه دختر من

تند وسط حرفش گفتم:خواهش میکنم آروم باشید...اون االن به حمایت و دلگرمیه شما نیاز داره نه ترس و آه و ناله...من فقط 

 .گفتم که مواظب باشید کار اشتباهی نکنه...اون حیفه

نوم نیازی تند تند سرشو تکون داد و سعی کرد به خودش مسلط بشه...چند لحظه بعد که آروم شد،خداحافظی گرفت و خا

 .رفت
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 .ماهک به طرفم اومد:الهی!...جیگرم براش کبابه واال

 .نفسمو با آه دادم بیرون:هرکسی یه سرنوشتی داره

 .ماهک:حاال بیخیاله این چیزا...یه خبر برات دارم

 دم:چی؟نگاهش کر

 .نیشش رو شل کرد:تاریخ ازدواجمون رو مشخص کردیم

 .چند لحظه خیره بهش شدم و بعد یهو چشمهام درشت شد

 با خوشحالی گفتم:چی!؟..جدی میگی!؟

 .خندید:آره...دو هفته دیگه

 .لبخندی نشست روی لبم....خیلی براشون خوشحال شدم...واقعا بهم می اومدن

روز که نیما اومده بود به من سر بزنه ماهک رو میبینه و تو همون نگاه اول دلش رو می  آشناییشون همونطور که گفتم،یه

 .بازه

از اون موقع هم که دیگه سر و تهش رو میزدن تو مطب من بود!...هرچند که ماهک اصال بهش رو نمیداد و با شیطنت 

 .هاش نیما رو دق میداد

بزنم که وقتی به ماهک گفتم نیما واقعا میخوادت،فهمیدم که اون  ولی نیما عقب نکشید و از من خواست که باهاش حرف

 !هم...بله

 .ریز خندیدم:دیدی باالخره پسرخاله ی بیچاره ام رو خر کردی...گولت رو خورده و داره میگیرتت

 .ماهک زد به شونه ام:برو بینم بابا...وقتی تو رو هم خر کردم که تو مراسمم بندری بلرزونی میفهمی

 ...خندیدم و از ساختمون خارج شدیم که به قهقه

 .با دیدن کسی که رو به روم ایستاده بود،تنم ُگر گرفت!....خندم بهم زهر شد و نفسم بند اومد

 ماهک مبهوت زیر گوشم گفت:دارم درست میبینم!؟...آریان!؟..اومده!؟...اون واقعا خودشه!؟

بود...اَه!...من چی دارم میگم...بعد اون همه ِخَفت که دلیلشم خودش چقدر...چقدرالغر شده بود!...ته ریش جذابش ُپرتر شده 

 بود،داشتم توصیفش میکردم!؟

 .لب زدم:بریم

 .از جا کنده شدم..به طرف ماشین رفتم که به طرفم اومد

 .آریان:نیکیتا

 ..به راهم ادامه دادم

 .آریان:نیکیتا صبر کن

 ...اهمیتی ندادم که بازوم رو گرفت:نیکیتا گوش

 !..ن برق گرفته ها چرخیدم طرفش و دستم رو محکم کشیدم که حرف تو دهنش ماسیدعی

 .آریان:خواهش میکنم
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 .اخم پررنگی کردم:به جا نمیارم جناب...مزاحم نشید

 .پشت کردم بهش که صداش رو شنیدم

 .آریان:حاال دیگه مزاحمم؟...گوش کن دختر میدونم خراب کردم اما اجازه بده حرف بزنم

 .اهک که با نگرانی نگاهمون میکرد گفتم:برو بشین تو ماشینرو به م

 .ماهک با تردید ازمون دور شد که چشمهامو بستم و نفسم رو دادم بیرون

چرخیدم طرفش و با صدای آرومی گفتم:ببین آقای به ظاهر محترم،تو برای من اینقدر غریبه و بی ارزشی که حتی دوست 

 !م چرا برگشتی ولی بدون که حرفی باقی نمونده که تو بخوای بزنیندارم باهات هم کالم بشم...نمیدون

 .راه افتادم طرف ماشین که باز صداش بلند شد

 .آریان:ولی تو برای من هنوز همونی...من بخاطر تو اومدم...بخاطر پسرمون

 .دستم روی دست گیره ماشین متوقف شد و فکم از حرص قفل«پسرمون»با شنیدن کلمه

زم متنفر شدی ولی خودتو کنار نکش..بیا و دلت رو خنک کن...هرکاری میخوای بکن تا آروم بشی ولی بذار آریان:میدونم ا

 .منم توضیح بشم

 .با یه حرکت برگشتم و با قدم های بلند به طرفش رفتم

 .وقتی دید دارم میرم طرفش،ساکت شد و نگاهم کرد...با تردید

تم رو باال بردم و محکم کوبیدم تو صورتش!...خیابون خلوت بود و صدا و من با نزدیک شدن بهش، قبل از هر حرکتی،دس

 !سیلی پیچید

 .این کاری بود که میخواستم وقتی اولین بار بعد این همه مدت دیدمش انجام بدم

 ...تا شاید جوابی باشه در برابر بی وفاییش اما

 !با خشم و نفرت نگاهش کردم:زدمت...اما نمیدونم چرا دلم خنک نشد

 .ین رو گفتم و با سرعت ازش دور شدم...از آریانی که مبهوت،تو جاش خشک شده بودا

 .نشستم تو ماشین و سریع گاز دادم...با حرص و عصبانیت

 .من حرفهامو نزدم...اصال هم دلم خنک نشده بود...من ناراحت تر و خشمگین تر از این حرفها بودم

 .وی منو میبینه...باید بفهمه که من اون نیکیتای احمق و عاشق نیستماما همینه که هست...از این به بعد فقط این ر

 .تو طول مسیر ماهک یک کلمه هم حرف نزد...شاید چون عصبانیت من رو میدید

 .پیاده اش کردم و خیلی زود برگشتم خونه پیش عزیز و پسرم

*** 

 چند روز بعد

 .گارسون بشقاب های غذا رو گذاشت روی میز و رفت

 واقعا دلت میاد که نیای؟نیما:تو 

 !ماهک:میبینی توروخدا!؟..مراسم ازدواج پسرخاله ات!..دوست صمیمیت
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دستامو قفل هم کردم و گفتم:درک کنید بچه ها...ببینید،دقیقا بخاطر اینکه فامیلیه نمیتونم بیام...شما دوست دارین من بیام و بابا 

 ببینتم و مراسمتون بهم بریزه؟

 .بهت قول که هیچی نمیشه...من ازش قول میگیرمنیما:نه عزیزم...من 

 ماهک:راست میگه...این خوبه دیگه!؟

 .نیما:نیکی،اینو بدون که من بدونه حضور تو مراسم رو برگذار نمیکنم

 .کالفه سرمو تکون دادم و نگاهش کردم

 .ای خدا این پسر چرا اینقدر یک دنده است!؟...هرچی میگم...اون حرف خودش رو میزنه

 .:نیکی ناز نکن...میای دیگه...باشه؟...باید منو همراهی کنیماهک

 گفتم:خب...اونم میاد؟

 ماهک:اون!؟...اون کیه!؟

 به زور گفتم:آ...آریان...اونم دعوته؟

 !نیما با تردید گفت:خب...اوم آره...چون...اون هنوز شوهرته

 .و بخاطر ما اونجاییماهک:اصال باشه..خب که چی؟..بهش اهمیت نده،به هیچکس اهمیت نده...ت

 ...نیما:درسته...اما باید بگم که

 .یهو ساکت شد...نگاهش کردم که بعد از چند لحظه مکث،به حرف اومد

نیما:میدونی که همه نمیدونن علت رفتنش چیه؟...یعنی فکر میکنن چیزه جدی نیست و به یه سفر کاری رفته بوده و االن 

 !زندگی میکنید برگشته و شما...خوش و ُخرم دارین باهم

 .اَبروم پرید باال و پوزخندی زدم...چه جالب

 .ماهک:آره فقط خودی ها میدونن اینطور نیست ولی مثل تو هم علتش رو نمیدونن

 !نگاهش کردم...این حرفش خیلی معنی ها داشت...یعنی من تو این زندگی نبودم و نمیدونم چرا شوهرم ترکم کرده

 .داختم پایین تا برق اشک رو تو چشمهام نبیننبغض گلوم رو گرفت...سرم رو ان

 .اما ماهک که انگار فهمیده باشه ناراحت شدم تند ادامه داد:ولی مطمئن باش حرفی هم نمیزنن

 .شونه ای به نشونه ی بی تفاوتی باال انداختم و چیزی نگفتم

 نیما:نیکی؟

 .ی گفتم که ادامه داد«هوم»بدون نگاه بهش نامفهوم

 .ون که اون هر خطایی کرده..هر اشتباهی که داشته،نیازی نیست تو خودت رو داغون کنینیما:این رو بد

 !ماهک:ولی کاری کن که به غلط کردن بیوفته

 .نگاه متعجب من و نیما چرخید طرفش که دستهاشو باز کرد

 ..متوجه ای؟ماهک:چیه!؟...دارم جدی میگم...کاری کن که از کرده ی خودش پشیمون بشه...حرص نخور،حرص بده!.

 .مسخره و کوتاه خندیدم که نیما گفت:حاال بیخیاله این حرفا..غذاتونو بخورید،یخ شدن
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 .بی حرف مشغول بازی با غذام شدم

هفته دیگه مراسم ازدواج ماهک و نیما بود و وقتی به ماهک گفتم نمیتونم بیام،منو کشوندن اینجا تا به قول خودشون روی 

 !مخم کار کنن

بخاطر اینکه مشکلی ایجاد نشه نمیخواستم بگم...چون بابا با دیدن من دوباره بهم میریخت و به جز خودش،همه ولی من فقط 

 !چیز رو هم بهم میزد

 .و هم اینکه..نمیخواستم با..آریان رو به رو بشم!...هرچقدر کمتر میدیدمش،اعصابم آروم تر بود

 .ولی حاال با اصرار این دوتا تو دو راهی افتاده بودم

 ...وقتی فهمیدم میخوان ازدواج کنن،خیلی براشون خوشحال شدم و از ته دلم میخواستم تو مراسمشون شرکت کنم اما

 !..انگار طالع من رو با تنهایی و دوری نوشتن

 .ظهر بود....ناهار رو که تو رستوران خورده بودیم،بعد از کمی حرف زدن نیما از جاش بلند شد 2:20ساعت 

 ...اگه شما نمیاید من برم،کلی کار دارمنیما:خب دیگه.

 .ماهک هم کیفش رو برداشت:چرا منم میام

 و رو کرد به من:نیکی تو که ماشین باهاته آره؟

 .منم بلند شدم:آره...من خودم میرم

 .نیما:خیلی خب...من برم حساب کنم

 .اومدم بگم حساب من با خودم که به سرعت ازمون دور شد!...ای بابا

 جونم؟ماهک:نیکی 

 !اینقدر لوس و با ناز صدام زد که با چشمهای گشاد شده چرخیدم طرفش:چته!؟..فکر کنم باز منو با نیما اشتباه گرفتی

 .یهو غش غش خندید و زد به بازوم:نه بابا...این لحن برای خر کردن اطرافیانه

 !چشم غره ای بهش رفتم:پررو

 میای؟ماهک:حاال بگو ببینم...خیالم راحت باشه که 

 .بی حرف نگاهش کردم که خودش رو داد جلو

 ...ماهک:لطفا دلمو نشکن...میدونی که چقدر منتظر این روز بودم...ولی بدون تو هم

 .با ناراحتی وسط حرفش گفتم:خیلی خب خیلی خب...میام،دیگه اینا رو نگو

 .یهو جیغ خفیفی زد و پرید ب*غ*لم

 !ماهک:ای ول...عاشقتم

 ن اینجا چه کاره ام؟نیما:اهکی!...پس م

 .ماهک با یه حرکت خودش رو کشید عقب و با طنز گفت:شما که سروری!...ولی این برای گول زدنش بود

 نیما:خب نتیجه اش؟

 !ماهک با لحن ربات ها گفت:ماموریت با موفقیت انجام شد
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 .و تندی ازمون دور شد...من و نیما بهش خندیدیم و دنبالش رفتیم

  .هم خداحافظی گرفتیم و جدا شدیمدم در رستوران از 

 .اول رفتم داروخونه و برای عزیز دارو گرفتم و بعد رفتم خونه

 .ماشین رو مقابل خونه نگه داشتم و پیاده شدم که چشمم خورد به یه ماشین مشکی مدل باال که جلوتر پارک شده بود

 !خیلی برام آشنا بود ولی همسایه های ما که از این ماشین ها نداشتن

 .سری از ندونستن برای خودم تکون دادم به طرف خونه رفتم...در رو باز کردم و وارد شدم

 .طبق معمول حیاط خیس و تمیز و بوی خوشایندش

 !..لبخندی زدم و رفتم دم در هال که...یه جفت کفش مردونه

 ...اینجا چه خبره!؟...این کفشها ماله کیه!؟....ما که مردی نداریم پس

 که ذهنم رسید موهای تنم سیخ شد!...اون...اون ماشین!؟ یهو از فکری

 .یهو کیفم رو رها کردم روی زمین و با قدم های تند وارد هال شدم

 .هیچکس نبود..حتی عزیز...سریع چرخیدم طرف اتاق نویان

صحنه رو به روم،همه  جلو رفتم که دیدم در بازه اما نه کامل...آروم سرم رو بردم جلو و از الی در سرک کشیدم که با دیدن

 !..ی وجودم لرزید

 .نمیدونم از چی بود...خشم...ترس...نفرت...ناراحتی...احساس...ولی هرچی که بود،باعث شده بود قلبم تند و پر تپش بزنه

 .ناخوداگاه دستم رفت باال و نشست روی گلوم...بغض گلوم رو تو چنگش گرفت

 این واقعی بود؟...درست میدیدم؟

 .گهواره ایستاده بود و نویان تو ب*غ*لش!...صورتش رو نمیدیدم چون داشت به نویان نگاه میکردآریان کنار 

 زانوهام داشت سست میشد...چرا اینجاست؟...چطور؟

 اون میخواست منو دیوونه کنه؟...بدتر از این؟...بیشتر از داغونم کنه؟

 .رو پس زدم فکم قفل شد و همه وجودم رو خشم گرفت...چشمهام رو بستم و بغضم

 !اون حق نداشت...هیچ حقی نداشت...چشم باز کردم و با یه حرکت کوبیدم به در و هولش دادم

 !...آریان از جا پرید و برگشت طرفم که با دیدن صورت خیسش کپ کردم

و دورانی که چند لحظه نگاهم کرد...چشمهاش از اشک برق میزد...این اولین باری بود که میدیدم داره گریه میکنه...حتی ت

 .باهم بودیم

 !....چون اون همیشه مرد محکمی بود...ولی حاال

 .آریان سریع به خودش اومد...نگاهش رو ازم گرفت و نویان رو گذاشت توی گهواره اش

 .نفسی که رفته بود،به ریه هام برگشت و به خودم اومدم

 خشک گفتم:تو اینجا چکار میکنی؟

 .رو پاک کرد....حرصم گرفته بودجوابی بهم نداد و به جاش اشکهاش 
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 با خشم گفتم:با تو بودم...گفتم اینجا چکار میکنی؟...چطور اینجا رو پیدا کردی؟

 .آریان نفس عمیقی کشید و برگشت طرفم

 .آریان:آروم تر...همین االن خوابید

 پوزخندی زدم:البد تو خوابوندیش ها!؟

 .عقب گرد کردم از اتاق رفتم بیرون

 زدم:عزیز...عزیز کجایی؟...این چرا اینجاست؟بلند صدا 

 آریان اومد تو هال که دوباره گفتم:چطور اومدی؟...کی بهت آدرس رو داده؟

 آریان کالفه گفت:هیچکس،خودم پیدا کردم

 ..با اخم نگاهش کردم:تو..نکنه...نکنه

 یهو صدام رفت باال:تو منو تعقیب میکنی!؟

 .م اون چیزی که تو نگاهش بود،درد بود یا من دارم اشتباه میکنمآریان خیره خیره نگاهم کرد...نمیدون

 .چند لحظه بعد عزیز هول کرده از تو آشپزخونه بیرون اومد

 عزیز:چیه؟...چی شده دخترم؟

 ...یهو چشمش خورد به ما،زد به گونه اش:وای خدا مرگم بده...دخترم من

 ؟نذاشتم ادامه بده و بلند گفتم:عزیز این چه کاریه کردی

 .چرخیدم طرف آریان:چرا حرف تو گوشت نمیره؟...مثل اینکه با اون سیلی که خوردی جوابتو نگرفتی

انگشتم رو به نشونه تهدید باال گرفتم:گوش کن آقای احدی!...تو از نظر من اینقدر حقیر هستی که حق هیچی رو نداشته 

نشه راجع بهش حرف زد،ولی بذار برات روشن  باشی...حتی نگاه کردن تو چشمای من!...اینقدر خراب کردی که حتی

 کنم...دیگه حق نداری بیای اینجا...حق نداری پسر منو ب*غ*ل کنی...متوجه شدی یا یه جور دیگه حالیت کنم!؟

 .آریان:نه..نمیتونم...بفهم که نمیتونم...من بخاطر شماها اینجام...برای اینکه جبران کنم اینجام...اجازه بده حرف بزنم

 .د به عزیز:بی بی گل شما یه چیزی بگو...نیکی تو هیچی نمیدونی،باید باهم حرف بزنیمرو کر

 .انگار یه دست منو کشید به گذشته ها..ساکت شدم...بی حرکت سرجام موندم«بی بی گل»با شنیدن کلمه

 .مادربزرگم برای من عزیزجون بود و برای آریان بی بی گل

 .دم نمیره...فقط اون بود که به عزیز میگفت بی بی گلهیچ وقت رابطه ی خوبش رو با عزیز یا

 .با شیطنت میگفت خودم درستش کردم چون هم بزرگ مایی هم مثل گلی

 .به عزیز نگاه کردم...حال اونم چندان تفاوتی با من نداشت اما لبخند کمرنگی روی لبش ظاهر شده بود

 .عزیز:خیلی وقت بود این کلمه رو نشنیده بودم

 .گریه ام میگرفتدیگه داشت 

 .آریان:من...شرمنده ام...ولی مجبور بودم...میدونم بد کردم،خراب کردم

 ....نگاهم کرد:میدونم ازم ناراحت و عصبانی...آره گند زدم...ولی
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 .یهو دستم رو گذاشتم رو پیشونیم و با حرص خندیدم....داغ کرده بودم بدجور

 .حاال اومدی که توضیح بدی؟...چیو؟...مگه چیزی هم باقی مونده؟گفتم:د اشتباهت همینه...تو از چشمم افتادی!..

زل زدم تو صورتش:اون موقع که میخواستی بی هیچ حرفی بری باید اینجاش فکر میکردی!...حاال هم از این خونه برو 

 .بیرون

 .از جاش تکون نخورد...حتی نگاهش هم از روی صورتم برداشته نشد

 !داد زدم:برو بیرون

 .نگاهم کرد و بعد...سرش رو تکون داد...اومد جلو و با فاصله خیلی کمی مقابلم ایستادچند لحظه 

 .خم شد تو صورتم که زمزمه اش زیر گوشم شنیدم

 .آریان:باشه..میرم عزیزم...اما بدون که کنار نمیکشم...ما باید باهم حرف بزنیم

 ...صدای بسته شدن در اومداینو گفت و ازم فاصله گرفت...از کنارم رد شد و چند لحظه بعد.

 .با صدای در،باالخره زانوهای سستم بی جون شدن و افتادم روی زمین

 .عزیز دوید طرفم و نشست جلوم

 .عزیز:دخترم...دخترکم ببخشید...بخدا قسمم داد،به جون تو و نویان قسمم داد...نتونستم درو باز نکنم

 .هیچی نگفتم و به جاش به دستهای لرزونم خیره شدم

 .حس میکردم قلبم مال خودم نیست...برام غیرقابل کنترل بود

 !..چی گفت؟...گفت کنار نمیکشم؟.....یهو زدم زیر گریه

 .خدایاا...صدامو میشنوی؟...من طاقت ندارم...نمیتونم تحمل کنم

 .چرا اومده؟...اومده که نویان رو ازم بگیره؟...نمیدم خدا...نمیدم...پسرم رو بهش نمیدم

 .تش رو نداره...لیاقت داشتن یه خونواده رو ندارهاون لیاق

 اون منو تنها گذاشت و رفت...بخاطر ه*و*سش...و حاال میگه مجبور بودم!؟

 !دروغه...دروغ

***  

 .موهای کم پشتش رو نوازش کردم و لپ سفیدش رو محکم ب*و*سیدم

 .گفتم:خب شاه پسر...حمام کردی،پوشکت هم عوض شده،شیرم که خوردی

 .خوابوندمش توی جاش:حاال وقت خوابه

 .شروع کردم به الالیی خوندن براش و تکون دادن گهواره اش

 .یه ربع این کارم بود تا اینکه باالخره خوابش برد

 .خیره خیره،با لبخند نگاهش کردم...چقدر خوشگل بود

 ...سر نویان بود از یادم نمیره امافقط یه روز از اومدنش به اینجا و اون بحثمون گذشته بود و صحنه ای که باالی 
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 !..مگه تو خواب بتونه فرشته ی من رو داشته باشه

 .نفسمو دادم بیرون و از کنار گهواره اش بلند شدم

 .چیزی تا مراسم ماهک اینا نمونده بود و من باید به فکر یه لباس مناسب می بودم

 .وارد اتاق خودم شدم و یک راست رفتم سراغ کمد لباسهام

 .وع کردم به گشتن...هرچند زیادم برام مهم نبود...خیلی وقت بود که این چیزا برام بی اهمیت شده بودشر

 ...یکهو ذهنم پر کشید به گذشته

اون زمان که باهم بودیم،یه روز بی خبر به محل کارش رفتم و سورپرایزش کردم...اون هم از دیدنم خیلی خوشحال شد و "

ام ناهار میریم بیرون و بعدش خرید،که در آخر یه پیراهن قرمز شیک برام خرید و رفتیم گفت به عنوان جایزه ات باه

 "خونه...اون شب بهم گفت این رو فقط پیش من و برای می پوشی تا فقط از من دل ببری نه هیچکس دیگه

م یه خاطره گرم و شیرین اگه نفرت االنم رو نسبت بهش نا دیده بگیرم،اون روز یکی از بهترین روزهای زندگیم شد و برا

 .ساخت

اَه!...از افکارم عصبانی شدم...دیوونه بودم که با هرچیز جزئی یاد اون می افتادم...من یه احمقم!...ولی حیف من که احساسم 

 .رو حروم اون کردم

 !..با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم...به طرفش رفتم و نگاهی بهش انداختم که قلبم هری ریخت

 .خودش بود!؟...اسم آریان باالی صفحه افتاده بود...همون شماره قبلیشیعنی...

 چنگ کردم تو موهام...اَه...نمیخواستم جواب بدم...چرا بهم زنگ میزنه!؟...نمیخواد بس کنه!؟

 .نفسمو محکم دادم بیرون و تند دکمه پاسخ رو لمس کردم که صدای نرمش پیچید تو گوشم

 .آریان:سالم عزیزم

 تم:من عزیز تو نیستم...چی از جونم میخوای؟...چرا همه اش باید اسمت جلوی چشمم باشه؟...چرا بس نمیکنی!؟عصبانی گف

آریان با صدای آروم و مهربونی گفت:هرگز دلم نمیخواد تو عصبی بشی...متاسفم اگه خودم باعثشم اما...میگی چرا اسمم 

جسمم ازت دور بشه اما فکرم،روحم کنارته و هرگز تنهات  جلوی چشماته؟...چون باید بدونی که من همیشه هستم،شاید

 .نمیذاره..میگی چرا بس نمیکنم؟چون بهت گفته بودم باید باهم حرف بزنیم

 .توپیدم بهش:ولی من حرفی با تو ندارم

 .آریان:ولی من دارم...خیلی زیاد...باید ببینمت

 !عصبی و حرصی گفتم:نمیخوام،نمیام

 یام تو پسرمون رو بردارم و ببرم؟آریان:میخوای من بیام؟..ب

 .بلند گفتم:هرگز پسر من رو به خودت ربط نده...بهتره بری همونجایی که بودی

 .آریان:اینم نمیشه...چون قلبم اینقدر بی قراری کرد که برم گردونه

حاال...خونم رو به جوش ساکت شد...نفسهام تند شده بودم و داغ کرده بودم...قبال حرف زدن باهاش هیجان زده ام میکرد اما 

 !می اورد
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 .چند لحظه که گذشت،صداش آروم به گوشم رسید

آریان:گوش کن نیکیتا...من قصد ندارم تو رو آزار بدم،برعکس میخوام تمام تالشم رو بکنم تا اشتباهم رو جبران کنم...میدونم 

ٍگله داری بیا و حرصت رو سرم خالی  چقدر خسته ای...من تورو،شریک زندگیم رو خیلی خوب میشناسم...اگه توهم ازم

 کن...ولی بیا...قول میدم که با جون و دل بپذیرم...باشه؟

بی صدا اما پر از حرص فقط گوش دادم...بد نمیگفت...نیاز بود دردهام رو بکوبونم توی سرش!...الزم بود بدونه چقدر لهم 

 .کرده...قلب منم نیاز به تسکین داشت

 آریان:قبوله تک عشق من؟

 !قلبم لرزید و بغض گلوم رو گرفت...و من بازم برای چندمین بار به احمق بودنم پی بردم

 !احمق بودم که بعد از همه ی اینها قلبم از ابراز احساساتش میلرزید...هنوزم میگفت تک عشق من!؟...من که باور نداشتم

 سعی کردم صدام نلرزه...بی حس گفتم:کجا؟

 !..گفتم مردونه و جذاب تو گوشم پیچیدصدای خنده اش که قبال بهش می

 !آریان:جایی که خاطره هارو به یادت بیاره..بیا خونه ی مشترکمون...منتظرتم خانومم

 .و قطع کرد....زانوهام سست شد و ول شدم روی تخت

 .بی اختیار اشکهام جاری شدن...تا کی میخواست باهام بازی کنه؟...بخدا دیگه توان نداشتم

 .اطره هم برام زنده کنه!؟...همون خاطره ها داشتن آبم میکردنحاال میخواد خ

 .گوشی رو انداختم کناری و سرم رو تو دستهام گرفتم

 .من نمیتونستم به اون خونه برم...ولی اون لعنتی کارش رو خوب بلد بود...دست میذاشت روی نقطه ضعف هام تا موفق بشه

 .کرده!...نمیذارم هرکاری دوست داره باهام بکنهمحکم اشکهام رو پاک کردم...ولی خیال 

 .باید حالیش میکردم که من دیگه اون نیکی آروم و صبوری که اون میشناخته نیستم

 .سریع بلند شدم و لباس پوشیدم

 .دم در،درحالی که کفشهام رو می پوشیدم بلند گفتم:عزیز،من دارم میرم بیرون...فعال

 .طرف در حیاط و از خونه زدم بیرون قبل از اینکه جوابی بگیرم دویدم

 .جلوی در خونه سابقی توش زندگی میکردم،خونه مشترکمون!زدم روی ترمز

 .قلبم تند تند میزد..ترس داشتم...اصال عذاب میکشیدم..آب دهنم رو قورت دادم و پیاده شدم

 .مقابل در ایستادم...با تردید زنگ رو زدم و منتظر موندم

 .دای تقه ای باز شدچند لحظه بعد در با ص

نفس بریده در رو هول دادم و قدم برداشتم...با ورودم به حیاط خونه،حس کردم حجم زیادی از یه بوی خاص به مشامم 

 .خورد

  .حس کردم سرم گیج میره...ناخوداگاه چسبیدم به دیوار...به حیاط نگاه کردم

دن ها،شیطنت ها...همه ی اتفاقاتی که قبال افتاده بودن جلوی خدایا...قلبم داشت از جاش کنده میشد...صحبت ها،خنده ها،دوی
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 .چشمم رژه میرفتن

 !آب دهنم رو محکم قورت دادم...کافیه نیکی...خودتو جمع کن

 .صاف ایستادم و نفس عمیقی کشیدم...سریع نگاهم رو از حیاط گرفتم و به طرف در ورودی رفتم

 .بونی مقابلم ظاهر شدتا به در رسیدم،آریان با لبخند کمرنگ ولی مهر

 .آریان:سالم..خوش اومدی

 .جوابی ندادم و داخل شدم...آریان هم آروم از کنارم رد شد

 .با سردی به سالن و وسایلش نگاه کردم...همه جا تمیز بود...انتظار داشتم با یه خونه ی خاک گرفته مواجه بشم

 .دمچون من بعد از رفتن از این خونه،هرگز از خیابونش هم رد نش

 آریان هم که انگار متوجه نگاهم شده بود،همونطور که به طرف آشپزخونه میرفت گفت:از تمیزیش تعجب کردی آره؟

 .پشت اُپن ایستاد و لبخندی زد:وقتی اومدم مثل روز اولش کردم...برای برگشت تو

 !پوزخندی زدم:چقدر خوش خیالی تو

 ...آریان:چرا؟...تو هنوز همسر منی و

 فش:کدوم همسر!؟...همونی که ولش کردی و رفتی؟...بخاطر ه*و*ست؟پریدم وسط حر

 .آریان:چی داری میگی نیکیتا!؟...من هیچوقت بخاطر ه*و*س کاری نکردم

با خشم گفتم:دروغ میگی!...تو همیشه دروغ میگفتی!..میخوای زیر چی بزنی؟...غیر از اینه که بخاطر یکی یا چندتای 

 دیگه!به همه چیز پشت پا زدی؟

 .نگاهم تو صورتش بود که رنگش داشت عوض میشد،فکش منقبض شده بود

 آریان:یعنی این کار من برای تو فقط این معنی رو میداد!؟

 با غم و درد ادامه داد:نمیتونستی به این دید بهش نگاه کنی که بخاطر خودت بود!؟

 .چی بخاطر خودم بود؟...تنهایی!؟با تعجب داد زدم:بخاطر خودم؟..مسخره ترین حرفی بود که تاحاال شنیدم..

 .کالفه گفت:نه..نه..تو نمیدونی..از هیچی خبر نداری

 !...نگاهم کرد...با عجز

 .آریان:توضیحش سخته،بخاطر خودته که نمیتونم بگم!..اما باورکن همه اش بخاطر امنیت خودت بود...من مجبور بودم

شتی!؟...بخاطر خودم منو با یه دنیا درد و مشکل رها کردی و با حرص گفتم:امنیت!؟...یعنی تو،بخاطر خودم تنهام گذا

 رفتی!؟

تو چشمهاش نگاه کردم:ولی نمیدونی چی به سرم اومد..ها؟...میدونی چی کشیدم؟...میدونی بعد از تو حاال منو به چه چشمی 

ی چی با خودشون فکر نگاه میکنن؟...یه زن ترد شده که با وجود زنده بودن شوهرش،با یه بچه تنها مونده...میدون

 !!میکنن؟...اینکه معلوم نیست چکار کرده که همه،حتی پدرش هم ردش میکنه

بغض صدام رو بم کرد:میدونی دیگه تو خونه پدریم جایی ندارم؟...بابام دیگه منو نمیخواد...چشم دیدنم رو نداره...بخاطر 

 !پدرم بود..چون تو یه خ*ا*ئ*نیکی؟...بخاطر تو..تویی که انتخاب من بودی ولی ثابت کردی حق با 
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 .با صدای مبهوت و آرومی گفت:من هرگز بهت خ*ی*ا*ن*ت نکردم

داد زدم:کرد!!..وگرنه چرا باید بدون هیچ توضیحی بذاری بری؟...حق من این بود؟...یه تیکه کاغذ که روش بنویسی 

 متاسفم،من نمیتونم باهات بمونم!؟

رفتی چه حالی پیدا کردم؟...میدونی وقتی شریک زندگیت،عشقت!بی خبر  بغضم شکست و زدم زیر گریه:میدونی وقتی

 بذارتت و بره یعنی چی؟

محزون ادامه دادم:میدونی چند هفته تو این خونه خودمو حبس کردم و چند بار عین دیوونه ها در به در دنبالت گشتم که 

 .برستون بودم!؟..چون تو بدترین ضربه رو بهم زدیهربار آخرش فهمیدم همه چیز واقعیه؟...و اگه عزیز نبود االن گوشه ق

 .سرمو تکون دادم:باورم نمیشه چطور بهت اعتماد کردم و دل بستم..هه که تو اینطور نابودم کنی

 .آریان با بی قراری به طرفم اومد...چند لحظه نگاهم کرد و بعد با تردید بازوهام رو گرفت

اذیت شدی..میدونم بعد از تو،خونواده ات چقدر از من متنفرن اما...بخدا قسم  آریان:میدونم عزیزم،میدونم...میدونم چقدر

میخورم فقط بخاطر نجات جون خودت بود...بخاطر اینکه آسیبی نبینی...ازم نخواه که چیزی بهت بگم چون امکانش 

 .نیست..اما اینو بدون که اگه میموندم خودت به خطر می افتادی

 .روی گونه ی منی که از گریه میلرزیدم...لحنش مهربون شد دستش آروم اومد باال و نشست

 .آریان:همه چیزو میدونم..فهمیدم چیا بهت گفتن و چقدر اذیت شدی..من با هزار بدبختی از حالت با خبر میشدم

 .لبخند گرمی زد:نمیدونی وقتی فهمیدم نویان رو به دنیا اوردی،چقدر خوشحال شدم

 .دم...بخاطر تو،پسرموندستهاشو باز کرد:ببین..من اوم

 .بدون کنترل روی رفتارم داد زدم:نه!...اشتباه نکن!...پسرمون نه!...تو پسری نداری

به خودم اشاره کردم:من دارم!...فقط من!...نویان بچه ی منه چون تو لیاقتشو نداری...تو لیاقت یه زندگی خوب یا داشتن زن 

 .و بچه رو نداری

روت میشه که اینارو به زبون بیاری...میگی پسرم؟...خب اون موقع که فهمیدم وجود داره  با خشم ادامه دادم:اصال چطور

کجا بودی؟...اون ُنه ماهی که با بدبختی گذروندم کجا بودی؟...اون موقع که تو تنهایی و بی کسی به دنیا اوردمش کجا بودی 

 .مواظبش باشیکه براش پدری کنی؟...میخواستی اون موقع باشی که حداقل بعد از من 

 کوبیدم به سینه ام:من داشتم بخاطرش جونم رو هم از دست میدادم اون وقت فکر میکنی حق داری که بهش بگی پسرم؟

 .حاال آریان با درموندی نگاهم میکرد...و من نفس نفس میزدم

 .باالخره حرفهای دلم رو بهش زدم و یه ذره...فقط یه ذره دلم خنک شده بود

 ...آریان:ولی...اون

انگشت اشاره ام رو طرفش گرفتم:بذار یک بار برای همیشه روشنت کنم جناب آریان...اینو بدون تو بین ما جایی 

نداری...من با چنگ و دندون خودم رو باال کشیدم،پس میتونم یه زندگی خوب هم برای پسرم بسازم...پس برای آخرین باره 

 !که میگم...مزاحمم نشو

 .صدای مرتعشش رو شنیدمپشت کردم بهش تا برم که 
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 ..آریان:تو هم باید بدونی که من همیشه صبور نیستم...نذار منم لج کنم نیکیتا...اگه بخوای ازم دورش کنی...مجبور میشم

 !مکث کرد:مجبور میشم....ازت......بگ...بگیرمش

 ش میشد با همه این اتفاقها،این روبا شنیدن این حرفش،مو به تنم سیخ شد!...چطور میتونست اینقدر وقیح باشه!؟...چطور رو

 هم بگه!؟

 !همه وجودم از خشم ُگر گرفت...با یه حرکت چرخیدم طرفش و شروع کردم با دستهام کوبیدن به سر و صورت و سینه اش

با همه حرصم میزدمش:تو غلط میکنی...تو بی جا میکنی..نویان همه ی زندگیه منه...من زندگیم رو دست هیچکس 

 ...یچ حقی نداری...اون اصال بهت نیازی نداره...اون منو دارهنمیدم...تو ه

 .یهو آریان محکم مچ دستهام رو گرفت و چسبوندم به دیوار که دوباره اشکهام راه باز کردن

 با گریه نالیدم:خیلی پستی...خیلی نامردی...چطور میتونی اینقدر بد باشی؟...چطور میتونی اینو بگی؟

تند تند گفت:آروم باش آروم باش..باشه باشه این کارو نمیکنم...بخدا نمیکنم آروم باش...پیش تو  آریان سرش رو داد جلو و

 میمونه...باشه؟

 .دستهای مشت شده ام روی سینه اش بود...این واقعا چش بود!؟...یه بار تهدید میکرد،یه بار پشیمون بود

..من حتی از حرفش هم میترسیدم...حتی نمیتونستم به زندگیه با اینکه خیلی زود حرفهاشو پس گرفت،اما گریه ام بند نیومد.

 .بدون نویان فکر کنم

 ..دوباره با گریه گفتم:برای داشتن نویان باید روی جنازه ی من پا بذاری...فهمیدی؟...من نمیذا

نامه ام ..اسمش تو شناسبا چسبیدن پیشونیش به پیشونیم نفسم بند اومد و حرف تو دهنم ماسید!...خدایا اون هنوزم شوهرم بود.

 ....بود و من

آریان:آروم باش...خدا نکنه عمر من...این حرفو نزن..دلمو میلرزونی...الکی گفتم...من حق ندارم نویان رو از تو بگیرم و 

 .هرگزم این کارو نمیکنم اما...نگو که حق دیدنش رو ندارم

 .مهاش نگاه کردمساکت شد و زل زد تو صورتم...آب دهنم رو قورت دادم و به چش

 .همه بدنم گلوله آتیش بود و قلبم تند میزد...خدایا خسته شدم...چقدر تنش...دیگه بسمه

 .این مردی که مقابلم ایستاده چی از من میخواد؟...من دیگه توان مقابله با هیچ چیز رو ندارم،چون تو نبوده خودش خرد شدم

 ا بود و داشت با نگاهش من رو آب میکرد؟حاال برگشته بود و اومده بود برای جبران؟...اینج

 !ولی پس من چی؟...قلب شکسته ی من چی؟...که با هیچ چیز هم ترمیم نمیشه

آریان آب دهنش رو قورت داد که نگاهم روی سیب گلوش موند...چه اتفاقی داشت می افتاد؟...من چرا هنوز تو این حالت 

 موندم؟

 .داد رو به باال تا روی ساعد دستهام و بازوهام که باعث شد نفسم حبس بشهآریان آروم آروم دستهاش رو مچ هام حرکت 

 .سرم رفت پایین و لبم رو گاز گرفتم...ولی هنوز حرکت دستهاش ادامه داشت

 شونه هام رو لمس کرد...فشار خفیفی بهشون داد که سرش رو اورد جلو....داشت چه کار میکرد؟

 .یه داد به دیوار پشت سرم و سرش رو کج کردگیج نگاهش میکردم که کف دستهاش رو تک
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 !اومد جلو...جلو و جلوتر...و من تازه به خودم اومدم و فهمیدم قصدش چیه

 .میخواست اینطوری نرمم کنه!؟...هه کور خونده...من اجازه نمیدم بازم احمق فرضم کنه

دادم تو دستهام که هنوز روی سینه اش بودن و  دیگه چیزی نمونده بود که "لعنتی" به قلبم فرستادم و با یه حرکت زورم رو

 !..محکم هولش دادم

 .آریان که انگار تو یه دنیای دیگه ای بود،خیلی راحت تلو تلو خورد به عقب و با تعجب نگاهم کرد

 .خم شدم و کیفم رو از روی زمین برداشتم

  !نیستم پوزخند دردناکی بهش زدم:یه اشتباهه دیگه آقای احدی!..من دیگه منه قبلی

 !نگاهم رو کوبیدم تو چشمهاش و محکم گفتم:هر وقت طالقم رو ازت گرفتم،راجع به دیدن نویان هم فکر میکنم

 .و با قدم های بلند از خونه خارج شدم...میدونم از بهت زیادشه که نیومد دنبالم یا داد نزد

 .اما گفتم!...بابتش مطمئن نبودم ولی پشیمون هم نبودمخودمم نفهمیدم چطور اینو گفتم...قبل از این بهش فکرم نکرده بودم 

 .در حیاط رو که بستم،تازه تونستم نفس بکشم...سریع پریدم تو ماشین

 .هنوز بدنم میلرزید...تا چند دقیقه پیش چه اتفاقی داشت می افتاد!؟....وای خدا

 !..االن شدیدا به قرصهام نیاز داشتم

***  

 یک هفته بعد

 .نره به مامانم بگی هاماهک:نیکی یادت 

 .شالمو روی سرم محکم کردم و بلند گفتم:باشه بابا...شکمو...اونجا میبینمت،فعال

 .از در آرایشگاه زدم بیرون...با عجله نشستم تو ماشین و به طرف خونه باغ روندم

 .امروز مراسم ماهک بود و باهاش اومده بودم آرایشگاه

 .نه،چون عروس بود کار من زود تموم شد ولی ماهک مسلما  

 .البته من لباسم رو نپوشیدم و فقط صورتم رو درست کرده بودم...باید میرفتم باغ و با آرامش آماده میشدم

 .همه اونجا بودن...نویان و عزیز هم...وای که چقدر دلم برای نویان تنگ شده بود،از صبح ندیده بودمش

 .ردمبیست دقیقه ی مسیر رو طی کردم و ماشین رو پارک ک

 .دوان دوان خودم رو رسوندم به باغ...آقایون در حاله چیدن میز و صندلی ها بودن و کال برو بیایی به راه افتاده بود

 .سریع به طرف ساختمون رفتم...محل برگذاری مراسم یه باغ بزرگ بود که تو دلش یه خونه بود و خانوم ها اونجا بودن

 .ب برای ر*ق*ص و...همه می اومدن بیرونسفره عقد هم اونجا درست شده بود ولی ش

 .دم در کفشهام رو در اوردم که بهارجون،مادر ماهک با یه سینی حلوا جلوم ظاهر شد

 .بهارجون:عه اومدی دخترم

 !تند گفتم:بله من کارم تموم شد...راستی ماهک سفارش خوردنی داد گفت براش ببرین..داره از گرسنگی پس میوفته
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 .خندید:البد باید بدم دست دوماد که بده بهشبهار جون از ته دل 

 .منم خندیدم و رفتم تو...دویدم طرف پله ها که آناهیتا رو دیدم

 .آناهیتا:به خواهر خانومو..چه خوشگل کردی

 .خندیدم و همونطور که از پله ها میرفتم باال گفتم:دیوونه،من که لباسمم نپوشیدم

 .یآناهیتا:باشه،ولی همینجوریش هم خوشگل شد

 .با خنده سری براش تکون دادم...چه شیطون شده بود،مثل همیشه

 .در یکی از اتاق ها رو باز کردم که از خوش شانسیم،عزیز اونجا بود و نویان هم ب*غ*لش

 .با ذوق و عشق خم شدم و گفتم:ای جونه دلم...گل پسر من اینجاست

 .نشستم جلوی عزیز که با لبخند گفت:بله...خیلی هم سرحاله

 .حکم نویان رو ب*و*سیدم و گفتم:شرمنده عزیز...هرچی میشه نویان میوفته گردن شمام

عزیز با اخم بامزه ای گفت:نگو این حرفارو...من عشق میکنم وقتی پیشمه...درست مثل بچگی های خودت و الحق که نویان 

 .هم مثل خودت آرومه، منو یاد اون موقع ها میندازه

 .هیچی نگفتم...بلند شدم و از تو کاوری که به دست عزیز سپرده بودم،لباسم رو در اوردم لبخند دندون نمایی بهش زدم

یه لباس دکلته مشکی که پارچه ی براقی داشت و روی پهلوی سمت چپش پولک و منجوق دوزی داشت که برق میزدن و با 

  .وجودشون کمر لباس تنگ میشد و همینطور پاییٍن لباس از سمت راست یه چاک داشت

 .خیلی خوشگل بود...این رو از قبل داشتم و جدید نخریدم

 .سریع پوشیدمش و دستی فرو کردم تو موهای مشکی حالت داده ام تا مرتب بشن

سرویس جواهر سفیدم رو هم انداختم...برای پوشوندن ل*خ*ت*یه بازوهام و پشت کتف هام،خز مشکی نازکم رو هم انداختم 

 .روی دوشم

به خودم انداختم...خط چشم پهن مشکی،سایه مشکی...یکم پنکیک که سفیدیه پوستم رو بیشتر کرده بودم و  از توی آینه نگاهی

 .یه رژ لب کالباسی و برق لب

 .بیشتر زیر پوستی بود،ولی خودم چشمهام رو بیشتر دوست داشتم...یه جورایی نافذ شده بودن

 .عزیز:ماشاا... ماشاا... دخترم...بخدا که اسفند الزمی

 .لبخندی زدم:قربونت برم من

 .عزیز:خدا نکنه بچه،اینقدر قربون صدقه منه پیرزن نرو

 .با طنز چشمهامو گرد کرد:پیرزن چیه عزیزدلم...تو تاج سری

 .عزیز سری تکون داد:از دست تو دختر

 .یهو گفت:بین نیکی جان،پسرت خوابش برده

 .چه خبره،کمک نیاز دارن یا نهبه تخت اشاره کرد:میذارمش اینجا..من برم بیرون ببینم 

 .سریع دویدم طرفش و نویان رو ازش گرفتم:باشه برو شما هم خسته شدی
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 .عزیز سری تکون داد و از اتاق رفت بیرون

 .نگاهی به نویان انداختم...خوابه خواب بود

 !ختن تو اتاقبه طرف تخت رفتم و آروم گذاشتمش روی تخت که در باز شد و رها و سارا و نرگس و آناهیتا ری

 ...رها بلند گفت:به اینجا رو ببین کی

 .تند برگشتم به عقب و انگشتم رو گذاشتم روی دماغم:هیس..نویان خوابه،االن بیدار میشه

 .رها یواش گفت:عه ببخشید..حواسم نبود

 .یهو سارا گفت:واوو چه خوشگل کردی نیک نیک خانوم

 .فقط من بهش میگم آناهیتا کوبید بهش:کوفت و نیک نیک خانوم،اینو

 .سارا چینی به دماغش داد:برو بابا

 نرگس:بحث نکنید سرش لطفا...خوش به حاله اونی که این هلو گیرش میاد...شماها چتونه؟

رها و سارا و آنا با مسخرگی نگاهش کردن...چه حرفی زد!...من گیر کی میام!...آخه من قراره برم با کی؟...مگه مغز خر 

 خوردم!؟

 .رفتم و گفتم:بسه بسه..شماها که آماده شدین..پس برید بیرون مزاحم خواب پسرم نشید به طرفشون

 !رها:اوهوع!...پسرشو

 .سارا:چقدرم که مهمه خوابه حضرت آقا

 !نرگس:ایش!...فنچ کوچولو

 .هولشون دادم طرف در:برید بیرون ببینم...وقتی در به در افتادین دنبالش که دختر آیندتونو بگیره میفهمین

 .اینو که گفتم،شروع کردن به مسخره بازی و من از خنده ریسه رفتم

 ....همونطور داشتیم با خنده از پله ها پایین میرفتیم که

 !..یهو بابا جلومون ظاهر شد!...قلبم هری ریخت و نفسم بند اومد...خندم قطع شد و خشکم زد

 ....عصبانی بشه چی؟...بازموای...بابا...اینجا چکار میکرد!؟...حاال چکار کنم!؟...اگه 

 .رها:عه...س...سالم دایی

 .با صدای رها،همه به خودمون اومدیم...چون حال دخترا هم تفاوت چندانی با من نداشت

 دخترا تند تند بهش سالم دادن و آناهیتا گفت:بابا،شما اینجا چکار میکنید؟

 .و میومد نگاهم خشک شده بود به یقه اش و نمیفهمیدم نفسهام چطور میرفتن

 .نگاه سنگین بابا هم روی من بود...چند لحظه که گذشت صدای بم و مردونه اش بهم رسید

 .بابا:من هیچی..ولی شماها...برید بیرون،مادراتون کمک نیاز دارن

 .دخترا با تردید نگاهی به هم رد و بدل کردن و که آخرش به من ختم میشد

ونم چرا من نرفتم...شاید چون پاهام یاری نمیکردن و به زمین میخ کوب شده در آخر هم با عجله به طرف در رفتن...نمید

 .بودم
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ولی هرچی بود باعث شد با،بابا تنها بشم و همین ترسم رو بیشت کرد...از خودم منتفر بودم که پدرم اینقدر برام ترسناک شده 

 .بود

ستهای لرزونم دوختم تا از نگاه بابا فرار کنم که صداش شاید چون یه آبرو ریزیه دیگه نمیخواستم...با استرس نگاهم رو به د

 !به گوشم رسید

 .بابا:شنیدم شوهرت برگشته

 .ناخوداگاه سرم رفت باال نگاهش کردم...پس راست بود،همه فهمیده بودن و حتی به گوش بابا هم رسیده بود

 .تو افکار دردناکم دست و پا میزدم که پوزخند بابا خشی روی قلبم انداخت

 .ابا:فقط بخاطر نیما و مراسمشه که دارم تحملتون میکنم...سعی کن زیاد جلوی چشمم نباشیب

 .و مثل یه باد سبک از کنارم رد شد و من افتادن چند باره ی قلبم رو حس کردم

 .لبم رو گاز گرفتم تا نزنم زیر گریه...آروم باش نیکی...آروم باش

 .به خودم اومدمیهو از سمت چپ چسبیدم به مامان و با صداش 

 مامان:نیکی دخترم،حالت خوبه؟...چی بهت گفت؟

 .سریع بغضم رو قورت دادم...اشکهام رو پس زدم...امشب نباید خراب بشه...ابدا

 .گفتم:هیچی مامان..هیچی

 ....مامان:ولی تو...چشمات

 .کالفه وسط حرفش گفتم:گفتم هیچی مامان،نگران نباش

 .م ناراحت بشه...امشب باید به حرفش گوش بدم تا همه چیز خوب پیش برهو ازش دور شدم...نمیخواستم اون ه

  .خیلی زود به خودم مسلط شدم و به بقیه ملحق شدم

بود که کم کم همه مهمون ها اومدن و نیما رفت دنبال عروسش و اوردش که با جیغ و دست و نقل و گل  7:40ساعت 

 .ازشون استقبال شد

 !نشستن و من به خواسته ی ماهک کنارش نشستم...البته بین اون و نویان درحال رفت و آمد بودمماهک و نیما تو جایگاه 

 .تا زمانی که عاقد بیاد،چند تا آهنگ پخش شد

 خم شدم زیر گوش ماهک و گفتم:چه حسی داری ماهک؟

 .با نیش بازش نگاهم کرد:حس؟..راستش قر اینقدر تو کمرم وول میخوره که بی قرارم کرده

 ....بلند زدم زیر خنده و گفتم:دیوونه،من نیما و عروسی رو گفتم...نه یهو

 !...یهو چشمم خورد به در ورودی و حرف تو دهنم ماسید

 .ماهک با خنده گفت:ها اونو میگی...واسه اون که رو اَبرهام

 جوابی بهش ندادم که زد بهم:عه..نیکی...الو!..چت شد!؟

 .بودم به صحنه ی رو به روم که ماهک رد نگاهم رو گرفت و بهش رسید بازم جوابی ندادم...در سکوت زل زده

 .ماهک:اوه...فکر نمیکردم بیاد
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منم فکر نمیکردم بیاد!...میدونستم که به عنوان یه خانواده ازمون دعوت شده بود اما با خودم میگفتم که میگه به من ربطی 

 ....نداره و نمیاد ولی حاال

 .ه کت شلوار مشکی خوش دوخت پوشیده بود با کراوات طوسی رنگچقدر خوشتیپ شده بود....ی

 !لعنتی اینقدر جذاب و نفس گیر شده بود که....انگار دامادیه اونه

 .هنوز خیره خیره نگاهش میکردم که یهو سرش چرخید طرفم و منو دید

 کار کردم!؟و من چه «...سالم»لبخند کمرنگی نشست گوشه ی لبش و سرش رو برام کج کرد به نشونه ی

 !با چنان سرعتی سرم رو چرخوندم که صدای مهره های گردنم در اومد

 .نفسم رو فوت کردم بیرون و سعی کردم نسبت بهش بی توجه باشم

 .چند دقیقه بعد باالخره عاقد اومد...یه صندلی نزدیک نیما و ماهک براش گذاشتن که نشست

 .ش رو بکنهمن هم از کنار ماهک بلند شدم تا فیلم بردار کار

عاقد:دوشیزه خانوم ماهک فرهمند،فرزند سپهر فرهمند،آیا به بنده وکالت میدهید،که شمارا به عقد دائم آقای نیما حداد،فرزند 

 سکه ی بهار آزادی در بیاورم؟...وکیلم؟ 114مهرداد حداد،با مهریه یک جلد کالم ا... مجید،یک آینه و شمعدان و 

 !رفته گل بچینه،اونم از نوع خرزهره اش سارا با بلبل زبونی گفت:عروس

 !با بهت دهنم رو گرفتم و صدای شلیک خنده!...همه قهقه میزدن...وای خدایا دارن چی کار میکنن

 عاقد با صدای لرزونی که بخاطر خنده بود گفت:خب برای بار دوم میپرسم...آیا بنده وکیلم!؟

 !نمی باشد!..چون تو راهه کاشانه،رفته گالب بیارهاین بار رها با اَدا گفت:متاسفانه عروس در دسترس 

 .و یه بار دیگه باغ رفت رو هوا...داشتم از خنده خفه میشدم...به ماهک نگاه کردم

 !وای قرمز شده بود عینهو چی...از اونجایی که اصال دختر خجالتی نبود،پس این بخاطر حرصش بود

 .اعاقد با صدا خندید:خدا امان بده از دست شما جوون

 .خنده اش که تموم شد،صداش رو صاف کرد

 ....عاقد:برای بار سوم میپرسم عروس خانوم...آیا بنده وکیلم که شما رو به عقد آقای نیما حداد در بیاورم!؟....َوکی

 !..هنوز وکیلم رو نگفته بود که ماهک فورا گفت:بله

 .شون دست زدمصدای قهقه و سوت و دست بلند شد...با خنده برای وصالشون،یکی شدن

 ...اما این وسط،بین صدای دست ها به گذشته کشیده شدم

 ....من هیچوقت از این گل و گالب اوردن سر سفره عقد خوشم نمی اومد...چون بنظرم خیلی احمقانه بود و برای همین"

آروم دستم رو تو دست  اون موقعی که...میخواستم باهاش ازدواج کنم...همون بار اول با صدای آرومی بله رو بهش دادم که

 ".گرمش گرفت و فشرد و من اون لحظه...غرق خوشی شدم

 .سرم رو تکون دادم تا افکارم رو پس بزنم

 .اما ناخوداگاه سرم چرخید طرفش و نگاهش کردم که...دیدم آریان هم خیره شده بهم

 .سخت و غیر قابل باور بودمن از سر خاطرات نگاهش کردم ولی اون....یه حس عجیبی تو نگاهش بود که توصیفش 
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 .نگاهم رو ازش گرفتم و به ماهک دوختم...بزرگترها داشتن تبریک میگفتن و هدیه هاشون رو میدادن

 .صبر کردم تا همه برن و خلوت شه و بعد...به طرفشون رفتم

 .ماهک رو ب*غ*ل کردم:تبریک میگم عزیزم،خوشبخت باشی

 .زه ای گفت:ممنونم البته اگه این عجوزه ها بذارنماهک هم گونه ام رو ب*و*سید و با حرص بام

 .منظورش به کار دخترا بود...خندیدم و چیزی نگفتم

 .چرخیدم طرف نیما و گفتم:تبریک میگم پسرخاله،خوشبخت شو

 .نیما خندید و کمر ماهک رو گرفت:در کنار این ماهی کوچولو حتما

 .لحظه یکی از پشت سرم گفت:سالم نیما ماهک با اعتراض مشتی کوبید به شکمش...خندیدم و همین

 .سریع برگشتم و رفتم عقب تا اون شخص که یه پسر جوان بود،بیاد جلو

 !و اومد و با نیما روب*و*سی کرد و تبریک گفت...با کنجکاوی نگاهش میکردم،چون برام آشنا میزد

 !پسره به ماهک هم تبریک گفت و چرخید طرف من که...یهو چشمهاش گرد شد

متقابال این شکلی شدم چون تازه فهمیدم کیه!...همون شبی که از مهمونی زدم بیرون و حالم بد بود و اون اومد و زد به منم 

 !شیشه

 !یهو انگشتش رو اورد و با لکنت گفت:ت...تو

 با تردید گفتم:شما...همون...چیز..!؟

 نیما:شما همو میشناسید؟

 .اقی همو دیدیمآم نه...ولی یه بار اتف...یهو پسره خندید:ما

 .نیما:خب پس بذار معرفیت کنم

 و به ما نگاه کرد..دستشو گرفت طرف پسره و گفت:ایشون پویان دوست بنده هستش

 .ماهک:خوشبختم آقا پویان

 .پویان:همچنین خانوم...تبریک میگم بهتون

 ماهک لبخندی زد:ممنونم...ولی ببخشیدا،شما و نیکی همو کجا دیدین!؟

 .نگاه کرد که مطمئن بشه نیکی کیه،که وقتی دست ماهک نشست روی کمرم متعجب خنده کوتاهی کردپویان گنگ بهمون 

 ...پویان:ما...خب یه شب که

 .من که تا االن با تعجب داشتم بهشون نگاه میکردم تند پریدم وسط حرفش،نمیخواستم بفهمن که تو اون حال منو دیده

 !قای پویانگفتم:این دیگه مهم نیست..بهرحال خوشوقتم آ

 .پویان چند لحظه نگاهم کرد و بعد...لبخند گرمی زد

 .پویان:بله درست میگن

 .به چشمهام نگاه کرد:پس اسمتون نیکیه

 .دستشو دراز کرد:من هم از دیدار دوباره اتون خوشحالم
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 با تردید به دستش نگاه کردم...یعنی االن مجبور بودم بهش دست بدم!؟

 !آریان:من هم خوشبختم

 سریع چرخید به طرفش!...این از کجا پیداش شد!؟سرم 

 .نیما خندید:آه آریان،خوش اومدی

 پویان هم به خودش اومد و دستش رو کشید عقب:معرفی نمیکنید؟

 ..نیما:آم خب آریان...یکی از

 !تو یک کلمه گفتم:از اقوام هستن

 !..تا اینو گفتم،آریان با اخم غلیظی نگاهم کرد...به درک

  !بازم کسی فکر کنه که باهام نسبتی داره...همین که فامیل ها میدونستن کافی بوددوست نداشتم 

 پویان:آقای آریاٍن...؟

 .آریان خشک گفت:احدی هستم

 .پویان متفکر گفت:آهان...خوشوقتم

 .دیگه نموندم تا جواب آریان رو بشنوم...ازشون جدا شدم و به طرف میز رفتم

 .ال عزیز گشتم..ولی ندیدمش...حتما رفته پیشه نویانروی یه صندلی نشستم و با چشم دنب

 !اومدم برم تو خونه که همین لحظه آریان اومد و ایستاد باالی سرم

 .اخمی نشست روی پیشونیم...نشست روی صندلی سمت راستم

 .اهمیتی بهش ندادم و بلند شدم برم پیش نویان که یهو مچ دستم رو گرفت...تند نگاهش کردم

 .ببینم...بشین سرجاتآریان:وایسا 

 .با اخم گفتم:دستمو ول کن،عالقه ای به موندن در کنارت ندارم

 !تقال کردم که دستم رو رها کنه،اما به جاش محکم کشیدم که نشستم رو صندلی

 با حرص گفت:بشین گفتم!...این چه حرکاتیه؟...برای چی ازم فرار میکنی؟

 !بدونی دندونهامو بهم سابیدم و گفتم:خودت باید بهتر

 .آریان:اصال هرچیزی که هم باشه،توهم باید بهتر بدونی که با دوری کردن ازمن چیزی درست نمیشه

 .با خشم تو صورتش زل زده بودم که دیدم چشمهاش رفت باال و بعد...صدای آروم و پر حرصش

 !آریان:دوری کردن از من و حرف زدن با یه غریبه

 !زیر لب غرید:عوضی چطور نگاه میکنه

 چی!؟...با کی بود!؟...کدوم غریبه؟...کی نگاهه کی میکنه؟

 .سرم رو چرخوندم عقب تا ببینم کیو میگه که آریان با شدت از روی صندلی بلند شد و دستم رو گرفت

 !آریان:حق نگاه کردن بهش رو نداری

 !و قبل از اینکه چیزی بفهمم،دستم رو کشید و از روی صندلی بلندم کرد
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ه طرف پیست ر*ق*ص و من به اجبار دنبالش رفتم...نمیتونستم مقاومت کنم،چون فامیل ها میدیدن و شک با خودش بردم ب

 .میکردن

آریان رو به روم ایستاد و دست راستم رو گرفت تو دستش و با اون یکی دستش کمرم رو گرفت و چسبوندم به خودش...با 

 .حرص نگاهش کردم

 !نه ام تا ژست کامل بشهآریان:االن باید دستت رو بذاری روی شو

  .پررو!..احمق!..بیشعور!..لعنتی!..همه اینا رو تو دلم میگفتم!...نفسم در نمیومد از عصبانیت

ل*ب*هامو بهم فشردم و دست چپم رو گذاشتم روی شونه اش که شروع کرد به تکون خوردن و چند لحظه بعد...صدای 

  :خواننده

 .این عشق...توهم مثه من باشمن عاقل نمیشمو...تصمیم عوض نمیشه از 

 .خوبه همین که،کنارمی....ندیدم شبیهت

 .آیندم تضمینه کنارت....چه عجیبه نگاهت

 .با چشمهام اطراف رو می پاییدم که ببینم بابا هست یا نه...نمیخواستم ببینه دارم باهاش میر*ق*صم و بدتر عصبانی بشه

 ...مونها رو زیر نگاهم رد میکردمچون خودمم االن اصال راحت نبودم...با نگرانی مه

 .چه رویایی،میسازم با دستات

 .چه شبهایی سر میشه با...نور چشمات

 آریان:چرا نگفتی شوهرتم!؟...چرا پنهون کردی؟

 ...یهو حواسم بهش جمع شد و نگاهش کردم

 .یکم یکم...نگاه کن به من به من

 بفهمن؟..ها!؟جوابی بهش ندادم که عصبی تر گفت:بگو...بگو چرا نذاشتی 

 .دیوونه میشم،فریاد میزنم،پرواز میکنم

 کالفه سرم رو دادم پایین که سریع گفت:چیه چی شد!؟..چرا به صورتم نگاه نمیکنی؟ 

 .یه َدم یه َدم...بس بود که عاشقت بشم

 !یهو با خشم سرم رو دادم باال:چون ازت متنفرم

 .درگیره تواَم...تو رو هر ثانیه،احساس میکنم

 !..د!...و من حس کردم قلبم سقوط کرده،بخاطر نگاهه لرزون و خیره اش به چشمهامخشکش ز

 !آب دهنم رو قورت دادم....خودمم نفهمیدم چطور اینو گفتم

آریان:یعنی...اینقدر بدم!؟...اینقدر که...حاضر نیستی به چشمام نگاه کنی؟...تا این حد خراب کردم که نخوای چشم تو چشمم 

 بشی!؟

 !ناراحتی گفتم:آره!..تو بد کردی!...خیلی هم بد کردی و اینم بدون که نامرد ترین کسی هستی که تو عمرم دیدمبا خشم و 

یهو شونه هام رو گرفت:آره!؟...واقعا آره!؟..پس فکر کنم خیلی دوست داری سر به تنم نباشه ها!؟..نظرت چیه!؟..میخوای 
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 دیگه دور و برت نبینیم!؟

 .زده بود به سرش..باز دیوونه شده بوداین چی داشت میگفت!؟...

 .میدونستم آریان آرومه..آرومه..اما وقتی عصبانی بشه،غیر قابل کنترل میشه

بازوهام تو فشار دستهاش داشت له میشد...با درد رنجش خودم رو دادم عقب که محکم تکونم داد و صدای دادش تو صدای 

 .بلند موزیک گم شد

 رم تا از َشّرم راحت بشییی!؟...میخوای بمیدم!؟آریان:آره!؟...دوست داری بمی

 !..یهو با یه جیغ کوتاه خودم رو دادم عقب:نه

 ..با وحشت نگاهش کردم

 !..بغض گلوم رو گرفته بود و قلبم محکم میکوبید...بدنم از حرفش میلرزید

 :آریان بی حرکت،زل زده بود تو صورتم که صدای خواننده بلند شد

 .خوبه دنیا کنارتدوسم داره!....چه 

 .چه خوبه هستم،تو قلبت...چه خوبه امشب،بوی عطرت

 .ب*غ*لم کن....تا عاقل شم یه ذره

 ....آریان آروم پلک زد و دستهاشو اورد جلو که بگیرتم

 .عاشق تو....االن دیوونه ی شهره

 ...تم و با دو ازش دور شدمصورتم از اشک درهم رفت...با بغض سرم رو تکون دادم...لباسم رو تو چنگم گرفتم و برگش

 .یکم یکم...نگاه کن به من به من

 .دیوونه میشم،فریاد میزنم،پرواز میکنم

 .یه َدم یه َدم...بس بود که عاشقت بشم

 .درگیره تواَم...تو رو هر ثانیه،احساس میکنم

 (یکم یکم از ساسی و سحر)

 .وارد سالن خونه شدم و درو محکم به هم کوبیدم

 ...خوردم و با شدت زدم زیر گریهپای دیوار ُسر 

 .خدایا دارم دیوونه میشم...تا کی باید اینطور ادامه بدم؟...از این اوضاع خسته شدم

 .آریان منو با حرفهاش داغون میکنه

من هیچوقت نخواستم اون بمیره...هیچوقت نخواستم چیزیش بشه...من حتی وقتی که تو نبودش داشتم نابود میشدم نفرینش 

 ...وننکردم چ

 ...دستهامو گذاشتم روی دهنم تا هق هقم رو خفه کنم

 .چون دوستش داشتم!...هنوز هم دوستش دارم...و اگه چیزیش بشه میمیرم...تا حاال فقط خودمو گول میزدم که ازش متنفرم

 .یترسمخدایا کمکم کن...نذار بیشتر از این تو این برزخ بمونم...میترسم...خیلی میترسم...از آخر و عاقبتم م



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 78 

 .نه میتونستم باهاش بمونم نه میتونستم ازش جدا بشم

 .با اومدن یه خانوم تو سالن،به خودم اومدم...با تعجب نگاهم میکرد

 .سریع از جام بلند شدم و به طرف اتاقی که توش آماده شدم رفتم

 .واردش شدم ولی نویان رو تو تخت ندیدم...پس کجاست!؟...حتما عزیز برده اش بیرون

 .سرویس بهداشتی آبی به دست و صورتم زدم و بعد جلوی آینه آرایشم رو تجدید کردم تو

 .برگشتم تو باغ و با چشم دنبال عزیز گشتم که دیدمش

 .سر میز،نویان به ب*غ*ل کنار آریان ایستاده بود و آریان مشغول نوازش کردن نویان بود

آریان رو بخوام و نتونم نبودش رو تو این دنیا تحمل کنم،اما  نمیتونستم درست از احساساتم سر دربیارم...شاید هنوزم

 .نمیتونستمم بهش روی خوش نشون بدم...چون زخم قلبم بهم اجازه نمیداد

 "!حرف یه عشٍق بی منطقی اینه که:من بخوام باشی...حتی اگه بد باشی"

 .اه افتادمپایین لباسم رو گرفتم و سه تا پله ی جلوم رو رد کردم و به طرف عزیزجون ر

 .ماهک و نیما مشغول ر*ق*ص بودن،با یه موزیک آروم

 .کنار عزیز ایستادم که آریان متوجه ام شد و رفت کنار

 عزیز:اومدی دخترم...کجا بودی؟

 .آروم گفتم:داخل...نویان رو بده به من خسته شدی

 ...از ب*غ*لش گرفتمش

 عزیز:چشمات و بینیت چرا قرمزه!؟

 .گونه نویان رو ب*و*سیدم و کوتاه گفتم:نمیدونمزیر نگاه سنگین آریان،

دیگه عزیز دنبالش رو نگرفت و من ازش ممنون شدم...حتما منو میفهمید،شک نداشتم...آخه این صورت قرمز دلیلش چی 

 میتونه باشه غیر از گریه؟

 .نویان بین خواب و بیداری بود...میدونستم اگه موزیک شاد و بلند بذارن میترسه

 .بمونه....تو فکر این بودم که یهو پویان مقابلمون ایستاد باید داخل

 لبخندی زد:مزاحم نیستم؟

 .آریان در سکوت با اخم زل زده بود بهش،برای همین خودم گفتم:نه،خواهش میکنم

 پویان:ممنونم خانوم نیکی...آممم ببخشید اگه فضولی میکنم،ولی این کوچولو بچه ی شماست؟

خید طرف من...البد فکر میکرد منکر پسرم میشم!...اما من به داشتن یه هدف تو زندگیم افتخار با این حرفش،سر آریان چر

 .هم میکردم

 !قاطع گفتم:بله

 .پویان:آها خدا حفظش کنه

 .زیر لبی تشکری کردم که این بار سرش چرخید طرف آریان



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 79 

 آشناست،میشه بگید شغل شریفتون چیه؟پویان:ببخشید آقای احدی،راستش اسم و فامیلیه شما برای من خیلی 

 !آریان بدونه نرمی توی کالمش کوتاه گفت:تجارت

 پویان بدون توجه به سردیش با شعف گفت:یعنی شما...ببخشید شما اسم پدرتون جمشید احدی نیست!؟

 .آریان:بود!...فوت کردن

 ..پس چرا باال سرش نبودی هان!؟عه نه بابا!...میدونی مگه؟...هه پسره ی بی معرفت...تازه میگه فوت کردن!

 .پویان هول گفت:اوه،خدا بیامرزتشون...پس اشتباه حدس نزدم

 آریان:چیو؟

 .پویان:اینکه کی هستین...راستش منم یه جورایی همکارتون هستم

 .خندید:ولی تازه کار

 .آریان:جدا ؟...تبریک میگم

 !ان تشنه بوداوف خدایا چقدر سرد و حوصله سر بر!...انگار که به خونه پوی

 .عزیز:دخترم،نویان رو تا خوابه بده ببرم تو..یکم دیگه شام میدن

  .بی حرف سرمو کج کردم و نویان رو دادم بهش که رفت

 !پویان:راستش من خیلی مشتاق دیدارتون بودم..البته با آوازه ای که شما دارین یکم غیر ممکن بود

 آریان:چطور مگه؟

قرار «آبیه بی کران»شریکی کار تجارت انجام میدیم و جدیدا پدرم برای یه همکاری با شرکتپویان:آخه حقیقتش من و پدرم 

 .داد بسته و بهم گفت که رئیس این شرکت شخصی به اسم آریان احدی هستش

 !..با شنیدن اسم شرکت آریان،نفسم تو سینه حبس شد

 .سرم رو انداختم پاینن و سعی کردم به ضربان تند قلبم بی توجه باشم

 .خدایا تو بگو من چیو باور کنم!؟...حتی اسم شرکتش هم ماجرا داشت

 .اوایل آشناییمون و عالقه مند شدنمون به هم،آریان قصد زدن یه شرکت جداگانه از پدرش رو داشت"

 .یه روز که باهم بودیم جریان رو بهم گفت و اضافه کرد که نمیدونه اسم شرکت رو چی بذاره

فکری کردم تا یه اسم مناسب براش پیدا کنیم...ولی هنوز چیزی نگفته بودم که خودش زمزمه  وقتی فهمیدم،باهاش هم

 "کرد:"آبیه بی کران

 منم که تو فکر فرو رفته بودم،بی هوا نگاهش کردم و گفتم:هان!؟

 !که دیدم زل زده تو چشمهام

 .با تعجب نگاهش میکردم که خندید و گفت:فهمیدم!....و چشمهام رو ب*و*سید

 قتی بهش گفتم:چیو فهمیدی؟..چی شد!؟و

 .صورتم رو تو دستهاش گرفت و گفت:چی بهتر از دریاهای تو؟...میخوام هرجا که باشم،به یادت تو بیوفتم...حتی سرکار

 "!..و این شد که اسمش رو گذاشت"آبیه بی کران" که به قول خودش برگرفته از چشمهای من بود
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 .این افکار بهم ریخته و این قلب بی قرار داشت دیوونه ام میکردنفسم رو بی صدا فوت کردم بیرون...

 ...صداش رو شنیدم

 آریان:آقای محمود کیانی،درسته؟

 .پویان:بله پدرم هستن

 .آریان:شرکت نو پاییه...با اینکه ما با شرکت های کوچیک قرار داد نمی بندیم اما خب...آقای کیانی خیلی اصرار داشتن

 را اینطور شده؟...چرا سعی داره پویان رو بکوبه؟مغروره خودخواه!...چ

 .پویان لبخند مصنوعی زد:که اینطور

 .معلوم بود بهش برخورده...حق داشت...رفتار آریان خیلی بد بود

 .پویان چرخید طرف من:خانوم نیکی...آخرین دور ر*ق*ص قبل از شامه

 دستشو دراز کرد:بهم افتخار میدین؟

 ...از گوشه چشم هم شاهد نگاه پر اخم آریان بودمنگاهش کردم...لبخند داشت.

 !یهو لبخند عمیقی نشست روی لبم!...خب جناب احدی،تو بقیه رو میسوزونی...منم تو رو میسوزونم!...بچرخ تا بچرخیم

 .تو یه تصمیم آنی دستم رو گذاشتم تو دست پویان:حتما

 .و بدون توجه به آریاٍن سرخ شده رفتیم تو پیست ر*ق*ص

 .پخش شد و آروم آروم شروع کردیم به تکون خوردن آهنگ

 .پویان:خب نیکی خانوم

 با لبخند عمدی نگاهش کردم:بله؟

 ...خندید:امشب حالتون خوبه؟...خدای نکرده دیگه مثل اون شب

 .تند گفتم:نه اون شب یکم اعصابم بهم ریخته بود

 .پویان:امشب هم انگار یکی دیگه است که اعصابش بهم ریخته

 .سوال نگاهش کردم که با سر به آریان اشاره کردبا 

 !پویان:اینقدر خشمگینه که فقط با حرفاش آدم رو خرد میکنه

 .با شک پرسید:احیانا بینتون ارتباطی هست که باعث بشه

 سریع گفتم:ازش ناراحت شدین؟...از طرفش عذر بخوام قابل قبوله؟

 .گفتم چون خیلی غیرتی میشنپویان متعجب گفت:نه شما چرا؟...من فقط برای این 

 .به آریان نگاه کردم...غیرتی؟...برای من؟...البته از این فاصله هم میتونستم عصبانیتش رو ببینم...فکش منقبض شده بود

 پویان:آقای احدی پدر بچه اته!؟

 .تند نگاهش کردم...چی!؟...فهمید!؟...وای

 یما هستین؟جوابی ندادم و به جاش بحث رو عوض کردم:که شما دوست ن

 .پویان سریع خودش رو جمع کرد...فهمید زیاده روی کرده
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 .پویان:ببخشید...بله تو دانشگاه آشنا شدیم و دوستیمون ادامه پیدا کرد

 .سری تکون دادم:خوبه

 .همین لحظه آهنگ تموم شد که خدا رو شکر کردم و سریع ازش جدا شدم

 یم؟پویان:خب مثل اینکه وقته شامه...شماهم میاید بر

 .گفتم:بله ولی شما بفرمایید،منم میام

  .پویان بی حرف سر تکون داد و رفت

 .دستی به پیشونیم کشیدم...داغ کرده بودم...اطراف رو نگاه کردم

 .مهمون ها داشتن میرفتن تو سالن بزرگ غذا خوری داخل خونه...چون شام اونجا سرو میشد

 .نویان بزنم منم به طرف خونه راه افتادم،یه سرم به عزیز و

 ....با این فکر رسیدم به پله ها...ولی هنوز ردشون نکرده بودم که یهو

 !..یه دست دور مچم حلقه شد و کشیدم طرف خودش

 .با اینکه تاریک بود اما با دیدن قد و قامد و لباسهای تن اون شخص و حسی که از تماس دستش داشتم،فهمیدم آریانه

 .....یهو شروع کردم به تقال کردنداشت می بردم پشت ساختمون خونه

 !با عصبانیت گفتم:ولم کن...هی دستم رو کندی ولش کن...با تواَم

 .تا رسیدیم پشت ساختمون،آریان با یه هول کوچیک مقابل خودش قرارم داد

 ...با اخم مچ دردناکم رو گرفتم و توپیدم بهش:معلوم هست چیکار میکنی؟...این چه

با عصبانیت گفت:نه معلوم نیست تو داری چکار میکنی!...به چه حقی میری با اون مردک نذاشت ادامه بدم و بلند 

 میر*ق*صی!؟

 .داد زد:هان!؟...تو زن منی،اجازه ی اینکارو نداری

 .منم مثل خودش داد زدم:من به اجازه ی کسی نیاز ندارم،هرکاری که بخوام میکنم

 .روته عربده زد:تــو بی جا میکنی!...من هنوز زندم،اسمم

 !محکم بازوهام رو گرفت:وقتی من شوهرتم حق نداری به کسی به غیر از من نگاه کنی،حرف بزنی،لبخند بزنی،بر*ق*صی

زدم زیر دستهاش:برو بابا!...من که میدونم چته،حرصت گرفته که باهاش ر*ق*صیدم...میدونی چرا؟...چون مغروری...و 

 ..فرق داری و به خودت اجازه بدی بقیه رو بشکنیاین غرور مسخره ات باعث شده فکر کنی با همه 

 ...انگشتم رو به نشونه تهدید باال بردم:تو فکر کردی کی هستی؟...این چه رفتاریه که با پویان

 !..نذاشت ادامه بدم و با کارش نفسم رو برید

 ....آریان یهو چسبوندم به دیوار و

 !شدم...سست شدم...منزجر شدم...یهو بغض گلوم رو گرفت تو یک لحظه،چندین حس بهم دست داد!...گیج شدم...داغ

 .و آریان تمام مدت فقط بهم فشار می اورد...با حرص...حسادت...مالکیت...عصبانیت

 .نمیدونم چقدر تو اون حالت بودیم تا که ازم جدا شد...و من یک سانت هم تکون نخوردم...حتی پلک هم نمیزدم
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 .ا برق اشک تو چشمهام زل زده بودم به کت مشکیشدستهام جمع شده،خشک شده بودن و ب

 .نمیتونستم تو صورتش نگاه کنم...تو حال خودم نبودم که صداش رو با عصبانیت شنیدم...نفس نفس میزد

آریان:حق نداری اسمش رو به زبون بیاری...حق نداری اسم هیچ مردی رو به زبون بیاری!..آره،آره من 

 !..هرکسی رو که به تو نگاه بندازه،له میکنم حسودم...حریصم...اینم بدون که

 !اینو گفت و با سرعت ازم دور شد....رفت

 .و من تازه به خودم اومدم!...هراسون و گیج اطرافم رو نگاه کردم

 این...االن...چی گفت!؟...چی شد!؟...اون..اون منو...بو...ب*و*سید!؟

 !...خدایا چرا چرا چرا!؟یهو زانوهام سست شد...نشستم روی زمین و زدم زیر گریه

 این مرد چرا اینقدر احساسات من رو به بازی میگیره!؟

یه روز رفت و تنهام گذاشت که بعد از اون همه رهام کردن و من مجبور شدم تو بی کسی با غم و درد نبودنش دست و پا 

 ....بزنم وحاال

لنگر میزنه و میگه زن منی...که چی؟...حاال جبران بعد این همه مدت اومده،خودش رو نشون میده...میاد با ب*و*سه اش ت

 کرده؟

 .نمیدونم چقدر اونجا بودم و گریه سر دادم و هق هق کردم تا آروم شدم

 .ولی دیگه از وقت شام هم خیلی گذشته بود...چون صدای موسیقی بلند شده بود

 .دستی به صورت خیسم کشیدم و به سختی از روی زمین بلند شدم

غ و یه گوشه ایستادم...این بین ماهک هم هی بهم عالمت میداد که برم پیشش،اما من از جام تکون برگشتم تو با

 .نخوردم...چون آریان اونجا ایستاده بود

 .نگاهم میکرد اما من به زیر پام زل زده بودم...واقعا از ته دلم ناراحت و گرفته بودم

 .ان رسیدکیک بریدن...ر*ق*صیدن...گفتن،خندیدن...تا شب به پای

 .موقع خداحافظی دیگه خودی ها بودن...با عزیز رفتم پیششون

 .ماهک:خیلی بدی دختر..چرا هی بهت میگم بیا پیشم نمیای

 .صورتش رو ب*و*سیدم و گفتم:بیخیال ماهک...بازم تبریک میگم،خوشبخت باشید

 .م بشهماهک جواب ب*و*سه ام رو داد و یه جوری نگاهم کرد...نمیخواستم متوجه گرفتگی

 .سریع چرخیدم طرف نیما و ب*غ*لش کردم...که همین لحظه آریان رو پشت سرش دیدم...زل زل نگاهم میکرد

 ...دوباره بغض گلوم رو گرفت...سریع نگاهم رو ازش گرفتم....نیما رو ب*و*سیدم و تبریک گفتم که

 نیما:نیکی،نگو که میخوای گریه کنی؟

 !مشتی زدم به بازوش:برو بابا

 !..خندید و چیزی نگفت...منم رفتم طرف عزیز که بابا رو کنارش دیدمنیما 

داشت به نویان که تو ب*غ*ل عزیز بود نگاه میکرد...نگاهش آروم بود...آروم و گرفته...از تاثیر نگاهش حس کردم قلبم 
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 !گرفت

 .بغضم گنده تر شد...دیگه تاب نیوردم...یهو بابا چشمهاشو داد باال و متوجه من شد

 .یع سرم رو انداختم پایین و تند نویان رو از عزیز گرفتمسر

 .آروم گفتم:تو ماشین منتظرم عزیز

 .عزیز:باشه دخترم

 .با قدم های تند ازشون دور شدم...از باغ زدم بیرون و به طرف ماشین رفتم

 .نویان رو که خواب بود رو گذاشتم عقب و نشستم پشت رول

 .م به رو به روم...چه شب پر اتفاقی بودفرمون رو تو دستهام گرفتم و زل زد

 .همه چیز داشت مثل یه فیلم از جلوی چشمهام رد میشد و کاش عزیز بیاد تا زودتر از اینجا بریم

 .خیلی خسته بودم...از همه چیز...پلکی زدم که بی اراده اشکم ریخت روی گونه ام

 .ی جون و حرکت نگاهش کردمچشم که باز کردم،دیدمش!...رو به روی ماشین ایستاده بود...ب

 .کاش میفهمید که دیگه رمقی ندارم

 .کاش میفهمید که توانی برای مبارزه باهاش ندارم

 .در ماشین باز شد و عزیز نشست

 .عزیز:بریم دخترم

 .نگاهم رو ازش گرفتم و ماشین روشن کردم

 .تمراه افتادم و آریان رو،مرد دیروٍز خوبم و امروٍز بدم رو پشت سرم جا گذاش

***  

 .عزیز:نیکی دخترم،کاری که گفتم رو بکن اگه تبش پایین نیومد خبر بده ببریمش دکتر

 .درحالی که داشتم دنبال پارچه تمیزی میگشتم،گفتم:باشه عزیز...من قطع میکنم برم پیشش

 .عزیز:باشه قربونت برم،نگران نباش..فعال خداحافظت

 .از آشپزخونه بیرون زدم تند خداحافظی کردم و پارچه سفیدی برداشتم و

 .از دیشب نویان حالش زیاد خوب نبود و امروز صبح هم تب کرد

 .هول کرده بودم،عزیز رفته بود خونه مامان اینا،منم که تجربه اولم بود و نمیدونستم چیکار کنم

 !..بدو بدو رفتم تو اتاق...تا رسیدم باالی سر نویان،حس کردم روح از تنم جدا شده

 .ویان همه اون شیری که بهش داده بودم رو باال اورده بود!..رنگشم مثل گچ شده بودخدایا....ن

 یهو با ترس سرش رو چرخوندم طرف خودم:نویان؟...مامانی چت شده!؟

 اشک تو چشمهام جمع شد...خدایا چرا اینطوری شده!؟...اگه چیزیش باشه چی!؟

 .که بدتر شده!...وای نه باید ببرمش دکترفکر میکردم با یه دستمال خیس حالش خوب میشه اما این 
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 .سریع لباسهاش رو عوض کردم و خودمم آماده شدم

 ...ب*غ*لش کردم و از خونه خارج شدم...در حیاط رو که بستم

 آریان:نیکیتا؟...نیکیتا چی شده؟

 .داتند سرمو دادم باال...وای این اینجا چکار میکرد!؟...چرا اینجاست!؟...بازم پیداش شد....آه خ

 ...همونطور زل زده بودم بهش که

 آریان:باتواَم دختر...چی شده؟..رنگت چرا پریده؟

 .با ترس و تردید به حرف اومدم:امم..من...چیزه...نویان...مریض شده

 .یهو چشمهاش گشاد شد و به نویان که با لرز به خواب رفته بود نگاه کرد...صدای بهت زده اش به گوشم خورد

 ی!؟آریان:چی!؟...کٍ 

 .بغض کرده گفتم:از دیشب فکر کنم

 .آریان دوید طرف ماشینش:زود باش..زود باش بریم بیمارستان

 .بی حرف،سریع دنبالش رفتم...االن وقت مخالفت نبود...جون بچه ام در میون بود

 .نشستم تو ماشین و آریان راه افتاد...ناخوداگاه اشکهام راه باز کردن

ان و زیر گوشش حرف زدن:نویان...پسرکم...پسر من...چی شدی مامانی؟...تو رو خدا شروع کردم به نوازش کردن نوی

 خوب شو...میدونی که چقدر میترسم ها!؟

 آریان:چرا خبرم نکردی؟..هان!؟...مگه من باباش نیستم؟...چرا بهم نگفتی که ببریمش بیمارستان!؟

 .اش خشمگین و ناراحتنگاهش کردم...عصبانی بود...فک مردونه اش سفت شده بود و چشمه

 .یهو سرش رو چرخوند طرفم که با برق اشک تو چشمهام نگاهم رو سر دادم روی دستهای مشت شده اش دور فرمون

 .هیچی نگفتم...هیچ جوابی براش نداشتم...میدونستم عاشق بچه هاس،قبل از ازدواج بهم گفته بود

 .میشه،یه پدر محکم که همه همیشه پشت بچه اش میمونه فهمیده بودم که اگه بخواد پدر بشه،یه پدر مسئولیت پذیر

االن هم معلوم بود چه فشاری روشه از اینکه نمیتونه به نویان برسه،ولی من کاری از دستم بر نمیاد...چون خیلی وقت بود 

  !..که من اونو از خودمون نمیدونستم

 .ه ام بربیامچون من بعد از اون به خودم قول دادم که از پس کارهای خودم و بچ

 .کل مسیر به گریه ی بی صدای من و حرص خوردن های آریان گذشت

 .جلوی بیمارستان زد رو ترمز...سریع پیاده شدم

 .شونه به شونه ی هم وارد بیمارستان شدیم...به پذیرش که رسیدیم،آریان بی تعلل به یه پرستار موضوع رو گفت

 .نید تا مریض بیاد بیرونپرستار:خیلی خب،پس لطفا یکم اینجا منتظر بمو

 .بی قرار نشستم روی صندلی و زل زدم به صورت نویان

 .خدایا کاری کن چیز خاصی نباشه...من طاقتش رو ندارم...میدونی که طاقتش رو ندارم

 .چشم بستم و قطره اشکی جاری شد روی گونه ام و همین لحظه آریان نشست کنارم
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هم میکرد...چند لحظه مکث کرد و بعد دستش رو دیدم که تردید اومد جلو و از گوشه چشم حواسم بهش بود...داشت نگا

 .نشست روی سر نویان

 .خواست چیزی بگه که یهو در اتاق دکتر باز شد و یه زوج جوان با بچه اشون و یه مرد جوان با روپوش سفید اومدن بیرون

 .تو یه حرکت از جا پریدم و رفتم طرف دکتر

 .مک کنید حال پسرم خوب نیستگفتم:آقای دکتر لطفا ک

 دکتر:چی شده؟

 .گفتم:دقیق نمیدونم،از دیشب بی قراری میکرد،امروز صبح هم تب کرد و آخرهم شیری که خورده بود رو باال اورد

 .دکتر:خیلی خب نگران نباشید،االن معاینه اش میکنم

 .به پرستار اشاره داد:پرستار لطفا این کوچولو رو بیارید تو اتاق

 !فتم:خودم میارمشهول گ

دکتر:خواهش میکنم شما اینجا منتظر بمونید...این جور موقع ها بچه های کوچیک با دیدن پدر مادرشون بی قراری میکنن و 

 .اجازه معاینه نمیدن،لطفا همینجا باشید

ایه؟...من نباشم که اینو گفت و رفت!...با حرص و عصبانیت نگاهش کردم...مردک بداخالق!...این دیگه چه حرف مسخره 

 آرومش کنم!؟

همین لحظه پرستار نویان رو از ب*غ*لم کشید بیرون که چشمهاش باز شد...تا حس کرد تو ب*غ*ل من نیست،جیغ بلندی 

 !کشید و زد زیر گریه

 ..یهو خودمو دادم جلو:نه صبر کنید

 ..که آریان سریع بازوهام رو گرفت

 .انجام بدنآریان:آروم باش نیکیتا،بذار کارشون رو 

 .پرستار دنبال دکتر رفت تو اتاق و در بسته شد....یهو با گریه زدم زیر دستهای آریان

 ازش فاصله گرفتم و تو صورتش بلند گفتم:هیچ میفهمی چی میگی؟...ندیدی چطور جیغ زد؟

 .آریان:آره آره ولی قرار نیست چیز خاصی باشه،یکم تحمل داشته باش

 .م و آروم نالیدم:ندارم!...دیگه تحمل هیچی رو ندارمصورتم رو با دستهام پوشوند

 .صدای گریه نویان رو از تو اتاق می اومد...با لرزش دستهامو گذاشتم رو گوشهام و چشمهامو محکم بستم

 .طاقت شنیدنش رو نداشتم...ای خدا...کمک کن..کمکم کن

 !..ینه پهن و محکم و دو تا دست دور کمرم قفل شدتو حال بد خودم بودم که نمیدونم چی شد،یهو سرم کوبیده شد به یه س

 .آریان:هیسسس..آروم باش..االن تموم میشه و میبریمش خونه

 .بعد از یه مدت طوالنی آغوش گرمش رو حس کردم...سرم نشسته بود روی سینه اش و باورم نمیشد

 !...نالیدم:اگه...اگه چیزیش...بشه...من...میمیر

ز مردن حرف نزن!...قرار نیست چیزیش بشه...همه بچه ها مریض میشن...حالش خوب فشارم داد به خودش:هیسسس ا
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 .میشه...آروم باش..باشه

 بدن منقبض شده ام نرم شد...اشکم ریخت و لبخند محوی نشست روی لبم...این چه حسی بود که االن داشتم؟

و ضربه ای که بهم زده بود،تو ب*غ*لش آروم  آرامش؟...آین آرامش حقیقی بود؟...من واقعا داشتم بعد از اون همه اتفاق

 میشدم!؟

 .نه!..نه!..نه!...این حقم نبود...اگه بود که از اول تا آخرش باهام میموند..این آغوش برای من نبود

قلبم داشت از افکارم آتیش میگرفت...اینکه بعد یا قبل از من چند نفر سرشون رو اینجا گذاشتن...آغوشش رو حس کردن و 

 .شدنآروم 

 !..نه...این همه اش یه دروغ بود...مثل نگاهش،حرفهاش،آغوشش و گرمای تنش

 !باالخره همه ی اون تنهایی ها و گریه های شبونه ام یه کشیده زدن تو صورتم و از این کاب*و*س لذت بخش بیدارم کردن

گار انتظارش رو نداشت،دستهاش رو یهو دستهامو گذاشتم روی سینه اش و با یه هول خودمو ازش دور کردم...آریان که ان

 .هوا موند و با تعجب نگاهم کرد

 .با خشم و غصه نگاهش کردم،ولی قبل از اینکه چیزی بگم در اتاق باز شد و پرستار اومد بیرون

 .پرستار:میتونید برید تو

 .بی توجه به آریان فورا وارد اتاق شدم که دکتر رو دیدم که داره میشینه پشت میزش

 .ماییددکتر:بفر

نویان رو از روی تخت برداشتم و گرفتمش تو ب*غ*لم و نشستم کنار میز دکتر...آریان وارد اتاق شد و نشست رو به روی 

 .من

دکتر لبخندی زد:نیازی به نگرانی نیست اما خب باید خیلی خوب مراقبش باشید،یه سرماخوردگیه در کنار مسمومیت!...برای 

 .م،به موقع مصرف کنه...ان شاء هللا که زود خوب میشههمین باال اورده...دارو مینویس

 .آریان:ممنون دکتر

 .سرم رو انداختم پایین و همراه با نفسی که دادم بیرون زمزمه کردم:خدایا شکرت

 .آریان نسخه رو از دکتر گرفت و از اتاق رفتیم بیرون

 .آریان:من میرم داروهاش رو بگیرم...سوئیچ رو بگیر برو تو ماشین

 .حرف سوئیچ رو ازش گرفتم و از بیمارستان خارج شدمبی 

 .سرم رو به صندلی ماشین تکیه دادم...چقدر خسته بودم...و چقدر با خودم درگیر بودم

 یه لحظه پیشش آرومم و یه لحظه از نزدیک بودن بهش شاکی...آخر عاقبتم چیه خدا؟

 .با صدای در به خودم اومدم اما چشمهام رو باز نکردم

 .ش خش پالستیک و بعد روشن شدن ماشین و راه افتادنشصدای خ

 !کل مسیر در سکوت طی شد....جلوی خونه که ترمز کرد،خواستم پیاده شم که...مچ دستم رو گرفت

 !آریان:نرو
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 .خیلی واضح صدای شکستن قلبم رو شنیدم!...بغض گلوم رو چنگ زد و دستم روی دستگیره لرزید

 .کم و مغرور بود؟...چقدر عجز و خواهش توش بوداین واقعا صدای همون آریان مح

نتونستم برنگردم...آروم سرم رو چرخوندم طرفش و خیره شدم به دست بزرگ مردونه اش که دور مچ ظریفم گره خورده 

 .بود

 آریان:چرا دوری میکنی؟...چرا پسم میزنی؟

تو ب*غ*لم آروم گرفتی نیکیتا!...پس چرا این کارو چونه ام رو گرفت:میدونم که هنوز دلت با منه...تو هم منو میخوای...تو،

 با هردومون میکنی؟

 .پوزخند تلخی نشست گوشه ی لبم...سوالی رو میپرسید که خودمم جوابش رو نمیدونستم

 .نگاه نمناکم رو دادم باال...به زور ل*ب*هامو تکون دادم..صدام انگار از ته چاه میومد

 !میدونم که...نباید باشیزمزمه کردم:نمیدونم...فقط اینو 

یهو آریان خودش رو داد جلو با خواهش گفت:چرا عزیزدلم؟...چرا نباشم؟...ببین من...من اومدم اینجا که حرف بزنم...نیکیتا 

 ...من باید برات توضی

 .بی حوصله روم رو کردم اونور و دستم رو کشیدم که حرفش قطع شد

 یخواد توضیح بده؟...مگه دیگه مهمه؟حاال میفهمیدم دم در خونه چکار میکنه...م

 !بی حال گفتم:دیگه نه حرفی مونده،نه چیزی برای توضیح هست...شاید یه روزی اینم باور تو بشه...دیگه نیا،لطفا

 .و از ماشین پیاده شدم...بدون توجه به پشت سرم در خونه رو باز کردم که صدای در ماشین رو شنیدم

 !آزارم بده وارد حیاط شدم و درو بستم...اما صداش اومد!...با حرص و داد قبل از اینکه بتونه با حرفهاش

 !آریان:تنها چیز باور کردنی برای من تویی نیکیتا...تو اینو باورکن!..من بدون تو ادامه نمیدم،هرگز

 !...و من تنها نویان رو به خودم فشردم و اجازه دادم اشکهام جاری بشه

***  

 .موهای نمناکم بودم که صدای زنگ گوشیم بلند شد با حوله مشغول خشک کردن

 !نگاهی به صفحه اش نداختم که اَبروم از تعجب باال رفت...ماهک بود

 !چه عجب پیداش شد...البته کیه که تو ماه عسل به چیز دیگه ای فکر کنه

 .بودن ماهک و نیما شب عروسیشون به مقصد مشهد راه افتادن و االن نزدیک یک هفته بود که اونجا

 .جواب دادم:سالم عروس خانوم

 .ماهک:سالم علیکم بی معرفت

 گفتم:شوهر کردی ولی هنوز غرغرهات یادت نرفته...چطوری؟...نیما خوبه؟

 .ماهک:من خوبم،نیما هم که توپه...دلم برات تنگ شده بود بیشعور گفتم یه زنگ بزنم...تو که حالی نمی پرسی

 .عسلتون بشم برای همین زنگ نزدمبا شیطنت گفتم:نخواستم مزاحم ماه 

 ماهک:برو بابا چه مزاحمی؟...عشق خاله چطوره؟
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 خندیدم:اینقدر خودتو به من نچسبون این صد بار...نویان هم خوبه،خوابیده...خوش میگذره؟

  .ماهک:دلتم بخواد قربونش برم...آره عالیه جای همه اتون خالی!...ولی دیگه قراره برگردیم

 ...ٍکی؟گفتم:عه بسالمتی

 !ماهک:دو سه روز دیگه ولی به مقصد شمال که اونجا همو میبینیم

 چشمهام گرد شد:چی!؟...میبینیم!؟

ماهک:االن میگم برات،ببین نیکی...با دخترا حرف زدم اونا هم موافق بودن...قرار شد که اونا با پیمان بیان شمال،توهم 

 .با....آریان

دم..چی داشت میگفت!؟...چه بریده و دوخته!؟...چرا آریان رو انداختن وسط!؟...بعد با دهن باز داشتم به حرفهاش گوش میدا

 دخترا با پیمان)پسر داییمون(بیان!؟

داد زدم:زده به سرت ماهک!؟...چی داری میگی!؟...ماه عسل شماست ما رو چرا قاطی میکنید!؟...بعدشم چییی!؟؟...من 

 !!با....با....آه خدا

کردم،عزیز و نویان رو سکته دادی ها...مگه چی گفتم؟...بعدشم این نظر نیما هم بود دیگه ماه عسل  ماهک تند گفت:بابا غلط

 ...خصوصی نیست ما دوست داشتیم شماها رو ببینیم...نیکی تو رو خدا خرابش نک

 .پریدم وسط حرفش:ماهک ساکت،ادامه نده،راه نداره نمیشه،امکانش برام نیست،من نمیام،اصرارم نکن خدافظ

و تق قطع کردم!...هوف...همه ی اینارو یک نفس گفتم!...ولی حتما خل شده بود!...واقعا فکر میکرد من با آریان میرم 

 مسافرت!؟

 من با همه زورم سعی دارم ازش دوری کنم اونوقت اینا....!؟

 .پوفی کردم و از اتاق رفتم بیرون

 .رفتم تو آشپزخونه که عزیز رو مشغول تمیزکاری دیدم

 .م:خودتو خسته نکن عزیزجون،بذار من انجام بدمگفت

 .عزیز برگشت طرفم:نه عزیزکم...ولی بگو ببینم با کی حرف میزدی که دادت در اومد

 .نشستم روی صندلی:ماهک بود

 .ماجرا رو براش گفتم

 .عزیز خندید:بیچاره ماهک...اون که قصدی نداره...مگه چی میشه بری دخترم ها؟..حال و هوات عوض میشه

 .با اعتراض گفتم:عزیــز من که گفتم کیا هستن!...بعدشم من نمیخوام شما و نویان رو تنها بذارم

 .عزیز دوباره خندید:چی بگم واال...از نظر من که رفتنت مشکلی نداره ولی خودت میدونی

 .از جاش بلند شد و به طرف گاز رفت...ولی یهو انگار چیزی یادش اومده باشه چرخید طرفم

 .عزیز:راستی مادرت زنگ زد،فهمیده نویان ناخوش شده میخواد بیاد دیدنش

 .خودمو دادم عقب و چیزی نگفتم...بره بیاد...دیگه کاری نداشتم

 .راستش دیگه قصد نداشتم حداقل از خواهر و مادرم دوری کنم
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 .شاید بابا منو نمیخواست اما منم دیگه طاقت دوری از خونواده ام رو نداشتم

 .که شد،نویان خیلی بهتر شده بودفردا 

 .همه مدت به دیدن مامان و آناهیتا و چونه زدن با دخترا که چرا نمیخوای بیای،گذشت

 .ولی نظر من عوض نشد...ابدا قصد نداشتم برم...چون نه حس مسافرت رو داشتم و نه طاقت دیدن آریان رو

*** 

 .و از ساختمون مطب زدم بیرونمقنعه ام رو مرتب کردم...کیفم رو روی شونه ام محکم 

 .به خیابون نگاه کردم...با اینکه نزدیک ظهر بود اما خیلی شلوغ بود

 .امروز ماشین همراهم نبود...خراب شده بود و برده بودمش تعمیرگاه

 .مبر واقعا عصای دستم بود و االن که خراب شده بود میفهمیدم لنگ بودن کار یعنی چی...حاال مجبور بودم با اتوب*و*س

 ...راه افتادم طرف خیابون که

 !آریان:نیکیتا

 یهو متوقف شدم...با حرص چشمهام رو بستم و باز کردم...این نمیخواست ول کنه نه!؟

 .برگشتم طرفش و کالفه گفتم:باز که اینجایی

 .خواست چیزی بگه که گوشیم زنگ خورد

 گوشیم رو از تو کیفم در اوردم و با اخم گفتم:کشیکم رو میدی؟

 و پشت بندش تماس رو برقرار کردم:الو؟

 .صدای یه زن گریون تو گوشم پیچید:الو خانوم فراهانی

 .چند لحظه به صداش فکردم ولی چیزی یادم نیومد

 .گفتم:بفرمایید

 .زن:خانوم فراهانی،نیازی هستم مادر سحر

 ....صداتونیهو یادم اومد و تند گفتم:آ بله خانوم نیازی،بفرمایید...مشکلی پیش اومده؟..

 !خانوم نیازی با هق هق گفت:نیکی خانوم تو رو خدا به دادم برسید،سحر...سحر رفت

 بلند گفتم:چی!؟...کجا رفت!؟

خانوم نیازی:نمیدونم...ولی انگار دوباره همه چیز براش زنده شده چون از دیشب خودش رو تو اتاقش حبس کرد و امروز 

 .صبح هم رفتم بیدارش کنم نبود

تو رو خدا خانوم فراهانی کمک «...میرم تا راحت شم»شدت گرفت:فقط یه تیکه کاغذ بود که توش نوشته بودگریه اش 

 ...کن...من..چکار

 .هق هقش اجازه نداد تا حرف بزنه

 هول گفتم:باشه باشه لطفا آروم باشید خانوم نیازی و بهم بگید محل حادثه تصادف نامزدش کجا بوده؟

 گفت:محل حادثه؟...اون...اون برای چی!؟خانوم نیازی با یکم بهت 
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 .با استرس دستم رو تکون دادم:بهم بگید لطفا و بعد خودتون هم با اورژانس بیاید اونجا

 .ای گفت و آدرس رو داد«باشه»خانوم نیازی هول کرده

 .قطع که کردم دویدم طرف خیابون که آریان هم دنبالم اومد

 یری؟آریان:نیکیتا...نیکیتا چی شده؟..کجا م

 ...نگران گفتم:باید برم...یکی از مریض هام

 .آریان:خیلی خب خیلی خب،بیا...من میبرمت

 .وقت مخالفت نبود،برای همین سریع سوار شدم و راه افتاد

 .خدا رو شکر زیاد دور نبود...یه خیابون پهن و شلوغ بود،مقابل یه بستنی فروشی

 .دویدم طرف بلوارتا آریان زد روی ترمز،از ماشین پریدم پایین و 

سر گردوندم تو خیابون تا سحر رو پیدا کنم...بین اون همه عابر سخت بود اما بعد از کمی چشم چشم کردن،یه دختر رنگ 

 .پریده با مانتو شلوار مشکی دیدم که کنار خیابون ایستاده بود و زل زده بود با زمین زیر پاش

 !آریان ایستاد کنارم و من نالیدم:خدای من

 ن:پیداش کردی؟آریا

 .آروم سرم رو تکون دادم:دقیقا رو به رومه

 .آریان چشمهاشو ریز کرد...بعد از چند لحظه دقت اونم دیدش

 آریان:دردش چیه!؟

 !زمزمه کردم:عشق

 ..و بلند گفتم:سحر

 .همراه با بلند شدن سر سحر،نگاه چند نفر دیگه ام به سمتم کشیده شد

 .هش روم خشک شدسحر با گنگی دنبالم گشت تا که نگا

 .به خاطر صدای ویراژ ماشین ها مجبور بودم صدام رو ببرم باال

 بلند گفتم:اینجا چکار میکنی سحر!؟

 سحر اخم بغض الودی کرد:خودت اینجا چکار میکنی؟

 .گفتم:من...اومدم دنبال تو

 .سحر:نیازی ندارم...برو

 .قدمی برداشتم به طرفش:ما باهم میریم

 رفت:میخوای چکار کنی نیکیتا؟یهو آریان بازوم رو گ

 .نگاهش کردم:نمیخوام از بین بره

 !آریان چند لحظه نگاهم کرد و بعد....ازم دور شد

 .بهتر بود نیاد جلو...نگاهم رو ازش گرفتم به سحر دوختم
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 .گفتم:سحر عزیزم برو کنار تا بیام پیشت

 .رو راحت کنم و این کارم به کسی آسیب نمیرسونه سحر:نمیخوام...برگرد برو...نمیخوام کسی رو ببینم...میخوام خودم

گفتم:اشتباه نکن سحر...این راهش نیست و همچنین چرا آسیب میرسونه،یه زخم عمیق روی قلب خانواده ات میندازه...برو 

 .عقب،باید باهم حرف بزنیم

 .شتمسحر عصبی گفت:هه...البد مامان خبرت کرده ها؟...نبایستی همون تیکه کاغذ رو هم میذا

فکر میکرد مامانش میدونه کجاست...ولی من خودم از روی حرفهاش تو مشاوره فهمیدم...چون میگفت مرگ برای منم باید 

 .همونجایی که عشقم رو ازم گرفت رقم بخوره

 ...گفتم:نه نه...من خودم فهمیدم باور کن

 و نمیخوام چرا نمیفهمید!؟یهو داد زد:ولم کنید!...اصال تو رو هم نمیخوام....بابا من این زندگی ر

 !..کالفه دنبال کلمه ای بودم تا بتونه راضیش کنه بره عقب که یهو چشمم خورد به آریان

 .اون...اون طرف خیابون چکار میکرد!؟....فاصله کمی با سحر داشت

 میخواست چکار کنه!؟«....ادامه بده!»با چشمهای گرد نگاهش میکردم که عالمت داد

 .ش گرفتم و سعی کردم عادی باشمسریع نگاهم رو از

رو به سحر گفتم:سحر عزیزم تو هنوز اول راهی،با تباه کردن خودت هیچی درست نمیشه...میدونی با این کارهات داری 

 شهریار رو هم آزار میدی؟

 .شهریار اسم نامزدش بود که با به زبون اوردن اسمش،نگاه سحر بی قرار شد...تند و لرزون سرش رو تکون داد

 .سحر:نه نه...من...من بخاطر اونه که...یعنی من...میخوام...میخوام برم پیشش

 یهو خودش رو داد جلو که جیغ زدم:اینجوری!؟

 .مردم جمع شده بودن تو پیاده رو ها و همه توجه ها جلب شده بود...به آریان نگاه کردم...حاال تقریبا پشت سحر بود

 .این راهی نیست...من میرم پیشش...میرم تا ابد کنارش باشمسحر با جنون خاصی گفت:آره آره!...غیر 

 .صدای بلند بوق ماشینی باعث شد نگاهم رو از سحر بگیرم...یه شاستی بلند که داشت با سرعت نزدیک میشد

 !با ترس به سحر نگاه کردم...وای خدای من...صورتش باز شده بود...انگار که یه اتفاق خوب براش تو راهه

 .رصت خوب...تند خودشو هول داد جلو که صدای جیغ الستیکها و داد من و بستن چشمهام یکی شدبا حس یه ف

 .چند لحظه که گذشت،آروم چشمهام رو باز کردم...صدای همهمه بلند شده بود

 .تند سر کشیدم اون طرف خیابون که با صحنه رو به روم ناخوداگاه نفس راحتی کشیدم

 .مین و این نشون دهنده این بود که آریان نذاشتهسحر و آریان افتاده بود روی ز

 .به خودم اومدم و دویدم طرفشون...نشستم کنار سحر که با گریه خودشو داد عقب

 داد زد:ولم کن!...همه اش تقصیر شماهاست که نمیذارین خودمو راحت کنم...تا کی باید زجر بکشم!؟

 .سحر...لطفا...دیگه کافیه هرچی به خودت فشار اوردیتند سرش رو گرفتم تو ب*غ*لم:آروم باش 

 .سحر بلند بلند گریه میکرد و با بی قراری خودشو تکون میداد



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 92 

 .خدایا تو منبع آرامش همه ی ماها هستی،پس خودت آرومش کن،خواهش میکنم

 .به زمینبه آریان نگاه کردم...با نگاه گرفته و کالفه ای که میدونستم از سر ناراحتیه زل زده بود 

با صدای آمبوالنس به خودم اومدم...سحر با ترس سرش رو داد باال که مادرش با صورتی خیس از اشک جلومون ظاهر 

 .شد

خانوم نیازی:سحر..سحر دخترم اینجا چکار میکنی؟..میخوای منو دیوونه کنی؟...من طاقت دیدنت رو تو این حال ندارم پس 

 چرا اینقدر منو میترسونی؟

ون گفت:بازم اومدی..باز پیدات شد...بابا نمیخوام...نمیخوام نگرانم باشی،من جز دردسر برات هیچی نیستم...بذار سحر با جن

 .بمیرم و خودمو راحت کنم تا توهم از شرم خالص شی

 با همه ی درد تو قلبش جیغ زد:خسته شدم چرا نمیفهمید!؟

..سریع بازوش رو گرفتم و به پرستارهایی که با آمبوالنس اومده بد معرکه ای راه افتاده بود...کار داشت بیخ پیدا میکرد.

 .بودن عالمت دادم که بیان

 ...سحر یهو سرش رو چرخوند طرفم و تا نگاه من رو دید خودشو داد جلو و جیغ زد

 سحر:ها چیه!؟...داری میگی بیان با آرامبخش خوابم کنن!؟

 طوری چی درست میشه!؟...جز چند ساعت بی خبری!؟چنگ انداخت به مانتوم:ولی من نمیذارم!...مگه این

 .سحر با همه قدرتش تکونم میداد و من هیچی نگفتم...خم به اَبروم نیاوردم تا خودش رو خالی کنه

 !سحر متوجه همه چیز بود...میدونست که زده به سرش و فقط با آرامبخش که خواب میره اما....اون بریده بود

 .ت بازوم رو گرفت و کشیدم عقب...از سحر دور شدم و پرستارها ریختن سرش تا آرومش کننبین این تکون خوردنا یه دس

 .آریان:بیا بشین نیکیتا،بقیه اش با اوناست

  ...بی جون نشستم روی پله دم در بستنی فروشی و با دستهام صورتم رو پوشوندم

؟...پس قشنگی هاش کجاست؟...مهربونیاش،باهم موندم عاقبت این سحر نوزده ساله چی میشه...چرا عشق اینقدر بی رحمه

 بودنا و پشت هم بودناش کجاست؟

 .کاش بی وفایی و مرگ نمیتونست جدایی بندازه...آهی کشیدم...چی دارم میگم!؟....رسمش همین بود

 .آریان:بگیر

 .حظات هم غرورش رو داشتنگاهش کردم...با یه لیوان آب باالی سرم ایستاده بود...میخواست آروم بشم!؟....حتی تو این ل

 .بی حرف ازش گرفتم و یکم خوردم....مردم کم کم داشتن متفرقه میشدن

 .سحر رو که بی حال شده بود گذاشتن تو آمبوالنس و داشت میبردنش

 .خانوم نیازی رو دیدم که با هق هق داشت دنبالش میرفت،سریع صداش زدم

 .و مقابلش ایستادمآروم برگشت و صورتش رو پاک کرد...به طرفش رفتم 

 .خانوم نیازی:دخترم شرمنده ام تو هم به زحمت افتادی

 .گفتم:این چه حرفیه خانوم نیازی،این وظیفه ی منه اما...باید یه موضوعی رو بهتون بگم
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 .خانوم نیازی:گوش میدم دخترم

 .یدهاما متاسفانه دیگه مشاوره جواب نم با تردید گفتم:شما باید بدونید که من...تمام تالشم رو برای بهبود سحر به کار گرفتم

 خانوم نیازی با ترس گفت:یعنی چی؟

 !گفتم:باید یه چیز دیگه رو امتحان کنیم...سحر رو ببرید پیش روانپزشک

 .خانوم نیازی نالید:وای خدایا

که میده  ه با داروهاییتند گفتم:آروم باشید خواهش میکنم...نباید خودتون رو ببازید،تازه روانپزشک حتما کمک بزرگیه،ممکن

 .سحر حالش خیلی خوب بشه

 خانوم نیازی با عجز گفت:شما مطمئنید خانوم فراهانی؟

 !ل*ب*هامو بهم فشردم و سرم رو تکون دادم:باید امیدوار باشید

 .خانوم نیازی با تردید سرتکون داد و بعد خداحافظی گرفت تا دنبالش دخترش بره

 .ن...خدا خودش بخیر بگذرونهوقتی رفت نفسم رو فوت کردم بیرو

 ..راه افتادم طرف بلوار تا کیفم رو بردارم که صداش رو از پشت سرم شنیدم

 آریان:کجا میری؟

 .کیفم رو از رو زمین برداشتم:اوال به تو مربوط نیست!...دوما دیگه هم دنبالم راه نیوفت

 .ض میشهایستاد جلوم:از اونجایی که شوهرتم تمامه این اوال و دوما هات نق

 پوزخندی زدم و از کنارش رد شدم:شوهر!...از همه زندگی مشترک همینو بلدی؟..زورت تو این کلمه است فقط!؟

 !بازوم رو گرفت:نیکیتا لطفا...اومدم ببرمت،باهم بریم شمال...پس بیا آتش بس کنیم

 .دستمو کشیدم:ولم کن...من با تو بهشتم نمیرم

 !نداریم...آتیش تویی که افتادی تو زندگیه من...اینو یادت نرهانگشتمو گرفتم باال:آتش بس هم 

 .پشت کردم بهش و خواستم برم که اینبار مچم رو گرفت...محکم

 !آریان:هرچی میخوای بگو...ولی میریم

 ...آه خدایا چقدر کله شقه

 .تقال کردم:ولم کن...من با تو هیچ جا نمیرم..ولم کن گفتم

 .داد توش...درو که بست نفسم رو با حرص دادم بیرون...خدایا خودت بهم صبر بده در ماشین رو باز کرد و هولم

 تا نشست کنارم با عصبانیت گفتم:تو کارو زندگی نداری که راه به راه دنبال منی؟

 .کمربندش رو بست:چرا دارم

 !نگاهم کرد:همینجاست

 .ییر کنهبا شنیدن حرفش،قلبه بی جنبه ام محکم تپید اما نذاشتم قیافه ام تغ

 ...زل زدم تو چشمهاش که خم شد روم

 .آریان:بذار کمربندت رو ببندم
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 .با حرص روم رو کردم اونور و اون کمربند رو بست....روشن کرد و راه افتاد

 !خودمم نمیفهمیدم چمه...همه اش میخوام ازش دور باشم و نبینمش اما تا میاد قلبم فریاد دوست داشتنش رو سر میده

 .ن حس که هرچی میکشم از دست اونهلعنت به ای

 .نیم ساعت گذشت که آریان تو پمپ بنزین توقف کرد...تو جایگاه ایستاد و پیاده شد که بنزین بزنه

 .یهو افتادم به یاد عزیز و نویان...وای خدایا من داشتم چکار میکردم!؟؟...بی خبر دارم میرم و اونا تنها میمونن

 .ره خونه رو گرفتم...بعد از چندتا بوق جواب دادسریع گوشیم رو در اوردم و شما

 عزیز:بله؟

 .گفتم:سالم عزیز

 عزیز:سالم دخترم خوبی؟...کجایی؟...چرا نمیای خونه؟

 ...گفتم:عزیز شرمنده ام...کارم تموم شده اما

 عزیز:چی شده نیکی؟

 !قهقه زد به جز ماجرای سحر،گفتم که آریان به زور داره میبرم شمال....تا اینو گفتم عزیز

 .عزیز:پس کار خودش رو کرد...میدونستم

 گفتم:عزیز!...چی میگی؟

 .عزیز:باور کن...میبینی نیکی هنوزم مثل گذشته اس

چیزی نگفتم...راست میگفت...حق با اون بود...من آریان رو یه خ*ی*ا*ن*ت کار میدونستم و فکر میکردم آدم دو روییه اما 

 .دمآریان همونی بود که من شناخته بو

 .به حرف اومدم:عزیز ببخشید که بازم باید با نویان سر و کله بزنی

 .عزیز:بیخیال دختر،برو و سعی کن یکم خوش بگذرونی...نگران هیچی هم نباش

 .هوفی کردم:باشه،پس فعال

 .عزیز:خداحافظ دخترم

 !«آریان»قطع کردم...باز فکرم مشغول شده بود...و فقط یه اسم تکرار میشد

 ..از شد که گوشی رو انداختم تو کیفم...آریان تا نشست نیم نگاهی انداخت بهمدر ماشین ب

 آریان:کاش میشد نویان رو هم ببریم...با کی حرف میزدی؟

 !پوزخندی زدم...چقدر ریلکسه،انگار یه خانواده خوشبختیم که میخواست بچمونم ببریم مسافرت

 .تازه میگه با کی حرف زدی!؟...پررو...دارم برات

 !تم:بازم میگم به تو مربوط نیست اما خیلی دوست داری بدونی...باید بگم که،یکی که نقش مهمی تو زندگیم دارهگف

 آریان اخمی کرد:کی؟

 .لبخند خبیثی زدم:تو نمیخواد به خودت فشار بیاری

 ...آریان زیر لب غرید:گفتم کی!؟...کیه که تو زندگیه تو مهمه!؟...به غیر از من
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 !:تویی وجود ندارهپریدم وسط حرفش

 .آریان بلند گفت:وجود دارم!..من همیشه هستم!...اجازه نمیدم همه چیز رو خراب کنی

با خشم گفتم:قبل از همه تو همه چیزو خراب کردی..زندگیه منو...و من میخوام دوباره بسازمش...هرطور که شده،با هرکسه 

 .دیگه ای به غیر از تو

 !کردی...زندگی تو،شوهرت،عشقت!..منم..فقط منآریان داد زد:تو بی خود 

 !منم داد زدم:تو عشقم نیستی...دیگه نیستی!...من حق انتخاب دارم و تو دیگه انتخاب من نیستی

 آریان با صورت سرخ شده از عصبانیت نگاهم کرد:کیه!؟...کدوم خری تونسته دل تو رو ببره!؟..هان!؟؟

ره...یه تکیه گاه محکم...یکی که منو رها نمیکنه،بهم پشت نمیکنه و تو بدترین شرایط با گستاخی گفتم:یکی که از تو خیلی بهت

 .بذاره بره

 !آریان عربده زد:من همچین آدمی رو نابودش میکنم...آتیش میزنم کسی رو که بخواد با تو باشه

 ...با جنون گفتم:هیچ غلطی نمیتونی بکنی...من از تو طالق میگیرم و میرم با

 !..خفه شوفریاد زد:

  !با باال رفتنه دستش و صدای بلندش واقعاهم خفه شدم و محکم چشمهامو بستم

هردو نفس نفس میزدیم...من چرا اینا رو گفتم!؟...همه اش الکی بود...اصال همچین کسی وجود نداشت!...فقط میخواستم 

 .اذیتش کنم ولی...معلومه خیلی بهش برخورده

 .ن آروم شدیم...ساکت و خاموش نگاهم رو دوختم به بیرونچند لحظه که گذشت انگار هردومو

 .بغضم گرفته بود...تقصیر خودم بود اما...بازم ناراحت شدم!...واقعا که دیوونه بودم

چشمهام رو بستم و خودم رو به خواب زدم که دیگه هم کالم نشیم هرچند که بعید بود...اما خب دریغ از لحظه ای بی خبری 

 .یا آرامش

 .با سرعت می روند...و همین شد که مسیر رو خیلی زود طی کردیم و رسیدیم به ویالی شریکیه شوهرخاله هاآریان 

 .بی حرف یا اهمیت به آریان پیاده شدم و به طرف در رفتم و وارد حیاط شدم

 .پاتوق دختراشوهر خاله ها باهم این ویال رو خریده بودن که هر تعطیالته عید می اومدیم اینجا که االن شده بود 

 !رها:نیکی!؟...وای نیکی،نیکی اومده...سارا نرگس پیمان...نیکی اومد

 .از صدای جیغش گیج اطرافم رو نگاه کردم که دیدم از سمت راست داره میدوه طرفم

 !..با بهت نگاهش کردم که خودشو شوت کرد تو ب*غ*لم

 که گفتی نمیای؟ رها:وای وای دختر...مردم از تعجب..تو اینجا چکار میکنی!..تو

 !آریان:سالم

 .با صداش رها تند ازم جدا شد و سالم داد...با تردید نگاهمون کرد که بی توجه بهشون راه افتادم طرف ویال

 رها پرید کنارم:نیکی،باهم اومدین؟

 !از الی دندونهام گفتم:به اجبار
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 .سارا:وای نیکی جونم

 !نرگس:تو رو امام اومده!؟...نگو که باورش سخته

 !رسیدم بهشون که با خنده کشیدنم تو ب*غ*لشون و حسابی تف مالیم کردن

 .سعی کردم خوب برخورد کنم...من با اون هیوال بحثم شده اینا که گ*ن*اهی نداشتن

 سارا:چی شد که نظرتون عوض شد و تشریف اوردین بانو؟

 !تشنرگس با شیطنت گفت:من که فکر میکنم یکی دمش رو چیده و بلندش کرده اورد

 ...دخترا زدن زیر خنده که بهشون مخصوصا هم نرگس چشم غره ای رفتم که

 پیمان:وای نیکیتا خودتی؟

 .سرم چرخید طرفش...با دیدنش لبخندی نشست روی لبم...چه خوشتیپ شده بود

 .خیلی وقت بود ندیده بودمش...حتی اون شب مهمونی ندیدمش...عروسی نیما اینا هم بخاطر کارش رفته بود سفر

 ب*غ*لش کردم:نیکی نه نیکیتا...چطوری عزیزم؟

 ...پیمان:تو رو که دیدم عالی...ببخشید که این مدت نشد ببینیم همو...آخرین بارهم که

 .....ازش جدا شدم که چشمم خورد به آریان...داشت با غیض نگاهمون میکرد...احتماال فکر میکرد پیمانه که

 .رفتم و به پیمان دوختمتو دلم پوزخندی زدم و نگاهم رو ازش گ

 .لبخند عمیق و عمدی زدم:میدونم برات کار پیش اومده بود...فدای سرت...حاال که پیش همیم

 .پیمان لبخندی زد که رها گفت:بیا بریم یه اتاق بهت بدم

 .همراه دخترا رفتم طبقه باال...رها یه اتاق رو نشونم داد و واردش شدیم

 گفتم:ماهک اینا کی میرسن؟

 .:احتماال تا بعد از ظهر اینجانسارا

 ...سرمو تکون دادم که

 .نرگس:چته نیک؟...گرفته ای

 رها:راست میگه..چیزی شده؟

 گفتم:هیچی فقط...چرا اونو دعوت کردین؟

 رها:اونو!؟

 سارا:منظورت...آریانه؟

 .بی حرف سر تکون دادم

 ..رها:خب...خب آخه

 !نرگس:اه باز گرخید افتاد به من من

 !من:آغا جان خب فهمیدرو کرد به 

 اخمی کردم:چیو فهمید؟
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 !سارا:باهامون در ارتباطه دیگه

 .تند نگاهش کردم که لبشو گاز گرفت

نرگس:نخوری دختر مردمو!...خب راست میگه دیگه..با نیما حرف زده انگار و فهمیده..بعدم اومد پیش ما...ماهم دعوتش 

 ...کردیم و وقتی گفتیم تو نمیخوای بیای گفت

 !ش رو کلفت کرد:اون با منصدا

 .و خودش و دخترا زدن زیر خنده...با حرص چشمهامو بستم

 .سارا:حاال حرص نخور دیگه نیکی جونم...بیا خوش بگذرونیم

 !عصبی گفتم:کنار اون همه اش عذابه

 نرگس:ای بابا،باز چرا؟

خنده اشون به هوا رفت که من حرصی تر کالفه نشستم رو صندلی و بحثمون رو براشون گفتم....تا حرفهام تموم شد شلیک 

 !شدم

 !نرگس:وای وای پس بگو...آقای احدی احساس خطر کرده

 .سارا:اونم چی؟..رقیب عشقی

 !رها:و اونم کی؟..عزیزجون

 !..و دوباره غش غش زدن زیر خنده

 .سرم درد میکنه دونه دونه زدم بهشون:گم شین ببینم...منو باش با کیا درد و دل میکنم...جمع کنید برید بیرون

 .رها باخنده گفت:باشه باشه تو آروم باش..ما رفتیم

 !از اتاق رفتن بیرون...نفسم رو دادم بیرون که دوباره در باز شد

 !سرهاشون به ترتیب روی هم اومدن الی در و سارا گفت:راستی،سالم ما رو هم به معشوقت برسون

 .ون که خورد به در بسته....هوووف در رفتنبا حرص بالشتک روی تختو برداشتم و پرت کردم طرفش

 !..خودمو ول کردم روی تخت....اینم از سفر ما

***  

بعد از ظهر بود و دخترا تو آشپزخونه مشغول حرف زدن و آشپزی بودن...پیمان و آریان خان هم پای تی وی  5:20ساعت 

 .درحال تماشای فیلم

 .ن هم بافت نازکم رو برداشتم و به حیاط رفتماصال حوصله نداشتم...دلم گرفته بود...برای همی

 .شروع کردم به قدم زدن...حیاط ویال بیشتر شبیه باغ بود...بزرگ و سر سبز

یادش بخیر قبالها که همه جمع میشدیم اینجا و بزرگترها مشغول صحبت میشدن و ما بین بازی صدای قهقه خنده هامون 

 .میرفت به هوا

 .ولی حاال.....حاال رو ببین که تو چه وضعیتی برگشتم اینجا چقدر اون زمان ها شاد بودیم

با بحث و دعوا و دلی پر از غم....مونده بودم آریان در حالی که میدونه چقدر بینمون فاصله افتاده و بقیه چطور نگاهش 
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 .میکنن ولی بازم اینجاست

 .راه میره...ولی چه فایدهخودش همه پل های پشت سرش رو خراب کرده و حاال داره رو اون خرابه ها 

دوست داشتن که همیشه جواب نمیده...من چطور میتونم روی خوش بهش نشون بدم و بعد تو روی پدرمم نگاه کنم؟...نمیگن 

 چقدر احمقه!؟

سرمو تکیه دادم به تنه ی درخت...چرا زندگی اینقدر آزار دهنده شده؟....این افکار مثل خوره میمونن....حضور آریان هاله 

 .ای از خاطرات خوب و بده

مثل یه سراب که نه میشه داشته باشمش و نه ازش دل بکنم...کاش قلبمم عاقالنه تصمیم میگرفت...هرچند که االن فقط پا 

 !روش گذاشتم و خفه اش کردم

 .با صدای باز شد در حیاط به خودم اومدم...سمت راستم رو نگاه کردم که دیدم ماشین نیما داره داخل میشه

 .اهک پیاده شد و کش و قوسی به خودش داد:آخیش!..خسته شدمم

 .نیما در ماشینو بست:تنبل خانوم شما که تا االن خواب بودی و من رانندگی کردم

 .لبخندی نشست روی لبم...هنوزم کل کل و شیطنت دارن

 .حواسشون به من نبود،برای همین به طرفشون رفتم و بلند گفتم:سالم

 .طرفم...ماهک تا دیدم دهنش اندازه یه غار باز شد سر هردوتاشون چرخید

 !ولی چند لحظه که گذشت چند قدم بینمون رو برداشت و پرید ب*غ*لم و با جیغ جیغ گفت:وای تو روحی

 .خندیدم:روح خودتی و اون شوهرت...خوش اومدین

 نیما:ای بابا،با من چیکار دارین دیگه؟

 گفتی نمیای حاال چی شد که تو اومدی استقبال ما؟ماهک از خودش جدام کرد:وایسا وایسا..تو 

 !گفتم:طی یه عملیات

 !نیما زد زیر خنده و ماهک زد به شونه ام:بی شعوره دلقک

 .نیما اومد جلو و ب*غ*لم کرد:خیلی خب بابا،ول کن دختر خاله ام رو کشتیش

ب*غ*ل مغل با هیچکس نداریم...گفته باشما ماهک نیما رو هول داد عقب:هی هی نیما خان،از این به بعد حدتو بدون ها...

 .من غیرتی ام

 .ریز ریز خندیدم که نیما پشتم سنگر گرفت

 .نیما:بفرما اول زندگی و تهدیداتش...وای نیکی نمیدونی یه نشگون هایی میگیره

 .سرمو تکون دادم:چرا اتفاقا میدونم چقدر وحشیه...چون روم عملیشون کرده

 .دنبالم که شروع کردم به دویدن یهو ماهک جیغی زد و افتاد

 .ماهک:به من میگی وحشی آره؟...جرات داری وایسا

خندیدم و سریع پریدم تو خونه که دخترا متوجه امون شدن...با دیدن ماهک و نیما ریختن سرشون و شروع کردن به ماچ و 

 .ب*و*سه و خوشامد گویی
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 .شدم....محو به صورتم بود با خنده به مسخره بازیشون نگاه میکردم که متوجه آریان

نگاهش باعث شد خنده ام محو بشه...با وجود ماهک و دختر بعضی وقتا یادم میره که یه مادرم و تبدیل میشم به یه 

 .ساله ی شیطون18دختر

 .مثل حاال که داشتم خودم رو سرزنش میکردم...نیکی احمق

 .سرم رو انداختم پایین و با دخترا رفتیم طبقه باال

 ماه عسل چطور بود ماهک خانوم!؟ رها:خب

 .ماهک:اوم!عالی

 نرگس:بگو ببینم با داداش فلک زده ی من چکار کردی؟

 سارا شیطون گفت:کارای بد بدم کردین!؟

 .ماهک جیغ خفیفی کشید:بی حیا...میدونستم شماها بی منظور احوال نمی پرسید

 .اتاق شدم که دنبالم اومدن دخترا زدن زیر خنده که سری به نشونه تاسف تکون دادم و وارد

 ماهک:ببینم نیکی،عشق خاله رد نیاوردی؟

 .رها:نه بابا

 .سارا:تازه خودشم به زور اومده

 ماهک:عه وا...چطور!؟

 .نشستم رو صندلی و اینا هم با آب و تاب ماجرا رو گفتن که ماهک چند لحظه اول کپ کرده بود...بعد یهو زد زیر خنده

 !جونم،این عکس العملش مثل ما بود نرگس با نیش باز گفت:ای

 .ماهک با خنده گفت:وای...وای خدا...پس عملیات این بود

 سارا:عملیات!؟

 رها:کدوم عملیات!؟

 .لبخند کجی زدم و ماهک به قهقه اش ادامه داد

 .بعد از کمی صحبت،ماهک رو تنها گذاشتیم تا دوش بگیره و یکم استراحت کنه

هم پیمان رو فرستاد تا یکم خرید کنه و وقتی که دید آریان تنهاست گفت باهم برن و من تو دلم نیما هم که خواب بود...نرگس 

 .دعا کردم که باهم بحثشون نشه

یکی دو ساعت بعد هم برگشتن و ماهک هم اومد پایین و تو آشپزخونه مشغول صحبت شدیم که برای ماهک ماجرای سحر 

 ..دخترا هم مزه پروندن که آریان سوپرمن شده و البته برای سحر هم ناراحت شدنرو گفتم که اینطور شد که با آریان اومدم.

 .بود که میز رو چیدیم....ظرف ساالد رو گذاشتم روی میز که زنگ آیفون رو زدن 8:20ساعت

 .نیما بلند شد:باالخره رسید

 رها:کی؟

 با تعجب درو نگاه کردم...کی قرار بوده بیاد؟
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حوال پرسی دو نفر به گوش رسید و بعد از اون،با قرار گرفتن پویان تو چهارچوب متعجب زیاد طول نکشید که صدای ا

 !..شدم

 اینجا چکار میکرد!؟...اون هم دعوت بود!؟

 .نیما جلو اومد:بچه ها یه عضو جدید داریم...پویان رو من دعوت کردم

 .پویان:سالم به همه،ببخشید مزاحمتون شدم

  .میلی بلند شد و باهاش دست داد...باز اخمو شده بودهمه سالم دادن و آریان با بی 

 .ماهک:خواهش میکنم چه مزاحمتی..از شانس خوبتون مادر زنتون دوستتون داره

 .با این حرفش همه خندیدن که پویان با لبخند عمیقی سرتکون داد

 .تکون دادم«سالم»نگاهش که به من افتاد،سری به نشونه

 .گفتم:میرم یه بشقاب بیارم

 .تم طرف آشپزخونه که همه نشستن و شروع کردن به احوال پرسیرف

 ...چند لحظه بعد همه دور میز مشغول خوردن شام بودیم که

 .نیما:خب حاال که کامل شدیم باید برای این چند روز برنامه بچینیم

 .ماهک با شیطنت گفت:ماه عسل همگانی

 .بم شنیدمما دخترا ریز به حرفش خندیدیم که یهو صداش رو سرد و 

 .آریان:من فقط دو سه روز هستم

دستی که لیوان آب توش بود متوقف شد...چی؟...یعنی میخواد بره؟...اینکه میخواست فقط برای دو سه روز باشه اصال چرا 

 اومده!؟

 رها:عه وا!..چرا؟

 !پویان:فکر کنم من بدونم...قرارداد های کاری

 .خشک گفت:درسته آریان بدون نگاهش به

 .باشه اشکالی نداره،برای همین چند روز برنامه میریزیمنیما:

 نرگس:خب کجاها بریم؟

 .پویان:من پیشنهادمو بدم؟...روز اول رو اختصاص بدیم به جنگل

 .ماهک خندید:اگه شب باشه هیجان انگیزه

 ...پویان:البته اگه بخواین شبم میمونیم...بعدشم

 !یهو سارا و رها بلند گفتن:خرید

 .خنده...نیما زد رو میز همه زدیم زیر

 .نیما:پس تسویب شد...تا بعدشم بعدا تصمیم میگیریم

 .و این شد که بقیه وقت به صحبت و چه کنم چه کنم گذشت
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 !...بعد از کمک برای شستن ظرفها رفتم باال تو اتاقم...هرچه دور تر،آروم تر

***  

 !از هم همنشین آریان عنق شدمفردا صبح که شد،وسیله هارو جمع کردیم و راه افتادیم و من ب

اول کوه نوردی کردیم...بعد ناهار خوردیم...بعد هم با تله کابین راهی رو که رفته بودیم رو برگشتیم که پایین یه رودخونه 

 .دیدیم

 .یکی دو ساعت به آب بازی و شیطنت گذشت که حسابی هم خیس شدیم

تو جنگل بود...آقایون قبل از اینکه هوا تاریک بشه چادرها رو بنا  بعد از عوض کردن لباسها رفتیم یه جای دیگه که حدودا

 .کردن و رفتن تا برای آتیش هیزوم جمع کنند

جدای سکوت سنگین و نگاه اخم آلود آریان،حقیقتا روز فوق العاده ای بود و من میشه گفت بعد از چندین ماه از ته دل خندیدم 

 .و برام یه روز خوب بود

 .شب بود و همه دور آتیش نشسته بودیم خیلی خوش گذشته بود 10:30ه ساعت و تا این لحظه ک

 .ماهک خمیازه ای کشید:وااای چقدر خوابم میاد

 نرگس با چشمهای گشاد شده گفت:چی!؟...دیوونه ای؟..اخه االن موقع خوابه!؟

 رها:راست میگه..بیاید بازی کنیم؟

 نیما:چه بازی خاله سوسکه؟

 .ه من نگو خاله سوسکهرها:ایششش!..خودتی..ب

 .پیمان:بیاید جرات یا حقیقت

 .نرگس:اَههه..چه کلیشه ای

 پیمان:بهونه نگیر نرگس دیگه..انتظار داری االن گول کوچیک بزنیم؟

 .با این حرفش منو پویان و ماهک خندیدیم

 .نرگس ل*ب*هاشو داد جلو:باشه بابا

اونجایی که نه موقعیتش بود نه بطری داشتیم،قرار شد هرکی با  باالخره تصمیم گرفتن که همین بازی رو انجام بدن و از

 .هرکسی که دلش خواست بازی کنه

 ...که شروع کردن

 سارا چشمهاشو ریز کرد:رها؟

 رها بی هوا گفت:ها!؟

 سارا:حقیقتو بگو...اون سری که دعوامون شد و میخواستم برم دانشگاه،تو تو کیفم روغن رو خالی کرده بودی نه؟

 .ه زدیم زیر خنده...رها چشمهاش گرد شد!...چند لحظه بعد با سرو صدا آب دهنش رو قورت دادیهو هم

 ..رها:اووم...خب میدونی...من..چیز

 !سارا با حرص گفت:حاال این بار اگه جرات داری بگو آره تا نصفت کنم
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 .دوباره زدیم زیر خنده...این بار نوبت نیما و ماهک شد

 ؟ماهک:خب آقا نیما کدومش!

 .نیما:از چشمات معلومه که میخوای بگم جرات

 !ماهک خبیث گفت:دقیقا...پاشو برو تو جنگل و زوزه بکش

 .شلیک خنده هامون به هوا رفت

 نیما کپ کرده گفت:میخوای کاری کنی گرگا بریزن سرمون!؟

 بیاد من چه گلی به سرم بریزم؟یهو ماهک با اَدا کوبید به صورتش:وای خاک به سرم،معلومه که نه...اگه بالیی سر آقامون 

 !نیما خندید و صورت ماهک رو گرفت تو دستهاش و بعد....محکم گونه اش رو ب*و*سید

 .نیما:ٍگل چیه ماهکم؟...تو باید ُگل بریزن روی سرت نفسک

 .تو یک ثانیه ماهک دقیقا رنگ لبو شد که دخترا با شیطنت بهش خندیدن

 !.چه کارا که نمیکنه تو جمعبه به آقا نیما هم روش باز شده که..

 پویان:نیکی خانوم؟

 !..با صداش یهو به خودم اومدم...خنده دخترا هم قطع شد و زل زدن به ما

 .با سوال نگاهش کردم که از گوشه چشم متوجه آریان شدم...نگاهش با یه اخم غلیظ بین ما چرخ میخورد

 ...پویان چند لحظه نگاهم کرد و بعد و

 گیت هست؟..یعنی...کسی رو دوست داری؟پویان:کسی تو زند

 !..یهو اَبروهام از تعجب باال رفت...به وضوح حس کردم که همه خفه شدن

 .تنها صدایی که به گوش میرسید،تق تقه سوختن هیزوم های توی آتیش بود

روسی خودش گفت حاال چی بگم؟...آخه این چه سوالی بود؟...اصال اون چرا میپرسید؟...براش مهم بود؟...اون که شب ع

 .آریان پدر بچه اته

جواب برای آریان میتونست چندین حالت داشته باشه...اگه میگفتم نه خیالش راحت میشد...اگه میگفتم آره فکر میکرد 

 .حرفهامون تو ماشین حقیقت داره

بشه...ما میونه امون  درسته که خودش هنوز تو قلبم بود...ولی دوست نداشتم از جوابم خوش خوشانش بشه!..یا خیالش راحت

 .خوب نبود!..ولی من...دروغم نمیتونستم بگم

 .پویان سرش رو کج کرد و منتظر نگاهم کرد...فهمیدم زیادی معطل کردم

 !کالفه سرمو دادم پایین و زمزمه کردم:نمیدونم...بلند تر:نه

 شد!؟ و بهش نگاه کردم که لبخند عمیقی که بیشتر شبیه خنده بود زد...چشه!؟...خوشحال

تو دلم پوفی کردم و ناخوداگاه به آریان نگاه کردم که...نفس عمیقی کشید و با فک سفت شده اش خودشو داد عقب و دستهاش 

 .رو کشید روی پاهاش

بعضی وقتها تعبیر حسش از روی حرکاتش برام سخت میشد...مثل حاال!...با صدای ماهک به خودم اومدم که یهو بحث رو 
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 .عوض کرد

 تی نیکی!..دلم برای عزیز خیلی تنگ شده...ازش خبری داری؟ماهک:راس

 .و لبخند خبیثی زد...ای عوضی!...میدونستم عمدا این سوال رو پرسید

 .باشه اشکال نداره،بذار بفهمه که فقط خواستم اذیتش کنم

 !لبخند کجی زدم:آره خوبه..موقع اومدن به اینجا باهاش حرف زدم

 !..عت اومد باال و با چشمهای گرد شده نگاهم کردتا اینو گفتم سر آریان با سر

 .اهمیتی بهش ندادم...دیگه در اون حدم نبود که بخوام راجع بهم فکر بد بکنه

 .یعنی در واقع دوست نداشتم که اینطور فکر کنه...فکر کنه که مثل خودش بی وفام...بی معرفتم و راحت دل می ُبرم

 .توش جا خوش کرده بود من هنوزم اسیر دل لعنتیم بودم که اون

متوجه لبخند نامحسوسش شدم!...من هنوزم دلم ازش گرفته بود...نمیخواستمم فکر کنه که منتش رو کشیدم و عمدا گفتم که 

 !خیالش راحت بشه...ولی انگار شد

 !اما دروغ چرا خودمم حس خوبی داشتم...نمیدونم چرا

 .یهو رها آهی کشید:اه حوصله ام سر رفت

 بازی هم که کردیم...دیگه چی میخوای؟نیما:خب 

 سارا محو به آتیش گفت:میدونی من دلم چی میخواد؟

 رها:چی؟

 ..سارا:یه آهنگ

 ماهک:اوه وقت گیر اوردی ها..آخه االن چطوری؟

 !پیمان:من گیتارمو اوردم ها

 !نرگس با لحن التی گفت:نه بابا!...ای ول بابا

 .پیمان خندید:میرم بیارمش

 .بلند شد و رفت

 سارا:ولی موسیقی تنها نمیچسبه که...کی بخونه؟

 .آریان:اگه اجازه بدین اون با من

تعجب کردم...اما سعی کردم قیافه ام نشون نده...تا حاال نشنیده بودم بخونه...تو اتاق گیتار دیده بودم قبال اما حتی اونم ندیدم 

 !که بنوازه

 سارا:جدا!؟

 رها:واقعا بلدین؟

 .مان گرفت:یکمآریان گیتارو از پی

 .ماهک:اووه چه هنرمند
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 آریان:حاال چی میخواین؟

 ..قیافه هاشون متفکر شد

 .نرگس:من که چیزی به ذهنم نمیاد

 .آریان گیتارو به حالت نواختن گرفت:پس اونم با خودم

 ..و آروم انگشتهاش رو روی سیم ها لغزوند که صدای دلنشینی ایجاد شد

  :شروع کرد به خوندن و نواختن

 دم زدم تو خاطره هات،یادم اومد تمام حرفاتق

 دلم می خواست دله تو بخواد،کنار من عوض شه دنیات

 دم غروب و تنگه دلم،با خودمم می جنگه دلم تویی حس قشنگ دلم

 دریا دریا، اشک تو ساحل نگاهم، بعد تو هنوز تو اشتباهم،چیه گ*ن*اهم؟

 ساحل ساحل، موج میریزه تو گلوی بغضم

 باید عوض شم، چقد شکستم چقد شکستم من شبیه تو

 دریا دریا، اشک توی ساحل نگاهم بعد تو هنوز تو اشتباهم چیه گ*ن*اهم

 ساحل ساحل،موج میریزه تو گلوی بغضم

 من شبیه تو باید عوض شم،چقد شکستم چقد شکستم

 تو خلوتم، تو خاطره هام، یه قایق شکسته چشمام

 نشد دل رفیق شدم دیگه با ساحل، دلم برام دیگه

 دم غروب و تنگه دلم،با خودمم می جنگه دلم تویی حس قشنگ دلم

 دریا دریا اشک توی ساحل نگاهم بعد تو هنوز تو اشتباهم چیه گ*ن*اهم

 ساحل ساحل، موج میریزه تو گلوی بغضم

 من شبیه تو باید عوض شم، چقد شکستم چقد شکستم

 باهم چیه گ*ن*اهمدریا دریا، اشک توی ساحل نگاهم بعد تو هنوز تو اشت

 ساحل ساحل، موج میریزه تو گلوی بغضم

 من شبیه تو باید عوض شم، چقد شکستم چقد شکستم

 (آهنگ دریا از پازل بند)

 .با تموم شدن آهنگش،صدای دست و سوت بلند

 .نیما:واوو...عالی بود

 .سارا:واقعا خیلی قشنگ بود

 .رها:شبمون کامل شد

 .آقای احدی،صدای زیبایی داریدپویان با لبخند گفت:تبریک میگم 
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 .آریان لبخند کجی زد:ممنون

 .و به من نگاه کرد...حس میکردم نفسم در نمیاد...قلبم تند تند میزد و بدنم داغ شده بود

 .سریع بلند شدم که نگاه آریان کشیده شد دنبالم

 ماهک:کجا میری نیک؟

 .بدونه اینکه برگردم گفتم:یکم قدم بزنم

 .ر نشو،میخوایم بخوابیمماهک:باشه ولی دو

 .چیزی نگفتم و به راهم ادامه دادم که صدای رها از دور به گوشم رسید

 .رها:وایی با این زوزه گرگها هم مگه میشه خوابید؟...من که ترسم گرفته

 .رفتم بین درختها اما نه خیلی جلو...چون هم تاریک بود هم می ترسیدم گم بشم

 .صداش یک لحظه گوش هام رو رها نمیکرد!...چرا اون آهنگ رو خوند!؟اما نیاز داشتم نفس تازه کنم..

 !این آهنگ ریتمش نسبتا تند و شاد بود اما آریان به حدی پر احساس و آروم خوندش که باعث شد الل بشم

 واقعا پشیمون بود؟...بعد از من هنوز تو اشتباهه؟...گ*ن*ا*هش چیه؟

 ش میدونست؟...یعنی بخاطر من اشک ریخته؟بغض گلوم رو گرفته بود...من رو حس قشنگ

 اگه اینطور می بود که من خوشبخت ترین زن روی زمین بودم...آخه مگه من از زندگی چی جز یه تکیه گاه میخواستم؟

قطره اشکی چکید روی گونه ام...ولی متاسفانه این غیر قابل باور بود...چون گ*ن*ا*ه آریان،رها کردنم بود...بی خبر 

 .درفتنش بو

 این کارش من رو خرد کرد...داغون کرد...و حاال میگفت اشتباه بوده و پشیمونه؟

 .آهی کشیدم و کالفه سرم رو تکون دادم...ولی خوب بلد بود که با کارهاش،حرفهاش و حتی آهنگ خوندنش دل منو بلرزونه

بم...و صد البته پر احساس...این از لبخند غم آلودی نشست روی لبم...چه صدای معرکه ای داشت و نمیدونستم...محکم و 

 .آریان احدی مغرور خیلی بعید بود

 .با صدای خش خشی به خودم اومدم...سرم رو دادم باال و اطرافم رو نگاه کردم

 .از پشت سر صدای بچه ها می اومد و از رو به رو،فقط انبوه سیاه دیده می شد

 ....قدمی به عقب برداشتم و چشمهام رو ریز کردمدوباره اون صدا بلند شد!...ترس همه وجودم رو گرفت.

 .با دقت جلوم رو نگاه کردم...چون حس میکردم صدا از رو به رومه

 !همونطور که با یه حالت محافظه کارانه نگاهم رو از درختها رد میکردم....یهو یه چیزی جلوی چشمهام برق زد

ون نقطه که....همه چیز برام روشن شد و تازه تونستم تشخیص بدم اول فکر کردم توهم زدم...با اخم چند لحظه زل زدم به ا

 !که چیه

 !..به وضوح حس کردم نفسم برید!...اَبروهام از ترس رفت باال و دهنم باز موند

 !..اون...اون برق ماله...ماله دوتا چشم بود..!و مطمئنا اون چشمها ماله یه آدم نبودن

پشت درخته کناریم پناه گرفتم که همزمان با این کار من،صدای پنجه هاش رو  آروم خودم رو دادم سمت راست و تقریبا
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 !..شنیدم که زدشون روی زمین و اومد جلو

 .ضربان قلبم روی هزار بود...از وحشت زیاد سرجام خشک شده بودم و نگاهش میکردم

 فهمیدم اون چه موجودیه...!؟اون چشمها در حالی که زل زده بودن به من،کامال از پشت بوته اومدن بیرون و من 

یه...یه گرگ!...یه گرگ پیر و گرسنه که با همه وجودم فهمیدم که داره با ولع نگاهم میکنه!...از صدایی که از خودش در 

 .می اورد فهمیدم

 .آب دهنم رو به زور قورت دادم و نامحسوس پنجه های دست و پاهام رو جمع کردم

نگاهه خیره و منتظرش تکون بخورم حمله میکنه بهم...خدایا ما که زیاد نرفتیم تو جنگل پس خدایا حاال چکار کنم؟...اگه زیر 

 این اینجا چکار میکنه؟

 ما با چه امنیتی اومدیم شب اینجا بمونیم؟...نکنه از اولش اینجا بوده؟...منتظر طعمه بودن نه؟

 !..شروع کنم به دویدن حس میکردم روح از تنم جدا شده...هر آن نزدیک بود بزنم زیر گریه و

خدایا...التماست میکنم نجاتم بده!...کسی نمیتونه االن کمکم کنه فقط تو هستی...این...این مرگ خوبی نیست!...طعمه یه گرگ 

 !شدن...ُمردن و باعث سیر شدن شکم یه گرگ!؟....وای نه...وای...آریان

رگ یکم سرشو داد پایین و دندونهاشو نشون داد صورتم از بغض جمع شد...یواش خودمو هول دادم طرف درخت که گ

 !..کرد«خرخر»و

آریان...آریان بیا!...لطفا بیا...توروخدا بیا...اینقدر حالم بد بود که ناخوداگاه داشتم صداش میکردم...مسلما نمیتونستم بگم 

 .ماهک بیا!...االن حس میکردم تنها کسم آریانه

 !راهه نجات،یهو صدای قهقه دخترا بلند شد!....نه لعنتی تو این در گیریه فکری و التماس برای یه

صدای بلند خنده باعث شد سر من و اون گرگه به سمتش کشیده بشه...اما من دوباره تند به گرگ نگاه کردم که از حمله اش 

 .غافلگیر نشم

گوش خراشی از ته دل ی کرد تو یه چشم بهم زدن هجوم اورد طرفم که جیغ «خرخر»با وحشت خودمو دادم عقب که یهو

 !..زدم و شروع کردم به دویدن

 .سریع پیچیدم سمت چپ و با تمام سرعتی که از خودم تو اون لحظه سراغ داشتم دویدم

 .پشت سر هم جیغ میکشیدم و می دویدم...به نفس نفس افتاده بودم

 !بلند بلند گریه کردم و گفتم:کمک!...کمـک

 .باهام فاصله داشت اما بازم با تمام سرعت دنبالم بودپشت سرم رو نگاه کردم...تقریبا 

 .هول کرده و ترسون داشتم نگاهش میکردم که یهو پام گیر کرد به یه شاخه تیز و بلنده یکی از درخت ها

  .سوزش شدیدی رو زیر زانوی راستم حس کردم و برای همین،با درد بلند جیغ زدم و محکم خوردم زمین

 .دادم و برگشتم عقب...گرگ رو دیدم که داشت با سرعت می اومد طرفمبا صدای بلند گریه سر 

 .با هق هق خودم رو روی زمین کشیدم عقب...هر لحظه فاصله امون داشت کم و کمتر می شد

 !یهو با همه توانم جیغ زدم:آریان
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 ...چیزی نمونده بود که گرگ با یورش خیمه بزنه روم که

 .و گرفت و غلتش داد روی زمینیهو یه نفر پرید روی گرگ...کمرش ر

با یه جیغ کوتاه به خودم اومدم...وای...وای...اون آریان بود...آریان بود که داشت در برابر تقالی پر قدرت گرگ مقاوت 

 !میکرد

 .گرگ تند تند خودش رو تکون میداد و با دهنش سعی میکرد آریان رو بگیره

 .به زور خودم رو دادم عقب و بلند شدم

 !و گریه گفتم:آ..آریان...وای خدا چکار کنم!؟...آریانبا ترس 

صورت آریان از فشار قرمز شده بود و سعی داشت گرگ رو کنترل کنه که یهو گرگ با پنجه هاش زد تخت سینه آریان و 

 .تونست یکم هولش بده

ریان با یه داد دستش رو با بهت جیغی کشیدم که متوجه ام شد...گرگ غرشی کرد و خواست حمله بیاره طرف من که یهو آ

 !..اورد جلو و مانع شد که ساعدش رفت تو دهن گرگ

 !صدای جیغم تو عربده ی پر از درد آریان گم شد:نه

 .آریان شروع کرد به تقال تا دستش رو در بیاره...دستهامو گذاشتم روی سرم....وای خدا

طر تو اومد وسط و خودش رو به خطر انداخت...یه کاری وای خدا حاال چکار کنم؟...یاال،یاال نیکی یه کاری کن...اون بخا

 .بکن

هول و ترسون اطرافم رو نگاه کردم تا یه چیزی پیدا کنم...که در آخر یکم اونور تر یه تکه چوب کلفت دیدم که افتاده بود 

 .روی زمین

 .بدون تعلل با پای دردناکم،لنگان لنگان دویدم طرفش و برش داشتم

 .حاال دیگه به کبودی میزد...دستش هنوز اسیر دندونهای تیز گرگ بود چرخیدم طرف آریان که

 .سریع رفتم باالی سرش و پشت سر گرگ موندم...گرگ با همه توانش سعی داشت طعمه اش رو تکه تکه کنه

 !..دیگه معطل نکردم...دستهام رو بردم باال و با همه قدرتم چوب رو کوبوندم تو کمرش

ی کرد که آریان از فرصت استفاده کرد و سریع گردن گرگ رو با دستهاش گرفت و محکم گرگ از درد زوزه ی خفیف

 !..پیچوند

 .از صدای استخوان هاش بدنم سست شد!...با بهت به صحنه وحشتناک رو به روم نگاه میکردم

 !ُم....ُمرد...گرگه...ُمرد

 .فس سعی کرد بشینهآریان با درد گرگ از روی خودش هول داد و پرت کرد کنارش...با نفس ن

 .ناخوداگاه زانوهام شل شد و نشستم کنارش...وای خدایا این دیگه چی بود؟...بدنم از ترس اتفاق چند لحظه پیش میلرزید

 آریان:نیکیتا...خوبی؟

 .با اشکهای جمع شده تو چشمهام به دستش و پیرهن خونیش نگاه کردم

 ......باور کنم؟...یعنی بخاطر منباور کنم!؟...این قهرمان بازی رو،این فدا کاری رو
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 آریان چونه ام رو گرفت:نیکیتا عزیزم...ببینم صدمه دیدی؟..جاییت درد میکنه؟

 !..با بغض زمزمه کردم:دستت

 .آریان چند لحظه به چشمهام نگاه کرد و بعد عصبی گفت:اون اصال مهم نیست

 دستشو رو بدنم حرکت داد:تو خوبی؟

 !بلند گفتم:آیی درد یهو دستش خورد به پام که از

 .و دستمو گذاشتم روش...خیلی سوز میزد...با این کارم نگاه آریان کشیده شد پایین

 بهت زده گفت:نیکیتا...پات!...پس چرا نمیگی؟

 !..سریع شلوارم رو که خودش یکم پاره شده بود رو کشید که کامل ساق پام افتاد بیرون که با دیدنش وحشت کردم

 .زیر زانو تا نزدیکیه مچم رو بریده بود...منتهی از جلو...صداش رو زمزمه وار شنیدماون شاخه تیز از 

 !..آریان:خدا

 .با بغض نگاهش کردم که به زور گفت:این...بریدگی عمیقه...باید بریم...باید بریم بیمارستان

 ...با اشک گفتم:آریان

 رسید:آریان...نیکی...کجایید؟؟هنوز حرفم رو نزده بودم که صدای بچه ها از دور به گوشم 

 .آریان بلند گفت:نیما...اینجاییم...بیایید اینور

 .از روی زمین بلند شد...دستش رو انداخت دور کمرم و زانوهام که همین لحظه بچه مقابلمون ظاهر شدن

 نیما:بچه ها چی شده؟...این خون چیه...؟

 رها:نیکی چش شده؟

 .ود درد دارهچهره آریان درهم شده بود...معلوم ب

 ..تا بلندم کرد گفتم:آریان نکن...دستت

 .آریان بی توجه به حرفم راه افتاد و گفت:پیمان در ماشین رو باز کن،زود باش

 .پیمان سرشو تکون داد و دوید و رفت

 .آریان هم با همه سرعتش تو اون حال دنبالش رفت...حالم بد بود...سرم گیج میرفت...صداها از دور بهم میرسید

 ماهک:آقا آریان چی شده؟...چیزی بهش حمله کرده؟

 سارا:وای خدایا اون صدای جیغ...؟

 .آریان:االن وقت توضیح نیست...باید ببرمش بیمارستان

 .آریان نشوندم روی صندلی عقب و درو کوبید

 آریان:سوئیچ؟

 .نیما:آروم باش آریان...دستت داره خون میاد

 .جنبآریان غرید:گفتم سوئیچو بده نیما،ب

 ...نیما:تند نرو آریان...تو خودت حالت خوب نیست...االن باهم
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 .یهو آریان داد زد:نیما مگه نمیبینی داره از حال میره!؟...کلی خون ازش رفته!...بدش من

 .نیما:باشه باشه...اصال خودم میبرمتون

 .ماهک:آره آره...ماهم میایم

اومدم...احساس سرما میکردم و بدنم میلرزید...حدس میزدم رنگمم  نمیدونم چقدر گذشت که با تکون های ماشین به خودم

 .پریده

حس کردم دستی نشست روی گونه ام...به سختی پلکهای سنگینم رو باز کردم که با صورت عرق کرده و چشمهای نگران 

 .آریان مواجه شدم

 آریان:خوبی عزیزم؟

 .روی صورتم بود...چقدر دربرابر تن یخ زده ی من گرم بود صداش آروم بود...بی اراده نگاهم رو سر دادم روی دستش که

نمیدونم چی شد که یهو گردنم شل شد و پیشونیم نشست رو شونه اش...و بعد از اون با ب*و*سه ای که روی سرم نشست 

 !...چشمهام رفت روی هم

 .آریان:تحمل کن عزیزم...االن میرسیم

 ....یه حس آشنا و نفسهام کش دار شدناز زمزمه اش کنار گوشم حس عجیبی بهم دست داد

 .آریان:تند تر برو نیما،داره ازش خون میره و رنگ به رو نداره...عجله کن

 .نیما:باشه باشه هولم نکن...چیزی نمونده

 .چشمهام رو باز کردم،نگاهم افتاد به پام...کف ماشین غرق خون بود

 .هوشی سرم افتاد روی پای آریانبا دیدن اون صحنه حالت تهوع بهم دست داد و به حالت بی

 .تو خواب و بیداری بودم که حس کردم ماشین ایستاد...در سمت من باز شد و دوباره تو یه آغوش گرم و مردونه فرو رفتم

 .چند دقیقه بعد روی یه تخت فرود اومدم...صدای نگران و گریه آلود بچه ها تو گوشم پیچید

 ماهک:وای خدا چرا اینطور شد؟

 ا آریان چی شد یهو؟سارا:آق

 .آریان با من من گفت:من...نمیدونم...فقط با صدای جیغش متوجه اش شدم

 ...نرگس:موندن تو جنگل کار اشتباهی بود...اگه

 .پیمان:هی بچه ها دکتر اومد

 .به زور چشمهام رو باز کردم...روی تخت بودم و همه دورم رو گرفته بودن

 .هاله ای از یه مرد سفید پوش رو دیدم

 دکتر:سالم چی شده؟...مشکل چیه؟

 .آریان هول هولکی توضیح کوتاهی داد و دکتر معاینه کرد

 .دکتر:بریدگیش عمیقه،به بخیه نیاز داره

 .به پام دست زد که با وجود بی جونیم دادم بلند شد و زدم زیر گریه
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 .ن اینکه اذیت بشه کارتو بکنیهو آریان مچ دکتر رو گرفت:چی کار میکنی!؟...مگه نمیبینی درد داره!؟...بدو

 ...دکتر هول خندید:آخه چطور

 !آریان غرید:همین که گفتم...مسکن بزن...بی حس کن هرکاری که الزمه،فقط درد نکشه...یاال

دکتر دیگه ادامه اش نداد...چند دقیقه بعد حس کردم یه سرم بهم وصل کردن...چون حال نداشتم چشمهام رو بسته بودم...دلم 

 .بخوابم میخواست

با فرو رفتن یه سوزن تو پام اخمم رفت تو هم...بچه ها تند تند راجع به حالم از دکتر می پرسیدن که فهمیدم دکتر داره بخیه 

 .میزنه

 ...دیگه داشت خوابم می برد که

 .دکتر:نذارید بخوابه...ایشون خون زیادی از دست داده ممکنه براشون خطرناک باشه

 .اون به استراحت نیاز دارهآریان خشن گفت:چرا؟...

 .شی برندکتر:البته اما اول باید از فشار و حالشون مطمئن بشیم...این االن خواب نیست ممکنه خدای نکرده به بیهو

  ...یهو یه دست نشست روی سرم و یه صدا غرید:ساکت شو!...تو نمیذاری وگرنه

 .نیما:هی هی هی...آریان آروم پسر...نیکی چیزیش نمیشه

 .:بمیرم براش...رنگش شده مثل گچرها

 .ماهک با بغض:از وقتی نویان رو به دنیا اورده خیلی ضعیف شده

 دکتر:ایشون زایمان هم داشتن!؟

 ماهک:بله چطور مگه؟

دکتر:خب باید به حال االنشون حق بدیم...بعضی از خانوم ها بعد از بارداری و زایمان نیروشون کم میشه با یه خون ریزی 

 .حال میرنکوچیک از 

 !آریان با حرص غرید:کافیه...االن فقط بگو حالش خوبه همین

 .دکتر:اجازه بدین پرستار فشارشون رو بگیره...شما خودتون هم بفرمایید اتاق کناری،دستتون باید معاینه بشه

 .آریام:من جایی نمیرم...پیش نیکیتا میمونم

 .نیما:لج بازی نکن آریان،دخترا پیشش هستن

 .تند تاییدش کردن و من بین تقالی بچه ها برای راضی کردن آریان،به عالم بی خبری فرو رفتمدخترا تند 

 .آروم چشمهام رو باز کردم که نور تند افتاب به صورتم تابید و باعث شد اخم کنم

ه یاد آور چند لحظه چشمهام رو بستم تا نور برام عادی بشه...وقتی چشم باز کردم یه پنجره دیدم و دیوارهای سفید ک

 .بیمارستان بودن

 !پویان:ماهک خانوم،بیدار شد

 ؟گیج نگاهم رو دادم پایین...پویان رو دیدم که هول از جاش بلند شده بود...اینجا چکار میکرد

 ماهک:به به زیبای خفته...یه دو سه ساعتی رو خوابیدی ها..بهتری؟
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 .آروم برگشتم عقب و نگاهش کردم

 .آروم گفتم:خوبم

 .لی نگرانمون کردین نیکی خانومپویان:خی

 .لبخند کمرنگی بهش زدم:ببخشید

 .ماهک:اوووف دختره ی پررو...کلی هم منتظرتم موندیم..خسته شدم دیگه اه..برم پرستار رو خبر کنم بلکه مرخصت کنن

 .پویان خندید و گفت:شما پیشش باشید من میرم

 جاست؟...حالش خوبه؟تندی از اتاق خارج شد...افتادم به یاد آریان...اون ک

 رو به ماهک با صدای گرفته گفتم:ماهک...آریان..حالش خوبه؟

 .ماهک خندید:خوبه..رفته آزمایشگاه...چند ساعته ٍخفتٍش کردن نمیذارن بیاد بیرون از اتاق

 با نگرانی زل زدم تو صورتش:چرا؟

.دکتر گفت باید مطمئن بشن که یه وقت ماهک خنده اش رو خورد گفت:برای دستش...آخه اون گرگ دستش رو گاز گرفت..

 ...بیماری نداشته باشه و

 ...قلبم از تپش ایستاد!...وای چی داشت میگفت!؟...خدای من چرا به این فکر نکردم!؟...اگه اون گرگه هاری داشت باشه یا

 .با یه آه دستم رو گذاشتم روی سرم و قطره اشکی از گوشه چشمم چکید...خدایا چیزیش نشه...لطفا

 .در اتاق باز شد و این بار پویان با یه پرستار داخل شد...فشارم رو گرفت و سرم رو در اورد

 .چند تا توصیه کرد که باید تقویت بشم و این حرفها...مرخصم کرد و رفت

 .با کمک ماهک لباسهامو عوض کردم...پام رو بانداژ کرده بودن و دیگه درد آنچنانی نداشت

بشینم ولی قبول نکردم و لنگان لنگان با کمک ماهک از اتاق رفتیم بیرون که دم در نیما رسید  یه ویلچر هم اوردن که

 .بهمون

 .نیما:وای سالم سالم...خوبی نیکی؟...گفتن مرخص شدی

 .سرمو تکون دادم

 ماهک:آره بابا کجا بودی تو؟

 .نیما:شرمنده دیر کردم..پیش آریان بودم..یکم کار داشت

 .تند اومد باالبا شنیدن اسمش،سرم 

 .ماهک:خیلی خب بریم دیگه

 گفتم:نمیاد؟

 نیما:کی؟

 نگاهش کردم:آ..آریان...اون نمیاد؟

 .نیما:خب راستش نه...گفتن تا آماده شدن جواب ازمایش هاش باید بمونه...االنم بردنش توی یه اتاق استریل

 با بغض گفتم:چرا؟..یعنی حالش بده؟
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 .داره از تو می پرسه اما نمیذارن بیاد...برای اطمینان نگهش داشتننیما:نه نه...اتفاقا بیداره و هی 

 .دیگه چیزی نگفتم...سرمو انداختم پایین و بغضم رو قورت دادم و با کمک ماهک از بیمارستان خارج شدیم

***  

 .پالستیک رو پیچوندم دور بانداژ پام و ایستادم زیر دوش

 .رم خسته بود...خیلی هم خسته بودآب یخ باعث شد نفسم تو سینه حبس بشه....فک

صبح بود که برگشتیم ویال و دخترا ریختن سرم...به اصرارشون دوباره چند ساعتی خوابیدم و وقتی بیدار شدم  4:20ساعت 

 !..دیدم دارن جگر میزنن به سیخ

 .ستم برن استراحتن کننناهار رو به بهونه جون گرفتن،جگر کباب به خوردم دادن و کلی بهم رسیدن که بعد من ازشون خوا

آخه هم تفریحشون رو خراب کردم هم خسته اشون کردم...بیچاره ها خیلی سعی داشت فضا رو شاد کنن تا من از بی حالی 

 .در بیام اما دست خودم نبود

 .ظهر بود و آریان هنوز از بیمارستان برنگشته بود 2:40دلشوره داشتم...االن ساعت 

 .ه باشه،دل تو دلم نبود...میترسیدم چیزیش بشه یا مشکلی براش پیش بیادانگار که همه چیز یادم رفت

از زبونم نمی افتاد...آریان هرچی که بود،شوهرم بود...به طرز احمقانه ای هنوز «خدایا خودت مراقبش باش»تمام مدت

 .دوستش داشتم و نگرانش بودم

 .خدایا خودت بهمون رحم کن

 .و شستماشکهام رو پاک کردم و سریع بدنم ر

 .حوله سفید و بلندم رو پیچوندم دور خودم و از حمام رفتم بیرون

 .نگاهی به پام انداختم...پانسمانش باید عوض می شد....هوف مشکالت خودشون کَمن،اینم اضافه شده

 .جلوی آینه ایستادم همونطور که با حوله کوچیکی موهام رو خشک میکردم،به خودم نگاه کردم

 .بود و چندتا خراش کوچیک هم افتاده بود روی گونه هام و زیر چشمم...حتما بخاطر اینه که خوردم زمینرنگم هنوز پریده 

 .یهو تصویر پرش گرگ روم جلو چشمهام جون گرفت و موهای تنم سیخ شد!...حتی فکرشم وحشتناک بود

 .اینکه شب،توی جنگل تاریک یه گرگ بهت حمله کنه واقعا ترسناک بود

 .بیرون...حلقم خشک شده بود...موهام رو بردم باال و پیچوندم و با یه گیر سیاه نگهشون داشتمنفسم رو دادم 

 .با همون حوله راه افتادم برم آشپزخونه تا یه لیوان آب بخورم...چون همه خواب بودن مشکلی نبود

پیراهن شلوار مشکی بود هنوز تنش  در اتاق رو باز کردم و سرم رو دادم باال که آریان رو دیدم!...لباسهای دیروزش که یه

 .بود

داشت میرفت طبقه باال که با باز شدن در اتاقم متوجه ام شد...سرش رو چرخوند طرفم...من خیره شده بودم به چشمهاش اما 

 ...اون

 .نگاهش از انگشتهای پام شروع شد و آروم آروم اومد باال و در آخر...قفله چشمهام شد

دادم...باالخره اومد...چقدر منتظرش بودم و حاال که سر پا رو به روم ایستاده بود،با دیدنش قلبم  به سختی آب دهنم رو قورت
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 .تند تند میزد

 !..آریان کامل چرخید سمت من و قدمی برداشت طرفم که من ناخوداگاه رفتم عقب

 .هردمون تو اتاق بودیم آریان محو تو صورتم با سه قدم خودشو بهم رسوند و من بازهم خودم رو دادم عقب و حاال

انگار در سکوت منو هدایت میکرد...نفس بریده چسبیدم به دیوار و آریان با فاصله ی خیلی کمی ایستاد جلوم و با دست چپش 

 !درو هول داد که تق...بسته شد

 آریان:حالت خوبه خانوم؟

 .نمیدونم چرا اما بغضم گرفته بود...هیچی نگفتم...سرم رو انداختم پایین

 یان:خیلی نگرانت شدم...منو ترسوندی...و تو تنها کسی هستی که میتونی اینکارو بکنی،میدونستی؟آر

چونه ام از بغض لرزید...آریان انگشتش رو گذاشت زیر چونه ام و آروم سرم رو داد باال...که این حرکتش همزمان شد با 

 !فرو ریختن یه قطره اشک از چشمم

 .آریان:نگام کن نیکیتا

رو دادم باال و خیره شدم تو چشمهای مشکیه درشت و نافذش...دستهاش رو اورد باال و از دو طرفم گذاشت روی نگاهم 

 .دیوار

 آریان:چرا دریاهات طوفانی شده خانومه من؟

 خیره ی چشمهاش زمزمه کردم:دستت..خوبه؟

 .لبخند آرومی زد:خوبه

 میکنه؟ گفتم:درد

 ..آریان:نه

 چی شد؟دوباره گفتم:جواب آزمایشا 

 .نگاهم کرد...خیره و عمیق

 آریان:تو واقعا داری راجع به حالم می پرسی؟..برات مهمه؟

 .نمیدونم چی شد که بغضم بی صدا شکست!..اشکهام روونه شد روی گونه هام که آریان با حض به صورتم دست کشید

 آریان:نگران شدی؟...باور کنم که نیکیتای من نگرانم شده؟

 ونی...بعد از تو کسی اجازه نداره به این اسم صدام کنه؟با حرارت گفتم:مید

 !..آریان چند لحظه نگاهم کرد و بعد...با حس و حال عجیبی عمیق گونه ام رو بویید و ب*و*سید

 .آریان:آره،میدونم...چون فقط من حق دارم اسم زیبای زنم رو صدا بزنم نه هیچکس دیگه

 ..بینیم انگشتش رو کشید روی اَبروم و بعد تیغه ی

 .آریان:میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود...حتی برای اسمت

 .سعی کردم گریه ام رو خفه کنم که این کارم باعث میشد بدنم بلرزه...آره میلرزیدم...از غم..غصه...عشق...هیجان...دلتنگی

پایین و ل*ب*هاش نشست تو آریان گرفته نگاهم کرد و بعد فقط حس کردم به بدنم برق وصل کردن!...آریان سرش رفت 
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 !گودی گردنم

  !..نفس تو سینه ام گره خورد و چشمه اشکم جوشید

آریان کف دستش رو گذاشت روی سر شونه ل*خ*ت*م و ل*ب*هاش رو کشید روی استخوان ترقوه ام و ریز 

 !..ب*و*سید...نفس بریده سرم رو چرخوندم سمت چپ و لبم رو گزیدم

 ..س گرمای تنش سست شده بودم...ضربان قلبم رفته بود باال و داشت دیوونه ام میکرداز دلتنگی و نزدیکی بهش و ح

 .دستم رو بردم باال و گذاشتم روی سینه اش که به خودش اومد....نفس سنگین و بلندی کشید و سرش رو اورد باال

ه ی بی وفام حاال چسبیده بود بهم آب دهنم رو قورت دادم و نگاهش کردم...باورم نمی شد که اینجاست...این مرد خارج رفت

 .و تو حصار دستهاش حبسم کرده بود

 .آریان:باورم نمیشه

 .با صداش از فکر در اومدم...انگشتش رو کشید روی رد اشکم

 .آریان:باورم نمیشه که خودم با دستهای خودم بهشتم رو تبدیل به جهنم کردم...اونم با یه اشتباه که عمدی هم نبود

 .م...منظورش چی بود؟...آریان سرش رو اورد جلو و پیشونیم رو ب*و*سید که با اون حال غرق لذت شدمگنگ نگاهش کرد

 .آریان:من همه چی داشتم

 ...چشم چپم رو ب*و*سید:یه زن فوق العاده

 ..چشم راستم رو ب*و*سید:یه بچه خوشگل و سالم

 .فتمشنوک بینیم رو ب*و*سید:یه زندگی آروم و کامل که خودم از خودم گر

 .سرم رو تکیه دادم به دیوار و با اخم کمرنگی که حرفهاش رو تایبد میکرد نگاهش کردم

 .اگه واقعا اینطور فکر میکرد باید بدونه که واقعا تقصیر خودش بوده

 شمن همیشه سعی کردم براش بهترین باشم...کامل ترین باشم...یه َهم سر!...یه یاور و تکیه گاه که تو هر لحظه ای کنار

 ....باشم...چه خوشی چه بدی...ولی

 .با حرکت دستهاش به خودم اومدم...بازوم رو گرفت...نمیدونم چرا مقاومتی نمیکردم...خیلی آروم تو ب*غ*لش ایستاده بودم

 !همیشه میگفت:منو دست کم نگیر،من کسی ام که نیکیتا رو...یه دریای وحشی رو رام کردم

ب کردم،نابود کردم هرچیزی رو که با دستهای خودم ساخته بودم...میدونم قلب کوچیک آریان زل زد تو صورتم:میدونم خرا

و پاکت رو شکوندم...میدونم با اینکارم باورت نسبت بهم عوض شده...میدونم منو داخل زندگیت نمیدونی و منو الیق پدری 

 .هم بدهکردن برای بچه ات نمیدونی اما...به قلب مهربونت بگو منو ببخشه و یه فرصت ب

 .دستهاش رو سر داد پایین و خم شد تو صورتم

آریان:من زندگیمو میخوام نیکیتا...زنمو...بچمو...میخوام همه چیز رو پس بگیرم...تو رو...نیکیتای خودم رو...قلب 

 .تو...پسرم رو

 ...دستش رو قفل دستم کرد و زیر گوشم زمزمه سر داد

 .آریان:کمکم کن زندگیم رو پس بگیرم
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 ....درست مثل یه نسیم خوشاید از کنارم رد شد...با صدای بسته شدن در به خودم اومدمو بعد

 با بهت به رو به روم خیره شده بودم...من واقعا زنده بودم!؟...واقعا این چیزا رو شنیدم!؟

میخواست!؟...میخواست که یهو بغضم شکست و با زانو افتادم روی زمین...خدایا چی داره سرم میاد...اون...هنوز منو 

 برگردم!؟

 .چرا این کارو میکرد!؟...نکنه اینم بازیشه؟...بخدا که من طاقتش رو ندارم

خدا لعنت کنه قلب زبون نفهمم رو...من یه بار ازش زخم خوردم ولی هنوزم با سادگیه تموم دوستش داشتم...اما به خداوندیه 

 .خدا دیگه تحمل یه ضربه دیگه رو نداشتم

 .هق هق پر از غمم،لبخندی نشست روی لبم...لبخندی از مرور حرفهاشبین 

 .اگه راست بگه و واقعا دلش با من باشه...آخ خدایا چی می شد اگه اینطور باهام بازی نمیکرد

 "!...چه مردانه با احساسم بازی میکنی!...ذهنم را فتح میکنی و شاه قلبم می شوی"

بعد از  5:10و چند بار بین گریه خندیدم...ولی وقتی به خودم اومدم که عقربه ها ساعت  نمیدونم چقدر پای دیوار نشسته بودم

 .ظهر رو نشون میداد

 !بلند شدم و اشکهام رو پاک کردم...جلوی اینه ایستادم و به صورتم نگاه کردم...سرخه سرخ بود

ده شد به شونه هام..از یاد آوریه ب*و*سه هاش به خودم خندیدم و موهام رو باز کردم که افتادن روی شونه هام...نگاهم کشی

 !..داغ کردم

 .سریع سرمو تکون دادم تا افکارم رو پس بزنم...لباس پوشیدم و رفتم بیرون

 .از تو جعبه کمک های اولیه پانسمان جدید برداشتم و همونجا مشغول تعویضش شدم

 .رها خمیازه کشان اومد تو آشپزخونه

 کنی؟رها:عه اینجایی...چیکار می

 خندیدم:معلوم نیست؟

 .رها:چرا چرا...بذار کمکت کنم

 .یکم که گذشت بچه ها هم کم کم بلند شدن و چای َدم کردیم و یه عصرونه کامل خوردیم...پا به پای دخترا میگفتم و میخندیدم

 !ماهک:جریانت چیه نیک خانوم؟...بد شنگولیا

یگفت...و من بازهم ساده لوحانه از اتفاق چند ساعت پیش راضی و ل*ب*هام به لبخند محو ولی شیرینی کش اومد...راست م

 !..خوشحال بودم

 گفتم:ناراضی؟

 !ماهک با لودگی گفت:کی؟ من؟نه!...خوشحالیه تو؟...نه

یهو نرگس دستهاشو کوبید به هم:الهی شکرت که حالش خوبه،این از معجزات خداس!...ولی خب حاال که شنگوله بیاید بریم 

 .خرید

 !یغی کشید:ای ول!...ناجور موافقمسارا ج
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 !پیمان:آروم تر جغجغه کر شدم

 ...همه خندیدیم

 .رها:منم موافقم...باید یه خرید کامل انجام بدم

 ماهک:پس تسویب شد...حله نیک؟

 .با خباثت گفتم:نه...این یه مورد رو متاسفم

 رها:عه وااا...چرا؟

 .برید اَبرومو دادم باال:پام اجازه نمیده...شما خودتون

دخترا نا امید پوفی کشیدن که همین لحظه نیما وارد ویال شد...آریان که برای استراحت رفته بود باال...پویان هم...خبر 

 .نداشتم

 نیما:چی شده پنچر شدین خانوما؟

 .دخترا جریان رو گفتن که نیما گفت:اشکال نداره،این یه بارو بگذرین،بذارید استراحت کنه..خودم میبرمتون

 .هک:ای ول شوهر جونه با معرفته خودم...عشقی توما

 .و ب*و*سی براش فرستاد که همه امون بلند بهش خندیدیم

 .دخترا بلند شدن و رفتن تا اماده بشن...منم از آویز َدم در مانتو و شالی برداشتم و رفتم تو حیاط

 .شون رفتمبعد از نیم ساعت برو بیای دخترا،باالخره آماده شدن...برای بدرقه دنبال

 .سوار ماشین نیما شدن و راه افتادن...از دید رس که خارج شدن،در ویال رو گذاشتم روی هم و راه افتادم طرف ساحل

فاصله ی زیادی نبود...تو اون محوطه هم خلوت بود...دریا آروم میر*ق*صید و نور خورشید با نیروی کمتری خودش رو 

 .به نمایش گذاشته بود

 .صخره کوتاهی که سمت چپم قرار داشت رفتم و روش نشستم قدم زنان به طرفه

 .حال خوبی بود...تو اون لحظه حس خوبی بود...خیلی عجیب احساس آرامش میکردم...بخاطر صدای دریا و سکوتش

و زندگی مثل دریا میموند...گاهی طوفی و پر دردسر...گاهی هم آروم و راکد...که معموال اول همه چیز آرومه ولی بعد یه

 .طوفان به پا میشه

درست مثل زندگیه من...هرچند که االن نمیدونستم تو چه مرحله ای هستم...شاید این یه سکوت زود گذر باشه اما دوستش 

 .داشتم

 .حداقل االن داشت آرومم میکرد...کاش خدا هم بهم لبخند بزنه و تخفیفی بده تا بتونم بین این درگیری ها نفس بکشم

اله نشم...یه ترسی تو وجودم بود...نه برای خودم...بلکه برای نویان...آرزو داشتم زیر سایه پدر بزرگ تا بین مشکالت مچ

 .بشه و کمبودی حس نکنه

 .اشکال نداشت اگه خودم یه عمر با عشق بی وفام بجنگم اما نویان...کاش برای نویان بتونه پدری کنه...جبران کنه

 .ه بخوام چه نخوام،آریان پدر بچمه...باید واقعیت رو می پذیرفتمدیگه قصد نداشتم ازش جداش کنم...من چ

 پویان:صحنه زیباییه نه؟
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 .با شنیدن صداش یک دفعه از جا پریدم و هول زده نگاهش کردم...نفسهام یهو تند شده بود

 پویان:ببخشید ترسوندمت؟

 .نداشتم نفس عمیقی کشیدم و برگشتم به حالت قبلیم:نه فقط یهویی بود...انتظارش رو

 .پویان:پیش یکی از دوستام بودم،شمال زندگی میکنه...تازه رسیدم که دیدم یه خانوم زیبا ولی غمگین زل زده به دریا

 .لبخند کجی نشست روی لبم...چه لقبی

 پویان:تو فکر چی بودی که اینطور بهش خیره شدی؟

 .آهی کشیدم و زمزمه کردم:هیچی و همه چی

 .داشتم غرق دریا میشدم که حرفهاش توجه ام رو جلب کردچند لحظه سکوت...دوباره 

پویان:اولین باری که دیدمت،اون شب کنار جاده...سرت رو گذاشته بودی روی فرمون...با دیدنت تو اون حال تعجب 

 .کردم...یه زن تنها اون موقع شب

 .اومدم جلو تا بگم خطرناکه اونجا موندنت،که با دیدن صورت خیست ماتم برد

ینکه غریبه بودی ولی با تمام وجودم خستگی و غصه رو تو چشمهات خوندم...اون شب رفتی،ولی از ذهن من با ا

 .نه...تصویر صورتت یک لحظه از جلوی چشمهام کنار نمیرفت

غریبه بودی اما ماندگار..من گمت کرده بودم..حتی احتمال دیدن دوباره ات رو هم نمیدادم اما...تو عروسی نیما غافلگیر 

 .شدم

با دیدنت که این بار کاملتر و واضح تر بود قلبم شاد شد و امیدوار شدم...تمام مدت زیر چشمی نگاهت میکردم و در آخر هم 

 .طاقت نیووردم و بهت پیشنهاد ر*ق*ص دادم

ت های سرکوف اصال فکر نمیکردم ازدواج کرده باشی چه برسه به داشتن یه بچه...با این خیال نزدیکت شدم اما با دیدن اخم و

 .آریان یه شوک دیگه بهم وارد شد

وقتی ازت پرسیدم آریان شوهرته،تو با بی میلی جواب سر باال دادی مطمئن شدم اما فهمیدم که میونه اتون باهم خوب 

 .نیست...از رفتارت باهاش مشخص بود،و این باعث شد که نا امید نشم

از چی؟...به حرفهاش شک کرده بودم...مثل نگاهاش..اما دوست نداشتم  ساکت شد...با اخم کمرنگی نگاهش میکردم...نا امید

 .فکر کنم که حرفهاش حقیقت داره

 .پویان آروم چرخید طرفم و مقابلم ایستاد که باعث شد یکم سایه بیوفته روم

 .من نشسته بودم روی صخره و اون جلوم،دستهاش رو زده بود به صخره و خیره ی چشمهام بود

م دارم چکار میکنم..تو چه مرحله ای ام..درست چیه،غلط چیه...دلمم بهم اجازه نمیده تا تصمیم درست رو پویان:نمیدون

بگیرم..همین دلم منو کشونده اینجا...مجبورم کرد زنگ بزنم به نیما و قرار سفر بذارم که بعدش اون از طرف خودش و 

 .منو ترسوندیزنش به شماها بگه که تو هم الحق که با گفتنه "نمیام" خوب 

 .مکث کرد:کار من بود نیکی...این سفر خواسته ی من بود که اگر نیما خبرم نمیکرد که اومدی از دستش میدادم

 .چند لحظه ساکت شد و بعد محزون ادامه داد:اومدی...با شوهرتم اومدی
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رم،فقط لت تو زندگیتون رو هم ندانگاهم کرد:ببین نیکی من نمیدونم چی بینتون گذشته که تو اینقدر ازش دلگیری...قصد دخا

 میخوام تو بهم بگی این تصمیمی که دارم،فکری که دارم درسته...یانه؟

 با بهت به صورتش نگاه میکردم...یعنی چی؟...منظورش چیه؟...چی از من میخواد؟

 با تردید گفتم:تو...چی...؟

فقط...میخوام بدونم شانسی دارم یا نه؟...هرچی که پویان تند گفت:خواهش میکنم فکر بدی راجع بهم نکن...قصد بدی ندارم،

 .بگی قبوله...جواب من هم به تصمیم تو بستگی داره...مخالفتی نمیکنم،قول میدم

لبخند تلخی زد:شاید درست نباشه...تو متاهلی اما...من قبل از فهمیدن این موضوع...دل باختم...بهت!...حاال تو بگو،میتونم 

 اشته باشم؟امیدی به زندگی با تو د

 از حرفهاش خشکم زده بود!...باورم نمی شد که همچین حرفهایی رو از اون شنیدم...یعنی واقعا از من خوشش می اومد؟

 .از کی؟...آخه چطور؟...من فقط به چشم دوست پسرخاله ام میدیدمش ولی اون...آه خدا

اینکه من به قل خودش متاهلم و نباید این حرفو بهم حاال چکار کنم؟...چی بهش بگم؟....پویان پسر خوب و مودبی بود...با 

 ...میزد....از نظر خودم من که یه زندگی مشترک نداشتم ولی پویان

حرف دلش رو صادقانه و محترمانه بهم گفت...اما من...من حس خاصی بهش نداشتم!...ما به درد هم نمیخوردیم...من یه بچه 

 ...می شدم ولی پویان دارم و حتی شاید یه مدت بعد یه زن مطلقه

یه پسر مجرد و کامل بود...خیلی شانس ها داشت برای زندگیش...نه...نباید بذارم کور کورانه حرف دلش رو که ممکنه یه 

 .حس زود گذر باشه باور کنه

 آروم بشم وبا اخمی از کالفگی چشمهام رو بستم و سرم رو دادم پایین تا به خودم مسلط بشم...چند لحظه همونطور موندم تا 

 .بعد...سرم رو دادم باال

به صورت نگران ولی امیدوارش نگاه کردم و آروم گفتم:از صداقت و احترام کالمتون ممنونم آقای پویان...من شما رو 

 ...نمیشناسم،در واقع هیچی ازتون نمیدونم اما...باید بگم که این حس...درست نیست...یعنی

 ...مطمئنم،قول میدم خوشبختت کنم...البته اگه بخوای پویان:چرا درست نیست؟...من به خودم

 .یهو ساکت شد و با شک نگاهم کرد...لبم رو گزیدم

 پویان:ببینم تو....هنوز آریان رو میخوای؟...برای همین اینا رو میگی؟

 .با ناراحتی نگاهش کردم...متاسفم که اینقدر بدم...شاید تو درست بگی ولی این فقط بخاطر خودته

 .ای آرومی گفتم:تو...نباید منو...دوست داشته باشی!...لطفابا صد

 !آریان:که دوستت داره ها؟...حرفای جدید میشنوم

 .با شنیدن صداش چشمهام گرد شد...سریع از جام بلند شدم و برگشتم عقب

 .آریان با یه اخم غلیظ نگاهمون میکرد...فکش قفل شده بود و دستهاش از عصبانیت مشت

 هردوشون نگاه کردم...وای خدایا....خودت کمک کن...حاال چی میشه!؟با ترس به 

 !..آریان با آرامشی قبل از طوفان جلو اومد و با حالت خاص و ترسناکش یقه پویان رو گرفت
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 آریان:پس زمونه اینقدر عوض شده!...بی غیرتی تا این حد!؟

 .یقه پویان رو کشید طرف خودش که سر پویان رفت جلو

 هاشو ریز کرد:تو به زن من ابراز عالقه کردی؟آریان چشم

 داد زد:آره!؟

 ..وای نه...نباید میذاشتم بحثشون بشه...هول کرده رفتم جلو دستم رو گذاشتم رو سینه ی آریان و سعی کردم بدمش عقب

 ..با ترس گفتم:نکن آریان..شر درست نکن..اون چیزی نگفت فقط

 یلی راحت بهت پیشنهاد میده و تو میگی چیزی نگفت؟؟؟وسط حرفم داد زد:شر درست نکنم؟...اون خ

 .پویان مچ های آریان رو گرفت و داد پایین:آروم باشین لطفا

 آریان فریاو زد:چی چیو آروم باشم!؟...تو میفهمی چیکار کردی؟

 .پویان:من...شرمنده ام...حق نداشتم

 .شتم...با اجازهنگاهم کرد:جوابم رو هم گرفتم...عذر میخوام...گفتم که قصدی ندا

 .سرش رو انداخت پایین و با سرعت ازمون دور شد...با نگاهم دنبالش کردم

 .دلم براش سوخت...واقعا که...بیشتر از اینم ازش انتظار نمیره...فقط بلده آبرو ریزی کنه

ال ببری...مگه اون چی گفت؟...اصبا خشم به آریان نگاه کردم:چه خبرته؟...این کارا چیه؟...فقط بلدی با داد و بیداد کاراتو پیش 

 !..گذاشتی حرف بزنه

آریان با مسخرگی خندید:عه نه بابا...انتظار داشتی بذارم بیشتر بگه؟...بیشتر از اینکه جلوی چشمهام به زنم بگه دل بهت باختم 

 و بگه منتظرتم!؟...میخواستی ساکت تماشاش کنم؟

 !..زندگیمو از چنگم در بیارنیهو بازوهام رو گرفت و با تحکم گفت:من نمیذارم 

با عصبانیت گفتم:چه زندگی؟...مگه چیزی هم مونده؟...گوش کن جناب...قبال بهت گفتم االنم میگم...مزاحمم نشو،تو زندگیمم 

 .دخالت نکن...من حق دارم برای خودم و زندگیم تصمیم بگیرم

 د ازدواج یکی دیگه فکر کنی!؟آریان:یعنی چی؟...تصمیم تو اینه که در حالی که زن منی به پیشنها

 ..داد زدم:حرف دهنتو بفهم!...به جایی رسیدی که همچین تهمت کثیفی هم بهم بزنی!؟...واقعاکه...تو...تو

 ...نمیدونستم چی بگم...حرفم نمیومد...قلبم تو دهنم میزد...واقعا چطور تونست

 ...آریان با کالفگی گفت:نه نه

 !ت بهتدور زد دور خودش و بلند گفت:لعن

 ..تند چرخید طرفم:من منظورم این نبود...دارم میگم وقتی زن منی،بچه ی منو تو ب*غ*لت داری

 !خشن تر ادامه داد:پس غلط میکنه اونی که بهت نگاهم بندازه

با حرص دستهامو پرت کردم باال:چی میگی برای خودت؟...کدوم زن و بچه؟...من هیچ چیز تو نمیشم...نویان هم مال تو 

 !ت...بفهمنیس

 ...آریان:ولی تو...زن منی...تو خودت...تو اتاق...وقتی اونطور آروم گرفتی

پوزخندی زدم:ها پس بگو چته...هوا برت داشته!...نخیر آقا..اشتباه نکن،اون هم خریَت بود!..فقط چند دقیقه یادم رفته بود که 
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ردی؟...تو بیای و چهارتا نگاه داغ بهم بندازی و تو چطور آدمی هستی..چیه نکنه فکر میکنی یادم میره که باهام چکار ک

ب*غ*لت بگیریم و منم الزایمر بگیرم!؟...بگم باشه،من بخشیدمت و حاال..)دست چپم رو دادم باال(دستتو بذار تو دستم تا بریم 

 سر خونه زندگیمون!؟

میگن تو عصبانیت حرف نزنید،همینه...هرچی با نفس نفس به هم نگاه میکردیم...نمیدونم چم شد که اون حرفها رو بهش زدم!...

 ...اون لحظه به دهنم اومد و گفتم و حاال

آریان مثل گلوله آتیش شده بود!...خیره خیره با نفسهای کش دارش نگاهم میکرد و من با بغض و بدنی لرزون زل زده بودم به 

 .چشمهای جذاب و عصبانیش

 .ف دستش رو گذاشت کف دستم که باال بود و محکم گرفتمولی نمیدونم چی شد که یهو آریان با یه حرکت ک

 !با خشم گفت:دقیقا

 .و کشیدم دنبال خودش!...با تعجب و چشمهای گرد شده با دو دنبالش میرفتم

 یهو با جیغ گفتم:چی کار میکنی؟..ولم کن...دیوونه شدی؟

 .رسیدیم به ماشینش...در رو باز کرد و هولم داد توش

 !م...تو دیوونم کردیآریان:آره دیوونه شد

 .و درو کوبید...خودش هم ماشین رو دور زد و نشست پشت فرمون

 روشن کرد و گاز داد...با سرعت میروند...هنوز چیزی نگذشته بود و من به این فکر میکردم که حاال بچه ها چی میگن!؟

 .رسام آوربا دیدن جاده یهو به خودم اومدم...از شمال زده بودیم بیرون...با همون سرعت س

با بهت به آریان نگاه کردم..هنوز عصبانی بود..رگ گردنش بیرون زده بود و فکش قفل...فرمون هم که داشت تو دستهاش له 

 !میشد

ببین تو رو خدا...همونطور که به زور اوردم،حاال هم داه بََرم میگردونه!...انگار من حیوون خونگیشم!...از این رفتارش بیشتر 

 .میشه هرکاری که دوست داشت انجام می داد...لجباز بود و مغرورمتنفر بودم...ه

 !حرصم گرفته بود...دهن باز کردم تا چیزی بگم که انگار متوجه شد...سریع و بی حوصله زد روی دکمه پخش ماشین

 !..با اخم و دلخوری نگاهم رو ازش گرفتم و به پنجره دوختم...صدای اهنگ پیچید تو ماشین،اونم چه آهنگی

 ...خدا میدونه،چی به من گذشته...دلم از همه،از خودم شکسته

 ...هرچی که بوده،پاشیده از هم...مثل یه بغٍض درهم شکسته

 ...خودم درا رو،بستم و رفتم...تو خواستی اما،من برنگشتم

 .نفس کشیدم،با نفس تو...من سنگ نبودم،آخر شکستم

 ...سخته...دلتنگی سخته...قد یه ساله برام یه لحظه

 ...تلخه...تنهایی تلخه...بی کسی،بدترین درده

 ...بسه...خود خوری بسه...تا که شب و روز تنم بلرزه

 (سخته از بلک کتس)

اعصابم بهم ریخت...نتونستم تحمل کنم...قبل از اینکه خواننده کلمه بعدی رو به زبون بیاره،با خشم و ناراحتی پخش رو 
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 .خاموش کردم

 م از این آهنگها میذاره...که چی بشه؟خودم خیلی حالم خوبه این

 .میخواست بگه خیلی پشیمونه؟...منم پشیمون بودم...از این زندگی پشیمون بودم...از خودم بدم میومد

 .اصال متنفر بودم...از خودم...حسم...قلب زبون نفهمم...کاش احمق بودم و از اتفاقات دور و برم بی خبر میموندم

 .م خوشحال میموندم...نفسم رو با آه دادم بیرون و بقیه راه در سکوت طی شدنمیفهمیدم و تو دنیای خود

 !آریان هم هیچ حرفی نمیزد...حتی نگاهمم نمیکرد...بهتر!...مردک خودخواهه کله شقه حرف نفهم

ن به ماشی سرم رو تکیه داده بودم به شیشه و تو افکارم غرق شده بودم...یکی دو ساعت به همین حال گذشت که بعد با توقف

 .خودم اومدم

 به بیرون نگاه کردم...آه خدا...بازم این خونه...دوباره چرا منو اورده اینجا؟

 .آریان پیاده شد و ماشین رو دور زد...در سمت من رو باز کرد و منتظر ایستاد

 .با حرص کنترل شده ای نگاهش کردم که فهمید نمیخوام بیام

 .و خم شد روم و مچ دستم رو گرفت هوفی کرد و سری تکون داد...اومد جلو

 .آریان:زود باش پیاده شو

 .از ماشین کشوندم پایین که تقال کردم

 .گفتم:ولم کن لعنتی

 .آریان راه افتاد طرف خونه:تا به حرفام گوش ندی نمیتونی بری

 !متنفرم...اَه با حرص خودمو دادم عقب:من نمیخوام لعنتی...نمیخوام به حرفات گوش بدم...من از تو و این خونه

 !..آریان در خونه رو باز کرد و تقریبا هولم داد تو که پای بخیه خورده ام،محکم خورد به دیوار

 .درد عمیقی پیچید توی پام و با یه جیغ پخش زمین شدم!...یه لحظه حس کردم بخیه ام پاره شده...چون به شد سوز میزد

 ..و نشست جلوی پام ناخوداگاه زدم زیر گریه که آریان تند دوید طرفم

 آریان:چت شد نیکیتا؟...خوبی؟

 .دستش رو اورد جلو که بذاره روی پام که با گریه جیغ زدم:بهم دست نزن عوضی!..همه اش تقصیره توئه

و های های گریه کردم..دلم پر بود و این هم شده بود یه تلنگر...آره همه چیز تقصیره اونه...هرچی که به سرم میاد بخاطر 

 .اونه

 .آریان:من...من متاسفم...نمیخواستم...چیزیت بشه...ببخشید

 .کالفه سرش رو انداخت پایین که با دستهام صورتم رو پوشوندم و به گریه ام ادامه دادم

 !..تو این لحظه به شدت ازش متنفر بودم ولی دلم برای حالتش ضعف میرفت

 .ش کنم و بگم دلم خیلی برات تنگ شده بوددلم میخواست بزنم تو گوشش و بگم چرا رفتی؟..و بعد ب*غ*ل

 .از این دوگانگی حسم خسته بودم و حاال درد پامم به عذابم اضافه شده بود

 ...هق هقم همزمان شد با صدای ناله واره آریان

 .آریان:بََسمه نیکیتا...دیگه بسمه...کافیه این عذاب و دوری از تو
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 .میزد...ولی کافی نبود!...دوباره َجری شدم نگاهش کردم...قیافه اش خستگی و عجزش رو داد

 !گفتم:اذیتی نه!؟...اشکالی نداره،تازه داری حس منو تجربه میکنی...حاال حاال باید بکشی جناب احدی

 .چنگ زدم به زمین و به زور ایستادم روی پاهای سست و دردناکم که آریان هم به خودش اومد و بلند شد

 ..ف در که صداش از پشت سر به گوشم رسیداهمیتی بهش ندادم و چرخیدم طر

 !آریان:تو برام بازی نبودی

 سر جام متوقف شدم...چی؟

 .آریان:هیچوقت نخواستم گولت بزنم...یا بازیت بدم

 .آروم چرخیدم طرفش و با چشمهای خیسم نگاهش کردم

 .گرفتآریان با سر به زیر افتاده،عقب رفت و بیچارگی نشست روی مبل و سرش رو تو دستهاش 

 .آریان:تو برای من سرگرمی نبودی...تو خوده زندگی بودی...امید بودی...لبخند بودی...آرامش بودی

مکث کرد:از زمانی که یادم میاد،تک پسر خاندان احدی و وارث شرکت بودن تو گوشم خوندن...هیچوقت از زندگیم هیچی 

 .نفهمیدم

 !موضوعی که برای صحبت باهاش داشتم،کار بودمادرم خوب بود،خواهرم کوچیک بود،اما پدرم...تنها 

من براش یه رباته برنامه ریز بودم تا کارهاش رو پیش ببرم...وقتی دیدم همچین خونواده ای دارم،منم سخت شدم..سنگ 

 .شدم..مغرور شدم

ما خوشبخت هیچ انگیزه ای،هیچ دلیلی برای خوشحال زندگی کردن نداشتم...درست بود که خانواده ی پولداری بودیم ا

 .نبودیم....پدرم،مادرم رو دوست نداشت...باهم مشکل داشتن

همیشه بحث میکردن،بخاطر اخالق پدرم و خیلی چیزای دیگه...این بحث ها باعث شدن مادرم مریض بشه...افسردگی گرفت و 

 !من مجبور بودم ببرمش مشاوره...یعنی تو

ت و آمدها یه خوبیه دیگه هم داشت...اینکه من بیشتر باهات آشنا مادرم با حرف زدن با تو حالش خیلی خوب شد و این رف

 .میشدم

 .تو برای خیلی خاص بودی،برای منی که تا قبل از آشنایی باتو هیچوقت،هیچ کسو کنارم نداشتم

 .نمیدونستم عشق چیه؟..احساس چیه؟..باهم بودن چیه؟...اما تو همه اشون رو بهم فهموندی

ت...لوس نبودی،مثل دخترای دیگه هم عشوه ی الکی نمیومدی...دختر محکم و خود ساخته ای با نگاهت،لبخندت،حرف زدن

 .بودی

 .عاقل بودی،ولی در عین حال یک دنده...اینو از شیطنت هات در کنار خودم فهمیده بودم

و پلیس،اون تغییر رو ت زمان با تو گذشت...و من نفهمیدم چی تو وجودم تغییر کرد که بعد از تحویل دادن اون مردک روانی به

 .صورتت داد زدم

سالگی ظرافت های یه دختر رو به چشم دیدم و  30چون فهمیده بودم دوستت دارم...من،آریان احدی...برای اولین بار،تو سن 

 .بهشون دل باختم

ن ولی از شانس صریح بگم،عاشقت شدم...قصدمم جدی بود...پس به خونواده ام گفتم...اگه یادت باشه هردو طرف مخالف بود
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 .خوبم دل تو هم با من بود و با اصرار ماها باالخره راضی شدن

خیلی زود ترتیب همه چیز رو دادم و مراسم ازدواج رو بر پا کردم...یه زندگی جدید،توی یه خونه جدید،کنار تو..زندگی کنار 

 .تو محشر بود،بهتر و لذت بخش تر از اونی که پیش فکرشو میکردم

روی تازه ای بهم نشون داده بود،اینکه میتونه خوب باشه اما...این خوشی زیاد دووم نیورد...چون با فهمیدن انگار زندگی 

 .بیماری پدرم،جمشید خان،اون اسطوره ی پر آوازه ضربه ی بدی بهم وارد شد

از دستش بدم...شروع به پدرم مرد محکمی بود،برای همین من هم خودم رو نباختم...اون هرچی که بود،پدرم بود...نمیخواستم 

 .کردیم...اما اونطور که باید جواب نداد درمان

کم کم پدرم افتاده شد و این باعث شد کارش رو،شرکت و خونه زندگیش رو به من بسپاره...در کنار کار خودم به تجارت های 

 .پدرمم رسیدگی میکردم...نمیخواستم ببینه زحماتش برای امپراطوریش به هوا رفته

 .م زمین بخوره اما...اون بین چیزای مشکوکی میدیدم که گیجم میکرد...نمیخواستم باور کنم که دست پدرم کج رفتهنذاشت

 ..ساکت شد...با سوال نگاهش کردم...از حرفهاش گیج شده بودم...منظورش چیه؟...چی میخواد بگه؟

 ..آریان آهی کشید و دوباره به حرف اومد

شرکت بابا سر بزنم...تو اتاقش یه مرد غریبه رو دیدم...وقتی ازش پرسیدم کی هستی، گفت از  آریان:یه روز که رفته بودم به

 .ُشَرکای پدرت

پدرم با شرکت های خارجی هم معامالت داشت و اون مرد هم یکی از همونا بود...فهمیده بود بابا مریضه و حالش خوب نیست 

 ...د...اومده بود تاو کار های شرکتش افتاده دست من،برای همین اومده بو

چشمهاشو بست:اون روز حرفایی بهم زد که من حتی به خودمم شک کردم!...ماتم برد...ضربان قلبم یکی درمیون شد...حس 

 .میکردم کل زندگیم رو دروغ و ریا کاری دربَر گرفته

 !آریان سرش رو اورد باال و زل زد تو چشمهای نگرانم:بابام...قاچاقچی بود نیکیتا

دن حرفش مو به تنم سیخ شد...هیــن کشیدم و صورتم از بهت باز شد!..چی!؟؟...اون..اون چی...چی با شنی

 گفت!؟...قاچاقچی!؟...جمشید خان!؟

آریان:میتونی باور کنی نیکیتا؟...بابای من،جمشید خان احدی،با یکی از بزرگترین باندهای قاچاقه خارجه شریک باشه و  

 معامله انجام بده؟

د:من که باورم نشد...اون روز زدم زیر همه چیز و با داد به اون َمرد دو رگه گفتم از اینجا بره،که اون هم تو یه پوزخندی ز

 .جمله بهم گفت:بهتره با پدرت حرف بزنی

حرفش مثل یه تلنگر شد و من با عصبانیت رفتم سراغ بابا...داد و بی داد کردم،بابت این همه سال دروغ، شکایت و قضاوتش 

 .م...حالش بد شد...پشیمون بود،خودش گفتکرد

نفس نفس زنان همه چیز رو تعریف کرد...اینکه تو جوونی و شروع کارش افتاده تو این راه و دیگه نتونسته خودش رو کنار 

بکشه...چون اونا ریسک نمیکردن و اعضای باندشون رو تا آخرین لحظه پیش خودشون نگه میداشتن تا لو نرن...و تا اون 

 .ن هم با تهدید بابا رو نگه داشته بودنزما

وقتی هم که فهمیدن بابا حالش وخیمه و ممکنه بمیره،اومدن سراغ من...چون بخش بزرگی از معامالت باندشون زیر دست بابا 
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 .بود،اونا هم گفتن نمیتونن رهاش کنن و تو باید راهش رو ادامه بدی

 .ن حرفها حقیقت دارن؟...خدایا...خواهش میکنمبا بغض زل زده بودم بهش...چی دارم میشنوم؟...ای

 .صدای آریان سخت شد...گرفته و پر از درد

آریان:بابا خودشم میدونست که منو تو چه دردسری انداخته...ولی من مثل اون نبودم...نمیخواستم زیر بار حرف زور برم و 

 !...از در تهدید وارد شدنباهاشون کار کنم...مخالفت کردم...سفت و سخت مقاومت کردم ولی اونا..

 !آب دهنش رو با سختی قورت داد:گف...گفتن اگه...اگه همکاری نکنم،تو..رو...تو رو میک...میکشن

 .با تکون سختی به خودم اومدم!...اشک اونقدر تو چشمهام جمع شده بود که باالخره فرو ریخت

 .گوشهام از حرفهاش سوت میکشید...بدنم داغ شد

 .خودش رو به قفسه سینم میکوبید و من حس میکردم نفسم باال نمیادقلبم تند و محکم 

 .با بهت سرم رو تکون دادم و زمزمه کردم:ن...نه!..نه نه...این امکان...ن...نداره..د..دروغه!..باور...نمیکنم

 .پای دیوار سر خوردم و نشستم روی زمین...سرم رو تو دستهام گرفتم...مغزم داشت منفجر میشد

 ..ز روی مبل اومد پایین و خودش رو کشوند طرفمآریان ا

 ..صداش پر از عجز و دلتنگی بود

 ...آریان:چرا...چرا باور کن..باور کن همه اش بخاطر خودت بود،بخاطر اینکه آسیبی نبینی رفتم

 ..تویهو با گریه فریاد زدم:نه لعنتی!..تو حق نداشتی..نباید به جای من تصمیم میگرفتی..چرا بهم نگفتی؟...

 ..گریه امانم نداد...آریان بی قرار دستهاش رو گذاشت روی زانوهام...صداش رنگ التماس داشت

آریان:میفهمی چی میگی؟...چطور میتونستم؟...اگه میگفتم اون پست فطرتا یه بالیی سرت می اوردن...اون وقت من باید چه 

م بازی کنن؟..هر روز از طریق نقطه ضعفم تهدیدم غلطی میکردم؟...فکر میکنی برای من آسون بود؟..که با جونه زن

 کنن؟..فکر میکنی اون پنج ماه بی قراری و دوری از تو برای چی بود؟

آب دهنشو قورت داد:یادته یه روز اومدم مطب دنبالت تا بریم خونه...تو خواستی بیای این طرف خیابون پیش من،ولی نزدیک 

 بود یه ماشین بهت بزنه؟

 .کردم...نمیدونم،شاید...ولی تو اون لحظه درست یادم نبود که دقیقا داره راجع به ٍکی حرف میزنه گیج و گنگ نگاهش

آریان تا نگاهم رو دید غم زده گفت:کار اونا بود...میتونی بفهمی نیکیتا؟...اونا جلوی چشمم با جون تو بازی میکردن و من از 

نمیتونستم از شرمندگی تو صورتت نگاه کنم،برای همین ازت دور شده  خودم متنفر شدم،از اینکه نمیتونستم کاری بکنم...حتی

 ...بودم

سرش رو انداخت پایین:من واقعا متاسفم ..باور کن،من مجبور بودم...من بخاطر خودت از خودت گذشتم...اون روزی که 

 ....من هرگزچمدون رو بستم و خونه رو برات سرد و ساکت کردم،بدترین روز و سخت ترین لحظه زندگیم بود

 .دستش رو از روی پام سر دادم پایین!..حرفش قطع شد...نگاهش کردم...سرد و بی حس

 .چند لحظه بعد چشمام رو ازش گرفتم و دستی به صورتم کشیدم...با کمک از دیوار ایستادم روی پاهام

 ...از کرد تا چیزی بگه کهآریان هم با نگاهه ثابتش روی صورتم ،از روی زمین بلند شد و مقابلم ایستاد...دهن ب

 !..دستم رو اوردم باال که یعنی ساکت باش...نگاهم به زمین بود...من چه باوری داشتم و حاال...چی شنیدم
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تو همون حالتی که ایستاده بودم آروم گفتم:نمیدونم میتونم این حرفارو باور کنم یا نه...تو سرم هزارتا فکر بود...حتی به 

 ..دم...چقــدر خودمو سرزنش کردم که حتما برات کم بودم که رفتی...راضیت نکردم که رفتیخ*ی*ا*ن*تت هم فکر کر

 ...آریان:نه عزیز من،عشق من...این چه حرفیه

 ..پوزخند تلخی زدم:اشتباه کردی آریان

 ..حرفش تو دهنش موند...با برق اشک تو چشمهاش نگاهم کرد

ون خودم بود..اما نباید این کارو میکردی...من با تو،تو آسمونا بودم ولی ادامه دادم:میگی بخاطر امنیت خودم بود،نجات ج

تو...منو زمین زدی!...بی هوا ولم کردی!...دستم رو رها کردی و من با همه احساسم به تو،خوردم زمین و قلبم خرد شد!..بد 

 باشم؟کردی آریان...خیلی بد...مگه من عقل نداشتم؟..زبون نداشتم؟...چرا نذاشتی کنارت 

 ..با درموندگی سر تکون دادم و با آه نفسم رو بیرون دادم

 !زمزمه کردم:دیگه هیچی مهم نیست

 ...سست و لرزون چرخیدم طرف در...از کنارش گذشتم

آریان:نیکیتا..خواهش میکنم...اینطور نرو...باورم کن نیکیتا...قسم میخورم که عین حقیقت رو گفتم...ببخش و یه فرصت 

 .جبران کنمبده...بذار 

 .نزدیک در متوقف شدم...دستم روی دستگیره در خشک شد...نفس لرزونی کشیدم و بعد...سرم رو چرخوندم طرفش

با بغض گفتم:خیلی وقته که نمیتونم اعتماد کنم،یا حتی چیزی رو باور کنم...تو برای اینکه من صدمه ای نبینم رفتی،اما نفهمیدی 

 ..یکه خودت بزرگترین ضربه رو بهم زد

 !..با حالت غریبی سرمو تکون دادم:متاسفم،نمیتونم ببخشم

 !..و از در خونه زدم بیرون

 ..نمیدونم چطور ولی وقتی به خودم اومدم که تو کوچه بودم

 ..گیج به اطرافم نگاه کردم و چند لحظه بعد راه افتادم طرف خیابون

 .س چی؟...خودمم نمیدونمقدم هام ناموزون بود...همه بدنم میلرزید...از ترس...اما تر

 ..صدای غرش آسمون باعث شد عین دیوونه ها سرجام وایسم و سرم رو ببرم باال

 ...دل آسمون هم گرفته بود...اونم میخواست بباره...یه بارش بهاری...اما من...من

 ...چقدر حالم بد بود!...فقط خودم میفهمیدم که چقدر داغونم

 .م باعث شد نگاه میخ شده ام از آسمون رو بگیرم و دوباره راه بیوفتمافتادن یه قطره بارون روی پیشونی

 .حالم بهم میخورد...از همه چیز...خودم...زندگیم...و حرفهایی که شنیده بودم

 آخه چرا؟...چرا اون؟...چطور باور کنم خدا؟...یعنی حقیقت داشت؟...حرفهایی که زد راست بودن؟

 ..تو نادونی و بی خبری فرو رفته بودم و آریان با چی دست و پا میزدهداشتم خفه میشدم...از فکر اینکه 

چطور باور کنم که جمشید خان خالف کار بوده؟...اون َمرد پر جذبه و با اخالق خشکش که مثل یه بُت طال بود و خیلی ها می 

 ....پرستیدنش تو این کار دست داشته و بعد از خودش پسرش رو هم

 ..بیرون اومد و خیلی آسون اشکهام جاری شد آهی از اعماق سینه ام
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 .واقعیت داشت بهم دهن کجی میکرد...این واقعیت تلخ

 .صدای هق هقم بلند شد...نگاه َمردم روم سینگینی میکرد..اما اهمیتی نداره...من که همه چیز رو تجربه کردم

 .ی نیکی خانوم...خیلی بیچاره ایخیلی بال ها سرم اومد،بذار اینا هم به حالم بخندن و بگن خیلی بیچاره ا

دیگه نتونستم تحمل کنم...وسط خیابونه دستهامو مشت کردم،روی همه چیز چشم بستم و جیغ بلند و کشداری که نشونه ی عمق 

 !..ناراحتیم بود کشیدم

 .رمه صدامو بشنوهبا گریه تند و تند جیغ زدم...رو به آسمون جیغ زدم تا شاید حرصم خالی بشه...تا شاید اونی که باال س

دو سه نفر رهگذر با تعجب نگاهم میکردن...با سستی نشستم روی زمین...نفس نفس میزدم...چند لحظه که گذشت یه خانوم به 

 ..طرفم اومد

 خانوم:عزیزم،حالت خوبه؟...کمک میخوای؟

 ...ناموزون سرم رو تکون دادم تا بفهمه خوبم

 !..ونم یه کمک اساسی...مرگ برای من یه کمک بزرگهولی تو دلم گفتم:کمک؟..آره کمک میخوام..ا

اونقدر دلم گرفته که فقط میخوام خدا ب*غ*لم کنه..دستم رو بگیره و بلندم کنه..منو ببره پیش خودش تا کسی نتونه با قلبم "

 "..کاری کنه

 .نمیدونم چقدر زیر اون بارون تند موندم و اشک ریختم ولی هوا دیگه تاریک شده بود

 .ختی خونه رو پیدا کردم!...اینقدر گیج و گنگ بودم که نمیدونستم روی کدوم زمینمبا بدب

 .مثل موش آب کشیده وارد خونه شدم که عزیز مقابلم ظاهر شد

 عزیز:وای نیکی؟...دخترم،کی اومدی؟...سفر خوش گذشت؟

 ..زیر لب با چونه لرزون جوابش رو دادم...سردم بود،همه ی تنم میلرزید

 .با تردید اومد جلو که تازه متوجه حالم شد...محکم زد روی گونه اشعزیز اومد 

 عزیز:عه وا خاک به سرم کنن،این چه حالیه دختر؟...پس چرا خیسی؟...زیر بارون موندی؟

 .راه افتادم طرف اتاق:آره،چیزی نیست..میرم پیش نویان

 عزیز:وایسا ببینم،پات چرا میلَنگه؟

 .هیچی نیستبی حوصلگی گفتم:عزیز..گفتم که 

 .دیگه نذاشتم چیزی بگه و وارد اتاق شدم...سریع مانتو رو از تنم کندم و به طرف گهواره ی نویان رفتم

 .قربونش برم بیدار بود و داشت با دست و پاهاش بازی میکرد...با لبخند خیسی نگاهش میکردم که متوجه ام شد

 .خم شدم روش و با بغض ب*غ*لش کردم با چشمهای درشت آبیش نگاهم کرد که طاقت نیوردم...سریع

 .محکم چسبوندمش به خودم...سرم رو فرو بردم تو گردنش و عطر تنش رو بوییدم

 .نشستم روی تخت و سر و صورتش رو غرق ب*و*سه کردم و دوباره با حرارت ب*غ*لش کردم

 .چقدر دلم براش تنگ شده بود...خدا لعنتم کنه که به این سفر رفتم و ازش دور شدم

  .این سفر لعنتی که حقایق تلخی رو نشونم داد و مثل یه جام زهر تو قلبم ریخته شد

 .نویان به شیطنت صدای از خودش در اورد که دوباره محکم ب*و*سیدمش
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 ..تکونش دادم و زیر گوشش زمزمه کردم:ببخشید عشق مامان...ببخشید که رفتم،قول میدم دیگه تنهات نذارم..چون

 ..ون این من و توییم که برای هم باقی میمونیمبغض خفه ام کرد:چ

***  

 صدای زنگ گوشی باعث شد به سختی چشمهای داغم رو باز کنم...اه لعنتی...کیه تو این حال؟

 !نگاهی به صفحه اش انداختم...ماهک

 جواب دادم:الو؟

 !ماهک:الو و درد!..الو و مرض،رفیقه نیمه راه

 .فاصله بدم و بعد دوباره بذارمش رو گوشمصدای جیغش باعث شد گوشی رو از خودم 

 نالیدم:چه مرگته ماهک؟

 ماهک:تو بگو چه مرگته؟..این چه صداییه؟

 سرفه ای کردم که گفت:مریض شدی تو بهار؟

 !بی جون گفتم:ببخشید که ازت اجازه نگرفتم

 .شوهر ول میکنی میری ماهک:گمشو..تو این حالم از زبون نمی افته..اصال حقته...بخاطر اینکه بی خبر با آقای

 !..با شنیدن کلمه شوهر مغزم سوت کشید

 !با صدای خش خشیم بلند گفتم:اسم اونو نیار ماهک..نیار

 ماهک:چ..چی؟...چرا؟...باز چت شده؟

 عصبی گفتم:هیچی،کاری نداری؟

 .صداش وا رفته به گوشم رسید:نه...خدافظ

 .ن رو از تن تب دارم دور کردمبی جواب قطع کردم...گوشی رو پرت کردم کناری و پیراه

 .اصال حالم خوب نبود...بعد از ایستادن زیر بارون و اون همهفشار عصبی،سخت مریض شده بودم و افتاده بودم تو جا

 .نای تکون خوردن نداشتم...از اون ماجرا زیاد نگذشته بود که ماهک دوباره انداختم به یادش...لعنتی

 .وصله ام کرده بود...شنیدن اسم اون هم باعث شد اینطور با ماهک حرف بزنماین سرما خوردگی کم طاقت و بی ح

 ..با بغض به پهلو چرخیدم...قطره اشکی از گوشه چشمم سرازیر شد

 .چقدر دل نازک و حساس شده بودم...لعنت به من که با حرفهام اطرافیانم رو هم می رنجونم...آخرش تنها تر از االنم میشم

 .مو بستم....ببخشید ماهکآهی کشیدم و چشمها

 ...نمیدونم چقدر گذشته بود که چشمهام داشت گرم می شد که در اتاق باز شد

 .ماهک:به به میبینم که واقعا داغونی..چون یه سزما خوردگی هم تونسته از پا درت بیاره

 تند چرخیدم به عقب...چشمهام از دیدنش گرد شد...این کی اومد؟؟

 ی؟گفتم:تو اینجا چکار میکن

 .ماهک:اومدم به توئه بد اخالق سر بزنم

 .سرم رفت پایین...ماهک اومد و نشست لبه ی تخت و منم با شرمندگی خودمو دادم عقب و نشستم
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با ناراحتی گفتم:تو درست میگی ماهک...من خیلی بدم..این اولین بارم نیست که دل گیرت میکنم...تو با دوستی با من فقط 

 .دلخوری نصیبت میشه

 !ک:چیی؟...دیدی گفتم باز زده به سرتماه

 .لبمو گزیدم:دارم جدی میگم

 ماهک:بس کن تو هم،دیوونه...کم عزیزو نگران نکردی حاال نوبت منه که بهم ثابت کنی خلی!؟

 .و خندید...پوزخند تلخی بهش زدم...چه دل خوشی داشت

 ..گفتم:ببخشید ماهک...اگه ناراحتت کردم

 .بیخیال مهم نیست عادت دارم ماهک نذاشت ادامه بدم:اونو

دوباره خندید و ادامه داد:ولی بگو ببینم،چرا اونطور بی خبر رفتی؟...وقتی از خرید برگشتیم و جای خالیتون رو دیدم خیلی 

ناراحت شدم...پویان هم یکم گرفته بود،ازش پرسیدم جریان چیه که فقط گفت که با...شوهرت...رفتی...منم طاقت نیوردم و ساز 

 .گشت رو زدمبر

 غم زده گفتم:سفرتونو خراب کردم نه؟

 ماهک:این حرفو نزن،این االن بی اهمیت ترین چیزه...نیکی؟

 آروم گفتم:بله؟

 ماهک:اتفاقی افتاده بود؟

 .با این حرفش یهو تمام حرفهای آریان تو گوشم تکرار شدن...کالفه سر تکون دادم

 چون خودمم توش موندم...اصال بگذریم...نیما خوبه؟ گفتم:نمیدونم ماهک نمیدونم...قابل توضیح نیست

 ..ماهک فهمید که نمیخوام چیزی بگم برای همین دنبالش رو نگرفت

 .ماهک:خوبه...راستی با مادر و خواهرت حرف زدم..دلشون برات تنگ شده،میخوان بیان دیدنت

 گفتم:ٍکی؟

 .ماهک:اینو دیگه نمیدونم

 !شدم:خب بگو االن بیان...البته اگه میتونن پتو رو کنار زدم و از روی تخت بلند

 .ماهک:ای بی تربیت تیکه ننداز...باشه زنگ میزنم

دیگه چیزی نگفتم و رفتم تو دستشویی...نویان که خواب بود..برای همین من و ماهک رفتیم پیش عزیز که مشغول پختن شام 

 .بود

 ...در حال صحبت بودیم که زنگ خونه رو زدن

 .میکنمماهک:من باز 

و به طرف در رفت...لبخندی زدم...اینقدر باهم راحت بودیم که اینجا برای ماهک مثل خونه خودش بود...و من این صمیمیت 

 .رو خیلی دوست داشتم

باید روی اخالقم کار کنم!...نمیخواستم ماهک رو هم از دست بدم...من قبال اینطور نبودم...آدم با صبر و تحملی بودم ولی با 

 .ات اخیر اعصابم خیلی متشنج شداتفاق



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 129 

 .با ورود مامان و آناهیتا اونم با دستهای پر از فکر در اومدم و با تعجب به استقبالشون رفتم

 .نب*و*سیدمشون اما تو ب*غ*لشون رفتم

 ....ازشون که جدا شدم پرسیدم:چه خبره مامان؟..این همه میوه و

 .یکم خوراکی برات اوردم بخوری جون بگیری مامان:مامان به قربونت...ماهک گفت مریض احوالی

 ای گفتم که آنا با خنده زد بهم:میبینی چه هواتو داره؟« خدا نکنه»زیر لب 

 .و چشمکی زد که لبخندی تحویلش دادم...راست میگفت...من خیلی بد جنسانه فکر میکردم

 مامان همیشه به فکرم بود...آخه کدوم مادری هست که نگران بچه اش نباشه؟

 .مادر من فقط بخاطر بابا دست و پاش بسته بود و نمیتونست بیاد طرفم

 .آه بی صدایی کشیدم و سرم رو انداختم پایین

 .ناهار رو کنار هم خوردیم و بعد نشستیم تو هال

 مامان:اوضاعت خوبه مامانم؟

 .نگاهش کردم:بد نیست

 !ود...البته باورش هم آسون نبودقصد نداشتم چیزی بگم...چون نه قابل گفتن بود،نه چیز ساده ای ب

 .مامان:دخترم هر وقت کمکی چیزی نیاز داشتی خبرم کن...هرکاری از دستم بر بیاد انجام میدم

 .و محزون ادامه داد:من خیلی نگرانم

 گفتم:نگران چی مامان؟

 مامان:نگران تو..پسرت...آینده...تو میخوای چکار کنی نیکی؟

 .ونیم...نمیفهمیدم چی میگهاخمی از روی سوال نشست روی پیش

 مامان:میخوای با زندگیت چکار کنی؟...میخوای برگردی...پیشش؟

 !یهو دوهزاریم افتاد!..مبهوت گفتم:مامان

مامان:ببین دخترم..من چیزی از اتفاقات بینتون نمیدونم اما نگران پسرتم...این بچه شناسنامه میخواد!..و تو هنوز هیچ کاری 

 ...یر بشه..اگه میخوای ببخشیش و برگردی پیششنکردی،نباید بذاری د

نذاشتم ادامه بده و وسط حرفش بلند گفتم:مامان نمیدونم..من خودم از زندگیمم سر در نمیارم اونوقت شما چه جوابی از من 

 میخوای؟

 .عصبی از جام پا شدم و زیر نگاه عزیز و آناهیتا دویدم تو اتاق و درو کوبیدم

رفته بودم...من خودمم نمیدونستم باید چکار کنم...اونوقت مامان جواب سوالی رو میخواد که برای از حرص و عصبانیت گر گ

 ؟!..خودمم سوال مونده

***  

 یک هفته بعد

 ..کیفم رو روی شونه ام محکم کردم و از مطب خارج شدم

 .تو پیاده رو به مقصد خونه شروع کردم به قدم زدن
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 ..لم بهتر شده بود...برای همین هم برگشته بودم سرکاریه هفته از مریضیم گذشته بود و حا

 ...و همچنین یه هفته هم به بی خبری گذشته بود

 .بی خبر از آریان...بی خبر از حالش...بی خبر از تصمیمش...بی خبر از اتفاقاتی که دورش رو گرفته

 !دبه خودم که نمیتونستم دروغ بگم...به قلبمم همینطور...دلم براش تنگ شده بو

 .یه هفته بود که ندیده بودمش و شدیدا دلتنگش بودم...تو این یه هفته به حرفهاش فکر کردم

فکر کردم و فکر کردم که هرشبش از خستگیش خوابم می برد و فردا صبحش با کاب*و*س های متفاوتی از خواب بیدار 

 .میشدم

 بخاطر خودم منو پشت سرش جا گذاشت و رفت!؟نمیدونم...شاید باید بهش حق میدادم...به دلش حق میدادم...که 

 یا نه...اینکه همه چیز یه دروغه بزرگه...که آریان همون چیزیه که تصور میکردم!؟

 .تردید داشتم....به قول پویان،نمیدونم تو چه مرحله ای ام...نمیدونم چی درسته چی غلط و چه تصمیمی باید بگیرم

 ....از بابت اون هم متاسف بودمگفتم پویان....دیگه هیچ خبری ازش نشد.

 !..پسر خوبی بود،ولی فکر میکنم دلش شکست

 ..اون روز حتی اگه آریان هم نمیومد،من بهش جواب رد میدادم...البته در اون صورت شاید محترمانه

که  کنه و با اونیچون من حسی بهش نداشتم...نه شناختی بهش داشتم نه عالقه ای...امیدوارم بتونه راه درست زندگیش رو پیدا 

 .الیقشه خوشبخت بشه

 ...نه مثل من که نه راه رفت داشتم و نه راه برگشت

 .کالفه از افکارم سرمو تکون دادم که صدای زنگ گوشیم بلند شد

 !به صفحه اش نگاهی انداختم...اَبروم از تعجب باال رفت...آیگل بود...بعد از چند وقت

 جواب دادم:بله؟

 !نش قلبم از تپش ایستادبا صدای بلند و گریو

 !آیگل:نیکی

 یا خدا...چش شده!؟

 گفتم:آیگل؟...چته؟..چرا گریه میکنی؟

 ..آیگل:نیکی بیچاره شدیم

 !..و بلند بلند گریه کرد...سرجام خشک شدم

 با نگرانی گفتم:چی شده آیگل؟

 !آیگل با هق هق گفت:نیکی..آریان

 ...نفسم رفت و حس کردم دیگه نیومد...نه...خدایا

 یهو بلند گفتم:حرف بزن آیگل...آریان چش شده؟

 ...آیگل:آریان رفت نیکی...رفت تا...تا بالیی سر خودش بیاره...نیکی مامان...مامان داره دق میکنه

 ..گریه امانش نداد که ادامه بده...همه بدنم تند و تند نبض میزد...حس میکردم قلبم تو دهنمه
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 دش بیاره؟...مگه چی شده؟با بهت گفتم:یعنی چی که بالیی سر خو

آیگل تند گفت:یه هفته اس که داغونه...صبح میره،شب هم که دیر وقت میاد خودش رو تو اتاقش حبس میکنه...تا باهاش حرف 

 .....میزنیم با داد ردمون میکنه...االن هم همین کارو کرد...داد و بی داد راه انداخت،شیشه شکوند و

خودم رو راحت کنم و بعد هم با عصبانیت از خونه زد بیرون...نیکی توروخدا یه کاری  دوباره بغضش ترکید:گفت میرم تا

 بکن...اگه بالیی سر خودش بیاره ما چکار کنیم؟

 با صدای لرزونی گفتم:من؟..من از کجا پیداش کنم آخه؟

 .آیگل با من من گفت:من...من نمیدونم...هیچ جایی به ذهنم نمیرسه

 .تو نگران نباش..من اال میرم دنبالش میگردم..فعالبا هراس گفتم:با..باشه..

 .آیگل:اگه چیزی شد خبر بده،خدافظ

 ..قطع کردم...از ترس نفس نفس میزدم...همه بدنم میلرزید...خدایا این دیگه چه خبری بود

 حاال من باید چکار کنم؟...کجا دنبالش بگردم؟...اگه چیزیش بشه؟...اگه بالیی سر خودش بیاره؟

 ...م به گلوم چنگ انداخت...داشتم خفه میشدم....خدا خدا خدا...کمکم کن...کمکبغض محک

 !..یهو یه جرقه تو ذهنم زده شد

 ...کنار ریل قطار نشسته بودیم"

 آریان:سکوتش رو حس میکنی؟

 .گفتم:آره

 .آریان:سکوت سنگینی داره ولی وقتی هم که میاد رد میشه یه حس دلهره با خودش میاره

 ..هیچی نگفتم

 آریان:بنظر مهران چه حسی داشته؟...درد کشیده؟

 ...بازم هیچی نگفتم

 ...آریان:من که میگم نه،چون یهویی بود...میدونی اگه منم یه روز خواستم جون خودم رو بگیرم،یهو میام جلوی قطار تا

 "..نذاشتم ادامه بده و محکم کوبیدم به بازوش که خنده تلخی تحویلم داد

 !شدم!...خودشه...آره همینهیهو سر جام خشک 

 .تعلل نکردم و سریع دویدم طرف خیابون و گوشی رو از تو کیفم در اوردم و شماره خونه رو گرفتم

 عزیز:بله؟

 .گفتم:الو عزیز،سالم

 عزیز:عه سالم دخترم...جانم؟

 .دستی تکون دادم برای ماشین:عزیز زنگ زدم خبر بدم که نگران نباشی..ممکنه دیر بیام

 یر باشه؟عزیز:خ

 .نشستم تو تاکسی:خیر و َشرش رو نمیدونم عزیز ولی نگران نشو..ناهارتون رو بخورید شما و حواستم به نویان باشه

 .عزیز:باشه دخترم خیالت راحت باشه..برو بسالمت
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 .تند خداحافظی گرفتم...قطع کردم و رو به راننده مقصد رو گفتم

 ...با استرس شروع کردم به کندن ناخونم

 .ایل ازدواجمون،وقتی که باهم بودیم یکی از دوستهای صمیمی آریان فوت کرد...البته با یه مرگ بداو

 .قطار زده بود بهش...بخاطره یه حواس پرتی جون خودش رو از دست داد

م بگه تآریان خیلی ناراحت شد...تا چند هفته گرفته بود...یه روز که خیلی نگرانش بودم بهش زنگ زدم و با اصرار بهش گف

 .کجاست تا برم پیشش

 .وقتی که رفتم و کنار ریل قطار دیدمش قلبم ترسید...اونجا عین آدمهایی که انگار تو این دنیا نیستن باهام حرف زد

 .درد و دل کرد و در آخرم گفت اگه مرگش به دست خودش باشه...این راهو انتخاب میکنه

 ....حتی حرفشم عذابم میدادوقتی این حرفو از زبونش شنیدم،موهای تنم سیخ شد

 .نمیدونم چرا اینو گفت...این کار خیلی درد و ترس داشت...ولی االن که به اینجا رسیدیم،به یاد حرف اون زمانش افتادم

با بغض و کالفگی سرم رو تکون دادم تا فکرش از سرم بپره...نه نه،هیچی نمیشه...من دوباره از دستش نمیدم...صبر کن 

 .ن عشقم،خواهش میکنمآریان...صبر ک

 .راننده:رسیدیم خانم

 .با صداش به خودم اومدم...نزدیک ایستگاه قطار ایستاده بود...پولش رو دادم و از ماشین پریدم پایین

 .دویدم طرف ایستگاه و با عجله از بین مسافرها رد شدم

 .ا رو رد میکردمنمیدونم به چند نفر تنه زدم ولی بی حواس از کنارشون میگذشتم..من باید اینج

 .به نفس نفس افتاده بودم...ایستگاه رو که رد کردم،حاال رسیده بودم به بیابون خشک با آفتاب تیز ظهرانه

 .خدایا به دادم برس...خودت حفظش کن...نذار کاری کنه...کمک کن بهش برسم

 ..دمنفسم که جا اومد دوباره شروع کردم به دویدن...نگاهم رو روی ریل قطار دور میدا

 .هر از گاهی هم یه قطار رد میشد که صداش رعشه به تنم و خش به قلب و روحم می انداخت...ترس رو به جونم می انداخت

 .دوان دوان خودم رو رسوندم به اون محلی که قبال با آریان نشسته بودیم و حرف زده بودیم

 .تندی پریدم روی سکو که همین لحظه یه قطار رد شد و مانع دیدم شد

با بغض لبم رو گزیدم و دستمو گذاشتم روی سرم...دیگه چیزی تا جون دادنم نمونده بود!...حتی نمیدونم چطور خودم رو به 

 اینجا رسوندم!؟

 ...باالخره قطار رفت و کم کم صداش دور شد...آب دهنم رو قورت دادم و به رو به روم زل زدم که

 .و ریز کردم و با دقت نگاهش کردمیه نفرو دیدم!..یه مرد با تیپ مشکی...چشمهام

 ..پشتش به من بود و صورتش رو نمیدیدم ولی موهای بهم ریخته اش رو دیدم و......ناخوداگاه اشکم روی گونه ام جاری شد

 .آه خدای من...هیکلش...از هیکلش شناختمش...خودش بود...اینجا بود...پس همه چیز درست بود

می اومد ایستاده بود...معلوم بود حواسش اینجا نیست،تو این دنیا نیست...چون نگاهش دست به کمر رو به مسیری که قطار 

 .محو بود

 .آخ خدایا...قلبم با دیوونگی داشت خودشو به در و دیوار سینه ام میکوبید...و همه اش هم بخاطر اون بود
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 .من...این َمنه لعنتی عاشقش بودم...اونو میخواستم

 .بخواد دلیل نفس کشیدنم رو ازم بگیرهلعنت به هرچی تردیده اگه 

 .دیگه طاقت نیوردم...نباید بذارم یه بار دیگه همه چیز خراب بشه...باید برش گردونم

 .باید برای خودم نگهش میداشتم...حاال اون هرچی که بود...یا هرچی که شده بود

  !بلند و لرزون صداش زدم:آریان

 .پایین..جوری که انگار باورش نشه صدای منو شنیدهحرکت دستهاش رو دیدم که آروم اومدن 

 دوباره گفتم:آریان...برنمیگردی نگام کنی؟

 .سرجاش خشک شد...دستهاش مشت شد..سرش آروم چرخید طرفم و...منو دید

 .لبخند لرزونی زدم و اشکم ریخت...همه چیز داشت تکرار میشد

 .حظه فرار کردم...ولی اون برگشت...نگاهم کردحرفی رو زدم که خودش موقع اومدن بهم زد،اما من اون ل

 لب باز کردم:داری چیکار میکنی؟...چرا اینجایی؟

 .آریان متعجب بود...با نگاه نا باورش زل زده بود بهم

 آریان:اینو من میخوام بپرسم...تو...تو اینجا چکار میکنی؟

 .چنگی به مانتوم زدم و با تردید گفتم:من...من اومدم دنبال تو

 ان:چی؟...دنبال من؟...برای چی؟آری

 .گفتم:که کار احمقانه ای نکنی

 .پوزخندی زد:جداً؟...ممنون بابت نگرانیت،اما نیازی نیست

 .گفتم:فکر نمیکردم اینقدر ضعیف باشی

 .اما زود پشیمون شدم...چون از نگاهش ترسیدم

 .آریان:چی؟...ضعیف؟...آره،آره تو درست میگی

 !..تنم جدا شدبا صدای عربده اش روح از 

 !آریان:آره من ضعیفم!..چون بریدم

 .خشک شده تو جام چشمهامو باز کردم...از عصبانیت نفس نفس میزد

 .صورتش قرمز شده بود...پریشون بود...با همه ی وجودم اینو حس میکردم

 .تا نگاهم رو دید،با دو قدم بلند اومد جلوتر...حاال وسط ریل قطار ایستاده بود

 .سته ام....از این اوضاع خستم....چون زندگیم رو هواس...چون دلیلی برای زنده بودن ندارمآریان:چون خ

 دستهاشو باز کرد:پس برای چی باید اینجا باشم!؟

 .آب دهنم رو قورت دادم:اینا دلیل نمیشه...تو میخوای بدترش کنی

کنی...تو که از من متنفری...پس با این کار  بی رمق روش رو ازم گرفت:گوشم از این حرفا پره...نیازی نیست خودتو خسته

 .هم تو راحت میشی هم خودم از َشر اونا خالص میشم

 .اشکهام گلوله گلوله میریخت...باورم نمیشد که دارم آریان محکم و مغرور رو مجاب میکنم که همچین کاری رو نکنه
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 .میترسم،میترسم از اینکه از دستش بدماز ترس مثل بید میلرزیدم...خدایا چی بهش بگم که کوتاه بیاد؟...من 

 !..همین لحظه یه صدا باعث شد سرم بچرخه سمت چپ...قلبم از تپش ایستاد و بدنم سست شد

 .قطار بود...قطار داشت می اومد و آریان...هنوز سرجاش ایستاده بود

 .هول کرده گفتم:آریان...آریان لطفا برو عقب،حرف میزنیم

 ی زد:با منم داری مثل مریض هات حرف میزنی،دقت کردی!؟...از نظرت من دیوونه ام!؟آریان لبخند آروم و غمگین

 .سرمو تکون دادم:نه نه،ولی این کارته که دیوونگیه

 .آریان نگاهش رو ازم گرفت:برو نیکیتا

 .به قطار نگاه کردم...داشت میومد طرف آریان...فاصله اش خیلی زیاد هم نبود

.این تویی آریان!؟...همون آریان محکم!؟...داری با این کارت خودتو میٍکشی کنار؟...از چی؟...چرا یهو جیغ زدم:باورم نمیشه..

 ضعف نشون میدی؟...تو همون آریانی هستی که من میشناختم؟

 آریان با نگاه محوی به قطاره تو راه گفت:درست میگی،این من نیستم...چون بعد از تو هیچی ازم باقی نموند...درست وقتی که

 .گفتی نمیتونی ببخشیم،نابود شدم

 .با گریه گفتم:باشه باشه،پسش میگیرم...فقط برو عقب

 .داد زدم:برو کنار!...خواهش میکنم

 .و به هق هق افتادم...آریان با بهت نگاهم کرد

 ..آریان:داری...داری گریه میکنی؟...چرا؟..تو

 .فاصله ای نمونده بودصدای قطار بیشتر شده بود،چون نزدیکتر شده بود...دیگه 

 آریان با شوق گفت:تو نمیخوای من..؟...آره؟..درست فهمیدم؟

 ...که«آره درست فهمیدی،من نمیخوام از دستت بدم»دهن باز کردم که بگم

 .با صدای تیز قطار که بخاطر ترمز گرفتنش بود حواسم رو پرت شد

 !...نفس بکشم،رد شد تو یک چشم بهم زدن،به آریان رسید و قبل از اینکه بتونم حتی

هیچی نفهمیدم...خشکم زد!..چند لحظه که گذشت فهمیدم چه بالیی اتفاق افتاده، تنها کاری که کردم چشمهامو بستم سرمو با 

 !دستهام گرفتم و جیغی از ته دل زدم

 .صدای قطار تو گوشم بود...مثل سوهان روح بود

 .تن بودچشم باز کردم و مبهوت نگاهش کردم...هنوز در حال رف

 !..تو یک لحظه وزن خیلی سنگینی رو روی شونه هام حس کردم و دنیا تو سرم خراب شد

 !تند و تند جیغ زدم:نـه!..نه!..نه

 .صدای جیغ هام تو صدای بلند قطار که برای من مثل ناقوس مرگ بود گم شد

 .نداره...فکرشم نکن نیکی جونی تو تنم حس نمیکردم...پاهام سست شد و با زانو خوردم زمین...نه نه امکان

 ...اون چیزیش نشده...تصور نکن...فکر هم نکن....اون چیزیش...چیزیش

 ..یهو صورتم درهم شد و بلند زدم زیر گریه
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 !با جنون جیغ زدم:آریان

 "!فریادم به عرش خدا رسید،ولی کسی برای کمک نرسید"

 ..ر خوابیدزار زدم..ضجه زدم..هق زدم..لرزیدم..نفس بریدم و...صدای قطا

 ...سکوت سنگینی طنین انداخت...سکوتی آزار دهنده....یه سکوت مرگ بار

 نا نداشتم سرم رو ببرم باال...آخه...آخه با چه جراتی!؟

 .چطور میتونم جای خالیش رو....آه خدا....خدا خدا خداا...کاری کن این یه کاب*و*س باشه

 ..نشونم بده که من اشتباه میکنم

 .ریخت...چشمهام آتیش بود پلک زدم و اشکم

 ...آب دهنم رو به سختی فرو دادم و آروم سرم رو دادم باال که

 !...حس کردم قلبم از تپش تندش متالشی شد

 !..روح به کالبدم برگشت و نفس بلندی از ترس کشیدم

 !...از چیزی که دیدم تو جام خشک شدم

 .ه چیزی که دیدم شک کردمچند تا حس باهم...هم بهت زده،هم خوشحال،هم مشکوک!...ب

 ...بدون اینکه نگاهم رو از رو به روم بگیرم سریع از روی زمین بلند شدم...تند تند پلک زدم تا دیدم واضح بشه

 .دوباره ناگهانی زدم زیر گریه!...اما این بار نه از غم...بلکه از خوشحالی

 !..نه خدایا...نه...این اشتباه نبود...خو...خودشه!...خودش بود

 .این آریانه که رو به روم ایستاده و با لبخند کمرنگ ولی مهربونی نگاهم میکرد

 .با دستهام دهنم رو گرفتم و با شدت گریه کردم...از خوشحالی داشتم بال در می اوردم

 .حس کردم تازه خون داره تو بدنم جریان پیدا میکنه

 .وای خدایا...خدایا شکرت...شکرت که چیزیش نشد

 ...نکردم...نفهمیدم چطور از روی سکو پریدم پایین و دویدم طرفش دیگه تحمل

 .آریان مبهوت در کنار لبخندش،دستهاش رو برام باز کرد و من.......خودمو پرت کردم تو آغوشش

 ..سرمو فرو کردم تو گردنش و اون محکم کمرم رو گرفت

...توروخدا نه...دیگه این کارو باهام با گریه گفتم:چی کار داشتی میکردی؟...میخواستی منو دیوونه کنی؟

 ..نکن...اینطور...اینطور منو نترسون...اگه تو...اگه تو بالیی سرت بیاد

 ...هق هقم اجازه نداد ادامه بدم...آریان سرش رو فرو کرد تو موهام و نفس عمیقی کشید

 ...آریان:چرا؟...چرا ناراحتی؟...مگه تو

 ..زل زدم بهشتند خودمو دادم عقب و با نگاه خیسم 

 .با بغض گفتم:چون دوست دارم لعنتی...دوستت دارم...اگه چیزیت بشه میمیرم

 .آریان با نا باوری نگاهش رو تو صورتم دور داد...انگار باور این حرفم براش سخت بود

صورتم و من حس کردم که چقدر دلتنگشم...نگاهم محو چشمهای گیراش بود که نفهمیدم چی شد و آریان خم شد تو 
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 !..و....ل*ب*هام رو گیر انداخت

سرم رو دادم باال و قطره اشکی از گوشه چشمم سر خورد...آریان با حرارت می ب*و*سیدم و کمرم رو تو دستهاش گرفته 

 .بود

 .دستهامو انداختم دور گردنش که سرش رو برد عقب و بعدش...صورتم رو غرق ب*و*سه کرد

 .ی من بود....و من بعد از مدتها این آرامش رو حس کردمهمه ی آرامش دنیا اینجا بود...برا

 .آریان:عزیزم،خانومم

 ..چشم بستم و لبخند زدم...چقدر دلم برای این کلمات از زبونش تنگ شده بود

 .نفس عمیقی گرفتم و گفتم:دیگه هیچوقت این کارو نکن

 .پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و من با عشق و آرامش چشم بستم

 .میدونم همیشه اذیتت کردم...اما اینو بدون...فقط این تویی که میتونی منو از هر عذابی نجات بدیآریان:

***  

 .آریان در خونه ی مشترکمون رو باز کرد و دست تو دست هم،لبخند به لب وارد شدیم

 .عد از اون...صدای دلنشینشجلو رفتم و آریان درو بست...نگاهم رو تو سالن گردوندم که دو تا دست دور کمرم حلقه شد و ب

 .آریان:به خونه خودت خوش اومدی

 .و ل*ب*هاش رو روی گرونه ام گذاشت...با لبخند سرم رو انداختم پایین

 .کمتر از نیم ساعت بود که بعد از اون اتفاق به خونه برگشته بودیم

 .بیام تا عشقتآریان:دلم خیلی برات تنگ شده بود،ولی همه این مدت مجبور بودم با خشمت کنار 

 .آروم خندیدم و چیزی نگفتم...دوست نداشتم راجع به اون موقع حرف بزنم...میخواستم آرامش االنم رو حفظ کنم

 !ازش جدا شدم:میبینم که زیادم به خونه ام نرسیدی

 ..آریان مردونه خندید و با دستهاش صورتم رو قاب گرفت

 ...این نفسها هم خودشون میرفتن و می اومدنآریان:چون بدون تو من حوصله ی هیچی رو نداشتم.

 .دوباره لبخند نشست روی لبم و فکر کردم که چقدر دلم برای این عاشقانه های خاصش تنگ شده بود

 ..خوب بلد بود با کلماتی که به زبون می اورد دلم رو بلرزونه

 وریم؟با دلبری ذاتیم یه قدم رفتم جلو و زل زدم به چشمهاش:یه چیزی درست کنم بخ

 !آریان شیطون بینیش رو مالید به بینیم:اوهوم

 .با دستم هولش دادم:پس برو لباسهاتو عوض کن

 .آریان موهام رو نوازش کرد و بی حرف ازم دور شد

 .دست به کمر ایستادم و به خونه نگاه کردم...باید نو نوارش کنم...این خونه باید دوباره روشنایی به خودش ببینه

 !نه...به به آریان خان تنبل...آشپزخونه هم که کثیفه کهرفتم تو آشپزخو

 .شونه ای باال انداختم و آستین باال زدم...فایده نداره که...همه ی اینا دست خودمو می ب*و*سه

 آریان:چی مبهوتت کرده خانومه خونه؟
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 !برگشتم طرفش...چه زود برگشت

 !گفتم:شاهکار شما آقای خونه

 .اشتم و دادم دستشپارچه ای از روی یخچال برد

 .گفتم:بگیر ببینم...تو دستمال کشی کن منم یه چیزی درست کنم

 .آریان:عه کار سخت که مال من شد

 چشمهامو گرد کردم:من میخوام غذا بپزم ها!...این سخت تره یا دستمال کشی؟

 .آریان:هردوش...ولی میگما یه وقت فکر نکنی من تنبلم ها

 ..مگه غیر از اینم میشه فکر کرد؟چشمهامو ریز کردم:نه توروخدا.

 آریان:آره پس چی؟...من از پس همه چیز برمیام...فکر کردی این همه مدت چطور شکمم رو سیر کردم؟

 .من که تا االن داشتم با شیطنت باهاش کل کل میکردم،لبخند روی لبم خشک شد...ناخوداگاه بازم به گذشته اشاره شد

 .زد بهم که نگاهم رو ازش گرفتم و پشت سینک ایستادمآریان متوجه حالم شد...ساکت زل 

 .کف درست کردم و مشغول شستن ظرفها شدم...دوباره حالم گرفته شده بود

 .لحظات خوش چقدر کوتاهن!...تو این فکر بودم که گرمای تن آریان رو حس کردم...از پشت ب*غ*لم کرده بود

 .یش خودمون...تو خونه ی خودمون،درست مثل یه خونوادهآریان:تو اولین فرصت باید پسرمون رو هم بیاریم پ

 ..با لبخند سرم رو براش تکون دادم

 ..آریان:دلم براش خیلی تنگ شده...اصال نتونستم خوب ببینمش

 !قلقلکم داد:همه اش هم بخاطر عصبانیت شما بود ها بانو

 ..یهو سرم رو دادم عقب که چسبید به شونه ی آریان و غش غش خندیدم

 .ان:مثل اینکه خیلی خوشت اومده هاآری

 ..با خنده دستهامو شستم و بعد چرخیدم طرفش...دستهامو انداختم دور گردنش و با ناز زل زدم به چشمهاش

 !گفتم:آره خیلی...اصال حقت بود

 .آریان با لبخند کمرم رو نوازش داد:باید خیلی زود برای شناسنامه اش اقدام کنم

 .ومنگاهم رو دادم پایین:اوه

 آریان:ولی بگو ببینم...چرا نویان؟

 ...انگشتمو کشیدم روی ته ریشش:اومم،نمیدونم...خوشم از این اسم اومد...شایدم بخاطر این

 .شونه هامو تکون دادم:آریان...نویان

 ...و خندیدم که کمرم رو فشرد و سرش رو اورد جلو

 آریان:پس یعنی تو اون لحظه ها هم به یادم بودی..آره؟

 ..عمیقی گرفتم و نگاهم رو قفل نگاهش کردمنفس 

 ...لب زدم:شاید

 !آریان:اگه بدونی چقدر دلم برای این دلبری هات تنگ شده
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 !..ریز خندیدم که یهو دست انداخت زیر پاهام و بلندم کرد

 !متعجب داد زدم:ناهار

 .آریان قهقه زد:نمیخوام

 .خودش نشوند به طرف مبلها رفت...خودش نشست و منو بدون فاصله کنار

 .هیچی نگفتم...چون خودمم بهش نیاز داشتم...اینکه دل بی تاب و قرارم رو تسلی بدم

 .پس...سریع خودم رو چرخوندم طرفش و از پهلوی چپ به مبل تکیه دادم

 ..دستم رو گذاشتم رو پشتیه مبل و زل زدم بهش

 .به غیر از صورتم آریان هم دستشو فرو کرده بود تو موهام...به همه جام نگاه میکرد

 !بعد مدت ها داشت با دقت و ظرافت نگاهم میکرد...با حض جزء جزء بدنم رو تو چشمهاش زخیره میکرد

 یهو گفتم:آریان!؟

 جواب شنیدم:جاٍن آریان؟

 .غرق لذت شدم...خنکای خوبی تو وجودم پیچید...با خنده ی بی صدایی که از رضایتم بود سرم رو دادم پایین

 .ونمآریان:بگو ج

 .میخواستم بگم...ولی تردید داشتم...نمیدونستم ناراحت میشه یا نه...ولی مثل خوره به جونم افتاده بود

 .زمزمه کردم: برام سوال شده ولی...از جوابش میترسم

 .آریان پیشونیم رو ب*و*سید و با آرامش گفت:نترس عزیزم...بابتش نگران هم نباش،بپرس تا آرومت کنم

 ...کردم:خب...تو گفتی که یه باند خالف تهدیدت کردن...پس یعنی به چشمهاش نگاه

 مکث کردم:یعنی تو هم...خالفکاری؟

 ...اینو با صدای آروم و لحن مظلومی گفتم که باعث شد آریان بخنده

 آریان:ای خدا،این ذهنتو مشغول کرده؟...خب،تو چی فکر میکنی؟

 .جوابتو بگیری ولی در حال حاظر من فقط میترسمجدی گفتم:اگه منو خوب شناخته باشی پس میتونی 

 آریان:برای چی؟

 .گفتم:اول از همه برای نویان...بعد تو...و بعد هم برای خودم

 .آریان لبخند دلگرم کننده ای زد:پس بذار بگم که جای نگرانی نیست

بدون که من همیشه پیشتم...نمیذارم اتفاق بدی با لحن جدی تری ادامه داد:ببین نیکیتا من نمیخوام تو رو وارد این مسائل کنم،اما 

 .بیوفته

 .نگران نگاهش کردم که اضافه کرد:یعنی سعی ام رو میکنم

 نگاهم تغییر نکرد،بلکه با حرفش دلم هری ریخت...یعنی چی که سعی اش رو میکنه؟

 .آریان انگار متوجه شد...چون صورتم رو تو دستهاش گرفت و خیره ی چشمهام شد

 !آدم بده نیستم نیکیتاآریان:من 

 .از لحنش دلم کباب شد!...قلبم آتیش گرفت...با ناراحتی دستهامو گذاشتم روی دستهاش
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 .زمزمه کردم:فهمیدم که توهم قربانی هستی

 .آریان سرش رو کج کرد و باز نگاهم کرد که از این بحثی که بینمون افتاده بود پشیمون شدم

 ببینم...چی شد که اومدی؟...یعنی چطور...!؟مسیر حرف رو عوض کردم:خیلی خب بگو 

 .دیگه ادامه ندادم ولی آریان خودش فهمید که هنوز باید توضیح بده...آروم کشیدم تو ب*غ*لش و سرش رو گذاشت روی سرم

 !آریان:یه جورایی فرار کردم

 گیج گفتم:هان!؟

 .خندید:خب...به بهونه ی سرکشی به کارها و شرکت اومدم

 میبیننت!؟گفتم:ولی آخه ن

 ...آریان با تحکم گفت:نیکیتا!..گفتم که نمیخوام قاطی این جریان بشی که

عجول گفتم:باشه باشه،دیگه نمیگم...هرچی که الزمه بگو...فقط بگو...میخوام بدونم تو این مدت چه حالی داشتی؟..چه کار 

 ...میکردی؟..چون من اینجا خودمو با این سوال ها کشتم!...چون فکر میکردم

 .پرید وسط حرفم:میدونم میدونم...لطفا نگو،چون حتی از حرفش هم خوشم نمیاد

زل زد تو چشمهام:نیکیتا من حتی اون موقع هم که باهم زندگی میکردیم بهت میگفتم که تو تنها کسی هستی که منو به خودش 

 .فقط بخاطر خودته...این رو باور کنجذب کرد...بازم میگم...من هیچوقت اونطور قلب تو رو نمیشکنم...هرکاری که میکنم،

 .دیگه جای حرف نموند...آریان با همین چند جمله قلبم رو آروم کرد،مطمئنم کرد و به راحتی اعتمادم رو خرید

 .چشمهامو بستم:باور میکنم

 .حس کردم که خم شد روم...چون بعد از اون ب*و*سه اش نشست روی چشمهام

 داشتم؟...میخوای حسمو بدونی؟آریان:گفتی میخوای بدونی چه حالی 

 ..چشم باز کردم و نگاهش کردم...نفسش رو داد بیرون

آریان:حال من تو دوریه تو...فقط تو یه چیز خالصه میشد...دلتنگی...فقط و فقط همین...اگه مجبور نبودم،اگه پای تو درمیون 

 ...نبود،میگفتم به درک...همتون برید به جهنم ولی

ی بود اگه بعد از این همه ماجرا بازم برگردم طرفت؟...نمیدونم ولی من..چون میخواستمت...چون حقت سری تکون داد:دیوونگ

بود که حقیقت رو بدونی..چون برای اینکه باورم کنی و به حرفام گوش بدی الزم بود علت اون به قول تو بی وفایی رو بهت 

 .بگم

 .ث شد تو دلت برام بسوزه و دوباره نگاهت رو بهم هدیه بدیزد روی پاش:و گفتم...بی اجازه...بی فکر گفتم اما باع

 .بی تاب دستمو گذاشتم روی گونه اش:اینو نگو

 ..آریان سرش رو چرخوند طرفم...با چشمهای غمگینش نگاهم کرد

ا ها ب آریان:من رفتم،ولی درست لحظه ای که پامو از هواپیما گذاشتم پایین پشیمون شدم...بابت همه چیز...حتی عین احمق

 .خودم گفتم کاش از اول وارد زندگیت نمیشدم که حاال این کار برام اینقدر سخت باشه

پوزخندی زد:حاال انگار که از آینده و اتفاقاتش خبر داشتم...میدونی،دوریه ما فقط ده ماه بود...که متاسفانه و از شانس بد من 

 !مصادف شد با...بارداریه تو
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 با بهت گفتم:تو خبر داشتی؟

 ..آریان با خنده بغض الودی تند تند سر تکون داد

آریان:هر یک ماه برای من هر لحظه اش به اندازه ی هزاران سال میگذشت...شاید فکر کنی این یه حرف رایجه..ولی اونی که 

 ..عاشقه یا دلتنگه میفهمه که این حس حقیقت داره

 .به تقالش برای اثبات حرفش لبخند زدم:میفهممت

بود،عذاب...یه اجبار بود که باهاشون راه بیام ولی نه حقیقی!...جلوی اونها فیلم بازی میکردم...تنها تر و ساکت تر  آریان:عذاب

 .از آریانه قبل از آشنایی با تو شده بودم ولی...تو خلوت خودم به تو فکر میکردم...به پدرم

خت بود...روزها پر از دلتنگی میگذشت و من با هزار بااینکه با چشمهام شغل پدرم رو دیده بودم ولی هنوز باورش برام س

 .دردسر چند وقت یه بار با آیگل حرف میزدم

بهش گفته بودم که حتی به مامان هم نگه،چون آیگل میگفت بعد از رفتنم حالش اصال خوب نیست...نمیخواستم بیشتر از این 

 ...رو با همه قطع کردی و از همه دور شدی و پدرتاذیت بشه...حالتو از آیگل می پرسیدم،بهم گفته بود که ارتباطت 

  ...کالفه ساکت شد...لبخند نیم بندی زدم...آریان سری تکون داد و ادامه داد

آریان:وقتی فهمیدم از خودم متنفر شدم...اینا همه تقصیر من بود...تنهایی تو،بد رفتاری های پدرت،بخاطر من بود...خدا میدونه 

 .و به در و دیوار کوبوندم چقدر خودمو ناسزا گفتم

 .نگاهم کرد:اما بهت قول میدم نیکیتا،پدرت رو آروم میکنم

 مهربون گفتم:میدونم...امیدوارم که بتونی..خب بگو چطور از وجود نویان با خبر شدی؟

...البته میدونی که آریان اَبروهاشو داد باال:آها...آره...خب معلومه این هم از طریق آیگل...یه بار که باهاش حرف میزدم گفت

 .رفتن من و فوت بابا خیلی زود اتفاق افتاد و تو اون زمان فهمیدی که نویان رو داری

آیگل گفت تو نسبت به همه بی میل شدی و اینکه با بی بی گل یه خونه جدا گرفتی...یه روز که باهاش تماس گرفته بودم،با 

 !گریه ای از خوشحالی گفت دارم بابا میشم

نگاه محوش به یه نقطه لبخندی زد:وقتی اینو شنیدم ماتم برد!...تا چند لحظه گیج ساکت شدم...حرفشو با خودم مرور آریان با 

 .کردم و وقتی همه چیز برام روشن شد،بدون توجه به صدا کردن های آیگل گوشی رو قطع کردم

نده از روی خوشحالی تو تلخ ترین بُرهه زمانی اون روز برای اولین بار توی عمرم خنده ی از ته دل رو تجربه کردم!...یه خ

 !از زندگیم!...که آخرش به یه بغض ختم شد...اون روز عین دیوونه ها گریه کردم و خندیدم

باور اینکه پدر شدم برام سخت بود...اونم پدر بچه تو...تو اون لحظات تنها چیزی که عذابم میداد و خوشحالیم رو خراب،این 

 .افتاده بود...خالصه که همه اش با فکر تو و بچمون روزها رو میگذروندم،دقیقا ده ماه دوری بود که بینمون

ده ماه گذشت تا که گفتن میخوان یکی رو بفرستن ایران تا رواله کارها رو چک کنه که من این حرفو رو هوا زدم!..به سختی 

 .قبول کردن،بهم شک داشتن...اینکه نکنه براشون مشکل ایجاد کنم

 .ن دیگه نمیتونستم تو بی خبری از تو دست و پا بزنم...به سختی راضیشون کردم به این بهونه برگشتمولی م

تلخ خندید:پا که گذاشتم تو خونه،آیگل جیغ زد و مامان غش کرد!...قاب عکس پدرم و سردی خونه قلبم رو به درد اورد،بعد از 

 .ا،تنها چیزی که پرسیدم حال تو بودتماشای یه دل سیر گریه ی مادرم و ٍگله هاش و دلتنگی ه
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آیگل گفت که نویان رو به دنیا اوردی...منم دل تو دلم نبود که ببینمتون برای همین آیگل رو مجبور کردم بهت زنگ بزنه تا 

 .بیای اونجا

سرش رو تکون  با چشمهای گرد شده نگاهش کردم!...چی!؟...یعنی...کار اون بود!؟...آریان نگاه متعجبم رو که دید خندید و

 .داد

آریان:درست فهمیدی...اون به خواسته ی من بهت زنگ زد...نمیدونم چی شد که قبول کردی و من بابتش هزاران بار از خدا 

 .تشکر کردم...تو اومدی و تو اتاق پشت در ایستاده بودم

تو ب*غ*لم فشارت بدم تا شاید کمی از  نمیدونم چند بار با قدم هام اتاق رو متر کردم،دلم میخواست همون لحظه بیام پایین و

 .دلتنگیم رفع بشه

اما آیگل با هزارتا خواهش و التماس گفت بمونم تو اتاق چون احتمال میداد که تو با دیدنم عصبانی بشی...و من به زور خودمو 

 ...تو اتاق حبس کردم

 عکس گرفتنا از نویان...!؟ با بهت وسط حرفش گفتم:وایسا وایسا،یعنی اون رفت و آمد های مشکوک آیگل و

 .آریان:کار من بود...من خواستم...اگر که نمیتونستم بیام پیشت ولی دلم میخواست صورت پسرم رو ببینم

 .صورتمو نوازش کرد:که الحق که دیدن هم داره...دریاهای تو رو به ارث برده

 .با اَبروهای باال رفته خندیدم...چه کارها که نکرده این َمرد

ون روز هم گذشت و تو و آیگل قرار چکاپ نویان رو گذاشتین و من بی تامل بعد از کلی دنبال کردنت اومدم و خودم آریان:ا

رو بهت نشون دادم...وقتی برنگشتی،قلبم شکست!...اما به خودم گفتم حق داره و تو حق اعتراض نداری!...از اون روز فقط 

 !..و همچنین سیلی اون روز َدم مطبت واقعا بهم چسبیدافتادم دنبالت و منتظر موندم تا یه جا ببینمت.

 ...اینقدر این جمله رو بامزه و متاثر گفت که به خنده افتادم

 ...با خجالت گفتم:دست خودم نبود،وقتی گفتی کاری کن دلت خنک شه

 ..ادامه ندادم که آریان کشیدم تو ب*غ*لش و روی موهامو ب*و*سید

زم...گفتم که،حقم بود...واقعا میگم بهم چسبید چون اونجوری دلم خودمم از دست خودم خنک آریان:میدونم عشقم میدونم عزی

 .میشد

میخواستم از خودم تقاص پس بگیرم،تقاص دردی که به تو دادم...حتی اگه با ماشین زیرمم میگرفتی اعتراض نمیکردم چون 

 ...میخواستم تو مجازاتم کنی

 ..امه دادسرم رو گذاشتم روی شونه اش و اون اد

آریان:یه روز که میدونستم اون ساعت خونه نیستی اومدم دم خونه اتون...بی بی جوابمو داد،با آرامش...انگار از شنیدن صدام 

 .تعجب نکرده بود،منم پیش خودم حدس زدم که حتما تو براش گفتی

دادم!...به جون عزیز کرده ی تو و  ازش خواستم بذاره بیام نویان رو ببینم ولی بی بی سفت و سخت مقاوت کرد که قسمش

 !پسرم...تنها راهی بود که داشتم و جواب هم داد

 !صداش محزون شد:وقتی رفتم باال سر نویان،با دیدنش حس کردم یه چیزی تو وجودم سر خورد و دلم خنک شد

 ...ن تو ب*غ*لمه وآهی کشید:نمیتونم با هیچ کلمه ای حسم رو توصیف کنم فقط وقتی به خودم اومدم که دیدم نویا
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من ادامه دادم:صورتت خیس...من دیدم که...گریه کردی...اون لحظه با عصبانیت اومدم سراغت ولی با دیدن اشکهات...ماتم 

 .برد

 !آریان آروم خندید:درست میگی فلفل خانوم...تو آتیشی اومدی سراغم و من از حس پریدم

تو حرفهای احساسیش کنار نمیذاشت...البته باید بگم که فقط کنار من  ناخوداگاه زدم زیر خنده...هیچوقت شیطنتش رو حتی

 .اینطور بود

آریان:اومدی و داد زدی...جیغ زدی و بیرون کردی...الزم بود که به حرفهام گوش بدی ولی نمیخواستم اذیت بشی برای همین 

 .رفتم

ن خونه،خواستم برات توضیح بدم ولی هیچی اونطور بعد از اون ازت خواستم بیای تا با هم حرف بزنیم،خواستم بیای تو همی

 .که من خواستم پیش نرفت

از حرفای تلخت فهمیدم که دلت خیلی ازم گرفته...برای همین هیچی نگفتم،گذاشتم خودتو خالی کنی ولی نمیدونم چی شد که 

 .گفتم نویانو ازت میگیرم،اون حرفو بی فکر زدم ولی انگار تو رو خیلی اذیت کرد

ی به سرو سینه ام که نمیدیش بهم و من بازم فهمیدم که نویان چقدر برات مهمه...سعی کردم آرومت کنم و این باعث شد کوبید

 !باز دلتنگی هام اومدن سراغم و بهت نزدیک شدم ولی....با شنیدن کلمه طالق از زبونت...خشکم زد

.تو فکر فرو رفته بود...قلبم از نگاهه گرفته اش تیر آریان ناخوداگاه ساکت شد و زل زد به دستهامون که قفل هم بودن..

 .کشید...بغض گلوم رو گرفت

 .به زور زمزمه کردم:منم نفهمیدم چطور اینو گفتم...منم بی فکر اون حرفو زدم و انگار این هم تو رو اذیت کرد

 .مزه مزه کردمآریان سرش رو اورد باال...زل زد تو صورتم...خیره خیره....با نگاه نمناکم نگاهش رو 

نمیدونم چی شد که آریان خم شد روی صورتم و بلند و عمیق پیشونیم رو ب*و*سید که ناخوداگاه چشمهام بسته شد و قطره 

 .اشکی روونه ی گونه ام

 .آریان:بغض نکن دلم میگیره

د هم شیرین...تلخ،بی آهی کشید:اون روز هم به هر حالی که شد گذشت تا...روز عروسی نیما...آخ که اون روز هم تلخ بو

 .تفاوتی های تو و نگاه های پویان به تو...و شیرین،اون ر*ق*ص و ب*و*سه بعد از یه مدت دوری

 .بغضم رو پس زدم و با حرص الکی زدم بهش:چه شیرینی؟..اونا که هردوش زورکی بود

 آریان تند گفت:و بگو که بخاطر چی بود؟

 ...ادامه دادل*ب*هامو دادم جلو و چیزی نگفتم که خودش 

آریان:نگاه های پویان بهت روانیم میکرد...من به هیچکس اجازه نمیدادم که به زنم،ناموسم حتی نگاه بندازه و به خودش اجازه 

 .بده پا تو دایره ی قرمز خانواده ام بذاره

ا دوباره داشتنت دارم ی تو بی میل باهام ر*ق*صیدی و اونجا بود که بین بحث کردنامون فهمیدم هنوز یه شانس کوچیک برای

 .شاید...یه ذره جا تو قلبت

 .اون لحظه بال در اوردم...ولی وقتی دست پویان رو روی کمرت و نگاهه قفلش به دریاهایی که مال من بودن دیدم،گر گرفتم

عد از اون اون ب*و*سه دست خودم نبود...وقتی اون حرفا رو بهم زدی فقط خواستم یه جوری بهت بفهمونم که مال منی...ب
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 .شب هم از دور میدیدمت،معموال َدم در خونه ات می ایستادم

خودمم نمیدونستم چرا ولی حس میکردم اینطور مراقبتم و نزدیکتم که خدارو شکر این کارم یه جا به درد خورد...مریضیه 

بی قراری تو داشت داغونم  نویان...راستش منم خیلی نگران شدم،از اینکه فرشته کوچولوم چیزیش باشه ولی از یه طرف هم

 .میکرد

وقتی تو ب*غ*لم گرفتمت و تو آروم شدی،قلب خودمم آروم شد...میدیدم که تو هم با من آروم میشی،تو خودتم متوجه بودی اما 

 !دوری میکردی...مثل یه اجبار،مثل یه ا*ن*ت*ق*ا*مه اجباری

رمیگردن و میخوان ادامه ماه عسلشون رو دسته جمعی تو یه روز که شرکت بودم نیما بهم زنگ زد،گفت که دارن از مشهد ب

شمال بگذرونن و وقتی گفت که از تو هم دعوت کردن رفتم سراغ دختر خاله هات و اوناهم تایید کردن ولی گفتن که تو نمیای 

 ...و من هم قصد کردم که تو رو راضی کنم

 !چشمهاشو دوری داد:که شد بزرگترین اشتباهم

 ...ت:معلومه که خوشت اومده...بعد از ماجرای اون دخترریز خندیدم که گف

 گفتم:سحر؟

 ...آریان:آره اسمش یادم رفته بود..بعد از ماجرای سحر که ناخوداگاه باهات همراه شدم و

 .نذاشتم بگه و خودم ادامه دادم:و عین سوپرقهرمان ها نذاشتی خودش رو بکشه،منو به زور بردی شمال

 !سینه اش:حاال که دارم به اون کارت فکر میکنم دلم برات ضعف رفت...من بهت افتخار میکنم شیطون دستمو گذاشتم روی

 ..و چشمکی زدم که آریان با صدا خندید و موهام رو بهم ریخت

آریان:شیطونک...آره تو درست میگی،شاید چون دردش عشق بود متاثر شدم...داشتم میگفتم که،به قول خودت به زور بردمت 

 .ا حرفات باعث شدی بحثمون بشهشمال که ب

 با اعتراض گفتم:عه حاال شد تقصیر من؟

آریان:بله پس چی؟...من واقعا اعصابم بهم ریخت...از فکر اینکه کسه دیگه ای تو زندگیت باشه خون خونمو میخورد،برای 

 .همین اونطور...سرت داد کشیدم

 .با اخم نمکی نگاهش کردم که یهو محکم گونه ام رو ب*و*سید

 .آریان:من هرگز روت دست بلند نمیکنم...خودت خوب میدونی

 .با لبخند سرمو گذاشتم روی بازوش...آره میدونستم...میدونستم همچین آدمی نیست

آریان:هوم!...جدای اون خود وسط انداختن های پویان وقتی فهمیدم به وسیله ی بی بی سرکار بودم تو دلم غش غش به خودم 

 .بودم و همچین فکرایی کردم خندیدم که چقدر احمق

زن من پاک تر از این حرفا بود...اون آهنگی هم که خوندم از ته دلم بود،برای تو بود...تا بدونی بعد از تو،تو اشتباه بودم و اون 

 .زمان برای من فقط غم بود

که باید تنها باشی...که ای  حرف دلمو بهت گفتم ولی تو رفتی...میخواستم مانع بشم...اون وقت شب خطر داشت اما حس کردم

 .کاش این کارو نمیکردم

وقتی صدای جیغت رو شنیدم از جا کنده شدم...عین وحشت زده ها دنبالت گشتم و در آخر روی زمین تو اون حالت با یه گرگ 
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 .گرسنه دیدمت،نفهمیدم چکار کردم...تو اون لحظه تنها هدفم این بود که تو آسیبی نبینی

 .همه چیز برام زنده شد...حس کردم تو همون حالتم و گرگه میخواد بپره روم از حرفهاش یه لحظه

 .ناخوداگاه با لرز تو خودم جمع شدم که آریان متوجه شد...دستهاشو حلقه کرد دور کمرم و محکم به خودش چسبوندم

ت شد...وقتی نشستی کنارم و آریان:اون موقع با همه خشم و کینه ام اون گرگ باهاش درگیر شدم که آخرش خداروشکر ناک او

 .صورت خیس از اشکت رو دیدم،بلکل درد خودم یادم رفت

با هول و وال رسوندمت بیمارستان...بعد از اینکه تو خوابت برد دیگه نذاشتن پیشت بمونم و به بهونه آزمایش و چکاپ و این 

 ...و فهمیدم مشکلی نیست،سریع برگشتم خونه که چیزا مجبورم کردن تا فردا تو بیمارستان بمونم...تا جواب آزمایش ها اومد

 ..با بلند کردن سرش،ازش جدا شدم...نگاهم رو بهش دوختم که صدای آرومش رو شنیدم

آریان:فکر کن یه ظهر برگردی خونه و عشقت رو،تنها کسی که نسبت بهش کشش داری رو به جذاب ترین شکل ممکن ببینی 

 دور بوده باشی...چه حسی داری!؟و دست بر قضا یه مدت طوالنی هم ازش 

 .تو یه لحظه حس کردم بدنم داغ شد و گونه هام سرخ...سرم از خجالته حرارت لحنش رفت پایین

 .نفسهامم به سختی میرفتن و می اومدن....تو حال بی تابیه خودم بودم که سرش رو خم کرد طرفم

قدر که نتونستم جلوشون رو بگیرم...نه اصال نخواستم که آریان:اون لحظه تمام حس هام بیدار شدن و سر کشی کردن...اون

 .بگیرم...چون بهت نیاز داشتم...قد یه هم آغوشیه ابدی...دل توهم با من بود،چون پسم نزدی و وقتی اینو دیدم قلبم شاد شد

،وقتی تی حرفاتو با پویان شنیدمباخودم گفتم دوری ها تموم شد و حاال نیکیتا مال منه...منو بخشیده و برمیگرده پیشم اما...اما وق

 .فهمیدم اونم دوستت داره...از عصبانیت دیوانه شدم

نتونستم خودمو کنترل کنم و حرفای خودتم باعث شد اونطور برت گردونم و ماجرا رو برات بگم،ولی...وقتی گفتی نمیتونی 

 .ببخشی،به معنای واقعی جون دادم

فنا شد...روزگارم تلخ تر از قبل شد...تو رفتی و منو تو کاب*و*س هام رها حس کردم ُمردم...هرچی که بهش امید داشتم 

 .کردی

اخالقم بد شدم،گوشه گیر شدم...صبح تا شب بیرون بودم...شب هم تو اتاق حبس...هر چقدر که فکر میکردم میدیدم بدون تو 

 ....ونمیتونم،مامان و آیگل رو هم نگران کرده بودم...برای همین دیگه دووم نیوردم 

 .با لبخند معنا داری نگاهم کرد:دیگه خودت میدونی

نفس داغم رو دادم بیرون و گفتم:متاسفم...بابتش اما...کارت درست نبود...وقتی به این فکر میکنم که ممکن بود چه اتفاقی 

 ...بیوفته

استخوانم رسیده و آخر  آریان سرم رو کشید تو ب*غ*لش:منم معذرت میخوام گلم بابتش...اون لحظه حس کردم کارد به

 .خطم...از فکر از دست دادنت و بعد ها...کنار یکی دیگه دیدنت

زمزمه وار گفتم:نه،من نمیتونم...بعد از تو به بودن کسی تو زندگیم فکر هم نکردم...ولی میدونی...حس میکنم رفتارمون با 

 .پویان بد بود...آخه اون همکار خودتم بود

 .اش برداشت و دست چپش رو گذاشت روی گونه ام و زل زد تو چشمهام آریان سرم رو از روی سینه

آریان:تو بگو برادرم باشه،من کسی رو که به عشقم فکر هم بکنه از بین میبرم!...همکار که سهله...چون فقط تویی که برای 
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 !من همه ای

 .از حرفش قند تو دلم آب شد!...وجودم رو گرمای کالمش گرفت...چقدر قشنگ گفت

 ..مهام ناخوداگاه بسته شد و اشکهام جاری شد...سرم رو به طرف دستش کج کردم و بعد نگاهش کردمچش

 .گفتم:دلم خیلی برات تنگ شده بود آریان،برای صدات...حرفات...نگات...آغوشت...حتی غرورت

 ..آریان لبخند کمرنگی زد و با انگشت شصتش گونه ام رو نوازش کرد

لی بیشتر...داشتم تو حسرت لمس دستات میمردم...همه وجودم تو رو صدا میزد...قلبم تو رو آریان:من بیشتر...خیلی خی

 .میخواست...دلم تنگ شده بود،برای لبخند شیطونت...تحکم لحنت..حرفای پر از منطقت و لجاجت دخترانه ات

 .دستشو گذاشت روی سرم:دلم تنگ بود...برای موهات...)پایین تر(برای آبیه چشمات

 !..شد به ل*ب*هام:برای ل*ب*هاتخیره 

 .نفسهام بی صدا شد...دستهام خیس عرق شده بود...با حس انگشتش روی ل*ب پایینیم،تند نگاهش کردم

عشق و نیاز تو چشمهاش بی داد میکرد...درست مثل من...منم بهش نیاز داشتم...دلم حسرتش رو داشت...نیاز داشتم کنارش 

 .آروم بشم

مد جلو که منم بدون کنترل روی حرکاتم،نامحسوس یکم خودمو دادم جلو و چشمهامون بسته شد و سر آریان کج شد و او

 !ل*ب*هامون...هم پیمان

 .آریان گردنم رو گرفت و کشیدم جلو که سرم رو دادم باال...دستم رو گذاشتم روی پهلوش و گرم خودمو بهش فشردم

..باورم نمیشد که دوباره این حس رو دچار شدم...اینکه دوباره آغوشش پر حرارت...پر از دلتنگی....برای تالفیه این دوری.

 .رو تجربه کردم

نفسم داشت بند می اومد ولی انگار آریان سیر نشده بود...آروم دستهامو گذاشتم روی صورتش و سرم رو دادم عقب که دل 

 .کند...با نفس نفس از هم دور شدیم

لبته اون زمانا هم بعد از وصالمون بخاطر خجالتم آریان با شیطنت سر به سرم چون یه مدت نبود،ازش خجالت میکشیدم...ا

 ...میذاشت ولی االن

 .ساله ام که تازه عاشق شده و داره ازش لذت میبره...یادم رفت که مادر نویانم...یادم رفت که کجام 18حس میکردم یه دختر 

 !در برام نابیآریان:بعد از هر بار ب*و*سیدنت،بهم یاد آوری میشه که چق

 .از حرفش صورتم سرخ تر شد و بدنم داغ تر...سرم رفت پایین که آریان لبخند کوچیکی زد و گونه ام رو ب*و*سید

 .آریان:میرم لباسامو عوض کنم

 .و سریع از روی مبل بلند شد و رفت طرف اتاق

 !چند لحظه با تعجب به جاش نگاه کردم و بعد...یهو خندیدم

 !ب میدونست که باید تنهام بذاره تا به خودم بیام...اونم به چه بهونه ای...لباسوای خدا...خودش خو

 .آروم نفسم رو دادم بیرون و کمی اطرافم رو نگاه کردم...یکم موندم تا از التهابم کم شد،دیگه کامال به خودم اومده بودم

 !نگاهی به خودم انداختم که خندم گرفت...هنوز مانتوم تنم بود

 .د شدم و همونطور که به طرف اتاق میرفتم دکمه های مانتوم رو باز کردماز جا بلن
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 .وارد اتاق که شدم،مانتو رو از تنم کندم و انداختم گوشه ای...زیرش یه تاپ سفید تنم بود

 .آریان دستی فرو برد بین موهاش که مثال مرتبشون کنه...یه سوال ذهنم رو درگیر کرده بود...باید می پرسیدم

 آریان؟گفتم:

 .آریان با لبخند اومد جلوم ایستاد و کمرم رو ب*غ*ل کرد

 زیر گوشم گفت:جانه آریان؟

 !..تردید داشتم...ولی....دلو زدم به دریا

 گفتم:آریان تو...پدرت رو بخشیدی؟

 ..آریان سرش رو برد عقب و نگاهم کرد

 ی؟ادامه دادم:یعنی...خب اون همه ی این کارها رو کرده و تو...ازش گذشت

 .آریان چند لحظه در سکوت به پشت سرم خیره شد که از سوالم پشیمون شدم!...لعنتی

 ...گفتم:ببخشید ناراحتت کردم...نمیخواد جواب

 آریان تند اومد وسط حرفم:نه نه،این چه حرفیه؟

 .سرم رو انداختم پایین که همونطور که تو ب*غ*لش بودم به طرف تخت هدایتم کرد...نشستیم لبه ی تخت

 آریان:نگام کن نیکیتا؟

 .بی مقاومت سرم رو دادم باال و نگاهم رو دوختم به چشمهاش

آریان:نمیخوام دروغ بگم...چرا راستش خیلی از دستش دلگیر و عصبانی شدم،حتی...حتی یه جورایی متنفر! اما...اون پدرم 

م که با من این کارو کرد...باعث شد بود،درسته محبتی بهمون نشون نمیداد،همیشه رفتارش باهامون خشک بود،بعدش ه

زندگیمو از دست بدم اما وقتی االن به یاد رنگ پشیمونی چشمهاش می افتم،دیگه به کینه و بخشش و این چیزا فکر نمیکنم...یه 

 .جورایی خنثی میشم

 .شاید حق داشت...پس حس درونیش این بود...سری تکون دادم

 ...م نبودی وگفتم:حق داری...ولی تو حتی تو مراسمش ه

 ...آریان:آره آره چون اون موقع خیلی داغون بودم،نمیتونستم بمونم...از اون طرف هم اونا میگفتن بیا...برای همین

 .ادامه نداد...متوجه منظورش شدم...صورتم رو غم پوشوند

 ...آروم گفتم:ولی من میترسم آریان،دست خودم نیست...اگه بیان سراغت...اگه

 .و با دستهاش صورتم رو گرفت نذاشت ادامه بدم

 .آریان:نیکیتا،آرومه جونم...تند نرو...گفتم که به دلت نگرانی راه نده،من تصمیمم رو گرفتم

یهو قیافه مغرور و شیطونی به خودش گرفت و با طنز گفت:درسته بپا زیاد دارم ولی نمیتونن کاری کنن...منو دست کم نگیر 

 .خانوم خانوما

 .ه حال من عوض بشه به این لحن این حرفها رو زدمیدونستم برای اینک

 .آریاٍن گذشته ی من همیشه برای خوشحالیم از غرورش میگذشت

 ..برای اینکه دلش نگیره و خیالش راحت بشه،خنده ی ُشلی تحویلش دادم که با یه نفس عمیق سرم رو گرفت تو ب*غ*لش
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 .آریان:الهی فدای چشمای خوشگل و نگرانت!...تگ ُگله من

 .تپش های قلبش و لحن گرمش آرومم کرد...برای چند لحظه چشم بستم و جون گرفتم

 .آریان سرم رو از روی سینه اش برداشت و اجزای صورتم رو زیر ذره بین نگاهش رد کرد

 .با لحن داغی گفت:دلم برای با تو بودن تنگ شده

 ...رای عطر تنش تنگ بود ولیضرب یهوییه قلبم تکونی به احساسم داد...بدنم گرم شد...منم دلم ب

 .آریان نگاهم رو که دید پیشونیم رو ب*و*سید و رفت عقب

 ..آریان:البته هر وقت که تو بخوای

 .منظورش رو فهمیدم...خواست بلند شه که مچ دستش رو گرفتم...متوقف شد و برگشت طرفم

 .نه...من این تردید رو نمیخوام...اون رو میخوام

 .روی زانوهام و از گردنش آویزون شدم که آریان محکم کمرم رو با دستهاش گرفت تو یه تصمیم آنی رفتم

 .آریان:مواظب باش

خندیدم...نفس نفس میزدم...از هیجان و چیزی که در پیش رو بود و حرفی که گفتنش برام سخت بود اما...باید بدونه که منم 

 .خواهانشم

 ...من به هرچیزی که تو بخوای راضی ام،چون حرف دلمون یکیهسرمو بردم کنار گوشش و زمزمه کردم:من با تواَم.

 .آریان سرش رو داد عقب و با کمی تعجب نگاهم کرد که دیگه کشش ندادم...من از اونم بی تاب تر بودم

 .با یه حرکت سرمو خم کردم و...دیگه قب نکشیدم،همونطور موندم...قلبم محکم خودش رو به سینه ام میکوبید

 .امو بستم و آه خفه و لرزونش اش رو شنیدمبی قرار چشمه

و لمس عشق همینجا بود...آغوش همینجا بود...حس همینجا بود...ناز کردن و نیاز بودن...نوازش شدن و غرق خواهش کردن "

 "همینجا بود

 .ینیم آروم گرفتماون ظهر بعد از چندین ماه دوری،دوباره حس کردم زنده ام و از نفس آریان نفس گرفتم...و با تنها عشق زم

***  

در قابلمه رو گذاشتم و گوشی رو تو دست گرفتم:خالصه عزیز واقعا شرمنده،نفهمیدم چطور روز گذشت و توام الکی الکی با 

 نویان تنها موندی...ولی قول میدم امروز میام...اذیتت کرد نه؟

زش دل بکنه چه برسه به خستگی...بعدشم،توهم یکم عزیز:نه دختر گلم چه اذیتی؟..این بچه اینقدر شیرینه که آدم نمیتونه ا

استراحت بده به خودت!..کنار شوهرت آروم بگیر..اونم بعده مدت ها...وای که خدا شاهده...االن که گفتیا از خوشحالی بال در 

 .اوردم

 .با خنده گفتک:قربون خودت و بال هات عزیزدلم...اینم یه نشونه که خودت باورت بشه یه فرشته ای

عزیز با لودگی خاص خودش گفت:ای دختر من چی بگم به تو،از زبون کم نمیاری که...برو ببینم،فکرتم اینجا نباشه ها...ما 

 .حالمون خوبه و خوشیم...فقط زنگ زدم حالتو بپرسم...تا هروقت میخوای بمون قربونت برم

 .ب*و*سی براش فرستادم:خیلی گلی بی بی گل!...پس تا بعد خداحافظت

 .خندید:برو ببینم چه تیکه های اون ذلیل مرده رو میگه...خداحافظت عزیز
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 .منم خندیدم و دیگه چیزی نگفتم...تماس رو که قطع کردم،در خونه باز شد

 !سر کشیدم بیرون آشپزخونه که از چیزی که دیدم متعجب شدم!...آریان با یه دسته گل رز سرخ تو هال بود

 !..دیدمناخوداگاه با بهت دهنمو گرفتم خن

 .آریان:سالم بانوی من

 .بی جواب بهش پرواز کردم طرفش که دستهاشو برام باز کرد...شیرجه زدم تو ب*غ*لش و محکم گرفتمش

 .گفتم:سالم عزیزم،خوش اومدی

 .آریان:خیلی ممنون خانومه خونه...بفرمایید این برای شماست

 ..دسته گل رو ازش گرفتم و بوییدمش

 .گفتم:مرسی...خیلی قشنگن

 !آریان:البته در برابر تو من که این نظرو ندارم

 ..ریز خندیدم که گونه ام رو نوازش داد

 !آریان:هرگز عالیقت یادم نمیره...گل رز،غروب در کنار ساحل،بارون تند و....شکالت تلخ

 ...اینو گفت و هردومون خندیدیم

 .دستی به بازوش زدم:ناهار حاضره

 !به همراه خبرای خوبآریان:باشه االن میام...البته 

 و رفت...نگاهم دنبالش کرد...خبر!؟...چه خبری!؟

 فکرمو بلند گفتم:چه خبری؟

 !همونطور که کتش رو در می اورد گفت:میفهمی حاال

 !با دهن باز سرم رو کج کردم...ای بابا چرا نگفت!؟...قبال اذیت نمیکرد!...اخالق جدید پیدا کرده

 .ختم...باالخره که باید بگهپوفی کردم و شونه ای باال اندا

 ...رفتم تو آشپزخونه و مشغول چیدن میز شدم

 .ظرف ماست رو که گذاشتم روی میز،آریان هم پیداش شد

 .صندلی کشید عقب و نشست:به به...انگار قراره حسابی به شکم هامون خوش بگذره

 ...با اَدا سری تکون دادم و نشستم کنارش...مشغول شدیم که

 .حرف زدم...فهمید،یعنی بهش گفتم گفتم:با عزیز

 آریان:چیو!؟

 چشمهامو گرد کردم و نگاهش کردم...یعنی یادش رفت!؟

 !گفتم:هوش و حواس نداریا آریان...خودمون دیگه

 .آریان یهو انگار که یادش اومده باشه،بلند و خوشحال گفت:آها...آره آره

 .یخندید و دستشو گذاشت رو دستم:آفرین آفرین،کار خوبی کرد

 .گفتم:بنده ی خدا خیلی خوشحال شد
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 .آریان:چون اون هم خوشحالیه تو رو میخواد

 .گفتم:آره و فکر میکنم فقط اونه که اینو میخواد

 .صدام آروم شد:همه ی این مدت عزیز کنارم بود،خیلی اذیت شد ولی تنهام نذاشت

 .ومد باال و نشست روی موهامساکت شدم...نگاهم به بشقاب جلوم بود ولی متوجه شدم که دست آریان ا

 .سرم رو چرخوندم طرفش....نگاه اون هم گرفته بود

 ...با غم زمزمه کردم:اگه بابا بفهمه چی میشه آریان؟...حتما خیلی عصبانی میشه و دیگه هرگز نمیبخش

 .حرکت دست آریان که موهام رو داد عقب و کالمش باعث شد ادامه ندم

 و...پس من اینجا چکارم؟آریان:نیکیتا...اینقدر تند نر

 ....گفتم:ولی اگه بابا تو رو ببینه بیشتر عصبانی میشه و

 ...آریان:بشه،اشکال نداره...اصال بزنه بُُکشه...ولی من براش توضیح میدم...قانعش میکنم...لطفا اینقدر به خودت فشار نیار

 .با این و اون جنگیدی...بذار من حلشون کنم گونه ام رو نوازش داد:بسپارش به من...همه چیزو...دیگه کافیه هرچقدر

 .لبخندی روی لبم ظاهر شد...چقدر محکم گفت...و چقدر من این آریان کوه شده رو دوست داشتم

 .دستش رو که روی گونه ام بود رو گرفتم و ب*و*سه ای روش نشوندم

 بحث رو عوض کردم:خیلی خب...بریم سراغ خبر شما...بگو ببینم جریان چیه؟

 .ان:اووم خب...راجع به نویانٍ آری

 تند گفتم:چی؟...نویان چی؟

 .آریان:هیچی چرا هول میشی؟...همون چیزیه که راجع بهش حرف زدیم...امروز برای شناسنامه اش اقدام کردم

 !..چند لحظه نگاهش کردم...بعد که متوجه حرفش شدم صورتم از خوشحالی باز شد

 .کردم یهو از جام بلند شدم و با ذوق ب*غ*لش

 خندون گفتم:وای جدی میگی؟

 .آریان:بله که جدی میگم...امروز رو دنبال کاراش بودم...به زودی اسمم میره تو شناسنامه اش

 .با عشق به خودم فشردمش:این عالیه...ممنونم...راستش بابت این موضوع خیلی نگران بودم

 .آریان ب*و*سه کوتاهی به گونه ام زد:دیگه نباش

 .اهی انداخت:ممنون بابت غذا،مثل همیشه معرکهبه بشقابش نگ

 .گفتم:نوش جان

 .ظرفها رو دونه دونه بردم تو سینک ظرفشویی

 .آریان:میگم که...بریم یه سر بزنیم به بی بی و نویان رو هم بیاریم...دلم براش یه ذره شده

 .گفتم:عه نه بابا...پس چطور من دیروز گفتم بریم نیومدی تازه نذاشتی منم برم

 .آریان تند از پشت ب*غ*لم کرد و سرش رو فرو کرد تو گردنم

آریان:دیروز اصال ممکن نبود...چون دلم برای تنها بودن باهات تنگ شده بود...خواستم عین اوایل ازدواجمون بی سر خر باهم 

 .باشیم
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 ...و شیطون خندید که منم خنده ام گرفت

 .گفتم:خیلی خب،بذار به کارم برسم خوش اشتها

 ریان:بعد بریم پیش نویان دیگه؟آ

 .اَبرویی باال انداختم:نوچ!...میخوام به عنوان جایزه ات که برای شناسنامه اش اقدام کردی ببرمت یه جایی و بعدش پیش نویان

 آریان:اوووو...از این کارا هم بلد بودی و رو نمیکردی؟...حاال کجا هست؟

 .قری به گردنم دادم:خودت میفهمی

 .ای باال انداخت:خیلی خب،حرفی نیست...میرم آماده شم،برای توهم لباس میذارمآریان شونه 

 .همونطور که بشقاب رو کفی میکردم سری براش تکون دادم که رفت....تند تند ظرفها رو شستم و بعد رفتم تو اتاق

  .رونسریع مانتو شلواری رو که آریان برام کنار گذاشته بود رو پوشیدم و بعد از خونه زدیم بی

 دم در دستمو به طرفش گرفتم و گفتم:سوئیچ!؟

 آریان اَبروهاشو داد باال:بـله؟

 !کش دار گفتم:بله

 .سرش رو کج کرد:باشه،اینم قبوله

 .و سوئیچ رو گذاشت کف دستم...سریع پریدم پشت رول...آریان هم که نشست،روشن کردم و راه افتادم

 آریان:نمیخوای بگی کجاست حاال؟

 !باال:نهسرمو دادم 

 .آریان:هوف

 گفتم:داری از کنجکاوی پس می افتی نه!؟

 .آریان اخم الکی کرد که ریز ریز بهش خندیدم...چقدر این لحظات لذت بخشن...کاش هیچوقت تموم نشن

 آریان:چه خبر از آنا؟

 .نگاهی بهش انداختم:مشغول دانشگاه

ع شد و اونم هول هول کنان به من که شرکت بودم زنگ زد و آریان:هیچوقت یادم نمیره که موقع نتایج کنکور اینترنتش قط

گفت نتیجه رو براش بگیرم...منم برای اینکه سر به سرش بدم بهش زنگ نزدم و اومدم خونه مادریت و حضوری بهش گفتم 

 ...که

 .به اینجاش که رسید خنده اش گرفت:داشت از خوشحالی سکته میکرد

 .پرید ب*غ*ل تو گفتم:و از خوشحالیشم بود که اونطور

 .زیر لب ادامه دادم:عین میمون

 .آریان با خنده گفت:اینم یادم نمیره که تو چقدر به این کارش حسادت کردی

 با دلخوری الکی گفتم:پس چی؟...حسادت نکنم تا هرکی از راه اومد بپره ب*غ*ل شوهرم؟

 ...که میکنیا من حض میکنم...ولی خواهرت که آریان گونه ام رو کشید و با عشق گفت:الهی شوهرت دورت بگرده...حسادت

 .پشت چشمی نازک کردم:اصال هر کی...کسی حق نداره بیاد دور و برت....البته میدونم که بحث خواهرم شوخیه
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 .آریان:البته که شوخیه گلم...تو خط کشیه قلب من،فقط تو وجود داری

 .ه ام نگه داشتملبخند نمکی نشست روی لبم...بعد از یه ربع مقابل در گلخون

 !آریان نگاهی به بیرون انداخت:کم کم دارم حس میکنم یه نقشه هایی برام داری

 .من که داشتم ماشین رو خاموش میکردم با شنیدن حرفش یهو زدم زیر خنده...غش غش خندیدم که برگشت طرفم

 .بریده بریده گفتم:وای...دیوونه،پیاده شو

 .بزرگ رفتم که با صداش برگشتم طرفش و خودم پیاده شدم...به طرف در فلزی

 آریان:خب بگو جریان چیه!؟

 .دوری به چشمهام دادم و دویدم طرفش...دستش رو گرفتم و کشیدمش دنبال خودم

 .گفتم:بیا،میخوام با چشمای خودت ببینی

 .قفل درو باز کردم و آریان رو هول دادم داخل...آریان گیج اطراف رو نگاه میکرد

سرش رفتم...حاال آریان رو به روی گلهای کاشته شده و رنگارنگ ایستاده بود و خیره ی این صحنه زیبا  درو بستم و پشت

 .بود

 کنارش ایستادم:چطوره؟

 .آریان حتی پلک هم نمیزد...نگاهش محو بود...ولی با صدام انگار به خودش اومده

 !زمزمه کرد:محشره...محشر

 .خورد به دستش که کنار بدنش بودلبخندی زدم و سرم رو دادم پایین...چشمم 

 .بی اراده دستم رو بردم جلو و انگشتهاشو تو دستم گرفتم

 .با این حرکتم آریان تکونی خورد و به دستهامون نگاه کرد...انگشتهاشو لمس کردم

 .آروم گفتم:برای پر کردن تنهایی هام درستش کردم

 .چونه ام و سرمو داد باال آریان چند لحظه نگاهم کرد و بعد آروم دستشو گذاشت زیر

 .حاال رو به روی هم بودیم...خیره ی چشمهاش شدم

 .آریان:شبیه یه بهشت کوچیک میمونه...درست مثل صاحبش

 .لبخند محوی زدم که همونطور که نگاهم میکرد سرش رو اورد جلو...از جام تکون نخوردم و فقط چشم بستم

 ...بودم که نفسهاش پخش صورتم شد...منتظر ب*و*سه ی گرمش

 حاج حیدر:واای نیکی خانوم...دخترم شمایی؟

 .با صدای حاج حیدر یهو از جا پریدم و چشمهام باز شد...با صورت ُگر گرفته از خجالت و تعجب نگاهش کردم

 وای خاک به سرم شد...آبروم رفت...چرا تو این لحظه منو دید آخه!؟

 .سریع چرخیدم طرف حاجی که آریان هم به خودش اومد

 با تته پته گفتم:عه..ام..سالم حاجی...احوال شما؟

 .حاج حیدر:سالم دخترم،به خوبیه تو...از این طرفا؟...چند وقت نیومدی نگران شدم

 .و با سوال به آریان نگاه کرد
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 .با خجالت ل*ب*مو گزیدم که آریان دستی به سرش کشید و با تک سرفه ای صداش رو صاف کرد

 یتا جان؟آریان:معرفی نمیکنی نیک

 ..با من من گفتم:خب ایشون...چیز

 .یهو حاجی گفت:وایسا وایسا،بذار خودم بگم

 با خوشحالی نگاهم کرد:ایشون شوهرته!؟...آره!؟

 .خیس از عرٍق خجالتم سرمو تکون دادم که حاجی خندید و دستش رو به طرف آریان دراز کرد

 .فر برگشتین!...نیکی خانوم تو نبود شما خیلی گرفته بودحاج حیدر:سالم آقا خوش اومدین...خوشحالم باالخره از س

 .آریان نگاهی به من انداخت...بعد به حاجی...و با حالت عجیبی دستشو گذاشت تو دست حاجی

 .با صدای خیلی آروم و بمی گفت:سالم،ممنونم

 .شوهرم سفر کاریه طوالنی رفته با ناچاری سرم رو انداختم پایین...وای خدا کاش آریان حرفی نزنه...به حاجی گفته بودم

 .پوزخندی از یاد آوریه حرفش زدم...گرفته؟...گرفته ماله یه لحظه اش بود

 .زیر نگاهه خیره ی آریان و لبخند پر محبت حاجی سریع خودمو جمع و جور کردم

 .با اشاره به حاجی گفتم:ایشون هم حاج بابا،مسئول اینجا

 ن؟...بچه ها؟لبخندی زدم:حاج بابا زهرا خانوم خوب

 .حاج حیدر:از احوال پرسی های شما...خوبن دخترم

 .سری تکون داد:خب من دیگه مزاحمتون نمیشم...میرم به کارم برسم،وقته آب دادن گلهاست

 .با لبخند هولی تاییدش کردم که رفت...نفسم رو دادم بیرون

 !با خودم گفتم:هووووف به خیر گذشت

 .هنوز همونطوری موندهو چرخیدم به عقب که دیدم آریان 

 گفتم:چته آریان؟...چرا خشکت زده؟

 .دستشو گرفتم:بیا تا اونورو هم بهت نشون بدم

 .دنبال خودم به طرف زمین چمنزار کشیدمش که صداش بلند شد

 آریان:تو به همه گفتی من این مدت...سفر کاری بودم؟

 .چیز دیگه ای بگم...چاره ای جز این نداشتمسر جام متوقف شدم...ناراحت شده؟...ولی آخه من که نمیتونستم 

 .بدون نگاه کردم بهش سرم رو تکون دادم که یعنی آره

 .و ولو شدم روی چمن ها....به آریان نگاه کردم...هنوز باالی سرم ایستاده بود

 .ل*ب*هامو بهم فشردم....باید از این حال و هوا درش بیارم

 سی کت شلوارت خاکی بشه جناب احدی؟زدم روی زمین:بیا اینجا...چیه نکنه میتر

 .با صدام تکونی به خودش داد...چشم غره الکی بهم رفت و اومد کنارم خوابید

 .آریان:خودت خوب میدونی که همچین آدمی نیستم

 .ریز خندیدم:آره میدونم
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 .نفس عمیقی کشیدم و نگاهمو دوختم به آسمون...یه آبیه روشن که با نگاهش بهش دلت باز میشد

 .یقتا که وقتی به آسمون نگاه میکنم،به بزرگی و قدرت خدا پی میبردمحق

 آریان:از کی اینجا رو داری؟

گفتم:خیلی وقت نیست...زمین پدر بزرگم بود...وقتی دیدم همینطوری مونده تصمیم گرفتم یکم بهشتش کنم،تا بشه پاتوق تنهایی 

تنگ میشدم و دلم میخواست تنها باشم،فکر کنم و خودمو آروم کنم می  هام...وقتایی که تو نبوده تو،از همه چیز خسته میشدم،دل

 ....اومدم اینجا...چند ساعتی زل میزدم به آسمون و غرقش میشدم...یا با کاشتن گلها خودمو سرگرم میکردم و

 !نگاهش کردم:همه چیز میرفت پی کارش...البته برای مدت زمان کمی

 .همین هم بودساکت شدم...راستش رو گفتم...خب آخه 

 .نگاهم به یه نقطه خشک شده بود و تو فکر بودم که...دست آریان اومد باال و نشست روی صورتم

 ...اَبروم رو لمس کرد که چشمهام بسته شد

 آریان:باید چه کار کنم؟

 .انگشتش رو سر داد پایین روی پلکم و بعد...روی بینیم

 بشه؟آریان:باید چه کار کنم تا همه ی اینا جبران 

 .از حرکت نوازش گونه دستش روی اَبرها بودم...غرق یه لذت،یه حس خوب

 .با شعف چشمهامو باز کردم و نگاهش کردم

 .ل*ب*م رو گاز گرفتم و با شیطنت خودمو دادم باال

 .گفتم:اووممم خب...باش!..فقط باش

 .دستمو گذاشتم روی سینه اش:برای همیشه باش...تا در آرامش باشم

 .رو داد باال...با نگاهش صورتم و کنکاش کرد آریان خودش

 .زمزمه کرد:قول میدم

 .و به ل*ب*هام خیره شد...دستمو گذاشتم روی گونه اش...از لمس ته ریشش قلقلکم اومد

 .با شیطنت خندیدم که سر آریان اومد جلوتر...حاال فاصله امون خیلی خیلی کم شده بود

 !بود که....یهو چشمم خورد به حاج حیدر...داشت شلنگ رو باز میکرد آریان چشمهاشو بست و دیگه چیزی نمونده

 .یهو یه المپ تو سرم روشن شد!...تند دستمو گذاشتم روی دهن آریان...آریان چشمهاشو باز کرد و با تعجب نگاهم کرد

 !با ناز نگاهش کردم:اووم خب...یه کار دیگه هم برای جبران هست که بتونی انجامش بدی

 الی اخم کرد:چه کاری؟آریان سو

 !مرموز چشمهامو ریز کردم:االن میفهمی

 .سریع از روی زمین بلند شدم...با قدم های تند خودمو به حاجی رسوندم

 مقابلش که ایستادم گفتم:حاجی میخوای آب بدی گلها رو؟

 حاج حیدر:بله دخترم،چطور مگه؟

 .جام بدم...اگه اجازه بدینگفتم:هیچی حاج بابا،فقط میخواستم امروز خودم این کارو ان
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 .حاج حیدر:صاحب اختیاری دخترم...بفرما

 .تند شلنگ رو ازش گرفتم:دست گلت درد نکنه،شما هم برو یکم استراحت کن

 .حاجی سری تکون داد و ازم دور شد...سریع شلنگ رو زدم به شیر و آب رو باز کردم

 .بود...تو دلم خبیث خندیدم و با کلی ژست و اَدا به طرفش رفتمچرخیدم طرف آریان....هنوز نیمه دراز روی زمین خوابیده 

 آریان:چیکار میکنی نیکیتا؟

 !ل*ب*هامو دادم جلو:من؟...هیچی

 و بی هوا شلنگ رو دادم باال که آب پاشید بهش...کک

 .آریان یهو بلند شد:عه...عه...عه...نکن نکن دختر

 با لودگی چشمهامو گرد کردم:چیکار؟...اینو میگی؟

 .و دوباره شلنگو گرفتم طرفش که از جاش جهید و شروع کرد به دویدن

 .آریان:نیکیتا!...بچه شدی؟...نکن دختر خیسم کردی

غش غش خندیدم و افتادم دنبالش:آره مگه نگفتی میخوای جبران کنی؟...پس باید بذاری خیست کنم دیگه؟...چیه به کالست 

 نمیخوره؟

 کسی بفهمه زن تاجر بزرگ،آریان احدی با شلنگ آب افتاده دنبالش؟آب پاشیدم بهش:یا اینکه نمیخوای 

اینو که گفتم هردومون زدیم زیر خنده...ولی نمیدونم چی شد که آریان یهو مسیرش رو تغییر داد و این بار اون بود که افتاد 

 !دنبال من

 آریان:وایسا ببینم...مگر اینکه دستم بهت نرسه،منو دست میندازی؟

 .یخندیدم و فرار کردماز ته دلم م

 !جیغ زدم:نه...نیا

 ...یهو پام گیر کرد به یه چیزی!...ناخوداگاه دستهامو باز کردم و جیغی زدم و منتظر موندم که صورتم له بشه که

 !...یهو دوتا دست دورم حلقه شد و محکم گرفتم

 آریان:گرفتمت!...که از دست من در میری ماهی کوچولو آره؟

 .خودش که با خنده محکم چشمهامو بستمتند چرخوندم طرف 

 آریان:خب حاال چیکارت کنم؟

 !گفتم:هیچی،بذار برم

 .آریان:امکان نداره،من گرفتمت که خودم تنبیهت کنم

 !یهو با اعتراض نگاهش کردم:اه

 !آریان با موزماری اومد جلو:حرف نباشه

ت ذوق و قلقلک جیغی کشیدم و تو خودم جمع و سرشو خم کرد زیر گلوم و با ل*ب*هاش سیب گلوم رو گرفت که از شد

 !..شدم

 .با خنده تقال کردم:ولم کن
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 .آریان بی توجه،عمیق و بلند گلوم رو بویید و ب*و*سید که تو دلم خالی شد

 .باالخر بعد از چند دقیقه کلنجار رفتن باهاش به زور خودمو از تو ب*غ*لش در اوردم

 .با لبخند گنده ای گفتم:دیوونه

 .م با ژست مردونه ای دستهاشو فرو کرد تو جیب شلوارش و لبخند دندون نمایی زدآریان ه

 .دلم براش ضعف رفت ولی قبل از اینکه چیزی بگم،صدای زنگ گوشیم بلند شد

نگاهمو از آریان گرفتم و گوشی رو از تو جیب مانتوم در اوردم....نگاهی به صفحه اش انداختم که از دیدن اسم روش متعجب 

 !شدم

شماره ی خونه بود...خونه پدریم!....خیلی وقت بود با این شماره تماسی نداشتم...چون زیر نظر بابا بود و اون نمیخواست...اما 

 ...حاال

 ...چی شده که زنگ زدن؟...نکنه اشتباه شده!؟....ولی آخه

 آریان:کیه؟...نمیخوای جواب بدی؟

 .داشتم....ولی شاید کاری دارن...خدا بخیر بگذرونه با صداش به خودم اومدم....باید جواب بدم؟...تردید

 نفس عمیقی گرفتم و با صدای آرومی جواب دادم:بله؟

 مامان:نیکییی..نیکی دخترم کجایی؟

 با صدای گریون مامان بند دلم پاره شد!...وای خدایا چی شده؟...چرا صداش اینقدر پریشونه؟

 امان؟...چی شده؟...چرا گریه میکنی؟همه تردیدم دود شد رفت هوا و با نگرانی گفتم:م

 .مامان با زاری گفت:بیچاره شدیم نیکی...بابات...بابات دیوونه شده...داد و بی داد راه انداخته

 با بهت گفتم:چی؟...آخه چرا؟

اید گه بمامان:چند وقته یه خواستگار برای آنا پیدا شده...هم دانشگاهیشه ولی پدرت حتی اجازه نمیده که بیان حرف بزنن،می

  .مورد تایید من باشه ولی آنا میخوادش...االنم دارن با هم بحث میکنن...بیچاره دخترم

 .مامان با هق هق گفت:نیکی دخترم تو رو خدا بیا..بیا باهاش حرف بزن

 کالفه لبمو گزیدم...آخه چطور؟...چطور برم وقتی قدم گذاشتن تو اون خونه رو برام ممنوع کرده؟

 ...ی مامان...اون اگه منو ببینه...بدتر عصبانی میشه وبا رنجش گفتم:ول

مامان نذاشت ادامه بدم و هول کرده گفت:نه نه تو رو خدا بیا...بیا باهاش حرف بزن...تو میتونی با حرفات آرومش 

 ...کن...نمیدونی اینجا چه خبره...همه ی

  !..میهو با صدای بلند شکستن یه چیز حرف مامان قطع شد و من از جا جهید

 آریان دستمو گرفت:چی شده نیک؟

 بدون جواب بهش با بغض گفتم:مامان این صدای چی بود؟

 .مامان با گریه گفت:یه کاری کن نیکی...توروخدا

 ..بلندتر گفت:اردالن بسه

 !....بوق...بوق...بوق
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 با اشکهای جمع شده تو چشمهام به گوشی نگاه کردم....خدایا....خدایا حاال چکار کنم؟

 ...ه بابا بالیی سر خودش یا مامان و آنا بیاره؟...واینکن

 ...با تکون دست آریان به خودم اومدم

 آریان:نیکیتا؟...چت شده دختر؟...مامانت بود؟...چی میگفت؟

 .زمزمه کردم:باید...برم...من باید برم

 .دویدم طرف در...آریان هم افتاد دنبالم

 .آریان:کجا میری؟...صبر کن ببینم

 .گفتم:اوضاع خونه بهم ریخته...آریان بابام...باید برم اونجاتند 

 .آریان سوئیچ رو ازم گرفت:باشه بدش من...من می برمت...حالت خوب نیست

 .من که تو حال خودم نبودم دیگه حرفی نزدم و با هدایت دستش نشستم تو ماشین

 .کردم کل راه رو به تکون های استرسی پام گذروندم و تو دلم فقط خدا خدا

 .تا آریان جلوی خونه زد رو ترمز،سریع از ماشین پریدم پایین و بی توجه به صدا کردن هاش دویدم طرف خونه

 ..زنگ رو زدم و منتظر موندم...چند لحظه بعد در باز شد...دویدم تو حیاط

 .ورودی رفتماز صداهای بلندی که از تو خونه می اومد قلبم محکم ایستاد!...با قدم های سست به طرف در 

 .بابا:دختره ی خیره سر...من نمیذارم با ندونم کاری هات زندگیتو به باد بدی

 .صدای داد بابا پیچیده بود تو خونه...با ترس و لرز درو هول دادم و رفتم داخل

 .آنا با گریه:بابا جون،توروخدا آروم باش...اجازه بده حرف بزنم

 ...ور اون پسر رو خط میکشی وگرنهبابا عصبی گفت:ساکت شو...همین که گفتم،د

 !..ساکت شد!....وسط داد زدن هاش یهو چشمش خورد به من

به زور آب دهنم رو قورت دادم...نگاهم از روی صورت قرمز بابا تکون نمیخورد ولی متوجه سر آنا شدم که چرخید طرف 

 .من

 ..مامان هم همین لحظه دوان دوان از اتاق اومد بیرون

 نیکی!؟آنا مبهوت گفت:

 ...مامان:او...اومدی دخترم

 !..و قبل از اینکه حرفش تموم بشه،عربده ی بابا خونه رو لرزوند

 بابا:این اینجا چکار میکنه!؟...شماها میخواین منو سکته بدین آره!؟

 !از صدای بلنش محکم چشمهامو بستم....بسه نیکیتا...خودتو جمع و جور کن...یاال یه کاری بکن...دیگه کافیه

 ...تو یه تصمیم آنی چشم باز کردم و با یه قدم بلند رفتم جلو

 ...گفتم:بابا...آروم باش...چی شد

نذاشت ادامه بدم و با اخالقی گفت:ساکت شو!...کی بهت گفته بیای؟....یاال از خونه ی من برو بیرون،گفته بودم حق نداری 

 ...بیای
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 ...مامان:اردالن بس کن...تا کی میخوای

 .که خودش کرده...چیزیه که خواسته پس پاش بمونه بابا:کاریه

با بغض گفتم:آخرش که چی بابا؟...تا کی میخوای دست رد بزنی به سینه ام؟...اصال من به درک،اصال من مهم نیستم...ولی آنا 

 چی؟...چرا با خواسته ی اون مخالفت میکنی؟

 .بابا فریاد زد:چون به نفعش نیست!..فقط ضربه میخوره

 نگاهم کرد:چیه نکنه میخوای بذارم مثل تو بشه؟با خشم 

 .با حرص ادامه داد:نه هرگز...نمیذارم اونم خودشو بدبخت کنه،با یه انتخاب نا درست آینده خودشو به باد بده

 .اشکم ریخت روی گونه ام...هنوزم این حرفها رو میزد...ولی نمیدونه که اینطور که اون فکر میکنه نیست

م رفتم...تو گفتی نکن ولی من گوش ندادم...بعد از رفتنش منم مثل تو این فکرا رو میکردم ولی حقیقت این گفتم:من دنبال دل

 ...نبود...شما

بابا وسط حرفم داد زد:برام مهم نیست...تو دیگه دختر من نیستی،من تو رو نمیشناسم...بازم برو دنبال دلت و منو با خونواده ام 

 .تنها بذار

 .نمی اومد...دلم از حرفهاش گرفت...نه!...اصال شکست...خرد شد...آتیش گرفتاشکهام دیگه بند 

باورم نمیشد این بابای منه که این حرفها رو بهم میزنه...همون که همیشه با نوازش دستش بدرقه و با نگاه و کالم مهربونش 

 .ازم استقبال میکرد

 !و به زور خفه کردم...باشه...حاال که اینطور میخواد...قبولهولی حاال...انگار از این رو به اون رو شده بود....بغضم ر

نفسم رو با آه دادم بیرون،زمزمه کردم:باشه بابا هرچی تو بگی..حق با توئه...تو درست میگی...پس بذار به عنوان یه غریبه 

 .بگم

 .قطره اشکی رو گونه ام جاری شد و یه قدم برداشتم:نذار دل دخترت بشکنه

 .ذار حسرت چیزی به دلش بمونهیه قدم دیگه:ن

 .یه قدم دیگه:نذار داغ عشق ببینه

 .جلوش ایستادم:یک بارم که شده طرف مقابلت رو بشناس...بعد قضاوتش کن

 .بابا نفس نفس میزد...میتونستم رگ متورم شده ی گردنش رو ببینم...زل زده بود تو چشمهام و دندونهاشو بهم می سابید

 .درس زندگی به من بدی...خودم خوب میدونم که باید چکار کنمبابا:الزم نکرده که تو 

 .لبخند تلخی نشست روی لبم و به صورت مردونه بابام خیره شدم که...باالخره صدای آنا بلند شد....اما آروم و لرزون

 !آناهیتا:اما بابا من....من...دوستش دارم

هش کرد...ولی زیاد نگذشت که دستش رو برد باال و داد زد:خفه یهو بابا با یه حرکت چرخید طرف آنا و با چشمهای گرد نگا

 !شووو دختره ی چشم سفید

 ...نمیدونم چی شد و چطور یه قدم فاصله ی بین خودم و آنا رو رد کردم و خودمو پرت کردم جلوی آنا و

 !...دستی که برای صورت آنا باال رفته بود،محکم رو گونه ی من فرود اومد

 .تو صورتم پیچید دهنم باز موند و نفسم بند رفت...نگاهم به زمین خشک شده بود از درد عمیقی که
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 .تنها چیزی که میشنیدم صدای زنگ بود!....حس کر بودن داشتم

 .نمیدونم چقدر تو او حال بودم که آنا بازوم رو گرفت و تکونم داد

 !آناهیتا:نیکی

 .یدقبل از اینکه چیزی بگه صدای ناله ی مامان به گوشم رس

 !مامان:اَر..اَردالن

 !...و صدای افتادن یه جسم

 !آنا جیغ زد:مامان

 .با صداش از بهت در اومدم...سمت چپم رو که نگاه کردم،مامان رو بیهوش روی زمین دیدم

 .اولین نفر آنا بود که دوید طرف مامان

 !بابا بهت زده گفت:فرنوش

دن باریکه ی خونی که از بینیش راه گرفته بود قلبم از تپش ایستاد و با ترس دویدم طرف مامان و کنارش زانو زدم که با دی

 .چشمهام گشاد شد

 ..آنا با گریه گفت:مامان...مامان چشمهاتو باز کن...مامان توروخدا

 .سر مامان رو گرفتم ب*غ*لم و هول گفتم:آنا لباسای مامانو بیار،زود باش باید ببریمش بیمارستان

 ...و دوید تو اتاق آنا سریع از جاش بلند شد

 .آروم زدم روی گونه مامان و گفتم:مامان...مامان جان...چشمهاتو باز کن مامانی

 .دریغ از یه جواب...بغض گلوم رو چنگ انداخت...بابا با قدم های شلی نزدیک شد

 .نشست کنار مامان...نگاهش ناباور بود...یه لحظه به من نگاه کرد...یه لحظه به مامان

 .وان با لباسهای مامان از پله ها اومد پایین و با کمک هم بهش پوشوندیمشون و از خونه بردیمش بیرونآنا دوان د

 .دم در،بابا در ماشین رو باز کرد...این بین که با آنا مامان رو میذاشتیم تو ماشین چشمم خورد به آریان

 .غض سرمو تکون دادممنو که دید تند تکیه اش رو از ماشین گرفت...خواست بیاد جلو که با ب

***  

 .پشت به بابا و آنا،سرمو به دیوار تکیه داده بودم

 ...نیم ساعتی بود که تو سالن بیمارستان منتظر دکتر بودیم تا حال مامان رو بهمون بگه

یر به ز صدای کفشهای آنا یک لحظه قطع نمیشد و بابا...با حاله گرفته و داغونی به دیوار تکیه داده بود و خیره شده بود

 .پاش

 .خودمو ب*غ*ل گرفته بودم و چشمهامو بسته بودم

سرم درد میکرد...حس میکردم له شدم...بدنم سست و لرزون بود...قلبم ترسیده بود...از فکر اینکه اتفاقی برای مامان بیوفته 

 .بدنم ُگر میگرفت

 چرا اینطور شد؟...چرا یهو از هوش رفت؟...چرا از بینیش خون اومد؟

 .مشکل یا بیماری خاصی نداشت ولی حتی این دکتره هم رفتارش مشکوک بودمامان 
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 .حتی نذاشت مامان رو ببینیم...میترسیدم چیزیش باشه

 .با کالفگی سرمو تکون دادم....نه نه...فکرای بد نکن نیکیتا...چیزی نیست...خوب میشه...حتما خوب میشه

 .آره آره...نفس عمیقی گرفتم تا بغضم رو پس بزنم

سرمو دادم باال که آریان رو دیدم..دستهاشو فرو کرده بود تو جیب های شلوارش،تکیه داده بود به دیوار و زل زده بود 

 .بهم...دلم براش ضعف رفت

 .نگاهم رو که دید،دستش رو برد باال و گذاشت گوشه ی لبش...چشمهاش غمگین بودن

باال و گذاشتم روی لبم که از سوزشی که ایجاد شد،آخ بی  گیج نگاهش کردم که سرش رو کج کرد...بی هوا دستمو بردم

 .صدایی گفتم

 .اوه...اثر دست بابا مونده بود....مهم نبود....االن فقط حال مامان مهم بود...لبخندی به نگاه گرفته و نگرانش زدم

 .ده بود...بخاطر باباباهام اومده بود...ولی کمی دور تر ایستاده بود...تمام مدت زل زده بود بهم ولی جلو نیوم

 .مثل گذشته ثابت کرد که چقدر با مالحظه است...می دید که اوضاع بهم ریخته است برای همین کنار ایستاد

چقدر خوب بود که داشتمش...تا قبل از این به خودم میگفتم ازش متنفرم ولی حاال...خوب بود که داشتمش...خوب بود که 

 .االن کنارم بود

 .نم دروغ بگم...همیشه پشتم بود...همیشه عین یه همسر واقعی تکیه گاهم بود و تنهام نمیذاشت...مثل حاالبه خودم که نمیتو

 آناهیتا:دکتر...دکتر بگین حال مادرم چطوره؟...خوبه نه؟

 .با صدای آنا از جام پریدم...با چند قدم بلند خودمو رسوندم به آناهیتا که مقابل دکتر ایستاده بود

 نسبتی باهاش دارین؟دکتر:شما چه 

 .آنا:ما دختراشیم

 بابا اومد جلو:من شوهرشم،حالش خوبه دکتر؟

دکتر:خب راستش ما به یه چیزایی مشکوکیم برای همین یه سری آزمایش براشون نوشتم که تا اومدن جوابشون باید اینجا 

 .بمونن

 آروم گفتم:مشکل چیه دکتر؟...به چی مشکوکین؟

 !اله ولی با توجه به حالت هاشون ما به.....لوسمی مشکوک هستیمدکتر:خب...این فقط یه احتم

 .یک لحظه حس کردم سطل آب یخی روی سرم خالی شد...آناهیتا جیغی زد و دهنش رو گرفت

 بابا بهت زده گفت:چ...چی؟...منظورتون سر...سرطانه؟

 .دنیستیم...تا جواب آزمایش ها منتظر بمونی دکتر تند گفت:خواهش میکنم نگران نباشید...گفتم که فقط یه احتماله ما مطمئن

لبخند آرومی زد:درضمن همسرتون االن بیدارن و گفتن میخوان شما و دخترشون نیکی رو ببینن...میتونید برید داخل ولی 

 .مواظب باشید،نباید بهشون فشار بیاد یا عصبی بشن

 .دکترآنا به زور گریه اش رو قورت داد و سر تکون داد:ب..بله...ممنون 

 چرخید طرف من:نیکی مامان میخواد...شما رو ببینه...باهم!؟
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 .من که هنوز از شوک حرف دکتر در نیومده بودم،دست آنا رو گرفتم که یعنی نگران نباش

 .نگاهی به صورت بابا انداختم...هیچی نمیشد ازش فهمید

 .دکتر زده بود رو روی شونه هاش حس میکردمسرش رو انداخته بود پایین...حس میکردم...دردش رو...سنگینیه حرفی که 

 .بابا بعد از چند دقیقه به خودش اومد و با قدم های سست رفت تو اتاق

 .آنا:نیکی توروخدا مواظب باش چیزی نشه...مامان بخاطر بحث ماها اینطور شد

 ...بغضش شکست:نیکی اگه...اگه مامان چیزیش بشه

 .خوب میشه،میرم پیششبه زور وسط حرفش گفتم:نترس آنا...حالش 

به سمت راستم نگاهی انداختم...آریان هنوز داشت نگاهم میکرد...سری براش تکون دادم که یعنی باید برم تو که با لبخندی 

 .جوابم رو داد

 .به طرف در اتاق رفتم...نفس گرفتم و بعد...آروم درو باز کردم...وارد شدم و درو پشت سرم بستم

 .ستاده بود و ساکت و خاموش نگاهش میکردبابا کنار تخت مامان ای

 .به طرفشون رفتم و کنار تخت ایستادم...دست مامان رو تو دستم گرفتم که متوجه ام شد

 .چشمهاشو باز کرد که لبخند بغض آلودی بهش زدم

 گفتم:بهتری مامان جان؟

ش رو باال اورد و ماسک اکسیژن رو چقدر رنجور بود...رنگش هم پریده بود....چند لحظه نگاهم کرد و بعد دست بی جون

 .کنار زد

 !مامان:خو...خوبه که...میتونم...تو...این لحظات...هم..ببینمتون و...حر...حرفامو..بهتون..بزنم

 .بابا با کالفگی گفت:این حرفا چیه فرنوش؟...تو خوب میشی

ال این چند..وقتم...ولی...)سرفه(...ولی مهم مامان:نه...نه اردالن...خوب به...حرفام گوش کن...من بهتون نگفتم از...از ح

 !نیست...فقط....میخوام بهت...بگم که...بس کن

 .و به سرفه افتاد...بابا بهت زده شد...با اشک موهاش رو نوازش کردم

م یگفتم:بس کن مامان این حرفا رو...ان شاء هللا که سایتون تا هزار سال باالی سرمونه...دکتر گفت بعد چند آزمایش میر

 خونه...پس نگران نباش باشه؟

مامان لبخند تلخی زد:دخترم من از..آینده خبر ندارم...نمیدونم چقدر دیگه از...عمرم باقی مونده...نگران خودمم...نیستم 

 ...فقط

 ...چرخید طرف بابا...دستشو گرفت و با نگاه به هردومون ادامه داد

 .کنار هم ببینم...بچه هام رو...کنار پدرشونمامان:فقط میخوام یه بار دیگه خونواده ام رو 

 .صورتم از اشک و بغض خفه کننده ام در هم شد....آخ خدا...قلبم داشت از خواهش نگاهش از جا کنده میشد

اشک مامان چکید روی بالشت ریز سرش:اردالن من...من خوب میدونم که تو چه حالی هستی...دیدم که شبها...تو اتاق بیدار 

با خودت کلنجار رفتی...پس کافیه،این غرور رو بذار کنار...یه باز برای همیشه...نیکی دختر ماست...اون موندی و...
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 ...هرچی که باشه،هر اشتباهی که داشته باشه دخترته...پس تموم کن این....این

 با بند اومدنه نفسش،حرفش قطع شد!...با وحشت نگاهش کردم...نه...نه خدایا!...مامان!؟

 !م زده گفت:فر...فرنوشبابا مات

 .دهن مامان باز شده بود و در تقالی اکسیژن بود...قلبم از ترس ایستاد

 .یهو بازوهای مامان رو گرفتم و تکونش دادم

 .بلند گفتم:مامان...مامان چت شد!؟...مامان

 !بابا داد زد:فرنووش!...پرستار،پرستار..یکی بیاد اینجا

 .جیغ زدم:مامان توروخدا

 .یه....خیلی زود سه تا پرستار و یه دکتر ریختن تو اتاقزدم زیر گر

 .یکی از پرستارها گرفتم و کشیدم عقب

 .پرستار:خانوم لطفا برید بیرون

 .با گریه زدم زیر دستش:ولم کن،میخوام پیشش بمونم

 .لطفاپرستار بردم طرف در:نمیشه خانوم...باید اتاق رو خلوت کنید تا دکتر معاینه اشون کنن...بفرمایید 

 .با اشک و آه از اتاق رفتم بیرون...آناهیتا دوید طرفم

 آنا:نیکی؟...چی شده؟...چرا گریه میکنی؟

 .با غصه تکیه دادم به دیوار و سرم رو انداختم پایین

 آنا:حالش...حالش بد شد؟

 .بی حرف سرمو تکون دادم که بابا اومد بیرون و درو بست...حرفهای مامان تو ذهنم تکرار شدن

ه...نه اردالن...خوب به...حرفام گوش کن...من بهتون نگفتم از...از حال اخریم ولی...ولی مهم نیست...فقط..میخوام بهت ن"

بگم...بس کن... دخترم من از..آینده خبر ندارم...نمیدونم چقدر دیگه از عمرم باقی مونده...نگران خودمم...نیستم فقط...فقط 

و کنار هم ببینم...بچه هام رو...کنار پدرشون...من...من خوب میدونم که تو چه حالی میخوام یه بار دیگه خونواده ام ر

هستی...دیدم که شبها...تو اتاق بیدار موندی و...با خودت کلنجار رفتی...پس کافیه،این غرور رو بذار کنار..یه باز برای 

 "دخترته...پس تموم کن همیشه...نیکی دختر ماست...اون هرچی که باشه،هر اشتباهی که داشته باشه

 ...پلک بستم و قطره اشکی روی گونه ام جاری شد...خواسته ی مامان این بود...میخواست باهم خوب بشیم ولی

 .چه فایده...وقتی بابا هنوز نبخشیده...هنوز کینه داره

 ت میکنه؟جمع کن خودتو نیکی...همین االن هم به زور داره تحملت میکنه...مگه نمیبینی چطور داره نگاه

 .نباید بیشتر از این جلو چشمش باشم...نمیخوام اون هم عصبی بشه و براش اتفاقی بیوفته

 .تکیه ام رو از دیوار گرفتم و آروم رو به آنا گفتم:من میرم بیرون...دکتر اومد خبرم کن

 آنا:آخه چرا؟

 ...نامحسوس به بابا اشاره کردم که یعنی
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 .آنا سری تکون داد:باشه

 ...از کنار آنا بگذرم کهاومدم که 

 ..بابا:نیکی

 سر جام خشک شدم...یه لحظه به گوشهام شک کردم!...بغض گلوم رو گرفت...واقعا منو صدا کرد!؟...اسمم رو!؟

 بابا:دختر بابا؟

 ...نفسم بند اومد و قلبم لرزید...باید باور کنم؟...خدایا

 ش کردم...این واقعا پدر منه!؟آروم و سست چرخیدم به عقب و با برق اشک تو چشمهام نگاه

 این کمر خم شده؟...این نگاه گرفته؟...این بغض مردونه که میتونستم حسش کنم،واقعا برای بابای منه؟

 .بابا آروم دستش رو اورد باال و گذاشت روی صورتم

 بابا:دخترکم؟

 .اشک چشمهام رو نیش زد و از فشار بغضم لبم رو گزیدم...سرم رو انداختم پایین

 .ابا با اشک زمزمه کرد:عزیزکم...بیا اینجا ببینمب

 .اینو گفت و کشیدم تو ب*غ*لش...به محض حس کردن آغوشش،بغضم ترکید و زدم زیر گریه

 .بابا با دستش سرم رو نوازش کرد:دخترم...منو ببخش عمر بابا...ببخشم عزیزم

 .بی اراده دستهامو دورش حلقه کردم و هق هقم رو تو گردنش خفه

 .ر دلم براش تنگ شده بود...برای آغوش گرمش...عطر خاص و پدرانه اشچقد

بابا:بابت این مدت متاسفم دخترم...من...عصبانی بودم و ناراحت،من نخواستم که تو رو از دست بدم ولی...نفهمیدم که چطور 

خوب میشناسه...خواسته ی اون اون درست میگه،منو ...از خودم روندمت...حال مادرت داره داغونم میکنه،خیلی اذیت شده

 .خواسته ی منم هست...متاسفم که ناراحتت کردم دختر نازم

 .لبخندی نقش بست روی صورت خیسم...چقدر این حرفها رو از اون شنیدن قشنگ بود

  "هیچکس کامل نیست...حتی بزرگترها هم اشتباه میکنند...بیاییم قضاوت نکنیم"

 .م...با لبخند مهربونی زل زده بود بهم...اومده بود جلو...نزدیکمون بودچشمهامو که باز کردم،آریان رو دید

 ناخوداگاه لبخند عمیقی تحویلش دادم...یعنی باور کنم که باهام آشتی کرده!؟...باهام خوب شده!؟

 .کنار گوش بابا گفتم:اشکال نداره بابایی،دلم برات تنگ شده بود

 .یی گفتنت تنگ شده بود...دختر لوسمبابا از خودش جدام کرد:منم دلم برای بابا

 .خندیدم...راست میگفت...من بزرگ بودم،ولی برای اون بچه و لوس

 .خودش همیشه بهم میگفت...میگفت تو همیشه برای من همون دختر کوچولو باقی میمونی

 .بابا به آنا نگاه کرد:تو چته فنچ کوچولو؟...باز که اشکت در اومده

 !باآنا با اعتراض گفت:عه با

 ...من و بابا خندیدیم
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بابا رو کرد به من:دخترم تو برو خونه...آنا رو هم میفرستم بره خونه،خودم هستم...برو استراحت کن...چشمات کاسه ی 

 .خونه

 ...گفتم:نه...بابا من

 .بابا:برو دخترم...نگران نباش...فردا که جواب آزمایش ها میاد بیا...بعد بازم باهم حرف میزنیم

 .ال تعجب ناموزون با سر به آریان اشاره کرد و جوری حرف زد که انگار طرف صحبتش اونهو در کم

 !بابا:ببرش

 .ش کردم که آریان اومد دستم رو گرفت و کشیدمبهوت نگاه

 .آریان:بیا عزیزم،فردا بازم میایم

 .بی حرف به بابا و آنا نگاهی انداختم و دنبال آریان کشیده شدم

 .دیم...تو ماشین که نشستیم،آریان دستم رو تو دست گرمش گرفتاز بیمارستان خارج ش

آریان:عزیزم،دیدی از اونی که تو فکر میکردی سخت تر نبود...پدرت باهات حرف زد...دیدی که چقدر دلش برات تنگ 

 .شده بود؟..اون دوستت داره

 .لبخند بی جونی زدم:درسته اما...بیشترش بخاطر مامان بود

 .داد:البته این هم بی تاثیر نبود...امیدوارم حالشون زود خوب بشه آریان سرش رو تکون

 .آریان این رو گفت و راه افتاد اما...فکر من پرواز کرد پیش مامان...قلبم بی قرار شد

 ..صورتم از غصه درهم شد...سرم تو تکیه دادم به شیشه

 .تحمل همچین دردی رو تو خودم نمی بینمخدایا...خواهش میکنم مادرم رو ازم نگیر...نذار داغ مادر ببینم...

 .با توقف ماشین به خودم اومدم...بی حال پیاده شدم...به طرف خونه راه افتادم و متوجه شدم که آریان پشت سرم داره میاد

 .مغموم نشستم روی مبل و کیفم رو کنار پام رها کردم

 .آریان اومد تو و کلید ها رو انداخت روی جا کفشی

 ...ا خانوم...بیا که باید حسابی استراحت کنی،رنگ و روت خیلی پریده...منم برم ببینم میتونم یه سوپآریان:نیکیت

 .یهو وسط حرفش چشمش خورد بهم و ساکت شد

 آریان:عه چرا نشستی اینجا؟

 .اومد کنارم نشست...دستش رو گذاشت روی کمرم که سرم رو انداختم پایین

 ت شده؟آریان:نیکیتا عزیزم...ببینمت؟...چ

 یهو گفتم:میدونی دکتر چی گفت؟

 آریان چند لحظه نگاهم کرد و گفت:چی گفت؟

 !محزون گفتم:بهم گفت...که...به سرطان...مشکوکه

 صداش رو با بهت شنیدم:چی!؟

 ...بغض گلوم رو گرفت:اگه...اگه چیزیش بشه؟...آریان اگه اتفاقی براش بیوفته
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 با اشک نگاهش کردم:من چکار کنم؟

 .با ناراحتی خیره شد به چشمهام...نمیدونم برای چندمین بار بود که بغضم شکست...اما این بار خیلی شدیدترآریان 

 .دلم از همه چیز گرفته بود...و بیشتر بخاطر مادرم میترسیدم...حالم اینقدر بد بود که با گریه هم از دلهره ام کم نمیشد

حرکت کشیدم تو ب*غ*لش و سرم رو گذاشت روی سینه اش و دستش رو با دستم صورتم رو پوشوندم که یهو آریان با یه 

 .روی سرم

 .من هم از خدا خواسته تو ب*غ*لش خودم رو،بغضم رو رها کردم و بی خجالت،با صدا گریه سر دادم

به پهنای صورت سرم روی سینه اش بود و اشکهام می چکید روی پیراهنش ولی آریان بی اهمیت فقط کمرم رو نوازش 

 .کرد و هرچند لحظه یه بار ب*و*سه ای روی سرم می نشوندمی

و من گریه کردم...گریه کردم و گریه کردم...تا جایی که نفس برام نموند...ولی در عوض سبک شدم و چشمه ی اشکم 

 .خشکید

م که تو این حاال چند دقیقه ای بود که در سکوت تو ب*غ*لش بودم و چشمهای سوزانم رو بسته بودم...تو خدارو شکر کرد

 .لحظه یه تکیه گاه دارم و میتونه آرومم کنه

 .به خاطر اون همه گریه داشتم گیج خواب میشدم که صداش رو زمزمه وار زیر گوشم شنیدم

 .آریان:یادمه میگفتی...وقتی صورتت رو تو سینه ام پنهون میکنی آروم میشی...فقط تونستم اینو امتحان کنم

 .ت روی لبماز حرفهاش لبخند آرومی نشس

 .با صدای خش داری گفتم:آره...و هنوز هم جواب میده

 .آریان به خودش فشردم:خوشحالم

 .همینطور که تو ب*غ*لش بودم با خودش بردم عقب که کمرمون چسبید به پشتیه مبل و سر من روی شونه اش قرار گرفت

 .آریان:حاال بخواب...همینجا،درست تو ب*غ*لم

 .م...ولی زیاد طول نکشید چون چند لحظه بعد...من بودم و یه خواب عمیقمیتونستم آرامش رو حس کن

***  

 .با احساس درد توی گردنم با اخم تو جام تکون خوردم...آروم چشمهامو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم

 .تو خونه امون بودم...روی کاناپه خوابم برده بود...فضای روشن خونه نشون میداد که صبحه

 !..ی خمیازه ای کشیدم و به پهلو شدم که با دیدن صحنه زیر پام چشمهام گرد شدبا کرخت

 .چند لحظه با تعجب به پایین نگاه کردم و وقتی فهمیدم واقعیه و خواب نیستم،یهو بلند شدم و نشستم

 !..ل نگاهم میکردوای خدا...نویان به حالت چهار دست و پا پایین کاناپه ایستاده بود و با چشمهای درشت و آبیش زل ز

 .کی اومده اینجا؟...ناخوداگاه خندیدم و خم شد و از روی زمین بلندش کردم

 محکم گونه اش رو ب*و*سیدم و گفتم:عشق مامان اینجا چکار میکنی؟...چطوری اومدی؟

 !آریان:باباش اوردش

 .نویان رو دادم پایین که آریان رو دیدم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 165 

 .اشخندیدم:صبح بخیر...چه کار خوبی کرده باب

 .آریان:صبح شماهم بخیر بانو...بله دیگه،گفتم حاال که خوابی برم بیارمش تا با دیدنش خوشحال بشی

 .دو باره گونه ی نویان رو ب*و*سیدم:چه سورپرایز قشنگ و خوشمزه ای

 .آریان:صبحانه حاضره عزیزم بیا

 .بلند شدم و نویان به ب*غ*ل به طرفش رفتم...وارد آشپزخونه شدیم

 .میز چیده شده گفتم:اوه چه کردی آقای احدی با دیدن

 آریان:خب بعد از یه خواب خوب یه صبحانه حاضر و آماده میچسبه دیگه...ببینم خوب خوابیدی؟

نشستم روی صندلی:بله واقعا خستگیم رفت...میگما آریان،حاال که اینقدر تو کار خونه حرفه ای آشپزی با تو کار بیرون با 

 .اری هاشم برای تومن...نویان و پوشک ک

 اینو که گفتم آریان غش غس زد زیره خنده:عه نه بابا...ببینم خانوم شما کار تجاری هم بلدی؟

 با ناز گفتم:بله پس چی فکر کردی؟

آریان:باشه پس از فردا برو شرکت بشین پشت میز من...ولی میزت رو نصف کن...یه طرفش بیمارای خودت،یه طرفش 

 .قرار داد ببند

 .وبت من بود که بلند بخندم...چه صبح قشنگی بود...چقدر این لحظه ها لذت داشتنحاال ن

 .خنده ام که آروم شد متوجه نگاه آریان شدم...با لبخند مهربونی محو صورتم شده بود

 .آریان:وقتی اینجوری میخندی دیگه هیچی از این دنیا نمیخوام...خوشحالم که حالت خوبه

وجودم حس کردم...این یه حقیقت بود که آریان همیشه خوشحالی و آرامش من رو می  از حرفش خنکای خوبی رو تو

 .خواست

راست میگفت...من حالم خوب بود...اینقدر خوب که از غصه هام فارغ شده بودم...حتی مامان هم از یادم رفته 

 .بود...آه!...گفتم مامان

 ...ان...مامانیهو سرمو دادم باال و گفتم:وای آریان باید بریم بیمارست

 .آریان دستش رو گذاشت روی دستم:باشه عزیزم،باشه میریم...ولی قبلش صبحانه ات رو بخور

 .زمزمه کردم:امیدوارم تا حاال جواب آزمایش ها آماده شده باشه

 .آریان لقمه ای به دستم داد:حتما شده،بخور تا زودتر بریم

 .خوردم...تا آماده شدن آریان شیر نویان رو دادم و بعد راه افتادیمسری تکون دادم و بی حرف چند لقمه صبحانه 

وارد بیمارستان که شدیم آنا و عزیز هم بودن...باهاشون سالم و احوال پرسی کردم...بابا با اومدن آنا رفته بود تو یکی از 

 .اتاقها استراحت کنه....بمیرم الهی حتما خیلی خسته شده دیشب

 .این طفل معصوم رو اوردی تو این فضا..خدای نکرده مریض میشهعزیز:نیکی دخترم چرا 

 گفتم:چاره ای نبود عزیز...نمیتونستم که تو خونه تنها بذارمش....شما کی اومدی؟

 .عزیز:آریان منو اورد...اومده بود دنبال نویان که گفتم منم میخوام برم پیش دخترم...دیگه منم رسوند اینجا
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 .سری تکون دادم:آهان

 .:وای خدا پس چرا این دکتره نمیاد...مردم از دلشورهآنا

 .نگاهش کردم...رنگش زرد شده بود و تمام مدت داشت با استرس تو جاش وول میخورد

 .خودمم دسته کمی از اون نداشتم...دلم مثل سیر و سرکه میجوشید و بدم رو یه لرزش خفیف در بر گرفته بود

 ..چون خود آنا اولین نفری بود که از چهره ی من تاثیر میگرفتاما سعی داشتم قیافه ام آروم باشه...

 گفتم:آروم باش آنا...اینقدر نترس..االن میاد...مامان هم هیچیش نمیشه...چرا خودتو باختی؟

 .آنا با عجز گفت:دست خودم نیست

 .کالفه سری تکون دادم و به طرف آریان رفتم

 .کتر میادآریان:از پرستار پرسیدم گفت ده دقیقه دیگه د

 آریان:خوبی؟

 آروم تکونم داد:نیکیتا؟

 یهو گفتم:هان؟ بله؟

 آریان:حواست کجاست؟..میگم خوبی؟

 .با استرس گفتم:نه نمیدونم...دلم داره بهم میپیچه

 .آریان دست دراز کرد و نویان رو از ب*غ*لم گرفت

خودتم بگو که چیزی نیست...این همه نگرانی برای  آریان:بدش به من...نیکیتا خانومم...تو وقتی بقیه رو دلداری میدی پس به

 چیه آخه؟

 ...لرزون گفتم:کم چیزی نیست آریان...اینکه بهت بگن ممکنه مادرت سرط

 .بابا:سالم

همه جوابش رو دادن...بابا به من نگاه کرد که با دیدن آریان کنارم اخم غلیظی نشست ...با اومدن یهوییه بابا حرفم قطع شد

 .روی پیشونیش

 .ناخوداگاه لبم رو گزیدم و چند قدم از آریان دور شدم

 .بابا با همون اخم روش رو ازم گرفت و رفت اون سر راهرو

 .نگاه ناباور آریان روم بود...بغض گلوم رو گرفت...لعنتی!...حتما از این حرکتم ناراحت شده

 ....ردم که باباخدا لعنتم کنه که همیشه باید یه گندی بزنم...ولی آخه اگه تکون نمیخو

 .خدارو شکر نگاه سنگین آریان بهم و درگیریه خودم با خودم زیاد طول نکشید چون دکتر اومد

 .پشت سرش وارد اتاق شدیم و عزیز و بابا و آنا نشستم روی صندلی...با استرس زل زده بودم به دهن دکتر تا ببینم چی میگه

 .بگین جواب آزمایشا چی شد بابا:خب دکتر...ما از دیروز منتظریم حاال لطفا

 .دکتر:بله متوجه ام...من هم جواب ها تازه به دستم رسیدن

 .آنا:آقای دکتر بگید که مادرم خوبه
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 .عزیز:صبر کن دخترم...تحمل این چند دقیقه رو هم داشته باش

 .عزیز زیر لب دعا میخوند...آنا پوست لب میکند....بابا خیره ی میز شده بود

 .ول سرگرم کردن نویان بود و من...با تکیه به دیوار خودم رو نگه داشته بودمآریان سر پا مشغ

نگاهم رو از صورت دکتر برنمیداشتم و بی صبرانه منتظر بودم...که باالخره...بعد از دقایق طوالنی دکتر برگه رو گذاشت 

 .روی میز

 .عینکش رو در اورد و نگاهی به خانواده ی نگرانمون انداخت

 ؟بابا:چی شد

 عزیز:آقای دکتر حال دخترم خوبه؟

 .حس کردم نفسم بند اومده...برای همین بی اراده دستم باال رفت و روی گلوم نشست

 ...دکتر چند لحظه نگاهمون کرد و بعد از چند لحظه مکث

 .لبخندی زد:شکر خدا خطری نیست...و اون بیماری فقط یه احتمال باقی موند

 .فسهامون رها شد...آنا بی صدا زد زیر گریهبا تموم شدن حرفش به یک باره ن

 .بابا با آهی از روی آسودگی دست به صورتش کشید و عزیز صلوات فرستاد

دیگه جون تو پاهام نبود...خودم رو کنار آنا رها کردم و با دستهام سرم رو گرفتم....خدایا شکرت...خدایا هزاران بار 

 .شکرت...ممنونم که برامون حفظش کردی

 .نیرویی تازه بغضم رو پس زدم و سرم رو دادم باال...به آریان نگاه کردمبا 

 .لبخندش رو میتونستم ببینم...ولی وقتی متوجه نگاهم شد با همون لبخندش سر نویان رو گرفت و آروم پشت کرد بهم

 .دبا صدای گریه ی آروم آنا به خودم اومدم...ریز ریز گریه میکرد و لبخند گنده ای روی لبش بو

 .تندی کشیدمش تو ب*غ*لم:گریه نکن خواهری،تموم شد...دیدی گفتم حالش خوب میشه

 .آنا تند تند سرشو تو ب*غ*لم تکون داد...خنده و گریه اش قاتی شده بود...با لبخند سرش رو ب

دن و خیلی ضعیف شدکتر:آقای فراهانی درسته که ایشون االن بیماری خاصی ندارن اما باید خیلی مواظبشون باشید...ایشون 

اینها همه بخاطر فشارهای عصبیه...مثل اینکه مدتی هست سرگیجه دارن،خودشون بهم گفتن اما حاال شما باید مراقب 

 .باشین...که فشار عصبی بهشون وارد نشه

 .بابا هول ولی با لحن شادی گفت:بله بله..درسته...حتما،حواسم هست

 .بیرون اومدیم بعد از تشکر و خداحافظی از دکتر از اتاق

 .بابا:شما برید پیش مادرتون،من میرم دنبال کارهای ترخیصش

 .آنا:باشه بابا ولی زود بیای ها

  .بابا سری تکون داد و ازمون دور شد

 .وقتی رفتیم پیش مامان،بیدار بود...با خوشحالی دورش رو گرفتیم

 وره؟خم شدم روی صورتش و محکم گونه اش رو ب*و*سیدم:حال مامان گلم چط
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 .مامان لبخندی زد:بهترم

 .آنا با شعف گفت:بهتر ترم میشی مامان جونم،چون دکتر گفت هیچی نیستو یکم دیگه هم میتونی بری خونه

 مامان متعجب شد:چی؟...یعنی مریض نیستم؟

 .عزیز:چی میگی دختر؟...خیلی دلت میخواد از کار و زندگیت بیوفتی و بچهات لَنگ بمونن

 ر ادامه زد روی دستش و لبش رو گزید:ا... اکبر،چی بگم من از دست اینا؟عزیز اینو گفت و د

 .آناهیتا غش غش خندید که من سری تکون دادم

 ...مامان با من من گفت:نه...من...ولی خب

 .آریان با لبخند مردونه اش جلو اومد:نه مادرجون شما حالتون کامال خوبه...فقط باید بیشتر مراقب خودتون باشید،همین

 ...گفتم:مامان شما...از احتماالت دکتر باخبر بودی؟...یعنی

 .مامان:آره...میدونستم

 با ناراحتی گفتم:واقعاکه مامان...اخه چرا چیزی نگفتی؟..چطور تونستی؟

مامان:چی میگفتم دخترم؟...وسط عصبانیت پدرت و قهر آشتیتون و درس و دانشگاه آناهیتا بیام بگم مریضم؟...اوضاع به 

 .ه کافی داغون هستانداز

 اخم کردم:ولی شما نباید خودتو نادیده میگرفتی...اگه خدای نکرده چیزیت میشد ما چه خاکی تو سرمون میگرفتیم؟

 .مامان:دور از جونتون دخترم...این حرفا رو نزن

 .عزیز:خودتو ناراحت نکن دخترم...حاال که همه چیز به خیر و خوشی گذشته

 .ه ی قشنگم رو..دلم براش یه ذره شده بودمامان:پسرم بیار اینجا نو

 .مامان نویان رو از آریان گرفت و سرش رو ب*و*سید

با بغض گفت:چه خیر و خوشی مادر من؟...خدا بگم خیرت بده اردالن؟..که این دوری رو بینمون انداختی؟...اخه مرد این 

 چه کاریه که با ما میکنی؟

 .از این طرف آنا بود که با شیطنت دندونهاشو ریخته بود بیرون مامان همه این حرفها رو با غصه میزد ولی

 .اون روز که مامان حالش بد شد و نتونست ببینه و حاال هم که نمیدونست بابا باهام آشتی کرده

 آروم گفتم:مامان؟

 مامان دماغش رو باال کشید:بله مامان؟

 .ندارهگفتم:دیگه نمیخواد غصه بخوری یا نگران چیزی باشی،چون دلیلی 

 مامان نگاهم کرد:یعنی چی؟...منظورت چیه؟

 .گفتم:بابا...باهام حرف زد

 مامان:چــی!؟...جدی میگی!؟

 .عزیز:آروم دختر،باورت نشد نه؟...معلومه از اون شوهر یک دنده ات بعیده

 مامان با خوشحالی زد زیر گریه:وای خدا...وای خدایا شکرت...نیکی دخترم...چی...چی بهت گفت؟
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 .گفتم:پشیمون بود...گریه کرد،گفت منو ببخش

 .مامانو ب*غ*ل کردم:من اینارو مدیون تواَم مامان...بخاطر تو بود که از همه چیز گذشت

 .چند دقیقه ی باقی مونده رو که کنار مامان بودیم،مامان فقط از خوشحالی گریه کرد

 .د و کارهای ترخیص رو انجام داده بوددر اتاق باز شد و بابا داخل شد...داروهای مامان رو گرفته بو

 .به کمک من و آنا مامان لباس پوشید و باهم از بیمارستان خارج شدیم

 .تمام مدت آریان با اخم کمرنگی ساکت دور از ما کنار ماشین ایستاده بود

 .عزیز و آنا تو ماشین بابا کنار مامان نشسته بودن...خواستم برم پیش آریان که بابا صدام زد

 .ابا:نیکیب

 برگشتم طرفش:بله بابا؟

 بابا ایستاد رو به روم:تو نمیای بریم؟

 ...گفتم:خب من...با

 .بابا:با اون آره؟...هنوزم کناره اونی؟...با اینکه میدونی چه اتفاقایی افتاده

 .صدای خشمگینش باعث شد لبم رو گاز بگیرم

 ...سر به زیر گفتم:بابا من

لیل رفتارای منو میدونی...شاید تو مقصر چیزی نباشی اما بدون که من هرگز از اون بابا:گوش کن دختر...تو خودت د

 ...نمیگذرم!...باورم نمیشه که هنوز باهاش

گفتم:بابا خواهش میکنم...همه ی این اتفاقا یه سوء تفاهم بودن شما چیزی نمیدونی...من هرگز کاری نکردم که شما سر 

 ...استم منو ببخشید...و خب حاال کهافکنده بشید ولی همیشه هم ازتون خو

بابا:بسه نمیخوام چیزی بشنوم...تو دختر منی ولی تصمیمم در رابطه با اون عوض نمیشه...پس بهتره توهم تصمیمت رو 

 .بگیری

 !به نویان تو ب*غ*لم نگاه کرد:یا اون...یا خونواده ات!...نوه ی من روی سرم جا داره ولی اون...هرگز بخشیده نمیشه

بهت نگاهش کردم...چی داشت میگفت!؟...خدایا این دیگه امتحانیه!؟...بازم یه مشکل دیگه!؟...بازم این بازی ادامه  با

 داره؟...بازم باید از یکی بگذرم!؟

 .بابا بدون اهمیت به اشک حلقه زده تو چشمهای من پشتش رو کرد بهم و رفت

سست چرخیدم طرف آریان...با حالت وارفته ای نگاهش کردم که چند لحظه بعد با صدای حرکت ماشینش به خودم اومدم...

 .بدون عکس العمل خاصی نشست توی ماشین

 .این کارش باعث شد بیشتر ناراحت بشم...واقعا دلم گرفت

 .به طرفش رفتم و کنارش جا گرفتم...بی توجه بهم راه افتاد....حتی نگاهمم نمیکرد

 من ناراحته،حاال رفتار بابا هم بهش اضافه شده بود آهی کشیدم...اگه میگفتم بخاطر اون حرکت

 .خدایا خودت بگو من باید چکار کنم؟...دیگه با چی باید دست و پنجه نرم کنم...به خودت قسم دیگه خسته شدم...کشش ندارم
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 .مگه من از این زندگی چی میخوام؟...بخدا که فقط یه ذره آرامش

ی شونه ام و آروم آروم زدم به کمرش...تکون های ماشین و حرکت دست من نویان شروع کرد به نق زدن...گذاشتمش رو

 .باعث شد کم کم آروم بگیره و بخواب فرو بره

آریان مقابل در خونه نگه داشت و پیاده شد...دوباره آه بلندی کشیدم...انگار نه انگار که زن و بچه اش تو ماشینن و باید 

 .کمک کنه

 ...وارد خونه که شدم تقریبا همه جا تاریک بود...یعنی دستش نرفت کلید المپها رو بزنه!؟بدجنس!...از ماشین پیاده شدم

 .هوفی کردم و بی سرو صدا نویان رو تو یه اتاق خوابوندم...خوش به حال اون که از همه چیز فارغٍ 

 .ی تخت بودبا فکری مشغول از حرفهای بابا به طرف اتاق رفتم...وارد که شدم آریان در حال خوابیدن رو

 .همونطور که دکمه های مانتوم رو باز میکردم نگاهش کردم...ساعد دستش رو گذاشته روی چشمهاش

 من نمیتونستم بی توجه ای هاش رو تحمل کنم...خیلی کم پیش میومد که قهر کنیم...ولی حاال اون واقعا قهر بود!؟

 !ریه که شده...باید از دلش دربیاریسری برای خودم تکون دادم...همینه که هست نیکیتا خانوم...کا

 .تی شرتم رو تو تنم مرتب کردم و نزدیکش شدم...نشستم لبه ی تخت و زل زدم بهش

 تکون نمیخورد...انگار نه انگار که اینجام...واقعا خوابیده یا اهمیت نمیده!؟

 .خودمو کشیدم جلو و روی شکم کنارش خوابیدم....انگشتم رو گذاشتم روی بازوش

 .سفت بود...خندم گرفت...خب معلومه...چون ورزشکاری بود دیگه بازوش

 .آروم آروم انگشتم رو کشیدم روی دستش که دیدم موهای دستش سیخ شدن!...با شیطنت بی صدا خندیدم

ها ها...رگ خوابت دستمه آقای احدی...تو بخوای بی توجه ای کنی دلت نمیذاره...اگه بخواد هم بدنش به هر حرکت من 

 .ش نشون میدهواکن

 !آروم سرم رو خم کردم و لبمو گذاشتم روی بازوش که یهو از جا پرید

 آریان:داری چیکار میکنی!؟

 !با تعجب نگاهش کردم:من!؟...هیچی

 .آریان:نکن،بذار بخوابم

 .یهو خم شدم زیر گوشش و گفتم:اونم نمیتونم

 .دوبازه تند نگاهم کرد که با ل*ب*های کش اومده نگاهش کردم

 ...آریان:ال اله اال ا

 .پشت کرد بهم و خوابید!...ریز خندیدم...خودمو کشیدم باال و نزدیکش شدم

 دوباره زیر گوشش گفتم:از من ناراحتی؟

 .جوابی بهم نداد...منم عین دخترای خوب سرم رو گذاشتم روی بازوش

 .گفتم:ببخشید آریان،بخدا دست خودم نبود...نگاه بابا رو که دیدم ترسیدم

 .روم تر زمزمه کردم:آخه نمیدونی که چیا گفتآ
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 .بازم سکوت...بغض گلوم رو گرفت...انگار نمیخواد از موضع اش پایین بیاد

اشک تو چشمهام جمع شد...وقتی عکس العملی از آریان ندیدم،بدون حرف دیگه ای سرم رو از روی بازوش برداشتم و 

 .روی بالشت گذاشتم

 کید روی بالشت...خدایا یعنی بهم پشت کرد؟چشمهامو بستم که قطره اشکی چ

 اگه بازم بره؟...اگه بازم تنهام بذاره و من مجبور بشم یه انتخاب اجباری داشته باشم؟....اگه بازم بابا به لجبازیش ادامه بده؟

 .کالفه چشمهامو فشردم که انگشتی نشست روی بینیم

 ینقدر منو دوست داشتی و مقاومت میکردی؟آریان:تا روم رو میکنم اونور گریه ات میگیره؟...تو ا

یهو چشمهام باز شد...تند نگاهش کردم...چرخیده بود طرفم و دستش رو تکیه سرش کرده بود...تنه اش سایه انداخته بود 

 .روی صورتم

 .آریان لب برچیده ام نوازش کرد:بغض نکن عشقم

 .گرفتمدیگه صبر نکردم و یهو خودمو شوت کردم تو ب*غ*لش و گردنش رو 

 .گفتم:خیلی بدی

 !آریان کمرم رو گرفت:میدونم،ولی تو ببخش

 .زیر گوشش رو ب*و*سیدم...فقط خدا میدونست که چقدر دوستش دارم

 آریان:بابات چی بهت گفته؟

 ..خودمو دادم عقب:ها؟...خب

 .آریان:بگو

 .رای راضی کردن بابا داشته باشهمن راهی سراغ نداشتم...ولی آریان هم باید میدونست...امیدوارم بودم اون فکری ب

 .چشمهامو ازش دزدیدم و گفتم:بهم گفت که...باید انتخاب کنم...یا تو...یا اونا

 آریا اخمی کرد:چی؟...یعنی...؟

 .با غم گفتم:من نمیخوام آریان...من نمیخوام فقط یکیتونو داشته باشم...از یه جدایی دیگه هم میترسم

 .عد محکم کشیدم تو ب*غ*لشآریان چند لحظه نگاهم کرد و ب

 .آریان:میدونم...میدونم گلم،نگران نباش...نمیذارم دوباره جدایی بینمون بیوفته...به هر قیمیتی شده حلش میکنم

 گفتم:منو بخشیدی؟

 آریان:برای چی؟

 .با خجالت گفتم:اتفاقای بیمارستان دیگه...من نمیخوام تو فکر کنی که از بودن در کنارت طفره میرم

 ان خندید:نه اصال مگه من میذارم!؟آری

 .جدی شد:نیکیتا تو زن منی...پس نباید بابت هیچ چیزی شرمنده باشی،ماهم یه زوجیم مثل بقیه زوج ها

 گفتم:پس ناراحت نیستی ها؟

آریان با حالت خاصش اَبرویی باال انداخت شیطون نوچی گفت که خندیدم و به عنوان تشکر،بی حرف سرم رو خم کردم تو 
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 !..ورتشص

***  

 .حدود یک ماه گذشت و تو این مدت فقط درحال رفت و آمد به خونه ی پدریم بودم

به مامان سر میزدم...حالش خیلی بهتر شده بود...بابا هم خوب بود...رفتارش با من مثل گذشته ها شده بود ولی از آریان 

 .چیزی نمیگفت

 .شتنم و عده ایشون با حسادت نگاهم میکردن و تیکه می انداختناقوام هم منو دیده بودن و عده ایشون خوشحال از برگ

ولی برای من مهم نبود...هرکسی هم درباره آریان ازم میپرسید میگفتم که اومده...آریان بهم گفته بود که از هیچی شرمنده 

 .نباشم

 .من هم منکر وجودش نمیشدم و به حرفهای بقیه اهمیت نمیدادم

 .یز و درشتش میگذشت...تلفن های مشکوک اون زمان آریان هنوز هم ادامه داشتزندگی در کنار اتفاقات ر

وقتی میدیدم با عصبانیت با شخص پشت خط حرف میزنه همه وجودم رو ترس میگرفت اما هیچی نمیگفتم...هیچ سوالی 

 .ازش نمیپرسیدم...میترسیدم چیزی بگم و یه چیز بدتر بشنوم

 !ابا اجازه داده بود که خواستگار آناهیتا بیادولی یه خبر خوب هم بود...اینکه ب

وقتی بابا گفت میتونه بیاد،خوشحالیمون چند برابر شد....داماد جدید اسمش بنیامین بود...مهندس بود و هم دانشگاهیه 

 .آنا....اونجا همو دیده بودن و دل از کف داده بودن

 .خوشحال بودمبرق چشمهای آنا نشون میداد که چقدر عاشقه...خیلی براش 

 .همه چیز اینقدر خوب پیش رفت که خیلی زود قرار مراسم ازدواج رو گذاشتن

 ...و حاال امروز،روزش بود

 .روز ازدواج خواهرم...باورم نمیشه که به قول بابا این فنچ کوچولو هم داره میره سر خونه زندگیش

 آریان:به چی میخندی خانوم؟

 .ه افکارم...باورم نمیشه که خواهرم اینقدر زود بزرگ شدهلبخند گنده ام رو جمع و جور کردم:ب

 .آریان لبخندی زد:زمان زود میگذره...امیدوارم خوشبخت بشن

 .آروم گفتم:میشن،چون عاشقن

 .آریان دستمو تو دستش گرفت و ب*و*سید

 .آریان:درسته

 .جلوی در آرایشگاه نگه داشت

 گفتم:میای دنبالم؟

 .افیه زنگ بزنیآریان:البته که میام...فقط ک

 .با خنده گونه اش رو ب*و*سیدم:باشه،مواظب خودت باش...فعال

 .لپمو کشید:برو شیطون
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 .پیاده شدم...درو بستم و براش دست تکون دادم که گازش رو گرفت و رفت

 .بشم نفسم رو دادم بیرون...خب اینم از این...طبق معمول نویان پیش عزیز بود...پس با خیال راحت میتونستم آماده

 !..چرخیدم به عقب و راه افتادم به طرف آرایشگاه...تا خواستم واردش بشم،یهو یکی محکم کوبید به شونه ام

 ماهک:چطوری تو؟

 .با یه هین بلند تو جام پریدم باال...با چشمهای گشاد شده به ماهک نگاه کردم که نیش بازش رو دیدم

 ترک شدم...اینجا چه کار میکنی؟ با حرص گفتم:ای مرض دیوونه،این چه کاریه َزهره

 .یهو ماهک انگشت اشاره اش رو اورد جلو که نزدیک بود بره تو دهنم!...چشمهام گردتر شد و خودمو دادم عقب

ماهک:وایسا بینم بچه پررو...بعد از این همه مدت که اینجا مچتو گرفتم داری اینطوری هم باهام حرف میزنی؟...بزنم ناک 

 ان؟هان؟اوتت کنم؟...هان؟ه

دستشو هول دادم عقب:خل و چل...چه ُمچ گرفتنی؟...عروسی خواهرمه ها...بعدشم مشغله داشتم...من که مثل تو بیکار نیستم 

 .که

 !ماهک یهو زد تو کمرم:ساکت

 !دهنشو کج کرد که اَدامو در بیاره:مثل تو بیکار نیستم

 عادی ادامه داد:یعنی وقت یه زنگ هم نداشتی؟

 ن...مگه نمیدونی چه اتفاقهایی افتاده؟گفتم:نه باور ک

باهم وارد آرایشگاه شدیم که ماهک گفت:چرا اتفاقا،به جای توئه بی معرفت با آنا حرف زدم...گفت بابات باهات آشتی 

 .کرده...اگه بدونی چقدر خوشحال شدم،نیما هم همینطور

 فت؟لبخند نمکی زدم که دوباره گفت:ولی...آریان چی؟...پدرت به اون چی گ

 .سرمو انداختم پایین:هیچی،قبولش نمیکنه...میگه باید ولش کنم

 .ماهک با وحشت گفت:چیی!؟..نه بابا

 .گفتم:واقعا داغونم

 ماهک:حاال میخوای چکار کنی؟

 .گفتم:نمیدونم...بهرحال یه راهی براش پیدا میکنم...فعال بیا بریم تا دیر نشده

 .ا....زیر دست آرایشگر بودماهک دیگه چیزی نگفت....باهم رفتیم پیش آن

 .بعد از احوال پرسی و سر به سر گذاشتن های ماهک،نوبتی رفتیم زیر دست آرایشگر

 .موهای من رو برام َل*خ*ت کردن...یه آرایش تیره هم نشوندن روی صورتم

 .لباسم یه پیراهن بادمجونی خوشرنگ بود که بلندیش تا روی زانوم بود

 .ختم...خیلی خوب شده بودم...از همه بیشتر لباسم بود که واقعا شیک و قشنگ بودتو آینه نگاهی به خودم اندا

 .از تو آینه چشمم خورد به ماهک که پشت سرم ایستاده بود

این جوجه هم چه ملوس شده بود...موهاش فر درشت شده بود و با آرایش زیباییش چند برابر...لباسش هم بلند و چاک دار به 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 174 

 !رنگ آبی تیره و مشکی

 .لبخندی زدم:خیلی خوشگل شدی

 !متوجه ام شد،خندید:مرسی،توهم خیلی جیگر شدی...نوش جونه تاجر احدی

 .از شنیدن لقبی که به آریان ادامه بود غش غش خندیدم...شغل و اسمش رو چسبونده بود به هم

 .دنبالمراه افتادم به طرف کیفم و گفتم:اها خوب یادم انداختی...برم زنگ بزنم بهش تا بیاد 

 .ماهک چیزی نگفت و محو خودش تو آینه شد

 ...شماره آریان رو گرفتم و منتظر موندم...بعد از چندتا بوق

 .آریان:سالم خانوم

 گفتم:سالم آقا...کجایی؟

 .آریان:پیش نیما...کارت تموم شد

 گفتم:آره کار تو چی؟

 آریان:منم آره...بیام دنبالت؟

 .لبخند زدم:آره زنگ زدم اینو بگم

 .آریان:باشه عمرم...یکم دیگه اونجام

 .گفتم:باشه،خدافظ

 .آریان:خدافظ گل زندگیم

 ...ریز خندیدم...خیلی از حرفهاش لذت میبردم...با کلی انرژی و حس خوب قطع کردم و بی هوا برگشتم عقب که

 !نفسم بند اومد!...چشمهام درشت شد و ناخوداگاه آروم گفتم:اوه

 ش رو گرفت:چطوره؟آناهیتا با ذوق دامن لباس

 .با بهت به سر تا پاش نگاه کردم...وای خدا عالی شده بود

موهای شینیون شده ی خوشرنگش باالی سرش جمع شده بودن...لباس عروس پفی و آرایش روشن و زیباش معرکه اش 

 .کرده بودن

 .با خوشحالی به طرفش رفتم:محشر شدی!..درست مثل عروسک ها

 .:مرسی آجیب*غ*لش کردم که ریز خندید

 ...ماهک:الهی کوفتش!...الهی گیر کنی تو حلقش!...الهی بیارتت باال!...الهی بترکه!...الهی

لحن پیرزنونه ماهک باعث شد قهقه من و آنا سقف رو بشکافه!..ماهک دیوونه با غرغر دستشو میکوبید به سینه اش و اینا 

 .رو میگفت

 .م دیگه...زن که گیرش نمیاد حوری بهشتیهماهک:ها چتونه؟...نمیرین بابا...خب راست میگ

 با اَدا اومد جلو و زد به شونه ی آنا:هی خانوم،شما واقعا آنای مایی؟

 .آنا که بی صدا غش کرده بود از خنده نتونست چیزی بگه
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 ...با خنده زدم به ماهک:بس کن دلقک خواهرم فنا شد از دستت...االن داماد میاد و ما هنوز

 .ود که همین لحظه یه خانوم گفت:خانوم فراهانی،داماد اومده...فیلمبردار هم منتظرهحرفم تموم نشده ب

 .گفتم:بفرما دیدی گفتم...راه بیوفت بریم تا اینا هم کارشونو بکنن

 .به دنبال حرفم سریع شال و مانتوم رو پوشیدم از آرایشگاه خارج شدم

 .دور شد و گفت اونجا میبینمتماهک هم که نیما همراه آریان اومده بود دنبالش از من 

 .تا یکم از آنا دور شدیم،فیلمبردار کارش رو شروع کرد....تو همون چند لحظه هزار تا حرکت پشت سر هم ردیف کرد

 .خندم گرفت...یاد خودم و آریان افتادم

 .میداداون موقع که ازدواج کردیم آریان از این لوس بازی ها خوشش نمی اومد...در واقع غرورش اجازه ن"

 .فیلمبردار که چیزی میگفت آریان با حرص نفسشو میداد بیرون و من ریز ریز بهش میخندیدم

 .خودمم اعصاب اینو نداشتم که هزاربار برای یه صحنه ما رو ببره و بیاره

ش همیدم خوشبرای همین هم اون شب چندین بار فیلمبردار رو ضایع کردم و آریان با یه حالت بامزه ای نگاهم میکرد که میف

 "اومده

 .با یاد اون خاطره خبیثانه با خودم خندیدم و سوار ماشین شدم

درو بستم و همونطور که به آنا و شوهرش نگاه میکردم گفتم:سالم...نگاه کن تو رو خدا آریان...هنوز هیچی نشده فیلمبرداره 

 ...ٍخفتٍشون کرده،فکر نکنم بذاره امشب نفسه

  !...یه دست چونه ام رو گرفت و لبم قفل شدحرفم نا تموم موند چون یهو

 .اوپس!...غافلگیر شدم...نگاهم رو دادم باال که با چشمهای بسته آریان مواجه شدم

 .تو اون وضعیت خندمم گرفته بود ولی رگ احساسم که باال زده بود اجازه نداد این حالت رو خراب کنم

 .چند لحظه بعد رفت عقب

 .من آریان:خیلی زیبا شدی خانوم

 .به ل*ب*هام نگاه کرد:و خوشمزه تر از همیشه

 .با صدای آرومی گفتم:اینجور غافلگیری ها رو دوست دارم

 .آریان اومد جلوتر و زمزمه کرد:جدا؟...پس سعی میکنم بیشترش کنم

 سرمو کج کردم:میشه بریم؟

 .آریان گونه ام رو تند ب*و*سید و رفت عقب:باشه،میریم

 ....افتاد...یه ربع بعدروشن کرد و راه 

 .شونه به شونه ی آریان وارد باغ شدم...مهمونها اومده بودن و باغ شلوغ بود

 .با چشم دنبال مامان اینا گشتم که یکم دورتر دیدمشون...بابا و پیمان و دایی و زندایی کنارش بودن

 .گفتم:آریان من برم پیش مامانم اینا یه سالم بکنم
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 .آریان:باشه بریم

 ن نگاهش کردم:میای؟نگرا

 .دستمو گرفت:آره باهم میریم

 .و راه افتاد به طرفشون...با قلبی پر تپش دنبالش رفتم...خدایا اتفاقی نیوفته...به امید تو

 .رسیدیم به میزشون...اولین نفر مامان متوجه امون شد...اومد جلو و با ذوق و شوق ب*غ*لم کرد

 .دم اومدیمامان:وای سالم دخترم...الهی دورت بگر

 ب*و*سیدمش:سالم مامان جان...خوبی قربونت برم؟

 .مامان:خوبم عزیزم،خوبم

 .آریان:سالم مادرجون

 .مامان:سالم پسرم

 .آریان:میبینم که بهترین خداروشکر

 .مامان:به لطف تو..ممنونم

 !بابا:هه...لطف

 .خدایا خودت کاری کن امشب خراب نشهمن که داشتم با دایی و زندایی سالم احوال پرسی میکردم،سرجام خشک شدم....

 .آریان دهن باز کرد که سالم کنه که بابا با عصبانیت ازمون دور شد

 .مامان:به دل نگیرید،هنوز دلش صاف نشده

 ...زمزمه کردم:اشکالی نداره من عادت دارم اما

 .بود اونور ادامه ندادم و با ناراحتی به آریان نگاه کردم...به من نگاه نمیکرد...روش رو کرده

 .به دستش نگاه کردم...اینقدر محکم مشتش کرده بود که انگشتهاش سفید شده بود

 .جالب اینجا بود که مامان با آریان خوب بود ولی بابا نه...شاید چون دلش مهربون تر بود

 د کسی با خبر بشه،چونبرای مامان گفته بودم...که آریان مجبور شده بود بره ولی دلیلش رو نه....چون آریان میگفت نبای

 .ممکنه اطرافیان به خطر بیوفتن

با کمی ترس آروم دستمو سر دادم طرف آریان و روی دستش گذاشتمش...چند لظه طول کشید تا واکنش نشون بده...که 

 .خداشکر بد هم نبود

 .فقط سرش رو انداخت پایین و اون یکی دستشو گذاشت رو دستم

 .قصر ندون،خواهش میکنمتو دلم گفتم:ببخش آریان و منو م

 پیمان:خب چه خبرا از شما آقا آریان؟...حال و احوال؟

 .با صداش به خودمون اومدیم...آریان لبخند زورکی زد و جوابش رو داد

 .یکم که حرف زدیم،گلهای مجلسمون هم اومدن...آنا و بنیامین کنارهم برق میزدن...درست مثل نگین

 .نقل و نبات تو جایگاهشون قرار گرفتن عروس و داماد با کلی دست و جیغ و
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 .موزیک شادی پخش شد و جوونا ریختن وسط....داشتم به پیست ر*ق*ص نگاه میکردم که چشمم خورد به آریان

 .داشت میرفت اونطرف باغ....با نگاهم دنبالش کردم که دیدم رفت طرف یه میز که یه خانوم و دختر بودن

 .ون کردم که با شناختن اون اشخاص متعجب شدم!...وای فروغ خانوم و ایگل بودنچشمهامو ریز کردم و با دقت نگاهش

 .دعوت شده بودن؟...ٍکی؟...چرا خبر نداشتم؟...چطور یادم رفته بود..وای خدا...بهتره برم پیششون

وردم یشدم که یهو خسریع دامن لباسم رو گرفتم و با قدم های تند راه افتادم به طرفشون...داشتم از کنار پیست ر*ق*ص رد م

 .به یه نفر

 .بدون نگاه بهش گفتم:ببخشید

 .و از کنارش رد شدم...تا رسیدم به میزشون،ایگل با ذوق برام دست تکون داد

 !کنار آریان ایستادم:سالم

 .آریان با حیرت نگاهم کرد...ولی فروغ خانوم تا منو دید صورتش باز شد

 .گرفتمش به طرف اومد که زود جلو رفتم و تو ب*غ*لم

 .فروغ خانوم:وای خدا...سالم،سالم به روی ماهت دخترکم...خوبی عزیزم؟...خوشحالم که دوباره تونستم ببینمت

 مهربون گفتم:منم همینطور فروغ بانو...شما حالتون خوبه؟

 .فروغ خانوم ازم جدا شد...به صورتش نگاه کردم که چشمهای خیسش رو دیدم

 وغ بانو؟فروغ خانوم:درست میشنوم؟...فر

 .لبخند لرزونی زد:دلم برای شنیدنش از زبون تو تنگ شده بود

 .با شیطنت گفتم:بله دیگه،از آقا پسرتون یاد گرفتم...اینو میگم چون بهتون میاد

 .یهو آیگل از کنار سفت ب*غ*لم کرد:واییی زن داداش...دلم برات تنگ شده بود،چه ناز شدی

 .دم:عزیزم...توهم خیلی ناز شدیخندیدم و دستمو دور شونه اش حلقه کر

آریان که االن ساکت بود گفت:نگاه نگاه،چه هوش و حواس خونواده ی منو برده...فروغ بانوی من رو که تقلب 

 !میکنه،خواهرمون رو هم دور میزنه

 .آیگل پشت چشمی نازک کرد:بله همینه که هست

 .ردم که چشمهاشو گرد کردمنم به دنباله ی حرف آیگل با شیطنت زبونی برای آریان در او

 آریان:ببینش توروخدا...اتحاد دارین!؟

 .من و آیگل با صدا خندیدیم

 .فروغ خانوم:مثل زندگی دوباره میمونه

 .یهو ساکت شدیم و سه نفری زل زدیم با فروغ خانوم

 آیگل:چی مامان؟

ه...از خدا ممنونم که اجازه داد دوباره فروغ خانوم:خنده هاتون...صدای خنده هاتون مثل روح بخشیدن به یه زندگی میمون

 .پسرم رو در کنار همسر و فرزندش ببینم
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و به هق هق افتاد....تحت تاثیر این صحنه ماتم برده بود...خدایا این چه حالیه که این زن داره؟...به نظر میاد اطرافیان ما 

 .بیشتر از خودمون داغون شدن

م بازم که داری گریه میکنی...ما تو یه مجلس شاد هستیما...خودتم داری آیگل زود مادرش رو ب*غ*ل گرفت:مامان جون

 .میگی نیکیتا و آریان کنار همن،توروخدا دیگه اینقدر خودتو اذیت نکن

 .فروغ خانوم با گریه گفت:باورش سخته دخترم...میترسم این یه خواب باشه و وقتی چشم باز کردم ببینم همه چیز خراب شده

 .ان نگاه کردم...چشمهاش غمگین شده بود....دلم از گریه ی فروغ خانوم ریش شد...باید آرومش کنمآه خدا...به آری

 ...جلو رفتم و اشکهاش رو پاک کردم

تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم:مادرجون من بابت ناراحتیه شما واقعا متاسفم و هیچوقت دلم نمیخواد شما رو رنجور 

دارم زندگیمو ببازم...نه شما خواب نیستید ما واقعا کنار همیم ولی...خیلی مشکالت هست که ببینم...اینو بدونید که من قصد ن

 .پیش رو داریم که برای ادامه ی این زندگی باید حل بشن...من فقط ازتون میخوام برامون دعا کنید

...معلومه که دعاتون میکنم،من فروغ خانوم با بغض نگاهم کرد:میفهمم دخترم..متوجه هستم که پدرت هنوز ناراحته،حقم داره

نمیخوام زندگیتون خراب بشه..مطمئن باش که دعای خیرم پشت سرتون هست...امیدوارم که همه چیز به خیر و خوشی 

 .بگذره

 .لبخندی به روش زدم:پس دیگه گریه نکنید

 .فروغ خانوم لبخندی زد و صورتش رو پاک کرد...منم برگشتم به عقب و کنار آریان ایستادم

 .با یه حالت خاصی نگاهم میکرد...خیره خیره...قلبم لرزید و سرم رو انداختم پایین

 .طولی نکشید که با صدای هلهله و شادی فهمیدم عاقد اومده

 .همه جمع شدیم دور سفره عقد و بعد عاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد

 .که صدای دست و جیغ فضای باغ رو ُپر کرد طبق رسم همیشگی آنا بعد از سه بار و گرفتن زیر لفظی بله رو داد

 .جالبی ماجرا این بود که خدارو شکر این بار دخترا آنا رو مثل ماهک دق ندادن...از فکرم خندم گرفت

 .سیل تبریکات که راه افتاد من منتظر موندم و بعد آخرین نفر رفتم پیششون

 .آنا رو ب*غ*ل کردم:تبریک میگم خواهری،خوشبخت باشی

 .منونم آجی،من اینو مدیون تو و مامانمآنا:م

 .لبخندی به روش پاشیدم و بعد رو به بنیامین کردم:مبارک میگم آقای هدایت،خوشبخت باشید

 .بنیامین:ممنونم خواهرزن...در ضمن آقای هدایت نه،بنیامین

 .خندم گرفت...خیلی شیطون بود ولی درعین حال آقا....خیلی زود شناختمش

 .نگفتم:باشه بنیامی

با نگاه به هردوشون ادامه دادم:خوب میدونید که این وصال سخت بود پس قدر این زندگیه جدیدتون رو بدونید...هوای هم رو 

 .داشته باشید و کنارهم شاد زندگی کنید

 .آنا محجوب لبخند زد و بنیامین دستش رو گرفت و چشمهاشو با اطمینان بست
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 .ده بود با لبخند کمرنگی جلو اومد و تبریک گفتآریان که تا اون لحظه ساکت کنارم ایستا

 .دوباره موزیک پخش شد و بساط ر*ق*ص بر پا شد

 .آریان:تازه دارم میفهمم که چه جواهری تو زندگیم بوده

 صدای آرومش زیر گوشم باعث شد سوالی نگاهش کنم...منظورش چیه؟

 .آریان ادامه داد:که با اشتباهاتم یه مدت از دستش دادم

 .فهمیدم چی میگه...سرم رو انداختم پایین...با من بود...چیزی نگفتمتازه 

 آریان:نیکیتا؟...تو واقعا منو بخشیدی؟...اون حرفایی که مامان زدی حقیقت بود؟

 چقدر لحن و نگاهش آروم بود...آره بخشیده بودمش،چون عاشقش بودم...چطور باید بهش اطمینان میدادم؟

 .طرافمون تاریک بود و نور پیست ر*ق*ص هم باعث میشد چشمهامون برق بزنهتو یه حرکت چرخیدم طرفش...ا

 .صدای بلند موزیک هم نمیذاشت صدا به صدا برسه...برای همین خودمو دادم باال و سرم رو بردم زیر گوشش

 .گفتم:آره حقیقت بودن،من بخشیدمت چون قلبم بهم گفت...قلبمم گفت چون مال توئه

 من دوستت دارم آریان...هنوزم دوستت دارم،باورم نداری؟تو چشمهاش نگاه کردم:

 .دستهاش باال اومد و نشست روی کمرم...پیشونیش قفل پیشونیم شد

 .آریان:تو باور کردنی ترین اتفاق زندگیمی...ولی من...خودمو باور ندارم...یه جوری انگار که خودمو الیق تو ندونم

 .روشکر کنم که بعد اون کار احمقانه ام هنوزم جایی تو قلبت دارمچشمهاشو بست:من باید روز هــزار بار خدا

 .لبخند گرمی بهش زدم...حسش عجیب بود...ولی لحنش گرم و نرم...خیلی به دلم نشست

 !بی اختیار سرم رو بردم جلو تا بب*و*سمش که....با صدای جیغ دخترا ازجام پریدم

 .مدن وسط برای ر*ق*صسمت چپم رو که نگاه کردم دیدم آنا و بنیامین او

 ...آ...پس بگو چرا هیجان زده شدن...همه جا تاریک شد و یه نور افتاد دنبال آنا و بنیامین....یکم که گذشت

 آریان:بریم وسط؟

 .با تعجب نگاهش کردم:چی؟...نه این ر*ق*ص مخصوصه

 .و ر*ق*ص با تو رو از دست بدم آریان دستم رو گرفت:بیخیال،ببین بقیه هم اومدن...بعدشم...من نمیخوام این آهنگ

 .اینو گفت و بدون اینکه اجازه ی حرفه دیگه ای بده کشیدم طرف پیست

 .مقابلم ایستاد و کمرم رو گرفت و کشیدم طرف خودش...منم مبهوت،عین یه عروسک تو ب*غ*لش موندم

  :دستهامو گذاشتم روی سینه اش که آهنگ جدیدی پخش شد

 هستتو چشای تو یه جادوی خاصی 

 تو نگاه تو انگار یه احساسی هست

 غم دنیا رو فراموش میکنم وقتی

 به تو نگاه میکنم

 تو همه ی عمر مثِل تو رو ندیدم
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 یه جورایی خاطرت عزیِز عزیزم

 از دیدن تو سیر نمیشه چشم من

 ...به تو نگاه میکنم

 :شد لپهام سرخ بشهآریان با لبخند خاصی زل زده بود به چشمهام و آهنگ رو لب میزد که باعث می

 وقتی که نزدیکم به تو انگار

 دلم میلرزه هر دفعه صد بار

 واسه ی حسی که به تو دارم

 به تو نگاه میکنم

 عزیِز جونم نامهربونم

 گوشه ی چشمی به این دِل خونم

 واسه ی حسی که به تو دارم

 به تو نگاه میکنم

 :آریان چشم بست و سرش رو اورد زیر گوشم

 ن تو دیگه نمیتونمآروِم جونم بدو

 بخدا خستس این دل خونم

 بدون تو دیگه نمیتونم ، نمیتونم

 تو اون حال خنده ام گرفته بود...ما که باهم خوب بودیم...پس چرا اینقدر با سوز و احساس اینو تکرار میکرد؟

 .کورس آهنگ که شروع شد دستهامو سر دادم باال و دور گردنش حلقه کردم

 باهمیم پس چرا اینو میخونی؟ با لبخند گفتم:ما که

 .آریان کمرم رو با کف دستهای داغش نوازش داد:چون ترس از دست دادنت همیشه با منه

 ...سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم...یکم سکوت

 آریان:ر*ق*ص قبلیمون یادته؟

 ...نگاهش کردم

 .گیره؟...اون موقع چه جور بودیم و حاال چه جورآریان:میبینی آدم تو هر لحظه از زندگی تو چه موقعیت هایی قرار می

به یقه اش خیره شدم...آره درست میگفت...اون موقع همه سعی ام رو کردم که پسش بزنم ولی فایده ای نداشت...چون قلبم 

 .اسیرش بود

 :بی حرف خودمو دادم جلو و ب*غ*لش کردم که خواننده شروع کرد به خوندن

 نبه هوای تو تازه میشه حال م

 وقتی که هستی خوب میشه احواِل من

 تو رو دوس دارم تا ابد کنارم باش
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 ..به تو نگاه میکنم

 تو همه ی عمر مثِل تو رو ندیدم

 یه جورایی خاطرت عزیِز عزیزم

 از دیدِن تو سیر نمیشه چشِم من

 ..به تو نگاه میکنم

 :روع کرد به تکون دادنمآریان سرش رو فرو کرد تو موهام و من نفس عمیقش رو حس کردم...آروم ش

 آروِم جونم بدون تو دیگه نمیتونم

 بخدا خستس این دل خونم

 بدون تو دیگه نمیتونم ، نمیتونم

 جادوی خاص از سینا شعبانخانی

 .آهنگ به پایان رسید و ما متوقف شدیم...تحت تاثیر احساسات آریان هنور همونجور تو ب*غ*لش مونده بودم

 ...انگار اون هم حس میکرد چون تکون نمیخورد و کمرم هنوز تو دستهاش بوددلم نمیخواست ازش جدا شم.

 .دلم میخواست از لذت عشقش فریاد بزنم....فریاد بزنم و بگم:منم نمیتونم بدون تو بمونم....چون تو هم آروم جون منی

 !آریان:کاش بریم یه جایی

 .جب!....منظور حرفش رو نفهمیدمبا شنیدن صداش از حال و هوام خارج شدم اما یه لحظه بعد متع

 .رفتم عقب و نگاهش کردم...قبل از اینکه بتونم بپرسم:یعنی چی؟...با دیدن برق چشمهاش و نفسهای کش دارش،قلبم ریخت

 !این حالت هاش از عصبانیت نبود...فهمیدم چشه!....با اینکه شوهرم بود اما واقعا خجالت کشیدم

 !با خنده و خجالت هولش دادم:برو

 .آریان خنده ی کوتاهی کرد که همین لحظه صدای بلند موسیقی شادی از جا پروندمون

 .دخترا دور آنا رو گرفتن و شروع کردن به ر*ق*صیدن باهاش

 .منم که دیدم آریان از پیست خارج شده،به طرف دخترا رفتم و باهاشون همراه شدم

 .بگذره میخواستم امشب برای خواهرم به یاد موندنی بشه و بهش خوش

 .بعد از ر*ق*ص،گفتن موقع صرف شامه

 ...بشقاب به دست داشتم از کنار میز رد میشدم و غذا برمیداشتم که

 یه صدا گفت:مزاحم نیستم؟

 .نگاهم رو دادم باال که یه پسر جوان رو دیدم...کت شلوار پوشیده با موهای ژل زده...یه لبخند گنده هم روی لبش بود

 .دادم:راحت باشید بی تفاوت به میز اشاره

 .پسره:نه من منظورم این نیست...با خودتون بودم

 !با اَبروی باال رفته نگاهش کردم...این چشه!؟...اصال کیه!؟...چقدر هم زود پسر خاله میشه

 .هیچی نگفتم که باز خودش گفت:منو نشناختین؟...کنار پیست ر*ق*ص،خوردیم به هم
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 !ف کردیملبخندش گشاد شد:یه جورایی با هم تصاد

و خودش به حرف خودش خندید!...ناخوداگاه ل*ب*هام به طرز مسخره ای کش اومد...این دیگه کیه!؟...چه عجیب غریب 

 !و...چندشه

 !با همون حالتم گفتم:ببخشید آقا ولی من اصال ندیدمتون!...صورتتون رو هم

 .اینو گفتم که بفهمه اصال برام مهم نیست...خندش رو خورد

 .م تعجب کرد ولی از رو نرفت...چند لحظه مکث کرد و دوباره لبخند زداز ُرک گویی

 .پسره:خب...اشکال نداره حتما چون از طرف داماد هستم نشناختین...اما حاال میتونیم آشنا بشیم

 .دستشو به طرفم دراز کرد:من زانیار هستم،پسر عموی بنیامین...از آشناییتون خوشحالم

 نگاه کردم...االن منظورش از این حرفها چیه؟با اخم کمرنگی به دستش 

 ...االن انتظار داره بگم منم همینطور!؟...آخه من چه َسَنمی با این دارم!؟...دلیلی نداره که بخوام

 !!..خیره به دستش دنبال جوابی برای این پررویی بودم که...یهو یه دست نشست تو دستش

 !خوشحال نشدم!...چون داری مزاحم همسرم میشی آریان:جدا !؟...متاسفم که اینو میگم ولی من

 ...متعجب از تحکم کالمش سرمو چرخوندم طرفش

 .آریان با یه حالتی که انگار داره به یه چیز بی اهمیت نگاه میکنه،به زانیار خیره شده بود و دستش رو فشار میداد

 .از حضورش خوشحال شدم و داشتم لذت میبردم...چه به موقع اومد

 !د خاصی نگاهش میکردم که صدای زانیار ذوقم رو کور کردبا لبخن

 بهت زده و بلند گفت:همسر!؟

 آریان با یه حرکت دستشو پرت کرد پایین:آره خیلی تعجب آوره؟...فکر کردی مجرده و خواستی بیای مخ زنی!؟

 !..زانیار چشمهاش از تعجب زده بود بیرون که این حالت زشت َترش میکرد

 !ین داد و گفت:کوچه رو اشتباه اومدی...برو پی کارتآریان چشمهاشو چ

 !زانیار انگار تازه به خودش اومده بود...من من کنان خواست چیزی بگه که آریان عصبی گفت:بزن به چاک دیگه

 .زانیار دیگه نتونست چیزی بگه،برای همین هم سرش رو انداخت پایین و با سرعت ازمون دور شد

 !آریان زیر لب گفت:جلف

 .ندم گرفت اما خودمو کنترل کردم...دستمو انداختم دور کمرش:خیلی خب رفت،دیگه عصبی نباشخ

 .آریان:مگه میتونم؟...آه محض رضای خدا نیکیتا،حتی کنار همچین آدمایی واینستا

 .ریلکس گفتم:من نایستادم اون خودش اومد...دیگه بیخیال

 .الم...نشستیم کنار همو راه افتادم به طرف یه میز که آریان هم اومد دنب

 .آریان:خیلی خب حاال تو ناراحت نشو

 .لبخند ربزی زدم:نشدم

 .دیگه چیزی نگفت...در سکوت مشغول خوردن شدیم
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یه سوال بد جوری ذهنم رو مشغول کرده بود ولی میترسیدم بپرسم...نمیخواستم ناراحت بشه...اما از اونجایی که منم تو اون 

 .آخرش چی شد ماجرا بودم باید میفهمیدم

 .چند دقیقه ای برای پرسیدن یا نپرسیدنش با خودم درگیر بودم که باالخره دلمو به دریا زدم

 گفتم:آریان؟

 آریان:جانم؟

 .گفتم:میخوام یه سوال بپرسم اما عصبانی نشو لطفا

 !آریان:خب...سعی میکنم

 !با تردید گفتم:راستش راجع به...پویانه

 یعنی بعد از اون ماجرا بازم دیدیش؟نگاهش کردم:ازش خبر داری؟...

 !اخم کمرنگی پیشونیش رو زینت داد که باعث شد لبم رو گاز بگیرم...فکرم کنم ناراحت شد...اَه

 .بعد از چند لحظه مکث سرش رو انداخت پایین و با صدای آرومی به حرف اومد

 .آریان:نه دیگه ندیدمش...اما فهمیدم که برگشته خارج

م...آریان سکوت کرده بود...از خودم شاکی شدم که با سوالم ناراحتش کردم...باید بدونه که منظوری زیر لب آهانی گفت

 .ندارم

دستمو گذاشتم روی دستش:آریان نمیخوام فکر دیگه ای بکنی من فقط بخاطر اون روز عذاب وجدان داشتم...وگرنه دیگه 

 رم هستی؟هیچی نیست و برام اهمیتی نداره که بعدش چیه...متوجه منظو

 .آریان نفس عمیقی کشید و اون یکی دستشو روی دستم گذاشت و سرشو تکون داد

 .آریان:آره عزیزم...آره

 .لبخندی به روش پاشیدم و تو دلم ادامه دادم:خیالت از بابت من راحت باشه،چون من فقط تو رو دوست دارم

 !..فتادن به فعالیتشام خورده شد...موزیک دوباره از سر گرفته شد و جوونا دوباره ا

 !کل شب به ر*ق*ص و پایکوبی و خنده و شادی گذشت...آنا از صدقه سریه هدیه ها تبدیل به یه تندیس از طال شد

 !..دو دور دیگه با بنیامین ر*ق*صید که فیلمبردار مثل یه فرفره دورشون چرخید و فیلم گرفت

 .ها قصد رفتن کردنتا ساعت دوازده شب اوضاع این بود که دیگه کم کم مهمان 

دوباره تک تک اومدن و خداحافظی گرفتن...آنا و بنیامین رو هم برای ماه عسلشون بدرقه کردیم...دیگه ساعت یک بود که 

 .فقط خودی ها مونده بودن

 .سارا کش و قوسی به بدنش داد:آخیششش چقدر خسته شدم

 !رها:ولی خوش گذشت ها...غذاشونم خوشمزه بود

 !خندیدن و چند تا صدا همزمان بهش گفتن:شکموهمه به حرفش 

 .نرگس با خنده گفت:اون که بله ولی خوبه دعوا هم نشد

 .مامان:وای همینو بگو...خدا رو شکر که همه چیز به خیر و خوشی انجام شد
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 .بزرگترها تاییدش کردن که من رفتم جلو گفتم:مامان ما دیگه بریم،دیر وقته

 .گفتم امشب تا صبح پیش هم باشیم و حرف بزنیمرها:عه کجا؟...نرو نیکی من 

 .سارا کوبید به پهلوش:چقدر َفک میزنی تو...ما داریم از هوش میریم اونوقت تو میخوای تا صبح بیدارم بمونی

 .همه خندشون گرفت...آریان هم با لبخند آرومی گفت:سارا خانوم درست میگن..ماهم بریم بهتره..باید دنبال نویان هم بریم

  !با:الزم نیست...چون دختر من با تو جایی نمیادبا

 با صدای بابا همه برگشتن به عقب...با تعجب نگاهش کردم...چی میگفت؟...یعنی چی که با آریان جایی نمیرم؟

 .بابا:نیکی دخترم،نویان خونه ی ماست پیش عزیز...بریم

 .گفتم:بابا...یعنی چی؟...من باید برم خونه ام

 .ه ی تو خونه ی منه،نه اونجابابا عصبی گفت:خون

 ...آریان جلو اومد:بابا خواهش میکنم اجازه بد

 .یهو بابا وسط حرفش داد زد:به من نگو بابا!...من نسبتی با تو ندارم

 .رو کرد به من:جمع کن بریم نیکی...دیگه نمیذارم پیش اون برگردی

 .بغض گلوم رو گرفت..نه خدا..من این اوضاع رو دوست ندارم

 .:د یاالبابا

 .جوابی ندادم...نگاهم کرد...وقتی تردید و ناراحتی رو تو چشمهام،دید خشمگین تر شد

 .بابا:دنبالم بیا

روش رو گرفت و رفت...با غم چشمهامو بهم فشردم...خدایا کمکم کن...منو تو این حال رها نکن...نذار مجبور شم یکی رو 

 .انتخاب کنم

 .ده بود و دستهاش مشت...جرعت نداشتم چیزی بگم...به اون هم حق میدادمبه آریان نگاه کردم...فکش منقبض ش

 .کالفه نفسم رو دادم بیرون و راه افتادم به طرفی که بابا رفته بود...تو تاریکیه یه گوشه از باغ ایستاده بود

 .اختم پاییننزدیکش که شدم از صدای پام برگشت طرفم...خیره خیره نگاهم کرد که طاقت نیوردم و سرم رو اند

 بابا:چرا نمیخوای بیای؟...چرا هنوز کنارشی؟

 !...سکوت

 بابا:تو اینقدر ساده دل بودی و من نمیدونستم؟...به همین راحتی کاراش رو فراموش کردی؟

 .دستهامو مشت کردم و بازم هیچی نگفتم...حرفی در این باره نداشتم،چون اگه دلیلم رو میگفتم براش خنده دار بود

 .بهت گفتم فکر کن و تصمیم بگیر...و تو یک ماه وقت داشتی اما هیچ تصمیمی نگرفتی بابا:من

 .بابا چند قدم اومد جلو و ادامه داد:پس مجبورم خودم یه کاری بکنم

 .قطره اشکی از گوشه چشمم سر خورد روی گونه ام

 با صدای لرزونی گفتم:ولی...چی میشه...اگه...ببخشین؟

 ...نمیتونم از کسی که زندگی دخترم رو خراب کرده بگذرمبابا آهی کشید:نمیتونم.
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 .حس کردم قلبم شکست!...به وضوح شونه هام خم شد...دیگه جای حرفی باقی نموند

 .بابا:نگام کن نیکی

 .سرم رو دادم باال و نگاه خیسم رو دوختم به چشمهاش

 .بابا:اینم بدون که من نمیتونم یه بار دیگه دخترم رو از دست بدم

 .دستش صورتم رو پاک کرد:حاال هم زود باش،پسرت منتظرته با

چند لحظه نگاهش کردم...آروم بود...نگاهش هم مهربون بود...اما...این مهربونی به چه قیمتیه؟...جدا شدن از 

 شوهرم؟...رها کردن زندگیم؟...رفتن از پیش عشقم و داشتن پدرم؟

 .گرفتم و ازش دور شدمسرم درد گرفته بود...بی حرف نگاهم رو از بابا 

 .خدایا خودت کمک کن...حاال که دارم میرم حداقل نذار این دوری طوالنی مدت بشه

 .به جمع که رسیدم همه نگاهم کردن...آریان هم زل زده بود بهم

 .زیر نگاهشون بازوی آریان رو کشیدم و لب زدم:بیا

 .گوشه ایستادیمآریان بی مقاومت دنبالم راه اومد...از جمع دور شدیم و یه 

 آریان:داری چکار میکنی نیکیتا؟...میخوای بری؟

 ..گفتم:آریان من...مجبورم...ببین

 .آریان:نه نه تو ببین!...من نمیخوام بذارم بری

 .با نگرانی نگاهش کردم:صداتو نبر باال،به اندازه کافی آبرو ریزی کردیم و همین االن هم همه متوجه ما هستن

 .رو فشرد:خدایا خودت بهم صبر بدهآریان عصبی پیشونیش 

 نگاهم کرد:یعنی قبول کردی که با پدرت بری؟...پس من چی؟...اصال من اگه نخوام زنم رو بذارم بره باید کیو ببینم؟

 .گفتم:گوش کن آریان...من میرم اما برای چند روز...تا زمانی که عصبانیتش بخوابه

 اگه بیشتر لج کرد چی؟...اگه طالقتو ازم گرفت چی؟آریان تند بازوهامو گرفت:اگه نخوابید چی؟...

  .از شنیدن جمله آخرش احساس کردم قلبم یهو فرو ریخت...نگاهم خشک شد تو صورتش

 چند لحظه که گذشت با بغض گفتم:تو نمیذاری...مگه نه؟

 .محکم فشارم داد آریان کمی با نفسهای کش دار و مردمک های لرزونش نگاهم کرد و بعد...یهو کشیدم تو ب*غ*لش و

 .آریان:نه نه...معلومه که نه

 .چند بار روی سرم رو ب*و*سید:مگر مرده باشم که فکر کنن دست از سرت برداشتم

 .میون بغض خفه کننده ام لبخندی زدم...دستهامو حلقه کردم دور کمرش و محکم گرفتمش

 .گفتم:باالخره که یه روز باید کوتاه بیاد..باید براش توضیح بدیم

 .آریان:نه...خطرناکه

 .ازش جدا شدم و رفتم عقب:بذار واقعیت رو بهش بگیم آریان...اون باید بدونه تا بذاره بیام...وقتی بفهمه حتما درک میکنه

 .آریان:من نمیخوام کسی نگران بشه یا دردسری ایجاد بشه
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 .زنیگفتم:نه،بابا آدم تو داریه...نمیذاره کسی بفهمه...توهم سعی کن باهاش حرف ب

 .آریان سرش رو انداخت پایین و آروم گفت:باشه

 .دلم داشت براش ضعف میرفت...هنوز نرفته دلتنگش بودم

 .سرمو بردم جلو و گفتم:منو از یادت نبری ها..وگرنه میمیرم

 .بودسرش رو اورد باال و نگاهم کرد...چشمهاش یه برقی داشتن...یه حرفی داشتن که از خوندنشون لرزه به تنم افتاده 

 .آریان:هرگز عمرم...تو االن بری،من فردا پیشتم

 .لبخند زدم:خوبه،زود بیا که طاقت ندارم

 .و بدون اینکه اجازه ی حرف دیگه ای به خودمون بدم،ل*ب*هامو قفل ل*ب*هاش کردم

به خاطره اون کمر من رو گرفت و من صورت اون رو...عمیق همو ب*و*سیدیم...چشمهامو بستم و این ب*و*سه رو تبدیل 

 .کردم

 .هرچند که دلم به درد اومد،از فکر جدایی ازش....ل*ب*هامون که فاصله گرفت دیگه نتونستم بمونم

 .بدون نگاه به صورتش با یه خیز ازش دور شدم...با قدم های تند خودمو به جمع رسوندم

 .بیرون منتظرم مامان،خداحافظ همگیکیفم رو از روی صندلی برداشتم و بدون نگاه به جمعی که ماتشون برده بود گفتم:

 .و تند ازشون دور شدم...از باغ که زدم بیرون تازه تونستم نفس بشم

وقتی نشستیم تو ماشین و بابا راه افتاد،از شیشه ماشین چشمم خورد به آریان...با دیدن شونه های خمیده و نگاه غمگین قلبم 

 !مچاله شد

 ....وارد خونه که شدیم عزیز هن هن کنان اومد به استقبالمونبابا مقابل در خونه ماشین رو نگه داشت

 ...عزیز:وای سالم...نیکی دخترم تو هم اومدی اینجا؟...آخه چ

 .بابا:چون جاش اینجاس عزیز...شبتون بخیر

 .این رو گفت و به طرف پله ها رفت

 گفتم:عزیز نویان کجاست؟

 .عزیز:عزیزه دلم خوابه...بچم یکم بی قراری میکرد

 .ا ناراحتی به طبقه باال رفتم...اتاق خواب ها اینجا بودنب

 .وسط راهرو چشمم خورد به در اتاقم...اتاق سابقم که وقتی دختر این خونه بودم و مال من بود

ناخوداگاه به طرفش رفتم و درش رو باز کردم...از دیدن تمیزی و حس تازگی فضاش و نویان خوابیده روی تخت متعجب 

 .شدم

 !ن مدت نذاشتن اتاق خاک بخوره؟...جالبهیعنی ای

 .یهو به یاد آریان افتادم...بغض گلوم رو گرفت...آروم کنار نویان خوابیدم...بینیم رو چسبوندم به بازوش و نفس عمیقی کشیدم

اطر تو وجودم پر شد از عطر بچگانه اش...نویاٍن من...پسر من...تو از خدا بخواه کمکمون کنه....ازش بخواه حداقل به خ

 .نذاره این زندگی خراب بشه
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 .بود که بعد از کلی گریه و فکر و خیال خوابم برد 3:25ساعت حدودا 

***  

 ...با صدای زنگ گوشیم به سختی الی پلکهام رو باز کردم

 .نور آفتابی که پنجره اتاقم می تابید،چشمم رو زد

 .که در آخر روی عسلی تخت پیداش کردمگوشیم داشت خودش رو میکشت...گیج و خواب آلود دنبالش گشتم 

 !صبح بود 10:45با نگاه به صفحه اش و دیدن اسم آریان،خواب به کلی از سرم پرید!...تند به ساعت نگاه کردم...

 .چه خبر شده؟...این ساعت چرا زنگ زده؟...سریع تلفن سبز رو لمس کردم

 گفتم:الو؟

 .رم،صبحت بخیرآریان:سالم عزیزدلم...بیدارت کردم؟..ببخشید عم

 .هیچ چیز به اندازه ی لحن گرم عشقت اونم اول صبحی،بهت لذت نمیده

 خندیدم و گنگ گفتم:صب تواَم بخیر...نه اشکالی نداره ولی این موقع چرا زنگ زدی؟

 .آریان:خب دلم تنگ شده بود اومدم ببینمت...حاال هم بی زحمت بیا لب پنجره

 با تعجب زیر لب گفتم:پنجره!؟

 ی اتاق من به خیابون دید داشت...قبال هم این مدلی همو دیده بودیم...ولی حاال چرا اینو ازم خواست!؟پنجره 

 .از روی تخت بلند شدم و کنار پنجره ایستادم...پرده رو کنار زدم که با دیدن آریان خندون چشمهام گرد شد

 .واقعا اومده!...به یاد حرف دیشبش افتادم...گفت فردا پیشتم

 ب گفتم:تو اینجا چکار میکنی؟...اگه کسی ببینه؟با تعج

 آریان:منم اومدم که ببینن...میخوام با پدرت حرف بزنم...بیدارن؟

 .با من من گفتم:خب..آره حتما...ولی نه نکن آریان،االن خیلی زوده

 .آریان راه افتاد طرف خونه...از دیدم که خارج شد ناخوداگاه خودمو دادم جلو که ببینمش

 .نمیتونم صبر کنم،درو برام باز کنآریان:

 و قطع کرد!...با بهت به گوشی نگاه کردم...وای اون چی گفت!؟...داره میاد باال!؟

 .یهو به خودم اومدم...سریع حمله بردم طرف در...از اتاق زدم بیرون و از پله ها سرازیر شدم

 .رن....البته آشپزخونه به سالن یا در ورودی دید نداشتبه سالن که رسیدم از سر و صدا های توی آشپزخونه فهمیدم همه بیدا

 !..قبل از اینکه آریان بخواد زنگ بزنه جهیدم طرف در که باز کردنش همانا و دیدن آریان همانا

 .آریان خندید:توهم کم دلتنگ نبودی ها،سرعتت باال رفته

 !با ناله سرمو کج کردم:دیوونه

 .سفت گرفتم...موهامو بویید و ب*و*سیدو خودمو پرت کردم تو ب*غ*لش...آریان 

 .آریان:ای جانم

 خودمو دادم عقب:آریان تو دنبال دردسری ها...آخه این چه کاریه؟
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 .آریان دستمو گرفت تو دستش:نگران نباش،من پای همه چیزش ایستادم

 ...ساکت به دستهامون نگاه کردم...چند لحظه که گذشت اومدم چیزی بگم که

 ه؟بابا:اینجا چه خبر

 .یهو با ترس برگشتم عقب...وای...بابا و مامان و عزیز اومده بودن بیرون از آشپزخونه

بابا که با دیدن آریان متعجب شده بود یهو گر گرفت و داد زد:تو اینجا چکار میکنی!؟...به چه جراتی پاتو گذاشتی تو خونه 

 ی من!؟

 رو به من کرد و بلند گفت:تو درو براش بازی کردی ها!؟

 .ترس چشمهامو بستم و دست آریان رو چنگ زدم...چه زود آتیش بر پا شد!...همه ی حس خوبم دود شد و رفت هوا با

 ...آریان:آقای فراهانی اجازه بدین

 .بابا عربده زد:گم شوو از خونه ی من بیرون...به دختر منم دست نزن

 !...رو گرفت به طرف من اومد تا از آریان دورم کنه که آریان تو یه حرکت بازوم

آریان:نمیشه آقای فراهانی،شما باید به حرفام گوش بدین...االن نباشه،یه جای دیگه...بهرحال که باید گوش بدین...تا کی 

 میخواین فرار کنید؟

بابا با انزجار نگاهش کرد:من فرار نمیکنم،تو رو پس میزنم!...تو و حرفات اصال مهم نیستین،مهم زندگیه دختر منه...دیگه 

 .میذارم قربانیه کارای تو بشه...بهتره برگردی و بری به همون قبرستونی که بودین

 .با وحشت نگاهم رو روی صورت هاشون دور میدادم و منتظر هر عکس العملی بودم

 .اما انگار قصد بابا فقط دور کردن من از چشمهای آریان بود...انگار میخواست با ندیدن من آریان رو عذاب بده

 .کشیدم طرف پله ها که با عجز گفتم:بابابابا 

 فریاد زد:مرگ و بابا!...تو چت شده دختر!؟...نکنه هنوزم اونو میخوای!؟

  .از صدای بلندش،سرم رفت زیر و چشمهام بسته شد...تمام بدنم میلرزید...حس میکردم هر لحظه ممکنه از حال برم

*ن*ا*ه نیست آقای فراهانی،ما زن و شوهریم...اگر با شما راه نمیاد آریان:آره..اون منو میخواد،منم اونو میخوام...این گ

 .چون دلیل من رو میدونه

بابا دوباره داد زد:بهتره خفه شی،من خام این حرفا نمیشم...این دختر هم کله اش باد داره...جو عشق گرفتتش و فکر میکنه 

 !میتونه به تو تکیه کنه...که این خیال خامی بیش نیست

ریز کرد:میدونی چیه؟..تقصیر خودمه،وقتی با دستای خودم پای اون سند ازدواج رو امضاء کردم دخترم رو  چشمهاشو

بیچاره کردم...از اولم دختر دادن به تو اشتباه بود...ولی اشکال نداره...جلوی ضرر رو هروقت بگیری منفعته...طالقش رو 

 !رش بذارهازت میگیرم و به کسی میدمش که خودشو بچه اش رو روی س

 با شنیدن این حرف از دهن پدرم قلبم ایستاد!...با هراس نگاهش کردم...باورم نمیشد!...هنوز هم روی حرفش بود!؟

 هنوزم این رو میگفت!؟...چطور میتونست!؟...یعنی اینقدر کینه به دل گرفته بود که همچین چیزی رو هم بگه!؟

 .ستاده بودم که باز دوباره بابا دستمو گرفت و کشیدحس میکردم نفسم باال نمیاد...بی جون تو جام ای
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این بار توان مقابله رو نداشتم و راحت از جا کنده شدم...اگه بابا اون حرفو برای سوزوندن آریان هم گفته باشه،باید بگم که 

 .موفق شد

 !ندچون هم قلب من رو آتیش زد...هم آریان رو!....این بار فریاد آریان بود که خونه رو لرزو

 !آریان:مگه از رو جنازی من رد بشید!...غلط میکنه کسی که به ناموسم،زنم نگاه بکنه!..من گردن اون آدم رو خرد میکنم

 .بغض کردم...میدونستم فشار زیادی روشه...اما کاری هم از دستم برنمی اومد

ینو هم بدونید آقای فراهانی،اسم من هرگز از آریان با قدم های تندی به طرفمون اومد و از الی دندونهای کلید شده اش غرید:ا

 .شناسنامه یا قلب دخترتون خط نمیخوره...اگرهم گذاشتم دیشب به اینجا بیاد فقط بخاطر احترامیه که براتون قائلم

 !تا جمله اش تموم شد،بابا بدون هیچ حرفی یا معطلی سریع برگشت و سیلی محکمی خوابوند زیر گوش آریان

 .و عزیز رو شنیدم اما خودم...نمیدونم کی بغضم بی صدا شکست و شونه هام لرزیدصدای هین مامان 

نمیدونم با چه حالی دستمو باال بردم و قفل دست آریانی کردم که سرش کج شده بود و جای انگشتهای پدرم روی صورتش 

 .خودنمایی میکرد

ست پدرم سنگین بود...نه تنها برای یه شاهد نفس نفس زدن هاش و فک منقبض شده اش شدم و بی صدا هق زدم...د

 .صورت...بلکه برای حرفهایی که حقیقت داشتن

 .آریان حرف دلش رو زد...ولی نمیدونم چرا برای پدر من قابل درک یا پذیرش نیست

 !بابا:گستاخ!...به حسابت میرسم،شک نکن!...منتظر احضاریه دادگاه باش

 .نجه ی دستم رو گرفتآریان به خودش اومد...سرش رو راست کرد...پ

 !محکم گفت:من طالقش نمیدم

 !بابا بی اهمیت به حرفش دستم رو گرفت و کشوندم طرف خودش...دستم از تو دست آریان ول شد

 .بابا:از خونه ام گم شو بیرون تا به پلیس زنگ نزدم

 .و به دنباله ی حرفش بردم طبقه ی باال

 .م کنبا گریه گفتم:بابا...نکن...خواهش میکنم...ول

 !بابا با حرص زیر لب گفت:داغت رو به دلش میذارم

 .و هولم داد تو اتاق...تا وسط اتاق تلو تلو خوردم...قبل از اینکه به خودم بیام در بسته شد

 .تند دویدم طرفش که صدای چرخش کلید رو شنیدم

 .کنم...درو باز کنبا گریه کوبیدم به در:بابا...این درو باز کن...این کارا چیه؟...بابا خواهش می

 !جیغ زدم:بابا

 .سر خوردم پای در...زانوهام رو ب*غ*ل کردم و های های زدم زیر گریه

 .صدای بابا رو شنیدم که با داد و دعوا آریان رو از خونه بیرون کرد و من مظلومانه هق هق کردم

 !...خدایا؟...یه کاری کن

***  
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 .گوشه ی دیوار اتاقم،زیر پنجره نشسته بودم

 .انوهام تو ب*غ*لم و سرم تکیه به دیوارز

 .حال نداشتم...جون نداشتم...دلم گرفته بود...دنیا به چشمم تیره و تار بود

 .سه روز از اون ماجرا گذشته بود

 .بعد از رفتن آریان،بابا در اتاق رو به روم باز کرد...میدونستم قصد اذیت کردن من رو نداره

 .و حبس کردم...سه روزه که نشستم تو اتاق و با خودم و اطرافیان و دنیا قهر کردماما این بار من بودم که خودم ر

 .تنها کسایی که وارد اتاق میشن عزیز و مادرم هستن...نویان رو میارن تا بهش برسم

 .عزیز به جونم غر میزنه که داری از حال میری...زرد شدی...فالن شدی...بیسار شدی

 .بچه ات باش...اینکه بهت نیاز داره...شیرت رو میخواد...محبتت رو میخوادتو گوشم میخونه که به فکر 

 .واضح بود که من نویان رو زمین نمیزدم اما...به هیچ چیز دیگه ای اهمیت نمیدادم

 .همه چیز جلوی چشمهام کمرنگ بود و بی ارزش...چون حس میکردم باختم...چون زندگی به این نمیگفتن

 !یچی نزدم و منتظرم....منتظر یه حرف...یه نگاه...یه زنگ...یا حداقل یه اس ام اسسه روز بود که لب به ه

 .از وقتی بابا آریان رو بیرون کرده بود دیگه خبری ازش نداشتم

 .نمیدونم بابا نمیذاشت که بیاد...یا آریان خودش بیخیال همه چیز شده بود

 .رت طاقت نمیارممن ازش خواستم که یادش نبرم...گفته بودم که در اون صو

 هیچ خبری ازش نداشتم...نمیدونستم تو چه حالیه؟...خوبه یا بهم ریخته؟...دلتنگه یا براش مهم نیست؟

 !....از فکر همین چیزا سه روز بود که نگاهم یا به پنجره بود یا به صفحه گوشیم...ولی دریغ

 .بعد از رفتن آریان،بابا تنها یک بار اومد سراغم

م که با گریه داد زدم...جیغ زدم...هق زدم و گفتم:چرا حتی نمیذاره حرف بزنه...نمیذاره توضیح بده...این که بازم من بود

 .خودخواهیه

 .گفتم و گفتم...شکایت کردم...گله کردم...ولی بابا...ساکت و خاموش فقط نگاهم کرد

 .لجبازی رو به ما نشون نمیداد کاش یه کاری میکرد...یه چیزی میگفت...قانعم میکرد...ولی این کارا چیزی جز

 .نفسم رو با آه دادم بیرون...دستمو به دیوار گرفتم،زانوهام رو سفت کردم و خودمو کشیدم باال...ایستادم کنار پنجره

 .پرده رو زدم کنار و برای هزارمین بار تو این سه روز با دیدن جای خالی ماشین آریان،َسرخورده تر و نا امید تر شدم

 .خت رفتم و خودم رو انداختم روش...با خستگی چشمهامو بستم...هرکاری میکردم فکرم آزاد نمیشدبه طرف ت

 .فکر و روح و قلبم پیش آریان بود و جسمم خسته تر از هر لحظه

تو حال و هوای گرفته ی خودم بودم که در اتاق باز شد...چشمهامو باز کردم...با دیدن مامان که سینی غذا ب*غ*لش بود 

 .ی کردم و نشستم روی تختپوف

 .مامان:تو که نمیای پایین،گفتم خودم برات بیارم باال...هرچند که نمیخوری
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 .هیچی نگفتم...فقط نگاهم رو دوختم به گلهای رو تختی

 مامان:آخه دختر گلم...عزیزکم،چرا این کارو با خودت میکنی؟...میخوای خودتو از بین ببری؟

 !...باز هم سکوت

 .ید:من برات چیکار کنم؟ هان؟...خدا شاهده اگه میدونستم و میتونستم،نمیذاشتم تو این حال بمونیمامان آهی کش

 .مکثی کرد و دوباره گفت:توروخدا دخترم،بخاطر منم که شده سعی کن یکم غذا بخوری

 !رفتکالفه پلک زدم...زیر چشمی دیدم که چرخید طرف در تا بره بیرون که....بابا تو چهار چوب در قرار گ

 ...تعجب کردم اما تغییری تو صورت یا حالتم ایجاد نشد...یعنی نذاشتم که بشه

 .بابا:خانوم شما بیرون باش

 .مامان:من...امم باشه فقط اومدم غذاشو بدم...االن میرم

 .پر استرس این جمله رو گفت و هول کرده از اتاق خارج شد

 .و رفتم عقب و به تاج تخت تکیه دادم بابا اومد داخل و در رو بست...تکونی به خودم دادم

 .بابا به طرف صندلی میز توالتم رفت و نشست روش....چند دقیقه تو سکوت گذشت

 من با فکر اینکه چرا اومده یا چی میخواد بگه ساکت بودم...و نمیدونستم سکوت بابا از روی چیه؟

جدیدی تو راهه ها!؟...البد میخواد بگه برای طالق آماده  از آرامشه یا اینکه داره فکر میکنه چطور شروع کنه!؟...حتما بحث

 .باش

 .از فکرم بی اختیار دستم رو تختی رو چنگ زد...با درد و ناراحتی چشمهامو بستم

 .نه...بخدا که زیر بار این یکی نمیرم...تا وقتی که بدونم آریان رو دارم،پشتش رو خالی نمیکنم

 ....با خشم و بغض جلو جلو داشتم برای خودم و حتی بابا خط و نشون میکشیدم کهبیشتر از این روی عشقم پا نمیذارم..

 بابا:واقعا دوستش داری!؟

 .رشته افکارم پاره شد و بی اختیار نگاهم رفت باال

 بابا:یعنی اینقدر دوستش داری که اوزلت نشین بشی؟...با من و مادرت و همه قهر کنی؟

 !که خدا بهش رحم کرده خنده آرومی کرد:البته جدای این بچه

 .با شرمندگی سرم رو انداختم پایین

 .بابا:تو کار آدما موندم...باورم نمیشه...زندگیمون مثل فیلم میمونه...باور این عشق و اتفاقاتش برام سخته

 .بابا نگاهی به من که هنوز تو همون حالت بودم انداخت و یهو لحنش لوده شد

 .به خودت نگیر،نترس شوهرت بیخیالت نشده بابا:خیله خب دیگه این قیافه رو

 .یهو چشمهام گرد شد...به بابا نگاه کردم که با لبخند کمرنگی نفسش رو داد بیرون...زل زده بود به رو به روش

بابا:باهام حرف زد...به زور...مثل همیشه پیله شد...میدونی،با هرچیزیش که مشکل داشته باشم،از این اخالقش خوشم 

 .م و مغرورهمیاد...محک

نگاهم کرد:این چند روز هم به زور ردش کردم تا نیاد در خونه...اون روز هم عمدا بهش گفتم طالقتو ازش 
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 !میگیرم...میخواستم مزه دهنش رو بفهمم...و فهمیدم که واقعا میخوادت

 .خجالت کشیدم!...این حرفها رو از زبون پدرت شنیدن زیاد راحت نیست

 ...اومد تو مطبم...ماجرا رو برام گفت...گفت کهبابا:دیروز به زور 

 یهو با تعجب گفتم:گفت!؟

 .بابا سرشو تکون داد

 دوباره گفتم:گفت که چرا رفته!؟

 ...بابا:آره...گفت تهدیدش کردن و

 .نگاهم کرد:اینم گفت که نباید کسی بفهمه چون ممکنه تو خطر بیوفتیم

 .شونه تایید تکون دادمبابا منتظر نگاهم کرد که با تردید سرمو به ن

 .بابا:ازم خواست ببخشمش و اجازه بدم که تو برگردی...دلم نمیخواد بذارم بری،ولی حرفاش هم راحتم نمیذاره

 ...بابا چند لحظه مکث کرد و بعد آروم گفت:نیکی،تو از بودن باهاش مطمئنی؟...من نمیخوام تو خطر بیوفتی یا

فتم:نیازی نیست نگران باشید بابا،آریان حواسش هست و من...از تنها چیزی که تند از روی تخت بلند شدم و به طرفش ر

 !میترسم از دست دادن زندگیمه نه اونایی که دنبالشن

 .بابا عمیق به چشمهام نگاه کرد...وقتی دید جدی ام لبخند نرمی زد

 .بابا:خیلی خب...حاال که اینطوره،میتونی بری پیشش

 ...از جاش بلند شد

 م:برم؟تعجب گفت

 بابا:آره،مگه همینو نمیخواستی؟

 ...روش رو ازم گرفت که بره

 هول گفتم:اما شما بابا...بخشیدینش؟

 ...بابا برگشت به طرفم

 با تردید گفتم:دیگه ازش...بدتون نمیاد!؟...یعنی...واقعا راضی هستین که برم؟

 .ینه...تا االن هم هرکاری کردم بخاطر خودت بودبابا:تنها چیزی که من میخوام...خوشبختی و امنیت توئه،رضایت من تو ا

 .دستی به بازوم زد:برو سر خونه زندگیت...امیدوارم دیگه از این اتفاقا نیوفته

 .و از اتاق خارج شد....چند لحظه خشک شده فقط به جاش نگاه کردم

 !ز شدحرفهاش رو تو ذهنم مروز کردم که در آخر...صورتم از لبخند شادی که رو لبم نشست با

 !با ذوق صورتم رو با دستهام پوشوندم و با خوشحالی خندیدم...دیگه داشت اشکم در میومد

 !به حالمم خنده ام گرفته بود...دارم برای رفتن پیش شوهرم ذوق میکنم او اشک میریزم

ته....وای ینمون نمی افوای باید دست بجنبونم...باید برم پیشش...ببینمش...خودمو پرت کنم تو ب*غ*لش و بگم دیگه جدایی ب

 .خدایا ممنون
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 .سریع یکم از غذام رو خوردم...شیر نویان رو دادم و خوابوندمش

 .به حمام رفتم و زود بیرون اومدم...یه دست لباس شیک پوشیدم

 .یکم خط چشم کشیدم و رژ لب زدم...کیفم رو برداشتم و رفتک باالی سر نویاٍن غرق خواب

 .تم و بی سرو صدا از اتاق رفتم بیرونب*و*سه ای روی گونه اش کاش

 .از پله ها سرازیر شدم که مامان مقابلم قرار گرفت

 با لبخند گفت:داری میری مامان جان؟

 .منم لبخندی زدم:بله مامان...نویان رو نمیبرم،خوابیده

 .با خجالت ادامه دادم:احتماال شب میایم دنبالش

 .ره لبخند رو روی لبت دیدم...باشه دخترم،برو بسالمت خوش بگذره بهتمامان:خداروشکر که بابات راضی شد و من دوبا

 .لپهام گل انداخت...پس فهمیده...حتما بابا بهش گفته

 .تند گونه اش رو ب*و*سیدم:ممنون و خدافظ

 .با دو از خونه خارج شدم...ماشینم که اینجا نبود...یه تاکسی گرفتم و آدرس شرکت آریان رو دادم

 .گیرش کنم...میخواستم تنها برم شرکتش و این خبر خوب رو بهش بدممیخواستم غافل

 .یه شام دو نفره بخوریم و بعد با پسرمون برگردیم به خونه

 .قلبم از خوشی دیوونه شده

 .لبخند یک لحظه از روی صورتم پاک نمیشد...از فکر اینکه دیگه مانعی برای باهم بودنمون نیست

 .تیم،دیگه هیچ چیز مهم نبودحاال که خونواده هامون رو داش

 .با توقف ماشین از فکر در اومدم...بیرون رو نگاه کردم که با دیدن شرکت سریع پول راننده رو بهش دادم و پیاده شدم

 .رو به روی در ورودی شرکت ایستادم...کیفم رو روی شونه ام صاف کردم و به َسر َدرش نگاه کردم

 "شرکت تجاریه آبیه بی کران"

 .محوی زدم...خیلی وقت بود که اینجا نیومده بودم...کم کم داشت قیافه اش یادم میرفتلبخند 

 !نفسمو فوت کردم بیرون:خیلی خب نیکیتا خانوم...بزن بریم

 .درو هول دادم و وارد شدم....نگاهم رو تو سالن دور دادم که در آخر به خانوم ملکی،منشی شرکت رسیدم

 .رف میزد و حواسش به من نبودبه طرفش رفتم...داشت با تلفن ح

 .تا رسیدم باالی سرش،خوشبختانه مکالمه اش هم تموم شد

 .گفتم:سالم

 .سرش رو داد باال...تا منو دید خشکش زد

 !دوباره گفتم:سالم

 ..ملکی یهو از جاش بلند شد و تته پته گفت:ای وای خانوم احدی شمایین!؟...امم من..چیز...یه لحظه تعجب کردم...انتظار
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دستمو بردم باال:خیلی خب خیلی خب،آروم باش...من که روح نیستم...خوب هستین؟...فکر کنم منو فراموش کرده بودین که 

 انتظارشو نداشتین آره؟

 ...ملکی از لحن شیطونم لبش رو گزید:این چه حرفیه خانوم...من شرمنده ام،آخه مدت زیادیه که سر نزدین برای همین

 .ته،یکم گرفتاری داشتمسرمو تکون دادم:آره درس

درسته که از ملکی که یه دختر ظریف و جوان بود و ازش خوشم میومد،ولی دلم نمیخواست راجع به مسائل خصوصی 

 .زندگیم به کسی توضیح بدم

 به اتاق آریان اشاره کردم:آقای احدی هستن درسته؟

 .ملکی:بله هستن ولی مهمان دارن

 گفتم:کی هست؟

 .ا میدونم که از همکارانشون نیستنملکی:من نشناختمشون ام

 .متفکر سرمو تکون دادم:آهان...خب اشکالی نداره میرم پیششون...شما هم خسته نباشی

 .ملکی:ممنون

 .ازش فاصله گرفتم که نشست روی صندلیش و مشغول کارش شد

 .پشت در ایستادم...چند لحظه صبر کردم که از هیجانم کم بشه

 .چکار بکنم ها!...ای بابا دختر خوبه قبال هم اومدی هاوای خدا حاال انگار میخوام 

 .به خودم خندیدم...نفسی گرفتم و بعد از اون....تقه ای به در زدم و پشت بندش بازش کردم

 !..بی هوا داخل شدم و سرم رو دادم باال که با دیدن صحنه رو به روم سر جام خشک شدم!...نفسم بند رفت و دهنم باز موند

 هم رو تو صورت آریان و مهمونش دور دادم...اینجا چه خبره!؟...مهمونی که ملکی میگفت این بود!؟با بهت نگا

یه دختر بلوندیه سر ُل*خ*ت با یه تاپ که زیاد هم جاییش رو هم نپوشونده بود و یه شلوار ساق کوتاه که پاهای خوش 

 تراشش رو به نمایش گذاشته بود،مهمون شوهرم بود!؟

 .ن لحظه کنار میزش خشکش زده بود با یه تکون به خودش اومدآریان که تا او

 آریان:نیکیتا؟...عزیزم!؟...تو اینجا چیکار میکنی!؟

قلبم با کوبش محکمش بهم نهیب زد...نگاه لرزونم رو از اون دختر خوشگلی که شبیه خارجیا بود گرفتم و آب دهنم رو به 

 .زور قورت دادم

 انگشتش رو گرفت طرفم:حق نداری فکری بکنی نیکیتا!...حق نداری،فهمیدی؟ آریان هول کرده به طرفم اومد و

 ...بی توجه بهش خواستم قدمی به عقب بردارم که تلو تلو خوردم و برای یک لحظه جلوی چشمهام سیاهی رفت

 .نزدیک بود بیوفتم که سریع خودمو چسبوندم به دیوار

تغییر داد و به انگلیسی رو به اون بلوندی گفت:از اینجا برو سامانتا...گند آریان با کالفگی نگاهم کرد و بعد یهو زبونش رو 

  .زدی به همه چیز،دیگه نمیخوام این طرفا ببینمت

 !...پوزخندی نشست روی لبم...پس اسمش سامانتاس!...چقدر بهم نزدیکن
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 .حالم داشت بهم میخورد

 ...آریان:نیکیتا اونجوری نگاه نکن...من

 !شتزمزمه کردم:حق دا

 .آریان:چی!؟...نیکیتا حرف میزنیم ما،توضیح میدم

 !لب زدم:انگار بابا حق داشت

 ...غمگین نگاهش کردم:اومده بودم سورپرایزت کنم

 !با بغض اَبرومو دادم باال:ولی خودم سورپرایز شدم

 !..صدام لرزید و من از خودم و ضعفم متنفر شدم

 ...آریان:نه...نه عزیزه دلم...گوش

 !نگاهم رو ازش گرفتم که حرفش تو دهنش ماسید...بعد از اون هم نتونست ادامه اش بده...چون با سرعت از اتاق خارج شدم

 .با ورودم به سالن،ملکی از جاش بلند شد ولی بی توجه بهش از شرکت زدم بیرون

 .صدای آریان رو هم از پشت سرم میشنیدم ولی حتی سرمم برنگردوندم

 .قلب شده بود که نمیدونستم تو چه دنیایی ام...با قدم های ناموزون افتادم تو پیاده رواینقدر حالم من

 .زور میزدم تا بتونم یکم اکسیژن وارد ریه هام کنم که یهو دستم از پشت کشیده شد

 .آریان:صبر کن ببینم...کجا راه افتادی میری؟...بدون فهمیدن چیزی

 .بازوم شل شد نگاهش کردم...اونقدر نافذ که دستش دور

 با نفس نفس گفتم:چیز دیگه ای هم مونده که بفهمم!؟

 .آریان:چیز دیگه ای نه...چون همین االنش هم چیزی نیست

 با اخم غلیظی گفتم:تو میفهمی که من تو چه وضعیتی دیدمت!؟...کنار کی دیدمت!؟

 .سرمو دادم باال:آه خدا...حالم داره بهم میخوره

 .دمی برنداشته بودم که با صداش متوقف شدمتند ازش دور شدم...چند ق

آریان:این بودن کنار هم بودنمون؟...تو که گفتی تا آخرش باهامی...حاال داری میری؟...بازم بدون شنیدن حرفام میذاری 

 میری؟...چند بار باید از این اتفاقا برامون بیوفته که تو ازم توضیح بخوای؟

 شتم عقب و داد زدم:باشه!!...توضیح بده...اون کیه!؟یهو همه وجودم ُگر گرفت...با خشم برگ

 آریان راه افتاد به طرفم که باز داد زدم:بگو اون دختر نیمه ل*خ*ت،آزادانه تو اتاق کار شوهر من چیکار میکنه!؟

و هم فای ترسید بهم که کوبیدم به سینه اش:چرا ساکتی!؟...خب توضیح بده!؟...همیشه از این مهمونا برات میاد!؟...عشق و و

این بود!؟...تو گفتی همه مدتی که اونجا بودی فکر و ذکرت من بودم ولی بنظرم جواب این حرفت االن تو اتاقته!...یه بلوندی 

 !که معلوم نیست از کجا اومده و داره به من و بچه ام و زندگیمو همه ی حسم به تو دهن کجی میکنه

 ...ساس کردم حنجره ام آتیش گرفتجمله ی آخرم رو اینقدر بلند فریاد زدم که اح

 .خوب بود خیابون خلوت بود وگرنه با داد و بیداد من توجه همه بهمون جلب میشد
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 .با نفس نفس زل زده بودم بهش که یهو لبخند کجی زد

 هآریان:وقتی اینطور با چشمای وحشیت سعی میکنی منو حفظ کنی،بیشتر از قبل دیوونه ات میشم!...و اینه که باعث میش

 .زبونم بند بیاد

چند لحظه با اخم نگاهش کردم...ها!..منظورش اینه که براش جالبه که برای زندگیم خشمگین شدم؟...بخاطر خودش،با 

 !خودش دعوا میکنم

 !انتظار داره یه دختر پا َپتی کنار شوهرم ببینم و آروم باشم!؟...هه...این دیوونه است

 .ابابا بی حوصلگی کوبیدم به سینه اش:برو ب

 ...پشت کردم بهش تا برم:منو باش دارم با کی حرف

 .آریان یهو بازوهام رو گرفت که باعث شد متوقف بشم و حرفم قطع

 .آریان:از طرف اوناس

 با اخم نگاهش کردم...چی!؟

 .آریان:سامانتا...از آدمای اوناست

 !از حرفش کپ کردم!...چ...چی!؟...نه!..خدای من

 کنه؟بهت زده گفتم:چ...چطور مم

 آریان مشتهامو گرفت تو دستهای گرمش گرفت و گفت:چرا نشه؟...جدا  فکر کردی اون با من ارتباطی داره!؟

 نگاه گیجم رو دور دادم روی یقه اش...و بعد دوباره به صورتش نگاه کردم...داره حقیقت رو میگه؟

بیوفته دنبال من تا حواسش بهم باشه...برای همین آریان:سامانتا زیر دست رئیس اون باند خالفه...رئیسشون اَجیرش کرده که 

 .فرستاده اش ایران

 .با لب برچیده به چشمهاش نگاه کردم...باور کنم؟...قلب سرکش و عاشق که باز داشت خام میشد ولی...عقلم شک داشت

 آریان که انگار متوجه تردیدم شده بود،با حالت بامزه ای سرش رو کج کرد:باور نمیکنی؟

 ..اینقدر خوب میشناختم که از قیافه امم میفهمید چی تو دل و ذهنم میگذرهلعنتی!..

 .ولی...شایدم راست بگه...آخه چه دلیلی داره که دروغ بگه...از قضاوت خودم حرصم گرفت...اما عمرا اگه نشون بدم

 .کوتاه ولی تند ازش دور شدمل*ب*هام رو بهم فشردم و بی هوا کوبیدم به سینه اش که با تعجب رفت عقب و من با قدم های 

 .آریان:عه عه کجا میری!؟...صبر کن ببینم...وایسا نیکیتا

 .بی توجه اومدم از خیابون رد بشم که یه ماشین نزدیکم شد

 !..چیزی نمونده بود بزنه بهم که یهو یه دست،کشیدم عقب و تو آغوشی فرو رفتم

 بود...دستای اون هم محکم منو گرفته بودچشمهامو محکم بسته بودم و سرم بیخ گردنش 

سرش چسبیده بود به سرم...و خب کی قراره صاحب این آغوش گرم باشه به جز آریان!؟...با صدای بلندش از فکر در 

 .اومدم

 آریان:این چه کاریه دیوونه!؟...حواست کجاست!؟...میخوای خودتو به کشتن بدی؟
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 .ن تویی که منو به کشتن میدیبغض کردم...با لحن بچگونه ای گفتم:نه ای

آریان از خودش دورم کرد و صورتمو تو دستهاش گرفت:من؟...من چرا دورت بگردم؟...من غلط بکنم عشقمو ناراحت بکنم 

 .چه برسه به این کارا

 .با همون لحنم گفتم:ولی ناراحت کردی...اون دختره چرا باید دور و برت باشه؟...من خوشم نمیاد

 .م:تازه گند زد به خوشحالیمدلخور ادامه داد

 آریان:آخه چرا؟

 ...نگاهش کردم:اومده بودم یه خبری رو بهت بدم ولی

 آریان خوشحال گفت:ولی چی؟...خبری شده؟...ببینم تو اصال اینجا چیکار میکنی؟..چطور اومدی؟

 .چیزی رو لو ندادم و با غیظ گفتم:ولی دیگه نمیگم

 .نکن دیگهآریان با افسوس گفت:ای بابا...اذیت 

 .لجوج شونه باال انداختم

آریان:هوف...خیلی خب،پس حاال که تو نمیخوای خبرتو بدی،به جاش من میبرمت رستوران و یه شام به جبران اتفاق االن 

 ...میخوریم تا هم تو با من آشتی کنی و هم

 .دستشو انداخت دور کمرم:من دلتنگیامو رفع کنم

 .ه کرد:تو نبودت داشتم خفه میشدم...نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بودسرمو دادم پایین که زیر گوشم زمزم

 .لحن داغش باعث شد دلم بلرزه...ل*بم رو گزیدم که با صدا خندید

 .آریان:بزن بریم

 .و در ادامه ی این حرفش دستم رو گرفت و کشید دنبال خودش

 .بودم و تا این لحظه ساکت شب بود...تو یه رستوران شیک،رو به روی آریان نشسته 8:35ساعت 

آریان تو طول مسیر فقط با نگاهش و کالمش نوازشم کرد...خیلی اصرار کرد که خبرم رو بگم اما من فقط سرمو به 

 .تکون میدادم«نه»نشونه

 .میخواستم یکم اذیتش کنم...دروغ چرا دلم میخواست براش ناز کنم...اونم همینطور بهم لبخندای قشنگ بزنه

اینا...هنوز فکرم درگیر اون دختر بود...از بابتش نگران بودم...از اینکه نکنه چیزی به جز اونی که آریان گفت  اما جدا از

 .باشه

از این میترسیدم که بعد از ازدواج و با داشتن یه بچه بخوام رقیب عشقی هم داشته باشم!...این آخر دیوونگی بود...نه اصال 

 .مسخره بود...وای خدا

 و فکری عزیزدلم؟آریان:چرا ت

 .با صداش رشته افکارم پاره شد...زیر چشمی نگاهی بهش انداختم و چیزی نگفتم

 آریان:هنوز قهری ناز خانوم؟

 .چنگالو فرو کردم تو بشقاب اسپاگتی و شونه ای باال انداختم
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 .آریان:خواهش میکنم نیکیتا،بخدا قسم میخورم که حقیقتو گفتم...باور کن

 .اهشی تو چشمهاش موج میزد...آریان که تو نگاهم خشمی ندید آروم دستش رو گذاشت روی دستمنگاهش کردم...چه خو

آریان:باید بازم بگم که تنها کسی که تو قلب منه تویی؟...نیکیتا من یه مرد متاهلم...آدم دله ای هم نیستم...نگاهم فقط به 

 .زندگیمه...توجه ام ماله زن و بچمه نه هیچکس دیگه

 م:از کی دور و برته؟...یعنی از کی میشناسیش و دنبالته؟بی هوا گفت

 آریان:کی؟...سامانتا؟

 !عصبی گفتم:اینقدر اسمش رو به زبون نیار

 !آریان خندید...تند نگاهش کردم که خوردش

 .آریان:اوه ببخشید...امم خب...یه مدت کوتاه بعد از اینکه رفتم خارج اومد و خودش رو نشون داد و من فهمیدم کیه

 با اخم گفتم:یعنی همه ی مدت پیشت بوده!؟

آریان دستم رو فشرد:نه اونجوری که فکر میکنی...اون اصال تو فکر این چیزا نیست و فقط کارشو میکنه...عزیزم بخاطر 

 .پوشش هم ناراحت نشو...بهرحال اروپاس و فرهنگش...اون هم دختر آزاد و بیخیالیه

 .میترسید اسمش رو یه بار دیگه تکرار کنه گفتنش خنده ام گرفت...بیچاره«اون»از

آریان چند لحظه مکث کرد و دوباره ادامه داد:من بهش اهمیت نمیدم...در واقع جوری که انگار نمیبینمش...بهت حق میدم که 

  .با دیدنش تو اون وضعیت ناراحت بشی اما دیگه بهش فکر هم نکن چون اون تو حاشیه اس

 .ن حاشیه اس درست...ولی من از اصل ماجرا هم خیلی میترسممحزون نگاهش کردم و گفتم:او

 .نگاه آریان تو صورتم متوقف شد

 گفتم:قراره چی بشه آریان؟...تو میخوای چیکار کنی؟

 .آریان چند لحظه نگاهم کرد و بعد...کالفه سر تکون داد

 .آریان:نمیخواد به اینا فکر کنی

 ...گفتم:چطور میتونم آریان؟...آخه تو

 .با تحکم گفت:نیکیتا!...گفتم که...نگران نباش و بهم اعتماد کن آریان

 .گفتم:بهت اعتماد دارم

 .یهو شیطون شد:عه واقعا؟...تو که االن داشتی به جرم خ*ی*ا*ن*ت منو مجازات میکردی

قط داشتم پشت چشمی نازک کردم:نخیرم اون بخاطر حسی بود که اون لحظه بهم دست داد...بعدشم چه مجازاتی...من که ف

 .میرفتم

 .آریان:د همین دیگه...رفتنته که آدمو له میکنه

 .گفتم:حاال که هستم

 .آریان:آره...هیچوقت نرو...تو قول دادی

 .سرمو تکون دادم:اوهوم
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 .آریان دستی به گونه ام کشید:فدای اوهوم گفتنت بشم

 .دلم ضعف رفت از حرفش و ریز خندیدم

 رتو بگی؟آریان:خب خانوم خانوما نمیخوای خب

 !لیوان دلسترم رو برداشتم:نوچ

 آریان:ای بابا هنوزم نمیخوای بگی؟

 .با ناز گفتم:اووم...شاید وقتی رفتیم خونه گفتم

 یهو بلند و بهت زده گفت:چی!؟...میخوای بیای خونه!؟

 .متوجه شدم سر چند نفر برگشت به طرفمون...ل*بم رو گزیدم و به اطراف اشاره کردم

 اومد...صداشو صاف کرد و بعد با خوشحالی گفت:واقعا میای خونه؟آریان به خودش 

 گفتم:آره...راضی نیستی؟

 چشمهاشو گرد کرد:دیوونه شدی؟...مگه عقلمو از دست دادم؟

 .به حرفش خندیدم که گفت:معلومه واقعا یه چیزی شده...حاال که اینطوره پاشو،پاشو بریم خونه

 ی؟از جاش بلند شد که گفتم:غذاتو نمیخور

 !آریان:تا تو رو دارم غذا چیه!؟...بزن بریم که باهات کار دارم...تو سیر باشی کافیه

 .از شیطنتش خنده ام گرفته بود...بی حرف کیفم رو برداشتم و رفتیم تا آریان پول غذا رو حساب کنه

 ...در خونه رو باز کردم و داخل شدم

 .آریان:وای چه روز خسته کننده ای بود امروز

وسی به خودش داد و به طرف اتاق رفت...همونطور که به طرف آشپزخونه میرفتم روسری ام رو از سرم در کش و ق

 .اوردم

 ...یه لیوان آب ریختم و خوردم

 .مانتوم رو در اوردم و وارد اتاق شدم

 .آریان پیراهنش رو در اورده بود و با نیم تنه ُل*خ*ت نشسته بود لبه ی تخت

 .به طرفش رفتم...پشتش به من بود و داشت گردنش رو مالش میدادشلوارم رو عوض کردم و 

 !آروم پشت سرش روی زانوهام نشستم و نگاهم رو روی عضالتش دور دادم...دلم داشت قیلی ویلی میرفت

 .آریان خیلی جذاب بود...خیلی خیلی جذاب...هیکل نرمال ولی عضالنی داشت با پوستی سفید که یکمم به گندمی میزد

 .در تالش بود که درد گردنش رو ساکت کنه...اخمش رفته بود تو همهنوز 

 .نفس عمیقی کشیدم و دستهامو بردم باال و آروم گذاشتم روی شونه هاش...تکونی خورد و سرش رو چرخوند به طرفم

 .ه بود بهمبه چشمهاش نگاه نکردم اما متوجه لبخندش شدم...شروع کردم به مالش شونه هاش...آریان هم همونطور زل زد

 چند لحظه که گذشت طاقت نیاوردم و گفتم:چیه؟...چرا اینطور نگاهم میکنی؟

 .آریان:دارم به خلقت خدا و قدرتی که به عشق داده فکر میکنم
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 .حرکت دستهام متوقف شد...با کمی تعجب نگاهش کردم

 !آریان:بی تو خیلی سخته

زدم و سرم رو بردم جلو...چشم بستم و لب و بینیم رو چسبوندم به  تنم از زمزمه اش زیر گوشم گرم شد...ناخوداگاه لبخندی

 .گردنش

 گفتم:جدا ؟...چطور گذشت؟

آریان آهی کشید:با یه دلتنگیه جنون آمیز...پدرت نمیذاشت ببینمت...هربار که می اومدم دم در خونه اتون،به یه بهونه ای ردم 

 .است به حرفام گوش بده...منم دیدم نمیتونم تحمل کنم رفتم مطبشمیکرد...یا با داد و دعوا یا با تهدید...حتی نمیخو

 .اوومی گفتم و دستهام رو سر دادم روی سینه اش و چونه ام رو گذاشتم روی شونه اش

 .گفتم:ولی من وقتی دیدم خبری ازت نیست فکر کردم بیخیالم شدی

 .آریان:چییی؟...دیوونه شدی؟...امکان نداره

 .اش بود رو گرفت:باورکن نیکیتا،حتی یک لحظه هم از فکرت در نیومدم...یعنی نمیتونستم مچ دستم رو که رو سینه

 .نگاهم کرد:چشمای خوشگلت و طرح لبخندت یک لحظه هم از جلوی چشمهام کنار نمیرفت

 .اَبروهامو دادم باال:باشه آروم باش،باور میکنم

دارم دروغ میگم...اما قانعش که کردم سکوت کرد...تو فکر آریان:رفتم مطب پدرت...براش توضیح دادم...اول داد زد که 

 .فرو رفت و من تنهاش گذاشتم

 .گفتم:آره،نیاز به فکر داشته

 ...آریان:و نمیدونم نتیجه اش چی شد؟...ببینم تو بی خبرش اومدی نیکیتا؟...اگه بفهمه که دیگه

 !محکم گفتم:آریان

فته بود...واقعا فهمیدنش براش اینقدر سخت بود؟...بمیرم الهی هنوز ساکت شد...هم دلم براش می سوخت هم خنده ام گر

 .میترسید

 .گفتم:نیازی نیست نگران باشی عزیزم

 .آریان:چطور ممکنه نیکیتا؟...اگه بفهمه و عصبانی بشه؟...دیگه نمیذاره بیای پیشم

 .چشمهاشو بست و با آه گفت:دیگه نمیدونم باید چکار کنم

رتش،لبخند محوی زدم...از نگرانیش بابت داشتنم لذت میبردم...خیلی حس خوبی بود...اما نمیخواستم با نگاه خیره ام به صو

 .دیگه بیشتر از این اذیت بشه

 .با عشق حلقه دستهامو دور گردنش محکم تر کردم...واکنشی نشون نداد

 ...آروم گفتم:دیگه نمیخواد کاری کنی...نمیخواد نگران چیزی هم باشی...چون

 .اکت شدم...انگشتمو روی سینه اش حرکت دادمیهو س

 آریان:چون چی؟

 ...با لحن کشیده ای گفتم:چون...بابام...یعنی
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 .دوباره سکوت کردم...سرمو دادم پایین و از روی شونه اش تا گردنش ب*و*سه های ریز نشوندم

 .با صدای لرزونی گفت:دیوونه ام نکن دختر...حرف بزن

 .که اینجام...دیگه مخالفتی ندارهلبخند پر نازی زدم:میدونه 

 .یهو دستم رو گرفت و با چشمهای گرد شده چرخید طرفم

 آریان:داری جدی میگی!؟...یعنی دیگه نمیری!؟

 .با ل*ب*هاش نگاه کردم:نه...نمیرم...چون راضی شد

 .آریان اول به چشمهام نگاه کرد...بعد به ل*ب*هام...دوباره به چشمهام

 ...ا خوشحالی خندید و صورتش رو نزدیکم کردیهو به خودش اومد...ب

 ...بی تعلل دستهامو انداختم دور گردنش

 .ضربان قلبم روی هزار بود...نفس بریده به موهاش چنگ زدم که خم شد روم...خوابوندم روی تخت و سرش رو داد عقب

 .با هیجان و دلتنگی نگاهش میکردم که پیشونیش رو قفل پیشونیم کرد

 .زندگیم آریان:خورشیده

 .نفس زنون زمزمه کردم:ماه زندگیم

 .آریان لبخند زد...با همه ی وجود

 آریان:خیلی دوستت دارم...میدونی؟

 .سرمو تکون دادم:اوهوم

 .آریان:دیگه هیچوقت از دستت نمیدم...قول میدم

 ...خورشیده تو بودن و ماه من بودن هم برای خودش داستانی داشت"

 ...لحظه میرم تو گفتی من خورشیدم،چون هر

 "...من گفتم تو ماهی،چون هر لحظه هستی

***  

 .یک ماه از زندگی بی تردیدمون میگذشت....نویان رو به خونه اورده بودیم و شده بودیم مثل یه خانواده واقعی

 .همه چیز عالی بود...درست مثل یه خواب شیرین...مثل اوایل ازدواجمون

 .راحت شده بودرفت و آمدمون به خونه ی پدریم خیلی 

 .بابا مثل گذشته مهربون شده بود...دیگه به آریان نگاه میکرد...باهاش حرف میزد...انگار دیگه واقعا قبولش کرده بود

 .نگاه فامیل هم عادی شده بود...پچ پچ ها خوابیده بود و همه چیز آروم بود

 .به خوبی گذشتحتی یه شب با خانواده آریان و من شام دور هم جمع شدیم که شکر خدا 

 .من هم کم و بیش به مطبم میرفتم اما نه به صورت منظم،چون باید مراقب گل پسرم می بودم

در واقع ترجیح میدادم که پیش پسرم باشم و شب ها در خونه رو به روی شوهرم باز کنم...بیشتر کنار خونواده ام باشم و 
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 .حواسم پیش اونا باشه

 .د و امروز هم از اون روزا بود که سرحال بودمزندگی روی خوبش رو نشون داده بو

 !چون یه مهمانی در پیش داشتیم...اونم چی تو خونه ی خواهر کوچولوم

 !چون حاال دیگه برای خودش خانومی شده بود و تو خونه ی خودش مهمونی میداد

 !با اعتماد به نفس گفته بود که:حله جالب اینجاست که همه رو هم دعوت کرده...مامان نگران بود که از پسش بر نیاد اما آنا

از فکرش خنده ام گرفت...رژ آلبالویی رنگم رو روی لبم مالیدم و داد زدم:آریان میشه بجنبی؟...دیر شد بابا...سه ساعته اون 

 تو چی کار میکنی؟

شی میبینی متوجه می صداش رو تو شرشر آب به سختی شنیدم:واقعا معلوم نیست؟...اگه حوصله ات سر رفته تو هم بیا....هم

 !هم بهت خوش میگذره

 .از شیطنتش خنده ام گرفت ولی جیغ خفیفی به نشونه اعتراض کشیدم که به قهقه خندید:اومدم بابا

 .پسره ی پررو...از کی رفته حمام و من اینجا حاضر و آماده منتظرشم...حاال برام نمک هم میریزه

بلند شد...نگاهم رو دادم باال....گوشیه آریان بود که روی میز توالتم  رژ رو گذاشتم سر جاش که صدای اس ام اس گوشی

 .بود

 اَبروهام رفت باال...این دیگه کیه!؟«کارن»با کنجکاوی برش داشتم و صفحه اش رو باز کردم...با دیدن اسم

 :پیام رو باز کردم و خوندمش

  «!بیشتر مراقب همسر و بچه ات باشاشتباه اول...به سراغ گذشته رفتن کار درستی نبود مستر احدی...»

 .اخمام تو هم رفت...دوباره زیر لب پیام رو خوندم...گیج و گنگ به گوشی نگاه کردم

 حس کردم ضربان قلبم کند شده....این...یعنی چی؟...من...من نمیفهمم...یعنی االن...تهدید شدیم!؟

 ست!؟کارن کیه؟...با آریان چیکار داره؟...نکنه.....نکنه از اونا

 .صدای در حمام اومد...اما من تو این دنیا نبودم

 ...آریان:چیه خانوم غر میزنی؟...بفرما اومدم...حاال میتونیم

 .ساکت شد...نگاه من به رو به روم بود

 آریان:نیکی...چرا ساکتی؟

 .جوابی نگرفت که اومد جلو...دستم رو که تو هوا خشک شده بود رو گرفت

 خانوم چرا خشکت زده؟آریان:نیکیتا...نیکیتا 

 یهو به خودم اومدم...هول نگاهش کردم:ها!؟

 آریان:این گوشیه منه دستت؟

 .ازم گرفتش و نگاهی بهش انداخت:پیام اومده

 ...اون زل زد به گوشیش و من زل زدم به صورت اون

 .چند لحظه که گذشت دیدم که اخم کرد...فکش قفل شد
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 .گوشی رو فشرد و زیر لب غرید:لعنتی

 .ش رو داد باال و به من که بغض کرده بودم نگاه کردسر

 با غم گفتم:این کیه آریان؟...چی از جونمون میخواد؟

 ...آریان:نیکیتا نگران نباش...من

 ...با اشک گفتم:تو چی؟...بازم میگی نگران نباش؟..مگه میشه؟...دارن تهدیدمون میکنن آریان میفهمی؟...پسرمون

 .ستهاش قاب کرد:میدونم میدونم عمرم...نمیذارم کاری کنن...قول میدمآریان سریع صورتم رو تو د

 .قطره اشکی چکید روی گونه ام:من میترسم

 .آروم باش نفسمآریان سرم رو چسبوند به سینه اش:نترس عزیزکم...هیچی نمیشه...من کنارتونم...

 .ت خراب میشه خوشگل خانومسرمو برد عقب و با شصتش اشکم رو پاک کرد و مهربون گفت:گریه نکن آرایش

 .ازش جدا شدم:بیرون منتظرم

 .از اتاق زدم بیرون...تکیه ام رو دادم به دیوار و چشمهامو بستم

 !کاش راست بگی آریان...کاش بتونی همه چیز رو حل کنی...کاش بتونی زندگیمون رو حفظ کنی چون...من خیلی میترسم

 .همه بدنم میلرزید...کالفه سرم رو تکون دادم از فکر اینکه بالیی سر آریان یا نویان بیاد

 .نویان رو که یه بلرسو تنش کرده بودم تو ب*غ*لم گرفتم و به خودم فشردمش

 .بسه نیکی،بسه...فکرای الکی نکن...به طرف آینه دم در رفتم...صورتم رو پاک کردم

 آریان از اتاق اومد بیرون:بریم عزیز دلم؟

 .ه خارج شدمسری براش تکون دادم و از خون

 .سوار ماشین شدیم و آریان راه افتاد...مسیر تو سکوت طی شد

 .جلوی در خونه آناهیتا و بنیامین توقف کرد...پیاده شدیم و آریان آیفون رو زد

 .در باز شد و داخل شدیم...خونه ی شیکی داشتن...دوبلکس بود

 .انداختن تو حیاطداشتم به اطراف نگاه میکردم که یهو دخترا با جیغ خودشون رو 

 .با تعجب نگاهشون کردم و سعی کردم لبخند بزنم...امروز رو به خودم زهر نمیکنم

 .سارا شیرجه زد تو ب*غ*لم:وای باالخره اومدی...چه عجب

 نرگس:سام بلک دخی خاله...چطوری یا نه!؟

 .شد آریان از لحن الت منشانه ی نرگس خنده اش گرفت...نویان رو ازم گرفت و ازمون دور

 گفتم:سالم خواهر قیصر...ممنون شماها خوبین؟

 .رها پرید گونه ام رو ب*و*سید:عالی...بزن بریم تو

دستم رو گرفت و کشید دنبال خودش...داخل که شدیم خاله ها و مامان و بابا هم بودن...با همه سالم و احوال پرسی کردم و 

 .ابلمه های غذابعد رفتم سراغ آناهیتا...تو آشپزخونه بود و سرش تو ق

 .با خنده گفتم:سالم خانوم خونه
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 .آنا برگشت طرفم و با دیدنم خوشحال گفت:وای آجی

 اومد تو ب*غ*لم:خوش اومدی...حالت چطوره؟

 .گونه اش رو ب*و*سیدم:به خوبیه تو عزیز دلم...مبارک باشه خونه اتون...خیلی قشنگه

 .آنا خندید و چشمکی زد:سلیقه اش حرف نداره

 .دیدیم...کمکش ظرف شیرینی رو برداشتم و از آشپزخونه رفتیم بیرونباهم خن

 .با دیدن آریان که کنار بنیامین نشسته بود و با خنده باهم حرف میزدن غرق لذت شدم...چه زود صمیمی شدن

 .مامان:چقدر قشنگه...خدارو شکر که بازم کنار هم جمع شدیم

 .پدرا جدا...دخترا که ما باشیم و پسرا هم جدا و مشغول صحبت شدیملبخندی بهش زدم...دسته دسته شدیم...مادرا و 

 .سارا محکم گونه ی نویان رو ب*و*سید:ووی خدا چه جیگریه این

  .ماهک:آره دیگه به خاله اش رفته

 آنا با ذوق گفت:واقعا!؟

 !ماهک با صورت لوچ شده نگاهش کرد:با خودم بودم

 .ش رفتمدخترا زدن زیر خنده و من چشم غره ای به

 .نرگس لپ نویان رو کشید:بذار بزرگ بشه یه خوشتیپی ازش در بیاد که نگو و نپرس

 رها بامزه پرسید:اون موقع به کی میره؟

 !!سریع گفتم:باباش

دوباره شلیک خنده اشون به هوا رفت که توجه همه جلب شد...با بیخیالی زیر نگاه آریان لبخند زدم...خاله ها اومدن باال 

 .سرمون

 .اله فریبا:میبینم که کبکتون خروس میخونه و شاد شدینخ

 !خاله فرزانه:بله دیگه،چشمشون خورده به دخترخاله بزرگه اشون...سر دسته ی خل و چال

تا خاله اینو گفت،مامان و خاله فریبا زدن زیر خنده...من و دخترا با چشمهای گشاد شده نگاهشون کردیم که خوده خاله 

 !!خندیدفرزانه هم قاه قاه 

 .چه پایه بودن مامان خانوم هامون و خبر نداشتیم ها!...جالبه....با نشستن مامان کنارم نگاهمو از خاله ها گرفتم

 مامان:اوضاع خوبه مامانم؟

 .با حرفش به یاد اون پیام افتادم ولی نه...نباید نگرانشون کنم

 .لبخند الکی زدم:خوبه

 ...اگه چیزی اذیتت کرد بهمون بگو دخترم...ما پشتتیممامان:آریان که بد رفتاری نمیکنه ها؟.

گفتم:مامان!...آریان از اولم بد رفتاری نمیکرد...من که میشناسمش اون همچین آدمی نیست...موضوع ما خود آریان نیست 

 .اصال

 ...مامان:پس چیه؟...آخه اون ول کرد رفت...حاال تو میگی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 205 

 .هاَه گند زدم...مامان که از چیزی خبر ندار

 .کالفه گفتم:نه هیچی هیچی...شما خودتو درگیر نکن مامان جان...دیگه چیزی برای نگرانی نیست

  .وجدانم بهم دهن کجی کرد!...چرت میگفتم...خودم خوب میدونستم که تازه اول ماجراست

 .آناهیتا:خانوما آقایون شام حاضره...بفرمایید خواهش میکنم

 .کارکنان شرکت رو برای ناهار صدا میزنهنرگس با خنده گفت:انگار داره 

 ...جمع از خنده ترکید!...همه خنده کنان به طرف میز رفتن که

 بابا:بیا دخترم...چرا ایستادی؟

 .نگاهش کردم:چشم باباجون،اول میرم نویان رو بخوابونم بعد میام

 .تو تاریکی زودتر خوابش ببرهبابا سری تکون داد و من ازش دور شدم...وارد اتاق شدم ولی المپ رو نزدم تا 

نویان رو روی دستم خوابوندم و شروع کردم به تکون دادنش...یکم براش الالیی خوندم که دیدم چشمهاش داره میره روی 

 .هم

 .لبخند آرومی بهش زدم...چرخیدم طرف در که با دیدن آریان متعجب شدم

 یواش گفتم:اینجا چکار میکنی؟...چرا نرفتی سر میز؟

 .از این فاصله و تو این تاریکی برق میزدن...حتی تونستم لبخندش رو هم ببینم چشمهاش

 .آریان:بدون تو؟...نمیشه که

 .به طرفم اومدم:باهم میریم

 .مقابلم ایستاد...خیلی نزدیک...زل زده بود به چشمهام...اما من تاب نیووردم

 .حرکت مونده بود گذاشتم روی تخت تا راحت بخوابه نگاهمو ازش گرفتم...خیلی آروم نویان رو که انگشتش تو دهنش بی

 .چرخیدم طرف آریان:باشه بریم

 .راه افتادم طرف در که با صداش متوقف شدم

 آریان:از من ناراحتی؟

از اون؟...اون که گ*ن*ا*هی نداشت...شاید می بایست این پنهون کاری هاشو یا بی خیالی هاشو بذاره کنار...ولی تو این یه 

 .تقصیر بودمورد بی 

 ...نفسمو فوت کردم بیرون:نه

 .و از اتاق خارج شدم...به جمع پیوستم که چند لحظه بعد هم آریان اومد و کنارم نشست

 .شام در کنار بگو بخند و تعریف های بنیامین از دست پخت آنا و سر به سر گذاشتن های دخترا خورده شد

 .غ شدنبعد از شام به سالن برگشتیم و دوباره بحث ها دا

 ...آنا با کمک رها میوه اورد که

 پیمان:بچه ها بچه ها...یه پیشنهاد بدم؟

 سارا:چی؟
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 !پیمان:بیایید بریم تو حیاط بشینیم

 .نرگس زد زیر خنده:گفتم حاال میخواد چی بگه

 !پیمان:اَه

 .ماهک:هوا یکم سرد شده ها

 .نیما:راست میگه...بیخیال شو پیمان،مریض میشیم

 .رو گرفت و کشید:پاشو ببینم زن دوست...نگران خانومتی یه وقت اووف نشه؟..بزن بریم هوا رو عشقه پیمان دست نیما

 .دخترا خندیدن که نیما به پیمان تشر زد...و این شد که جمع کردیم و رفتیم تو حیاط و بزرگترها رو تنها گذاشتیم

 .یان...چشمهامو بستم و نفس عمیقی کشیدمبچه ها نشستن روی پله ها...بافتم رو محکم کردم و نشستم کنار آر

 .بیست روز از پاییز گذشته بود و هوا تمیز و نسبتا سرد شده بود

 .پیمان:خب حاال نوبت بازیه

 رها:چی بازی؟

 پیمان:االن خدمتتون عرض میکنم....آنا جان شما بطری خالی داری؟

 !..یهو دخترا دادی از سر اعتراض زدن

 پیمان:خب چیه؟

 بازی تکراری؟ماهک:بازم 

 .رها:مثل سری پیش شمال

 .یهو همه ساکت شدن...فکر کنم به یاد اتفاقاتی که افتاد،افتادن

 بنیامین:عه شمالم رفتین؟...کی؟

آنا خواست چیزی بگه که من زودتر گفتم:آره اما آنا باهامون نبود...حاالهم اشکال نداره،یه بار دیگه بازی میکنیم چون عضو 

 .جدید داریم

 .بنیامین اشاره کردم...بچه ها آهانی گفتن و سر تکون دادن و موافقت کردنو به 

 ...باالخره یه بطری پیدا شد و تو دایره امون قرار گرفت

 .نرگس دورش داد که بعد از کمی چرخیدن رو به نیما و سارا ایستاد

 نیما:خب سارا خانوم...کدومش؟

 .سارا:جرات

 !نیما:اوووه،بابا با دل و جرات

 ...زدیم زیر خندههمه 

 !نیما ادامه داد:حاال که اینقدر جرات داری بلند شو مثل سری پیش به موهای رها چسب بزن

 یهو چشمهای سارا گرد شد و قبل از اینکه چیزی بفهمیم رها جیغ زد:سارا!...کار تو بود!؟

 !سارا نالید:به کشتنم دادی نیما
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 بود فلز تخت تقصیر تو بود!؟ رها دوباره جیغ زد:پس اون سری که موهام چسبیده

 !همه غش غش میخندیدن...رها از جا جهید به طرف سارا و داد زد:میکشمت

 .سارا تند بلند شد و شروع کرد به دویدن...ماها هم که از خنده ولو شده بودیم

وی تخت تو حتما سارا:رها ول کن جون عزیزت...بابا عمدی نبود که...داشتم ُگل سرم رو چسب میزدم چون نشسته بودم ر

 .بهش سابیده

 !رها جیغ زد:باور نمیکنم!...دروغ میگی

 !ماهک لبخند مسخره ای زد:تبریک میگم نیما جان...تونستی به جون هم بندازیشون

 .همه به حرفش خندیدن و سارا و رها بعد از کمی دنبال هم گذاشتن،رضایت دادن که بشینن

 .پیمان و بنیامینبطری دوباره دور خورد و این بار...رو به 

 .پیمان دستهاشو مالید به هم:به به نوبت عضو جدید اکیپ هم رسید

 .بنیامین با مسخره بازی گفت:خدا رحم کنه

 ...ریز خندیدیم

 پیمان:خب بگو ببینم...شما احیانا قبل از آنای ما با کسی بودی!؟

 !یهو دخترا گفتن:اووه اوه

 !یقتو بگهپیمان:عه مگه چیه؟...خب اگه جرات داره حق

 .همه زدن زیر خنده که رها گفت:این که شد هردوش

 .پیمان لوده گفت:خب این یعنی مجبوره جواب بده

 تا اینو گفت،بنیامین که تا اون لحظه لبخند زنون ساکت بود گفت:اگه نخوام جواب بدم چی؟

 !آنا ناراحت گفت:بنی

 ...همه غش غش به لحنش خندیدن

 .تو بب*و*سیپیمان:مجازات داره...باید زن

 .سارا با اعتراض گفت:اینجوری که خوش بحالش میشه

 نیما:پس چیکار کنیم؟...زنشو نب*و*سه بیاد منو بب*و*سه؟؟

 .یهو دخترا از خنده پهن شدن روی زمین و ماهک با خنده کوبید به شونه ی نیما

 .من و آریان هم که سرمون رو انداخته بودیم پایین و ریز ریز بهشون میخندیدیم

 ...نیما:واال،آخه یه حرفایی میزنن که

 !هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای ماچ محکم بنیامین روی گونه ی آنا به گوشمون رسید

 .بنیامین:خودتونو اذیت نکنید...من عالوه بر اینکه ب*و*سش میکنم،رسما اعالم میکنم که قبل از آنا با هیچکس نبودم

 !که ادامه داد:درضمن پیمان خان،شما هیچ جوره نمیتونی میونه ما رو شکراب کنیبچه ها با َفک افتاده نگاهش کردن 

پیمان با طنز سرش رو خاروند:هه هه این چه فرمایشیه قربان ما کوچیک شماییم...ولی اگه بودی هم مهم نیستا آخه مال 
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 !گذشته اس داداش

 .یمانآنا که تا اون لحظه ساکت بود با لپهای سرخش گفت:خیلی بیشعوری پ

 .پیمان:خیلی خب حاال،قهر نکن

همه به این بحث طنز آلودشون خندیدیم و دوباره بطری چرخ خورد....بعد از چند لحظه در کمال تعجب،روبه آریان و نرگس 

 !افتاد

 !نرگس با چشمهای گرد شده گفت:آخ جوووون

 !ن همسایه ها میریزن روی سرمون هایهو جمع رفت رو هوا که خاله فریبا از داخل گفت:بچه ها یکم آروم تر...اال

 ...این بار با صدای آروم تری خندیدیم که

 !نرگس:عجب فرصتی،وای خدا دمت گرم...چاکرتم

 .آریان سرش رو انداخته بود پایین و ریز ریز میخندید

 .نرگس:وایسا وایسا...انتخاب نداریم چون من اونی که میخوام رو میپرسم

 .بهش تحمیل کردی که حقیقت رو بگه ها خیالت راحت...حاال بفرماپیمان:نرگس جان!...شما االن 

 .همه خندیدن که نرگس ایشی گفت:خیلی خب...آریان خان شما باید جواب بدین ها

 .آریان:اگه بتونم حتما

ون برامنرگس:همه میدونن که شما یه مدت نبودی...نیکی هم این مدت داغون شد،ما نمیخوایم تو زندگیتون دخالت کنیم ولی 

 سواله که چرا؟...چرا رفتید؟...از بودن با نیکی پشیمون شدید یا دوستش نداشتید؟

با سوال نرگس جمع توی یه سکوت سنگین فرو رفت...نرگس همیشه بهم میگفت اگه یه روز به عمرم مونده باشه باید ازش 

 بپرسم چرا؟

 .م با این سوالش فضا عوض شدهمیشه شوخ بود ولی وقتی هم جدی میشد خوب جدی میشد...و حاال ه

 .از این سکوت ناراحت شدم...کاش نرگس اینو نمی پرسید...زیر چشمی به آریان نگاه کردم

  ...زل زده بود به زمین و دستهاش قفل هم بودن...یعنی بهش برخورده نه؟...ای خدا

 .ه که...ماهک همه امون رو نجات دادتو فکر این بودم که چی بگم تا این سکوت و نگاهای سنگین روی آریان برداشته بش

 !ماهک:نخیر...اینا امشب قصد کردن یه زندگی رو ازهم بپاشونن

 !بلند تر و با صدای تیزی ادامه داد:آخه به تو چه....فضول

صدای خنده ها بلند شد و نرگس هم از جلد جدی بود در اومد و پشت چشمی نازک کرد:تو خودتو اذیت نکن زن داداش،برای 

 .م دارمشماه

 !نیما:زکی

 .آریان:میدونم براتون سواله اما فعال نمیتونم بهش جواب بدم

 .با صداش دوباره نگاه ها برگشت به طرفش...آریان سرش رو داد باال و لبخند نمکی زد

 .آریان:به جاش مجازاتمو به جون میخرم
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 !نرگس باز جو داد:اوف

 ...بچه ها قاه قاه خندیدن

 .م من میگم...مجازاتش با منپیمان فورا گفت:من میگ

 .نیما:خب بگو

 !پیمان:خودشو بندازه تو استخر

 !دخترا اوه کشیدن و آنا گفت:چه نا جوان مردانه

 .بنیامین:خوش بحال خودم

 .آنا با خنده زد بهش...آریان اَبرویی باال انداخت که متعجب نگاهش کردم

 جواب بدیا...نیکی رو دوسش داری دیگه!؟سارا:میگما آقا آریان...شما میتونستی تیکه دوم حرفشو 

 .آریان بدون اینکه حرفی بزنه از جاش بلند شد و کتش رو در اورد

 !بلند و معترض گفتم:آریان

 .همه زدن زیر خنده...آریان هم خنده مردونه ای تحویلم داد و راه افتاد طرف استخر

 ماهک:واقعا میخواد این کارو بکنه!؟

 !..رو نگاه میکردم که تو یه چشم بهم زدن شیرجه زد تو استخربا دهن باز داشتم آریان 

 .آنا جیغ خفیفی زد و بنیامین زد زیر خنده....با بهت رفتم کنار استخر که همین لحظه آریان از زیر آب اومد باال

 .پیمان سوتی زد:ای ول بابا ای ول...کارت حرف نداره که

 .آریان:پس چی فکر کردی؟...آریان و حرفش

 .من برم حوله بیارم االن مریض میشهآنا:

 .و دوید طرف خونه

 .نرگس:خوش بحالت زنت...نیکی واس خاطر تو پرید ها

 .لبمو براش کج کردم که آریان لبخند دندون نمایی زد و دستش رو به طرفم دراز کرد

 آریان:کمک میکنی خانوم!؟

 .ره نه اینکه ساکت بمونی و به جاش بپریدستمو زدم به کمرم:به من چه...میخواستی بگی جونمم براش در می

 .آریان:ای بابا خواستم فضا عوض شه ها

 .شونه ای باال انداختم:الزم نکرده

 !آریان:یخ میزنم ها

 !..هیچی نگفتم و تازه رومم ازش گرفتم

 آریان:دلت میاد!؟

 .چند لحظه موندم و بعد...پوفی کردم و دستمو به طرفش دراز کردم

 ...بابا...تقصیر منه ساده دله کهگفتم:باشه 
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 !هنوز حرفم تموم نشده بود که آریان دستمو گرفت و انداختم تو آب که جیغ بلندی کشیدم

 !با وحشت آبو از دهنم دادم بیرون و جیغ زدم:دیوونه!...االن یخ میزنم

 .آریان با خنده ب*غ*لم کرد:نه قربونت برم ببخشید

 .ه بدونید من بخاطرش هرکاری میکنم و از دوست داشتنش هرگز دست نمیکشمو بلندتر گفت:این برای این بود ک

 .صدای دست و اوه کشیدن های بچه ها بلند شد...خیلی خجالت کشیدم

 .آریان زیر گوشم گفت:این از جرات،اینم حقیقت

 .زدم تو سینه اش:برو

 .خر شروع کردن به غرغر کردنبا صدای بچه ها بزرگترها هم اومدن بیرون که با دیدن من و آریان تو است

خودمو کشوندم لبه ی استخر...دستهامو زدم و آریان از کمر هولم داد باال...از آب اومدم بیرون و با بادی که وزید استخوان 

 !هامم تیر کشید

 .خودمو ب*غ*ل کردم تا لرزشم کمتر بشه...آریان کنارم ایستاد که آنا دوان دوان خودشو بهمون رسوند

 .من که مثل موش آب کشیده شده بودم نالید:انگار یه حوله دیگه هم الزم داریمبا دیدن 

 .بچه ها غش غش خندیدن...یکم سر و صورت هامون رو با حوله خشک کردیم اما لباسهامون رو کاریش نمیشد کرد

 .و چون دیگه دیر وقت بود آریان گفت دیگه بریم خونه....موافقت کردم و با همه خداحافظی کردیم

 .وارد خونه که شدیم آریان رفت تو اتاق...منم نویان غرق خواب رو گذاشتم تو گهواره اش و رفتم تو اتاق

 .سریع لباسهام رو از تنم کندم که یه حوله کوچیک افتاد روی سرم

 .آریان:خشک کن سرما نخوری

 .گفتم:دسته گله خودته دیگه...سرما هم خوردم خودت باید پرستاریمو بکنی

 .لباسهامو بردارم که یهو آریان کشیدم طرف خودش...سینه به سینه اش شدمخم شدم 

 .آریان:من چاکرت هم هستم

 !پشت چشمی نازک کردم:کار خوبی میکنی...وظیفه اته

 !آریان خم شد روی صورتم و زمزمه کرد:کوچولوی پرروی من

***  

 .آریان ماشین رو خاموش کرد و رو کرد به من

 .تو ماشین تا من بیامآریان:عزیزم تو بشین 

 .سرمو تکون دادم:باشه

 .خواست پیاده بشه که تند گفتم:راستی آریان

 برگشت طرفم:جانم؟

 .با شیطنت گفتم:بستنی یادت نره
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 .آریان ریز خندید:باشه از اون طرف میگیرم

 .پیاده شد و درو بست...سرمو تکونی دادم و با انگشتهام روی صندلی ضرب گرفتم

رفته بودیم پیک نیک...توی یه پارک ناهار خوردیم...یکم با نویان بازی کردیم...ُچرت زدیم...آهنگ گوش امروز سه تایی 

 .دادیم و این اوقات فراغتمون بود

 .خیلی خوش گذشت...لحظات لذت بخشی بود...حس میکردم دیگه مثل یه خونواده واقعی شدیم

یان با عشق زیر گلوش رو میب*و*سید و نویان از خنده ریسه مخصوصا با دیدن محبت عمیق آریان به نویان...اینکه آر

 .میرفت....درست مثل یه پدر و پسر واقعی

 .لبخندی به افکارم زدم که صدای نویان بلند شد...تند برگشتم به عقب

 .گفتم:جونم مامانی...بیدار شدی خوش خوابه من

 .خودمو کشیدم طرفش و ب*غ*لش کردم

 .بر کن االن بابایی میاد میریم خونهگونه اش رو ب*و*سیدم:یکم ص

 .به بیرون سرک کشیدم:نمیدونم کجا هم رفته

 .هیچی اثری از آریان ندیدم...کالهه نویان رو روی سرش محکم کردم و از ماشین پیاده شدم

اینجا بعد از ظهر بود و قصد برگشت به خونه رو کردیم که آریان گفت یه جا کار داره...و اینه که االن  5:30ساعت 

 .منتظریم

نفسمو فوت کردم بیرون و نگاهم رو از پشت سرم گرفتم که با دیدن یه مرد هیکلی مو بور با پالتوی مشکی رنگ که رو به 

 !روم بود قلبم ریخت

 !با تعجب نگاهش کردم...این دیگه کیه؟...صاف ایستاده بود جلوی من...ترسیدم خب

 .روی لبش بود نزدیکم شد...از بهت سر جام خشکم زده بودمَمرده نگاه من رو که دید،با لبخند کجی که 

 !َمرد:سالم...نیکیتا خانوم

 از شنیدن صدای بمش موهای تنم سیخ شد!...لهجه داشت...ولی...وایسا ببینم این اسم من رو از کجا میدونه!؟

 با من من گفتم:ش...شما!؟

 .نگاه کرد بی توجه به حرفم اومد جلو تر و به نویان که تو ب*غ*لم بود

 .پشت انگشتش رو کشید روی گونه اش گفت:پسر خوشگلی دارین

 .اخم پررنگی اَبروهام رو گره داد...ناخوداگاه خودمو دادم عقب که دستش از صورت نویان دور شد

 خودمو پیدا کردم و محکم گفتم:شما کی هستین؟...اسم من رو از کجا میدونید؟

 ...این دیگه از کجا پیداش شد!؟پوزخندی زد...دیگه داشتم عصبی میشدم

 ..َمرده دستهاشو فرو کرد تو جیب پالتوش:به خودت فشار نیار

 .نگاهم کرد:فقط مواظب خودت و بچه ات باش

 از حرفش خوشم نیومد...منظورش چی بود!؟...دقیقا حرفش چه معنی داره!؟...و نگاهشو به پشت سرم دوخت
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 .اره میاداومد بتوپم بهش که یهو گفت:هاه!..شوهرت د

 .نیشخندی زد:چقدر هم عجله داره

 !نگاه بدی بهم انداخت:روز خوش خانوم احدی

 و قبل از اینکه چیزی بفهمم از دیدم غیب شد....با بهت به جاش نگاه کردم....اینجا چه خبره!؟

 .با صدای پای یه نفر به عقب برگشتم...آریان بود...رسید بهم

 ن چی بهت گفت!؟با نفس نفس گفت:نیکیتا...اون...او

 گیج گفتم:کی؟...چی؟

 آریان:میگم چی بهت گفت؟

 ...با تردید گفتم:حرفای بی معنی...وایسا ببینم آریان...تو دویدی؟...چرا

 .اریان نذاشت ادامه بدم...زیر لب غرید:بی شرفا....نابودتون میکنم

 .دستم رو گرفت و کشید طرف ماشین:بشین نیکی...زود باش

 .تم تو ماشین...خودش هم پشت فرمون جا گرفت و روشن کرد و راه افتادبا هول و وال نشس

 با اضطراب گفتم:چته آریان؟...چی شده؟

 .آریان:میگم میگم...بعدا بهت میگم...االن وقتش نیست

 ...با اصرار گفتم:ولی اخه تو خیلی پریشونی...چی شده که

 !بلند گفت:گفتم االن وقتش نیست

 .رفتم و چسبیدم به صندلیمالل شدم!...روم رو ازش گ

 .آریان ماشین نمی روند...بنظر می اومد داره پرواز میکنه!...تا برسیم خونه فرمون تو دستهاش له شد

 .با ترمز ناگهانیش نزدیک بود پرت بشم روی شیشه ولی به زور خودم رو کنترل کردم...حتی نویان هم به نق نق افتاد

 .ه اینطور میکنی....نمیدونستم چی باعث شده که اینطور عصبانی بشهجرات نکردم دوباره ازش بپرسم چته ک

 .آریان در خونه رو باز کرد و داخل شد...پشت سرش وارد شدم که کلید ها رو انداخت روی جا کفشی

 .با حرص کتش رو کند و پرت کرد روی مبل....در سکوت نشستم روی مبل و نویان رو هم خوابوندم کنارم

 .ی که کالفه چنگ میزد به موهاش...دستش به کمرش بود و چرخ میخورد دور خودشزل زدم به آریان

 .آریان:لعنتیا...که خودتونو نشونم میدین؟...تهدیدم میکنید؟...به حسابتون میرسم

 .با غیض سرشو تکون داد:نشونت میدم

 .سریع گوشیش رو از تو جیب کتش در اورد و یه شماره رو گرفت

 .بغضی که تازه نشسته بود تو گلوم منتظر موندم منتظر موند....منم با

چند لحظه بعد تا شخص پشت خط برداشت آریان شروع کرد به حرف زدن...اونم انگلیسی...چون زبان بلد بودم،راحت 

 .فهمیدم چی گفت

 آریان:خدا لعنتت کنه...تو به چه حقی خودتو به زن من نشون دادی؟
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 ...چند لحظه سکوت

 منو تهدید میکنی؟...نمیدونی که کارتون به من گیره؟آریان:خفه شو...تو 

 ....چند لحظه سکوت کرد...و دوباره

آریان:نه بهتره تو گوش کنی...اینکه همکاری من با شما یه اجبار بود درسته...ولی حاال که هستم تا آخرش میمونم...اینقدر 

 .احمق نباشید که فکر کنید زن و بچه ی من براتون یه خطره

 ...ساکت شد تا پشت خطی حرف بزنه...زیاد نگذشت که صداش با عصبانیت بلند شددوباره 

آریان:به من گوش کن کارن...برو به رئیست بگو از اینجا به بعدش اگه میخواد منو داشته باشه باید با من راه بیاد...خونواده 

بذاره کنار چون من زیر قرارمون ی من کنارم میمونن...من همسر و پسرم رو رها نمیکنم...پس بهتره تهدید رو 

 !نمیزنم،خیالش راحت باشه...همین

 .و گوشی رو قطع کرد!...پرتش کرد روی مبل و سرش تو دستهاش گرفت

 .قلبم با شدت خودشو به قفسه سینه ام میکوبید..بدنم از ترس می لرزید..هر لحظه ممکن بود بزنم زیر گریه

 .ی گوشیش دیدم...پس...پس موضوع مربوط میشه به اوناکارن!؟...این کارن همونه که پیامش رو رو

خدایا....خدایا حاال چکار کنیم...اوضاع اونقدر بهم ریخته که خودشون اومدن جلو...آخه چرا!؟...مگه من میخواستم چکار 

 کنم؟

 بالیی سرش بیارن...!؟ یعنی اینقدر از بودنم با آریان ناراضی بودن؟...من یه خطرم؟...نویان یه خطره؟....وای...اگه...اگه

 .صورتم درهم شد...نه خدایا خودت کمکمون کن...من میترسم...واقعا میترسم

آریان آهی کشید و سرش رو اورد باال و نگاهم کرد...خیلی داغون بود...با همه ی وجودم حس میکردم...چون منم مثل 

 .خودش بودم

و تنگ کرده بود...سعی داشتم کنترلش کنم...تا نفهمم چی قراره به تاب نیاوردم و سرم رو انداختم پایین...بغض راه نفسم ر

 .سرم بیاد نباید بشکنم

زیر چشم متوجه حرکت آریان شدم...بلند شد و اومد به طرفم...چند لحظه موند باالی سرم که خم شدم روی زانوهام و به 

 .آرنج هام تکیه دادم

 ..حالتش مثل خودم بودآریان نفسش رو فوت کرد بیرون و بعد نشست کنارم..

 .به دستهاش نگاه کردم که به هم گره داده بودشون...صداش به گوشم رسید

آریان:با همه وجودم دارم سعی میکنم ازت محافظت کنم،از تو و پسرمون...چون به بودن بدون شماها فکرم نمیتونم 

 .بکنم...اما انگار نمیشه...اونا کار خودشون کردن

 .ه...منم قبول میکنم...بهت میگم،بذار بدونی و تصمیم بگیریچند لحظه مکث کرد:باش

نگاهم کرد:بهت حق میدم که برای نجات خودت بخوای بری...تو حق انتخاب داری...و اگه رفتی،نمیذارم دنبالت بیان،قول 

 .میدم

 .محزون گفتم:حرف بزن
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م،حاال هم میگن دیگه نیازی نیست اینجا آریان:یه مدته که بهم میگن برگرد...فهمیدن که تو رو برگردوندم پیش خود

 .بمونی...باید برگردی...کارن هم دست راست جیمزه...همونی که پیامش روخوندی و امروز هم دیدیش

آریان سرش رو انداخت پایین:من باید این بازی رو تموم کنم نیکیتا...من پلیس رو در جریان گذاشتم،از اولش...حاال هم دیگه 

 ...باید فیصله پیدا کنه...تو هم کافیه...این ماجرا

 .آهی کشید:تو هم...هرکاری که فکر میکنی درسته رو...انجام بده...من نمیخوام که...باعث صدمه ات باشم

 .معلوم بود که گفتن این حرفها چقدر براش سخته...شنیدنش هم برای من سخت...اینکه یه بار دیگه بخوام ترد بشم

 .ز من بر نمیومد دیگه...میدونم که نمیتونم دووم بیارمبخدا که تحملش رو نداشتم...ا

 !آریان از جاش بلند شد...خواست از جلوم رد بشه که...مچ دستش رو گرفتم

 لب زدم:میخوای بری؟

 .برگشت طرفم...با غم نگاهم کرد

 .باالخره بغضم شکست و قطره اشکی روی گونه ام جاری شد

 م و بری؟...یعنی چی هر کاری که درسته رو انجام بدم؟...مگه ازم برمیاد؟با صدای لرزونی گفتم:بازم میخوای بذاری

 .آریان کامل چرخید و اومد زانو زد جلوی پام

 .با گریه ادامه دادم:من بدون تو دیگه عقلم قد نمیده آریان،به اندازه کافی کشیدم...بخدا دیگه...دیگه نمیتونم

 .دمصورتم رو با دستهام پوشوندم و به هق هق افتا

 .زیاد نگذشت که تو آغوش گرمش فرو رفتم

آریان:گریه نکن نیکیتا،تو همه ی زندگیم هستی...فکر نکن خوشحالم از اینکه این حرفو بهت زدم...هیچ خوشم نمیاد که بازم 

 .عین احمقا تنهات بذارم...تنها هدف من اینه که تو آسیب نبینی،اونا کم با جونم بازی نکردن...نگام کن نیکیتا

 .هق هقم رو خوردم و سرم رو از روی سینه اش برداشتم

 .به چشمهاش نگاه کردم که دستش رو اورد باال و اشکهامو پاک کرد

آریان:اگه تو بخوای،بدون تو یه قدم هم بر نمیدارم...ولی اینو بدون که اگه با من بیای شرایط آسون نیست...فقط کافیه بگی 

 ی؟آره...نیکیه من...میخوای باهام بیا

زل زدم تو چشمهاش...میدونستم آسون نیست با یه مشت خالفکار دست و پنجه نرم کردن...ولی به بودن کنار آریان می 

 .ارزید

 .من نمیخواستم دیگه ازش دور بشم...حتی شده به قیمت جونم...حاال که همه چیو میدونم،نمیخوام تنهاش بذارم

  !مطمئن گفتم:آره

***  

 .ن خیلی زود دست به کار شدبعد از موافقت من،آریا

 .به کارن خبر داد که داره برمیگرده...اون هم با خونواده اش

 .حتی قرار بود نویان رو هم ببریم...آریان میگفت پیش خودمون جاش امن تره...چون ممکن بود بیان سراغ خونواده هامون
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 .میریم مسافرت...به مقصد لندنیه شب هم همه رو دور هم جمع کردیم و مصلحتی اعالم کردیم که داریم 

 .همه چیز آماده بود و قلب من نا آروم

 .آریان نگران بود اما نشون نمیداد

 "تمام فکرم پیش اون اسم بود......"جیمز

 .به این فکر میکردم که صاحب این اسم چه کارهایی میتونه بکنه

 !ی که پیش رو داشتیم،میترسیدمسعی میکردم به خودم دلداری بدم...اما حقیقت این بود که....از چیز

*** 

لباس خواب سرخابی رنگم به تنم بود و مقابل پنجره سویتی که گرفته بودیم،ایستاده بودم و به منظره لندن نگاه میکردم که با 

 .نور چراغ ها تو شب می درخشید

 .آریان هم نبود شب بود...نویان خواب بود و 12:20امروز بعد از ظهر بود که رسیده بودیم و االن ساعت 

 .یک ساعت بعد از اینکه رسیدیم،با کلی توصیه که درو به روی هیچکس باز نکن و جایی نرو،از پیشم رفت

 .تا االن خبری ازش نبود...نگرانش بودم،ولی حدس میزدم که رفته پیش اونا

 .تو سکوت سنگینی دعا میکردم که سالم برگرده...با مامان هم حرف زده بودم

 .وغینی بهش گفته بودم که خیلی خوش گذشته تا خیالشون راحت باشهبا خنده در

 !..ولی فقط خودم از آشوبی که تو دلم بود خبر داشتم...اینکه ممکن بود با دل خون از این سفر تفریحی برگردم

 !از فکرم کالفه شدم...با شدت سرم رو تکون دادم...خفه شو نیکی...بهتره اصال فکر نکنی

 .ن در به خودم اومدم اما برنگشتم...از تو شیشه قامت آریان رو دیدمبا صدای باز شد

 !سرش پایین بود و چهره اش خسته...کتش رد از تنش در اورد و نگاهش رو داد باال که....من رو دید

 .ناخوداگاه لبخندی بهش زدم...نمیدونم دید یا نه ولی اونم لبخند زد

هاشو کشید روی پهلوهام و روی شکمم قفل کرد...چشم بست و سرش رو فرو به طرفم اومد و از پشت ب*غ*لم کرد...دست

 .کرد بین موهام که گردنم رو کج کردم

 !آریان:چه بوی خوبی...از تن یه حوری

 .و به دنباله ی حرف خودش آروم خندید:قافیه دار شد

 ...منم خندیدم:دیوونه

 چند لحظه که گذشت با صدای آرومی گفتم:پیش اونا بودی نه؟

 .حرکت سرش متوقف شد...ل*ب*هاشو بهم فشرد و بعد خفه گفت:اوهوم

 گفتم:چطور گذشت؟

 ...هیچی نگفت

 .خودم جواب خودم رو دادم:فکر کنم بد بوده

 .آریان:مهم نیست...تو خودتو درگیر نکن...حلش میکنم
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 .چرخیدم طرفش...دستهامو انداختم دور گردنش

 .گیر میکنهگفتم:هرچی که تورو درگیر کنه منو هم در

 آریان زل زد به یقه ام و زمزمه کرد:نیکیتا؟

 لب زدم:جانم؟

 .آریان:ما...به یه مهمونی دعوت شدیم

 تعجب کردم:چی؟...مهمونی!؟

 .آریان:از طرف اوناست...میخوان توش معامالت انجام بدن و از قبیل این حرفا...گفتن تو رو هم بیارم

 !اشتن سرت باهام بحث میکردن...عوضیاپوزخندی زد:جالبه که تا نیم ساعت پیش د

 ...نوچی گفتم و نوازشش کردم:باشه حاال خودتو ناراحت نکن...اما

 نگران گفتم:این مهمونی ٍکی هست؟...چرا میخوان من رو ببینن؟

ی ر اتفاقآریان:برای فردا شبه...نمیدونم...نمیدونم قصدش چیه اما از االن بگم نیکیتا...از من یک اینچ هم دور نمیشی...ه

 .ممکنه بیوفته و من اینو نمیخوام...باید خیلی مراقبت باشم

 .لبخندی به کالفگیش زدم:باشه عزیزدلم...مطمئن باش من اینقدر ترسو ام که مثل چسب دو قلو بهت میچسبم

 .آریان لبخند نیم بندی زد:ترس؟...اون رو که من هم دارم

 چشمهامو درشت کردم:چرا عشقم؟

 .اشت روی شونه ام:خیلی خسته ام...حس میکنم دیگه رمقی ندارم...خوبه که هستی...واقعا بهت نیاز دارمآریان سرش رو گذ

 .سرش رو داد باال:نیاز دارم که آرومم کنی

 .چشمهام از برق شیطنت درخشید و لبخند پررنگی نشست روی لبم

 .تو ب*غ*لش وول خوردم:در خدمتم سرورم

 .آهی کشید و کمرم رو محکم گرفت و زیر گلوش رو ب*و*سیدم...آریان

 انگشتهامو فرو بردم بین موهاش و سرش رو هول دادم طرف خودم...نشستیم روی تخت

 با صدای آرومی گفتم:تو َمرد منی؟

 !چشمای خمار و عاشقش فریاد میزد:آره

 .با ناز دستمو کشیدم روی سینه اش روی قلبش گذاشتم

 زمزمه کردم:این مال منه؟

تحمل نکرد.خیمه زد روم و لب زد:هردوش برای ابدیت آره...تا جون داره،می تپه برای تو....تا چرخ دنیا آریان دیگه 

 .میچرخه،هستم آقای تو

 .لبخند لذت بخشی زدم:پس دیگه خیالی نیست

 ...یقه اش رو گرفتم و کشیدمش سمت خودم

 "!..بودن با تو ، با همه نگرانیاش....خوده عشقه ، خود عشق"
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***  

 .گوشتی رنگم رو به ل*بهام مالیدم و خودم رو دادم عقب رژ

 .نگاهه کلی به خودم انداختم...با این لباس طوسی مشکی رنگم که مدل رمی بود،عالی شده بودم

 .موهامم پشت سرم بسته بودم و یه آرایش تقریبا تیره هم روی صورتم نشونده بودم

 .ودم!...قلبم دیوانه وار تو سینه ام میکوبیدظاهرم از بیرون خوب بود ولی از درون یه زلزله ب

امشب شب مهمونی بود که آریان ازش گفته بود...و من هنوز نرفته ترس وجودم رو گرفته بود...خدا کنه همه چیز به خوبی 

 .و خوشی تموم بشه

 .آریان:به به...خانوم خوشگل ما رو باش

 .ونی زدم و به طرفش رفتمسریع برگشتم طرفش...داشت کتش رو می پوشید...لبخند لرز

 .همونطور که کمکش میکردم گفتم:تو هم عالی شدی

 .بی حرف نگاهم کرد...نگاهم رو ازش دزدیدم و کراواتش رو برداشتم

 .انداختمش دور گردنش و مشغول بستنش شدم

 آریان:حالت خوبه؟

 .آروم گفتم:آره

 آریان:پس چرا صدات میلرزه؟

 .خنده الکی کردم:نه،اینطور نیست

 ...آریان:میترسی نه؟...حق داری،اگه میخوای میتونی نیای...باور کن مهم نیس

 .نذاشتم ادامه بده:آریان!...آره درسته میترسم...ولی میام...تا آخرش باهاتم،هرچی که بشه

 .آریان تند گونه ام رو ب*و*سید:فدای تو بشم من

ود گفت:نگران نباش،تمام مدت خودم پیشتم...قول گردنبندم رو از روی میز برداشت و همونطور که مشغول بستنش ب

 میدم...قبوله؟

 ...گردنبند صاف کردم:آره ولی

 آریان:جونم؟

 ...گفتم:از بابت نویان مطمئنی؟...اگه باهامون بیاد

 یآریان:نویان اونجا جاش نیست خانومم...اینجا براش بهتره...خیالت راحت به یه پرستار مطمئن گفتم بیاد...بهش گفتم برا

 چند ساعت بمونه...حتی درو هم میبندم...خوبه؟

 .به ناچار سرم رو تکون دادم:خوبه...خوبه

 .نظر آریان این بود که نویان رو با خودمون نبریم...باهاش موافق بودم...چون معلوم نبود فضای اونجا چطوریه

ی با این حال...بازم خیالم راحت نبود...دست من که نمیتونم طفلم رو ببرم وسط یه مشت قاچاقچی!...هزار و یک اتفاقه....ول

 .خودمم نیست
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 .آریان ساعتش رو دور مچش بست و گفت:بریم عزیزم

 .سری تکون دادم...پالتوم رو پوشیدم و کیفم رو برداشتم و از سوییت زدیم بیرون

 .دم در به یه دختر مو طالیی جوان بر خوردیم

 .ش الرا بودآریان معرفیش کرد...همون پرستاره بود...اسم

 .آریان:خوب مراقبش باشید لطفا،سعی میکنیم زود برگردیم...ولی برای اطمینان مجبورم در خروجی رو قفل کنم

 .الرا:بله آقا...مشکلی نیست

 .چرخید طرف من و لبخند گرمی بهم زد:نگران نباشید خانوم..همه ی حواسم رو جمع میکنم

 .کر کردمبا لبخند کمرنگی سرمو براش تکون کردم و تش

 .بعد از چند تا توصیه و بستن در،سوار ماشین شدیم و راه افتادیم...مسیر طوالنی بود

 گفتم:آریان...اون موقع هم که رفتی،اومدی اینجا؟

 .آریان:نه اول آمریکا...راستش چند جا رفتیم...االن هم خبر دادن که تو لندن اقامت دارن

 در جریانه؟گفتم:که اینطور...ببینم تو گفتی پلیس هم 

آریان:بله،به سختی مطلعشون کردم...اونا خیلی حواسشون بهم بود...وقتی به پلیسا گفتم،باورشون نشد...چون تا حاال اسم این 

 .باند هم به گوششون نخورده بود

 گفتم:اسم باندشون چیه؟

 .آریان:قلب سیاه

 .سیاه داشت که این کار هارو کردچند لحظه ساکت شدم و بعد...تاثر گفتم:درسته،واقعا هم باید یه قلب 

 .آریان دستم رو گرفت:نیکیتا عزیزم...امشب بین افراد پلیس هم هست اما تو با کسی هم کالم نشو...عادی باش

 گفتم:باشه...ولی آخه پلیسا خودشونو بهت نشون میدن؟

 .آریان:خب من میشناسمشون

 .دیاآهانی گفتم....و بعد یهو زدم بهش و گفتم:توهم حرفه ای ش

 .آریان لبخندی زد:مجبورم حرفه ای باشم

 .گفتم:یه سواله دیگه

 آریان:بفرمایید؟

 ...متفکر گفتم:تو که میگی اونا خیلی تورو می پان...چطور نمیفهمن که من همه چیو فهمیدم!؟...یعنی منظورم اینه که

 !آریان:منظورتو فهمیدم...همین االن که پیشتم یه ردیاب بهم وصله

 د شد:واقعا!؟چشمهام گشا

آریان:بله...البته فقط ردیاب،شنود نیست چون با تماس تلفنی در ارتباطیم و این یه میان بر برای پلیسا شده...و خب از 

 !اونجایی که با تهدید بهم اعتماد کردن میدونن که به تو یا کس دیگه ای حرفی نمیزنم...ولی من زدم

 ...به سرت و بخوای بری اونا رو لو بدی که منمیهو شوخ شد:حاال بحث این جداست که تو بزنه 
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 .ادامه نداد و به جاش خندید

 .منم خندیدم:دیوونه شدی؟...مگه احمقم که تو رو با دستهای خودم هول بدم تو چاه...اونم چاهی که بقیه برات کندن

 .آریان دستشو گذاشت روی گونه ام

 .شده بخاطر منگفتم:من بهت ایمان دارم،تو میتونی تمومش کنی...حتی 

 .مکث کردم:حاال هم جلوتو نگاه کن تا قبل از حل این ماجرا نمیریم

آریان غش غش زد زیر خنده و همونطور که نگاهش روی من و رو به روش در حال چرخش بود گفت:مگه این چشمای تو 

 و لحن قشنگت میذاره؟

 .منم ریز خندیدم و سرمو تکیه دادم به شیشه

 !راه بودیم تا که آریان....مقابل یه ویالی خیلی خیلی بزرگ ترمز کرد نزدیک به دو ساعت توی

 !نگاه ماتم روی نمای ویال خشک شده بود...اینا برای خودشون غولی بودن

 .با پیاده شدن آریان به خودم اومدم...منم از ماشین در اومدم و کنارش ایستادم

 .ط بزرگ ویال که شدیم،صدای موزیک الیت به گوشم خوردآریان دستمو تو دستش گرفت و به راه افتاد...وارد حیا

  .آب دهنم رو قورت دادم و با آریان همراه شدم....دم در ورودی سالن پالتوهامون رو دادیم به یه خدمتکار و وارد سالن شدیم

 .برای یک لحظه برق سالن چشمم رو زد!...دهنم از این همه تجمل باز موند

.و مهمون ها!...به بدترین نحوه ی ممکن لباس پوشیده بودن و دست تو دست یا می ر*ق*صیدن همه چیز طالیی رنگ بود!..

 !یا مشغول بگو بخند بودن

 با بهت زمزمه کردم:اینجا چه خبره آریان!؟

 .آریان ریز گوشم گفت:اینا مثل همیشه اشون هستن...من و تو عادت نداریم

بود...چندین بار مهمونی هایی که به مناسبت کارهای تجاریش ترتیب و دنبال خودش کشیدم...خب آریان خودش هم مرفه 

 ...میداد رو دیده بودم اما

 .اینا دیگه شورش کرده بودن!....پوف بسه نیکیتا...فرهنگ اروپایی و طرز فکر که میگن همینه...تیپ و قیافه ها رو نمیبینی

 به این همه دختر پسر جوون...یعنی اینا هم خالفکارن!؟کنار آریان پشت یه میز ایستادم...به اطرافم نگاه میکردم...

 .از فکرم خنده ام گرفت...این همه زوج جوون...حتما خونواده های اون خالفکاران!...مثل آریان که منو اورده

 !ولی جدا...کار آریان هم مثل اوناس!؟...نه بابا

 !با یک نگاه فهمیدم که کارنٍ با اومدن یه مرد به طرفمون از فکر بیرون اومدم...نزدیک که شد 

 .کارن:خوش اومدی احدی...فکر میکردم راضی کردنت بیشتر طول بکشه

 آریان:راضی کردنم یا تهدید کردنم!؟

 .کارن لبخند خبیثی زد و به من نگاه کرد:نمیدونم ولی هرکدومش رو هگ که بگی...جواب داده

 !میساَبرویی باال انداخت:از دیدن دوباره اتون خوشحال شدم 

اخمی نشست روی پیشونیم...نه تنها جوابش رو ندادم،بلکه نگاه سختی بهش انداختم و بعد...روم رو کردم اونور...صداش به 
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 .گوشم خورد

 .کارن:چموش!...باشه

 !آریان از الی دندونهای کلید شده اش گفت:برو کارن...فقط برو

 .ر شدکارن خنده مسخره ای کرد و بدون اینکه چیزی بگه ازمون دو

سرم رو چرخوندم طرف آریان...نگاهش به میز و فکش قفل بود...میدونستم چقدر از اینکه من حرفی بخورم بهش فشار 

 .میاد

 .با درموندگی دستمو گذاشتم روی دست مشت شده اش...ولی هیچی نگفتم...خودش میفهمید منظورمو

 ...*ق*ص و آدمها کهیکم که گذشت،همه چی عادی شد...دوباره زل زده بودم به پیست ر

 .آریان:دلم میخواست باهات بر*ق*صم اما...نمیخوام جلب توجه کنیم...یا نگاه کسی بیوفته روی تو

 !با لبخند گرمی نگاهش کردم...فاصله امون یک سانت بود

 .زمزمه کردم:اشکالی نداره...منم دوست ندارم تو همچین جمع هایی بر*ق*صم

 .رم که بی تامل چونه اش رو ریز ب*و*سیدمآریان دستشو گذاشت روی گودی کم

 .تا سرمو بردم عقب،با دیدن سامانتا که داشت خرمان خرمان به طرفمون می اومد حس کردم بادم رو زدن

اَه گندت بزنن...این از کجا پیداش شد؟...کی اومده لندن؟...لباسش رو نگاه...البته نمیشد بهش گفت لباس...بگم ب*ر*ه*نه اس 

 .بهتره

لباس پولکی صورتی پررنگ که از پایین تا باالی رون و از باال دکلته ی باز بود،پوشیده بود...موهاشم فر کرده بود و با یه 

  .یه گیره باالی سرش نگه داشته بود

 .با نشستن دستش روی شونه آریان حس کردم برق بهم وصل کردن!...قلبم ایستاد و آتیش گرفتم

 .که میبینمت...دلم برات تنگ شده بود سامانتا:سالم آریان...خوشحالم

 ...و با شیطنت به من نگاه کرد

 .یهو گفت:آه!..همسرت رو هم اوردی

 .آریان تو یه حرکت شونه ی راستش رو داد پایین که دست سامانتا ول شد

 بی حوصله گفت:آره داری میبینی...و فکر کنم بتونی بفهمی معنیش چیه!؟

 .باال و قوسی به کمرش داد:آممم آره سامانتا با عشوه اَبروهاشو داد

 !دستشو کشید به کراوات آریان و یواش گفت:و این منو نا امید کرد

دیگه داشت از گوشهام دود میزد بیرون!...این به چه جراتی برای شوهر من عشوه میاد!؟...آریان بود که میگفت این دختره 

 اصال تو فاز این حرفها نیست!؟

 ...لی شاید من بتونم کهسامانتا دهن باز کرد:و

 پریدم وسط حرفش:هی سامانتا...تو میدونی که ما خوب باهم آشنا نشدیم!؟

 !سامانتا با اَبروی باال رفته نگاهم کرد که لبخند مغروری زدم:خب افتخار بده و...با من بیا
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 .تردید داشت...ولی باید بیاد!...آریان هم با تعجب نگاهم میکرد...توجه ای نکردم

 ستم به یه سمتی اشاره زدم:اینطور منو هم به طرف سرویس بهداشتی راهنمایی میکنی...نظرت چیه؟با د

 .سامانتا ل*بهاشو داد جلو...هنوزم شک داشت...ولی من کشش ندادم و با خنده الکی دستش رو گرفتم

 .گفتم:زود باش دختر...بیا

 .مچ دختره رو گرفته بود و به طرف سرویس میرفتم راه افتادم و به صدا کردن های آریان هم توجه نکردم...محکم

 .مگه کور بودم که نتونم پیداش کنم!...هان!؟...در حد مرگ عصبی بودم

 .بی اهمیت به جیغ جیغ هاش هولش دادم تو سرویس و درو کوبیدم بهم

 !؟اری چیکار میکنیسامانتا تلو تلو خورد و چسبید به سکوی رو شویی...تا خودش رو کنترل کرد با صدای تیز گفت:د

 دستهامو به کمرم زدم و نفسمو دادم بیرون...چشمهامو ریز کردم:من به تو چی بگم؟...بهت یاد ندادن که حد خودتو بدونی؟

 .سامانتا با تعجب نگاهم کرد،رفتم جلو...با همه ی مقاومتش چونه اش رو گرفتم و جلوی آینه نگهش داشتم

نمیتونی با این ریخت و قیافه و همچین لباسی یه معشوقه ی واقعی باشی یا قلب کسی  گفتم:هی دختر،به خودت نگاه کن...تو

 !رو مال خودت کنی

 ...سامانتا:چی!؟

نذاشتم چیزی بگه...موهاشو گرفتم و سریع شیر آب و باز کردم و دستمو زیرش گرفتم...مشت پر آبم رو پاشیدم تو صورتش 

 !که جیغش در اومد

و بعد محکم دستمو کشیدم روی صورتش...اینقدر تکرار کردم که آرایشش پخش شد توی چند بار این کارو کردم 

 .صورتش!...خودشم اینقدر وول میخورد که موهاشم بهم ریخت

 .کارم که با صورتش تموم شد،هولش دادم عقب...خورد به دیوار و عصبی دست و پا زد و جیغ کشید

 سامانتا:تو دیوونه ای!؟

ینطور...من مثل تو و امثالت نیستم که اگه َمردشون رو هم ببینن که با کسی خوابیده عین خیالشون نفس عمیقی گرفتم:و هم

 .نباشه

 !انگشت اشاره ام رو دادم باال و به طرفش خیز برداشتم که ترسید و رفت عقب

ا ناز دیگه ای عشوه بیای یبا لحن خشنی گفتم:اگه یک بار دیگه...فقط یک بار دیگه ببینم...برای شوهر من یا هر مرد متاهل 

 !کنی،به جای آرایشت،خودتو از صفحه ی دنیا پاک میکنم

 !خودمو دادم عقب و لباسم رو مرتب کردم و ریکلس گفتم:امیدوارم خوب متوجه شده باشی

 !به طرف در رفتم و سامانتای خشک شده از تعجب رو با اون قیافه ی زار تنها گذاشتم

 !ز خود بیخود نشهحقش بود...تا دفعه ی دیگه ا

 وارد سالن شدم و به میزی که پشتش ایستاده بودیم نگاه کردم،ولی آریان رو ندیدم!.....واه...پس کجاست!؟

با چشم دنبالش گشتم که در آخر...سمت چپ ته سالن دیدمش...کنار یه مرد ایستاده بود...دستشو تکیه داده بود به پشتیه 

 .چشمهای آبی روش نشسته بودصندلی که یه مرد الغر مو طالیی با 
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 اخم کمرنگی پیشونیم رو زینت داد...چرا اونجا ایستاده؟...اون مرده کیه؟...نکنه میزباٍن؟

  .سه تا صندلی ته سالن بود که یکی اون َمرد اشغالش کرده بود و دو تای دیگه رو یه مرد و یه دختر جوون

 .م شد...لبخندی زد که متعجب شدمزل زده بودم بهشون که یهو اون مرد مو طالیی متوجه ا

 .به آریان اشاره داد...آریان خم شد طرفش که یه چیزی در گوشش گفت...دیدم که چهره آریان درهم شد

 "نگاهش رو داد باال و منو دید...هاج و واج سر جام خشک شده بودم که آریان به زور راست ایستاد و با سر گفت"بیا

 .فهمیدم راهی ندارم...آب دهنم رو با استرس قورت دادم و راه افتادم به طرفشونچشمهام گشاد شد ولی با تاکیدش 

 .مقابلشون که ایستادم مرد مو بور دست زد و گفت:وااوو...خب خب خب...معرفی کن

 .با ترس با آریان نگاه کردم...فکش قفل بود

 .آریان:همسرم نیکی...و جیمز کارتلند

...این...این جیمزه!؟....وای خدا...من االن مقابل کسی ایستادم که از دیدنش هراس به وضوح حس کردم که قلبم فرو ریخت!

 .داشتم...کسی که باعث از هم پاشیده شدن زندگیم بود

 !کارتلند نیشخندی زد و دستشو به طرفم دراز کرد:خوبه که میبینمت لیدی

کت من باعت یه عکس العمل اونه...دلم میخواست ل*بهامو بهم فشردم...چیکار کنم خدا!؟...دستش به طرفم درازه...هر حر

 .همین لحظه غیب بشم

 !چاره ای نداشتم...با دلهره دستمو گذاشتم تو دستش که فشاری بهش داد...دستش داغ بود...حالم منقلب شد

 .زیاد طول نکشید که آریان دستشو گذاشت روی ساعدم و دستمو داد پایین

 .آریان:خیلی خب،خوبه

 .گشادی زد و خودشو سر داد روی صندلی و پا انداخت روی پا...آریان کشیدم عقب و کمرم رو گرفت کارتلند لبخند

 آریان:کجا بودی؟

 .آروم گفتم:داشتم یه نفرو تنبیه میکردم

 نگاهم کرد:چی؟

 سرمو کج کرد:که گفتی اون دختره تو فکره این چیزا نیست ها!؟

 ....حاال تو اینجا چه کار میکنی؟..این یاروآریان اخمی از روی سوال کرد که گفتم:بیخیال..

 .آریان کمرم رو فشرد:کاش همونجا میموندی...اوضاع به دلم نیست

 گفتم:چی شده مگه؟

 .آریان کالفه زمزمه کرد:نمیدونم...فعال هیچی

 .نگاهش رو دوخت به رو به روش....منم چیزی نگفتم

 .چند دقیقه که گذشت صدای کارتلند توجه ام رو جلب کرد

 کارتلند:آریان؟

 آریان:چی شده؟
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 .کارتلند:این آقا مایلو هستن و ایشون هم دخترشون مگان...شریک جدید ما

 .داشت به اون مرد و دختر اشاره میکرد

 .آریان بی تفاوت به اون آقا دست داد:خوشبختم

 .مگان با لبخند ملوسی زل زده بود به آریان

 .هواشون رو داشته باشی...مگان رو همراهی کنکارتلند پر معنا گفت:میخوام امشب حسابی 

 ...آریان:من

 .کارتلند:زود باش

 .آریان نگاهی به من انداخت و بعد با کالفگی مگان رو به اون طرف سالن برد

 !ناخونهام تکه تکه شده بودن!...میدونستم زیر رژ گونه ام یه آتش فشان خوابیده

 .به شونه ی دختر یه قاچاقچی تماشا کنمرسیدم به اینجایی که بشینم و شوهرمو شونه 

 ...نگاهم حتی یک سانت هم از روشون تکون نمیخورد

آریان هم همونطور که سالن رو دور میزد و مگان رو به بقیه معرفی میکرد،هرچند لحظه یک بار برمیگشت و به من نگاه 

 .میکرد

 .اد....آه پر سوزی کشیدمهه جالبه...اون یکی رو دک میکنم،یکی دیگه از یه جای دیگه در می

 کارتلند:مینوشی؟

 نگاهش کردم...یه لیوان با محتویات قرمز به طرفم گرفته بود...اَه منه احمق چرا هنوز کنار این ایستادم!؟

 .به زور گفتم:نه ممنون

 .کارتلند:عصبی به نظر میای

 .کالفه گفتم:خیر اینطور نیست

 !خواستم برم که گفت:سر جات بایست

 .یظی نگاهش کردم که پوزخندی زدبا اخم غل

 .کارتلند:امشب هرجا رفتی برگرد اینجا،اینطور برای خودت هم بهتره

 !و لیوانش رو داد باال...داشتم سکته میکردم!..به من دستور داد!؟..روانی

 .با صدای جیغ خفیفی که به گوشم خورد نگاهم رو ازش گرفتم و به رو به روم دوختم

 .ه شده ای خودشو انداخته بود تو ب*غ*ل آریان به لباس نگاه میکردمگان با قیافه ی مچال

 .یه خدمتکار هم با یه سینی نوشیدنی کنارشون ایستاده بود و داشت عذر خواهی میکرد

نگاهم خشک شده بود روی دستهای آریان که روی کمر مگان بود و...حس میکردم روح از تنم جدا شده!...تا کجاشو تحمل 

 دارم خدا!؟

 گان:چیکار کردی دست و پا چلفتی؟...حاال من با این لباس کثیف چیکار کنم؟م

 ...خدمتکار:من...من خیلی متاسفم خانوم...ندیدمتون و
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 .آریان:خیلی خب،چیزی نشده که...میتونی بری به کارت برسی

 .مگان:اوه آقای احدی...حال منو نمیبینی...لطفا

 ...اکش میکنی وآریان:لطفا شما کوتاه بیا خانم...میری پ

 .همزمان سرش رو چرخوند که منه لرزون رو دید و حرفش تو دهنش ماسید

 .دیگه نتونستم اون فضا رو تحمل کنم...نگاه بغض آلودم رو ازش گرفتم و دویدم طرف سرویس بهداشتی

 .داخل شدم و درو کوبیدم...دستهامو زدم به سکوی رو شویی و خیره شدم به صورت سرخم

یکی دیگه رو گرفت!...یعنی قبال هم این کارو کرده!؟...از این چیزا بازم پیش اومده!؟...این خارج از دایره ی دستهاش کمر 

 !درک من بود

 .ناخوداگاه قطره اشکی روی گونه ام سر خورد و همین لحظه در سرویس باز شد

 .نیدم....اشکم رو پاک کردمبا دیدن آریان سریع چرخیدم سمت راست و پشت کردم بهش...صدای بسته شدن در رو ش

 ...آریان:نیکیتا...عزیزم

 تند برگشتم طرفش و با خشم گفتم:چیه؟...چرا اومدی اینجا؟...نکنه خانوم رو اوردی که لباسشون رو پاک کنن؟

 .آریان اومد جلو:اون دختر هیچ ربطی به من نداره...خودتو بخاطرش ناراحت نکن

 معنی...تو همیشه سوپر قهرمان میشی؟...من برای دیدن این چیزا باید اینجا باشم!؟زدم زیر دستهاش و رفتم عقب:حرفای بی 

آریان:دقیقا بخاطر همین چیزا نخواستم بیای...جیمز منو مجبور میکنه طرفش رو همراهی کنم یا بهتر بگم...براش زبون 

 .باید از من باشهبریزم و تبلیغش کنم تا معمالتش جوش بخوره...جدای اینکه نصف پول و سرمایه هم 

 .با نفس نفس نگاهش کردم که دستهاشو به طرفم دراز کرد:باور کن پیش من هیچکس جایی نداره،به غیر از تو....باور کن

 .با غم نگاهش کردم...چشمهام خیس بود...آخرم طاقت نیوردم و با یه آه سرمو دادم پایین

 ...سرم نشست روی سینه اش ولی دستهام دو طرفم آویزون بودآریان هم معطل نکرد و با یه قدم منو تو آغوشش پوشوند.

آریان:عزیزدلم...زندگیم...نفسم...عمرمن...منو ببخش که اذیت میشی،باور کن برای منم آسون نیست...اینکه کنار کسی به 

 .غیر از تو بایستم...متاسفم...فقط یکم درکم کن،زود تموم میشه

یخواستم آروم بشم...ب*و*سه اش رو روی موهام حس کردم و بعد از خودش جدام هیچی نگفتم،فقط خودمو بهش فشردم...م

 .کرد

 .آریان:گوش کن نیکیتا...یکم دیگه پلیسا میریزن تو ویال ولی تو...وقتی بهت عالمت دادم از ویال بزن بیرون

 قلبم از ترس ایستاد...با چشمهای گشاد نگاهش کردم:چ...چی!؟...کجا؟...چطور!؟

 .ه که بهت گفتم،فقط خیلی مواظب باشآریان:همین

 با لکنت گفتم:و..ولی تو...پس تو چی!؟

 .آریان:من هستم...تا این بازی به آخر برسه

 .ترسیده گفتم:نه...نه نه...من بدون تو جایی نمیرم..نه اصال نمیرم

 ...تند تند سرمو تکون میدادم و تکرار میکردم که نمیرم...میترسیدم از اینکه تنها برم و
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آریان خیلی زود با دستهاش صورتمو قاب گرفت و گفت:ششش...ششش آروم خانومی،چیزی نمیشه...فقط میخوام کارتلند رو 

 تحویل بدم...زود میام پیشت...باشه؟

 ...بی صدا باریدم:من نمیخوام...نمیخوام بدون تو برم...اگه...اگه

ی تاب شد...چون یهو ل*بهاشو چسبوند به پیشونیم و محکم نتونستم ادامه بدم و گریه ام شدت گرفت...انگار آریان هم ب

 .ب*و*سیدم...بعد هم چشمهام

 .ب*و*سه های گرمش روح بخش بود

 .آریان:قول میدم که برگردم پیشت...گریه نکن،عذابم نده...خودم داغونم

 .بینیم رو باال کشیدم و سرمو تکون دادم...آره درست میگه...من نباید بیشتر دل نگرانش کنم

 .آریان:یادت نره،وقتی بهت گفتم از ویال خارج شو

 ...سرمو تکون دادم...خواست بره که

 صداش زدم:آریان؟

 برگشت:جان؟

 ...با یه حرکت رفتم روی پنجه ی پاهام

 .خودمو دادم عقب:حاال برو

 .آریان وا رفته نگاهم کرد...فقط دیدم که ل*بهاش تکون خفیفی خورد

 .:برو دیگهدستهامو کشیدم روی سینه اش

 .چند ثانیه که گذشت به خودش اومد...ل*بهاشو خیس کرد و با گنگی سرش رو تکون داد

  .لحظه بعد صدای در به گوشم خورد

 .آهی از سینه ام بیرون اومد...آبی به صورتم زدم تا از آتیش درونم کم بشه

 .ش کردمبه سالن برگشتم...با نگاهم دنبال آریان گشتم که دوباره کنار مگان پیدا

 !به کارتلند نگاه کردم که در کمال تعجب دیدم زل زده بهم...قلبم ریخت

 .تا نگاهم رو روی خودش دید،لبخندی زد و اشاره زد برم پیشش

 .پووووف...مگه غیر از اینم راهی دارم!؟...به طرفش رفتم و کنارش ایستادم

 .ون تنگ میشهکارتلند:کجا رفتی؟...هردو باهم غیبتون میزنه...چقدر زود دلت

 اخمی پررنگی نشست روی پیشونیم...منظورش چیه!؟

 !کارتلند:مرد باهوشیه

 !تند نگاهش کردم...لبخند بدجنسانه ای روی لبش بود

 .کارتلند:راضی کردنش سخت بود،ولی شد

 .فهمیدم منظورش به آریاٍن...هیچی نگفتم

لدار،موفق...همه اینا باعث میشه شریکای من به طرفش کارتلند:میدونی...خیلی خوب کارشو انجام میده...خوش قیافه،پو
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 .کشیده بشن

 .نگاهم کرد:و این کار منو راحت میکنه

 .خندید:هاه...نگاش کن

 ..سرمو چرخوندم طرف آریان که ادامه داد

 .کارتلند:ببین چطور قلب دیگران رو تسخیر میکنه

 .تند میزدبا نگاهه خیره ام زل زده بودم به آریاٍن خندون...قلبم تند 

 !کارتلند:خیلی حرفه ای...جایی برای فکر کردن نمیذاره...اون دخترا رو رام میکنه...و دخترا پدراشون رو

 .نگاهم خشک شده بود روی مگان که یهو با شیطنت آریان رو کشید وسط پیست ر*ق*ص

 .فه ام میکنندستهای آریان روی کمر مگان بود ولی کن حس میکردم دور گردن من حلقه شدن و دارن خ

 ...کارتلند:البته این کار زیاد زمان نمی برد فقط...گاهی اوقات...مجبور میشد باهاشون بره بیرون یا اینکه یه شب رو هم

 نفس تو سینه ام حبس شد!...چی دارم میشنوم!؟...واقعیت داره!؟

 با غیض به کارتلند نگاه کردم:منظورت چیه!؟

 .ضح گفتم!...اون کارش اینه،مثل پدرش!...من رو ساپورت کنه...برام مشتری جور کنهاَبرویی باال انداخت:فکر میکنم وا

 .به رو به روم نگاه کردم...مگان دستهاشو سر داد روی سینه ی آریان و روی شونه ها قرار داد

غیر ممکن  حس کردم جون از تنم بیرون کشیده شده...هر لحظه ممکن بود از هوش برم....باورش سخت بود...نه!...اصال

 بود

 !با نفس نفس زیر لب گفتم:دروغ گو

 !کارتلند:ولی...برام جالبه که چطور مردی مثل اون آزادیشو با ازدواج از خودش گرفته

 .صداش آروم شد:اما انگار حق داشته...تو...تو خیلی حیفی!...به من نگاه کن

 .لرزون سرمو چرخوندم طرفش و به چشمهای هیله گرش نگاه کردم

 .کارتلند:این زندگیه آریانه!...کاره آریانه...شاید االن کنار تو باشه اما حتما این راهو انتخاب میکنه

خودشو داد جلو:چرا زندگیتو تباه میکنی!؟...تو میتونی یه زندگی جدید داشته باشی و خب....میتونی روی من حساب کن 

 !دختر خوشگل

 .ش چیه!...آشغال!...تپش های قلبم داشت دیوونه ام میکردیهو قیافه ام در هم شد....حاال فهمیدم حرف

 .آخر من باید چیو باور کنم؟...همه ی حس هام قاتی شده بود...دلم میخواست فرار کنم...فقط برم

 .کارتلند:به حرفام فکر کن

 .لَم داد به صندلیش....به زور خودم رو کشوندم عقب و به ستون تکیه دادم

 نفسم باال نمیاد،کمکم کن...ممکن بود آریان اونی باشه که اون گفت؟...نکنه آریان بهم دروغ گفته؟خدایا دارم خفه میشم...

 نه خدا نه....من اونو باور کردم...آخه چرا؟...چرا...چرا...اصال چرا اینجا ایستادم!؟

 .من...من باید برم...آره بهتره بگم...دیگه نمیتونم اینجا باشم



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 227 

که کنارم بود)کارتلند(نگاه کردم...حواسش بهم نبود...خوبه!....آب دهنمو قورت دادم و آروم زیر چشمی به موجود کثیفی 

 .عقب عقب رفتم

 .وقتی از دیدش خارج شدم،پشتمو کردم و با قدم های تند ازشون دور شدم

 .داشتم به طرف در خروجی میرفتم که یهو محکم خوردم به یکی

 .َمرد:مواظب باشید خانوم

 ...و تکون دادم و ناخوداگاه برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردمگیج و گنگ سرم

 .آریان داشت با تعجب نگاهم میکرد...هه،دستهاش کمر مگان رو ول کرده بود

 .با بغض روم رو ازش گرفتم و با دو از سالن زدم بیرون

 .خودمو از ویال پرت کردم بیرون و سوار ماشین شدم....روشن کردم و راه افتادم

 ...بودم و تنهاییم...و بغضی که به یک باره شکست حاال من

 .بلند بلند زدم زیر گریه...شکایت داشتم...از زندگی...از خودم...آریان...اون مردک عوضی

 .آخه چرا؟...چرا دور منو فقط دروغ گرفته؟...تحمل خ*ی*ا*ن*ت رو نداشتم...نه...نه باور نمیکنم،دروغه

*** 

 .از کردم و وارد شدمبا چشمهای سرخ در سوییت رو ب

 .الرا با دیدنم سریع بلند شد:سالم خانوم خوش اومدین

 .درو بستم و بی رمق سرمو تکون دادم

الرا نویان رو تو ب*غ*لش تکون داد:پسر خوشگلتون شیرش رو خورده،کلی هم باهم بازی کردیم و خوش گذروندیم...ولی 

 .اصال خسته نشده و میبینید که چقدر سرحاله

 فتم که الرا با تردید گفت:خانوم...حالتون خوبه؟هیچی نگ

 .بی حوصله گفتم:آره آره...از کمکت ممنونم الرا،دیگه میتونی بری

 .الرا:آه...با...باشه

 .نویان رو گذاشت روی تخت و گفت:پس شبتون بخیر

 .دوباره براش سرمو تکون دادم که پالتوش رو برداشت و رفت

 .ون دادم تا موهام از هم باز بشن....نشستم روی تختکش موهام رو در اوردم...سرمو تک

 .زل زد به دستهام....سکوت بود...یه سکوت سنگین،که باعث میشد ذهنم بره به یک ساعت پیش

 .به نویان نگاه کردم...انگشتهاش تو دهنش بود...لبخند تلخی زدم...خم شدم طرفش و گرفتمش تو ب*غ*لم

 .نطور موندم...قبل از اینکه بب*و*سمش،قطره اشک داغی چکید روی گونه امل*بهامو چسبوندم به گونه اش و همو

ب*و*سیدمش و نفسم رو با حرارت دادم بیرون...به خودم فشردمش و زمزمه کردم:من چکار کنم نویان؟..ها؟...تو 

 بگو...چیو باور کنم؟

 ...11:45به ساعت نگاه کردم...
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 .یه چیز سفت و بزرگ تو گلوم متولد شدچرا نمیاد؟...سرش شلوغه حتما ها؟...دوباره 

 .حرفهای کارتلند یک لحظه راحتم نمیذاشتن...نمیخواستم باور کنم...اما ناراحتیم هم حد و مرزی نداشت

 ...حس میکردم قلبم خراش خورده

 .نمیدونم چند ساعت همونطور که نویان تو ب*غ*لم بود اشک ریختم ولی دیگه چشمهام باز نمیشد

 .شده بود...بلند شدم و بردمش تو اتاقی برای اون بود...یکم براش الالیی خوندم که زود خوابید نویان هم کسل

 .محو صورت معصومش شدم که ناخوداگاه لبخند محوی از روی دلخوشی روی ل*ب*م نشست

 .امیدوارم زندگی تو شاد باشه...آینده ات روشن باشه....بهت قول میدم همه ی تالشم رو برات بکنم

 .ب*و*سه ای روی پیشونیش کاشتم و ازش جدا شدم

 .لباسهامو در اوردم و به جاش یه پیراهن گلبهی دو بنده پوشیدم

 .از اتاق خارج شدم و درو آروم روی هم گذاشتم...برای صد هزارمین بار به ساعت نگاه کردم

 و هنوز خبری ازش نبود 2:20

 .سته بودمسکوت سنگین اتاق عذابم میداد...خوابم میومد...خ

 .اما آروم و قرار نداشتم...دل نگران بودم...آره،وقتی آرامش نباشه خواب هم نیست

خواستم برم کنار پنجره که...یهو در اتاق باز شد!...از دیدن آریان اون هم با صورتی سفید و در حال نفس نفس زدن،متعجب 

 .شدم

 .محکم کشیدم تو ب*غ*لش قبل از اینکه چیزی بگم یا حرکتی بکنم یهو به طرفم دوید و

 .دستهام تو هوا خشک شده بود و صورتم چسبیده بود به جلوی شونه اش ولی آریان بی توجه به خودش فشارم میداد

 آریان:نیکی این چه کاری بود؟...چرا بی هوا رفتی مگه نگفتم منتظر باش؟

 .تما...بالیی سرت...اوردنصورتمو گرفت تو دستهاش:میدونی چقدر ترسیدم؟...با خودم گفتم تا االن ح

 .ساکت و خاموش نگاهم به چشمهاش بود...اصال بغ کرده بودم انگار...ولی حرفم نمیومد

آریان با تردید سرمو داد باال:نیکیتا...چرا...چرا چشمات اینقدر سرخه؟...حرف بزن!...اصال وایسا ببینم...اون...کارتلند 

 ...ت زده که اینطوری نگامچیزی بهت گفته؟...آره؟...اون عوضی حرفی به

 .وسط حرفش گفتم:ساکت...آروم!...نویان خوابه،صداتو نبر باال

 .روم رو ازش گرفتم و رفتم لب پنجره...اون هم چرخید طرفم

 ...آریان:خب بگو...چرا بی خبر رفتی؟...مگه نگفتم بمون و

 !ریشه امو سوزوندن نگاهش کردم:یه سری حرف شنیدم که پای موندمو سست کرد...یعنی یه جورایی

آریان خشنن گفت:اگه اینطور باشه منم ریشه ی اون کسی رو که بخواد تو رو آزار بده از ته میزنم...میدونم حرفایی شنیدی 

 .که اصال خوب نیستن!...میتونم حدس بزنم

 ...گفتم:عه جدا؟...خوبه

ه هات هستم...اما فکر نمیکردم این بودن ها ختم بشه بمکثی کردم:آریان تو به من گفتی اعتماد کن،گفتم باشه،گفتم تا آخرش با



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 229 

 !شنیدن رفت و آمدهای تو با یه سری دختر تو دستی

 .ساکت شدم...آیان با اخم زل زده بود بهم و تکون نمیخورد

 ادامه دادم:میدونی اون مرتیکه چیا بهم گفت؟...میدونی تا این لحظه که بیای چی کشیدم؟

 .هآریان:انگار به هدفشم رسید

 اخم کردم:چی؟

آریان اومد جلو که کوبیدم تو سینه اش:حرف بزن...بگو که دروغ گفت...بگو با کسی نبودی...آریان تو گفتی یه لحظه هم 

 ...منو از یادت نبردی...پس چی شد؟...ها

 .به گریه افتادم و آریان سرمو تو ب*غ*لش گرفت

 .نین...همه اشون دروغنآریان:گفتم یه چیزایی شنیدی که اصال خوب نیستن و همچ

 !زیر لب غرید:کصافط

 .هق هقم رو خوردم که آریان محکم بازوهامو گرفت و زل زد تو چشمهام

آریان:ببین نیکی...جیمز کثیف ترین آدمیه که من تو عمرم دیدم،چه برسه به تو که پاک تر از برگ گلی...معلومه که نمیتونی 

 .فکرای پلید اون مردک رو درک کنی

 سم رو با سوال بهش دوخته بودم...یعنی چی؟...یعنی همه اش...!؟نگاه خی

 آریان:بهم بگو دقیقا چیا بهت گفت؟

 ...با من من به حرف اومدم:گ..گفت که تو...با دخترای شریکاش...میریزی رو هم و اوناهم پدراشون رو راضی میکنن تا

 !آریان:باشه فهمیدم...دیگه ادامه نده که تا تهشو خوندم

 .شو بست که ناخوداگاه ساکت شدم...این حرکتش از روی عصبانیت و حرص بودچشمها

چند لحظه بعد نفسش رو داد بیرون:جیمز برای اینکه منو پیش خودش نگه داره این حرفا رو به تو زده تا تو بذاری بری،تا 

 .زندگیمونو به گند بکشه

 ...ماتم زده گفتم:چ...چی!؟...آخه

یتا...حتما...حتما جز اینم قصد دیگه ای داره...اون چشمش دنباله همه هست ولی اگر...اگر به تو آریان:جیمز خیلی پسٍت نیک

 ...هم

 .از زور حرص نتونست ادامه بده و مشتشو کوبید کف دستش

 ...وحشت همه وجودم رو گرفت...آریان هم داشت حرف اونو میزد...پس ممکن بود به من هم

 .ه میگفتم قیامت میشد...ولی خیلی هم می ترسیدمجرات نداشتم بگم حدست درسته...اگ

 !زیر لب گفتم:امن نیست...اینجا امن نیست

 آریان:چی!؟

 .یهو به خودم اومدم:ها؟...هی...هیچی

آریان دوباره چرخید طرفم و دستهامو گرفت:ببین خانومه من...من قسم خوردم که به جز تو،تو فکر هیچکس نبودم و نیستم و 
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 تو نگفتم...تو باورم میکنی ها؟ جز حقیقت چیزی به

 .باز بغضم خودشو نشون داد...دلم از غصه داشت میترکید

 ...آریان:بگو...بگو آروم جونم...لطفا...بخدا که من

 .با عجز ساکت شد...رنگ التماس نگاهش،قلبم رو مچاله کرد

 ...باهاشآب دهنمو قورت دادم:من نخواستم که...حرفاشو قبول کنم ولی من خودم دیدم که 

آریان هول گفت:خودتم دیدی به زور گفت همراهیش کن...من براش یه وسیله ام نیکیتا!...شاید تا حدودی ببینی من باهاش 

 .حرف زدم به زور خندیدم و ر*ق*صیدم ولی نه اینکه بخوام

 خم شد تو صورتم:هیچکدومش به خواست من نبود...به چه زبونی بگم بهت تک عشٍق من؟

 .ل زد تو صورتم...هرم نفسش رو حس میکردمساکت شد...ز

 !آروم چشمهای داغم رو بستم و سرمو دادم عقب...دو ثانیه بعد دست آریان رو روی گونه ام حس کردم

 .آروم آروم با پشت انگشتهاش نوازشم میداد

 .با عجز گفتم:تا کی قراره اینطور ادامه پیدا کنه؟...تا کی آریان؟...من دیگه طاقت ندارم

 .ان بی حرف گرفتم تو ب*غ*لش و سرمو ب*و*سید..بعد چشم راستم...چشم چپم...اومد پایین تر...گونه هامآری

 .بدنم داغ شد....ب*و*سه هاش گرم و دلپذیر بودن....نوک بینیم رو که ب*و*سید،چشمهامو باز کردم

 .آریان:تموم میشه،قول میدم

 !شد که ُمهر پر ِمهری به ل*ب*هام زد دهن باز کردم راجع به امشب بپرسم که وقتی رفتم چی

 ..چشمهام گرد شد و بعد....کم کم خمار

 ..دستهامو انداختم دور گردنش و رفتم رو پنجه هام

 .انگشتهامو فرو بردم بین موهاش....به صورتش نگاه کردم...اصال چشمهاشو باز نمیکرد

 ...که خیلی خسته اس و بهم نیاز داره پستو اون لحظه خوب و پر استرس لبخندی نشست روی لبم....میفهمیدم 

 .همراهیش کردم!...من مرحم اون بودم

*** 

 آریان:خانومیه من...بیدار نمیشی عزیز دلم؟

 !با صداش از عالم بی خبری فاصله گرفتم...اما هنوز اونقدر خوابم می اومد که نتونم حتی پلکهامو باز کنم

 ....یبرد کهفقط اخم کمرنگی کردم...دوباره داشت خوابم م

 .آریان:خورشیده من...نمیخوای طلوع کنی؟...هرچند که از طلوعه اونی که تو آسمونه چند ساعتی گذشته

 .خندم گرفت...تو خواب ل*ب*هام کش اومد....انگار داشت نگاهم میکرد چون یهو شکممو قلقلک داد

 .بریم گردشآریان:د پاشو دیگه....ما دوتا اینجا منتظریما...بلند شو که میخوایم 

 .با اعتراض غرغری کردم و بی اهمیت به حرفش چرخیدم به پهلوی چپ

 .چند لحظه بعد حرکت دستشو روی بازوی ُل*خ*ت*م حس کردم و صدای شیطونش رو زیر گوشم شنیدم
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 .آریان:اگه بیدار نشی خودمون میریم ها

 .داری،باش برویهو چشمهامو باز کردم و با غیض گفتم:ها...اگه تونستی یه ساعت نگهش 

 .آریان غش غش خندید:خب مامانش پاشو باهاش بیا دیگه

 ...تو جام وول خوردم:حاال اگه گذاشت یه خواب راحت بکنیم

یهو ملحفه از روم سر خورد رفت پایین که تندی ساکت شدم و کشیدمش باال...آریان با شیطنت نگاهم میکرد و ریز ریز 

 .میخندید

 .و یه بالشتک از کنارم برداشتم و پرت کردم طرفش که خورد به پاش با حرص ل*ب*هامو بهم فشردم

 .نشستم تو جام:کوفت...آخ...به من نخند

 آریان اومد طرفم:چی شدی؟

 ...سرمو انداختم پایین و دستمو گذاشتم روی دلم

 .زیر لب گفتم:هیچی

 .آریان:اووم خب...پاشو تنبل خانوم،برو یه دوش آب گرم بگیر تا بریم بیرون

 .سری تکون دادم که رفت تو دستشویی

خمیازه کشان کش و قوسی به خودم دادم...تا چرخیدم سمت راست چشمم خورد به نویان که رو شکم خوابیده بود و زل زل 

 .نگاهم میکرد

 .آب دهنش راه افتاده بود...از دیدن این صحنه دلم ضعف رفت....با وجود دردم خیز بردم طرفش و گرفتمش تو ب*غ*لم

 .محکم ب*و*سیدمش:وایی پسر خوشگل من بیدار شده؟...قربون چشات برم که اینطور دلمو آب میکنه...زندگیه من

همینطور داشتم قربون صدقه اش میرفتم و به خودم فشار میدادم و نویان هم با انواع اقسام صدا جوابم رو میداد!که آریان از 

 .دستشویی اومد بیرون

 .آریان:هنوز که اینجایی

 .ویان رو گذاشتم رو تخت:ای بابا باشه دیگه...رفتمن

 .ملحفه رو پیچوندم دور خودمو و از رو تخت بلند شدم و رفتم تو حموم

 .بعد از یه حمام حسابی با آب گرم،اومدم بیرون

 .سریع خودمو خشک کردم چون همینجوریش هم سردم بود....آییی دلمم داشت از گرسنگی ضعف میرفت

 .ور خاکستری رنگ پوشیدم...موهام پشت سرم بستم و یه خط چشم کشیدم و برق لب زدمیه جین و یه پلی

 آریان:بریم خانوم؟

 .نگاهش کردم...اونم حاضر و آماده،نویان به ب*غ*ل منتظر ایستاده بود

 .سرمو تکون دادم:آره بریم

 .باهم از سویت خارج شدیم...نیم ساعت بعد،توی یه رستوران مقابل هم نشسته بودیم

 همونطور که یه تیکه سیب زمینی پخته تو دهن نویان میذاشتم گفتم:برنامه امروز چیه؟
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 !آریان:هوم...فقط خوش گذرونی

 خندیدم:چی؟

 .آریان:خب دیگه...میخوام ببرمت و همه جای دلندن رو نشونت بدم

 .سری تکون دادم:آفرین،خوبه

 .صبحانه رو خوردیم و به راه افتادیم

 Shard اول از همه رفتیم

 .یه ساختمان بلند که وقتی میرفتی اون باال کل لندن زیر پات بود....بهش میگفتن چشم انداز لندن

  .بعد از اون رفتیم خط هوایی...دیدن دریاچه از اون باال منظره جالبی بود

 .آریان گفت بخاطر نویان نمیریم سیاه چال....چون ممکن بود بترسه

 .نویان هم ذوق زده شده بود از دیدن حیواناتبعد هم طرفتیم باغ وحش که حتی 

 !خیلی عالی بود...آریان با مهربونی هرچی که میگفتم رو میخرید و هر جا که میگفتم میبرد...جنتلمن بود دیگه

 !هربار که با این کاراش دلمو میلرزوند زیر گوشش میگفتم:جنتلمنه من

 .یم تا جنتلمن بودن رو بهت نشون بدمکه خنده اش میگرفت...در آخرم شیطون شد و گفت:بیا بر

 !وقتی دنبالش رفتم دیدم وسط شهربازی ام!...اونجا بود که کودک درون واقعا خودش رو نشون میداد

 .دیگه فقط خندهامون به راه بود...با شیطنت همه ی وسیله ها رو سوار شدیم

 !دنی بودوقتی سوار اون اسب ها شدیم که باال پایین میرفتن قیافه ی نویان دی

یه لحظه هم ساکت نمیشد و با هیجان محکم خودشو تکون میداد و از خودش صدا در می اورد که من و آریان غش غش 

 .بهش میخندیدیم

 .االن هم روی یه نیمکت فلزی نشسته بودیم و مشغوله خوردن ناهارمون که ساندویچ مرغ بود،بودیم

 .دیمآریان:این چهارمین باریه که اینقدر کنار هم شا

 با سوال نگاهش کردم:چهارمین بار؟

آریان:آره،از وقتی که ازدواج کردیم تا االن رو حساب کردم...فقط چندبار شده که خیلی بهمون خوش بگذره و از عالم و آدم 

 .و مشکالت فارق بشیم

 .با خنده گفتم:چه جالب که حسابش دستته

 .ن هر لحظه ای رو که کنارتم رو به یاد دارمآریان دستشو انداخت دور شونه ام:پس چی فکر کردی؟...م

لبخند پر لذتی زدم و سرمو تکیه دادم به شونه اش که صدای نویان که دستهاشو میکوبید به کالسکه اش،توجه امون رو جلب 

 .کرد

 .صورتش سرخ شده بود از سرما...حق هم داشت واال،چون حتی منم دیگه داشتم میلرزیدم

 .دیگه خیلی سرد شده...ماهم که لندنو زیر پا گذاشتیم...بهتره برگردیمتو خودم جمع شدم و گفتم:

 .آریان از جا بلند شد:باشه،کمکت میکنم بری تا ماشین...بعد هم میرم دو تا لیوان قهوه گرم بگیرم
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 .سرمو تکون دادم و به راه افتادیم....من که نشستم تو ماشین،آریان رفت و ده دقیقه بعد با دستهای پر اومد

 .خوردن اون قهوه در کنار باد گرم بخاری ماشین و دستهای حمایتگر آریان خیلی لذت بخش بود

 .به جرات میتونستم بگم تا االن بهترین لحظات عمرم رو گذروندم

***  

 .آریان در سوییت رو باز کرد و کنار ایستاد...لبخندی به نشونه تشکر زدم و داخل شدم

 .رو گذاشتم روی تخت...رفتم تو سرویس تا دست و صورتم رو بشورم یک راست رفتم تو اتاق و آریان

 آریان از بیرون بلند گفت:راستی نیکیتا با مادرت اینا حرف نزدی؟

 مشتی آب به صورتم زدم:وای خوب یادم انداختی...نه این دو روز نشد...االن زنگ میزنم،مشکلی که نداره؟

 ...شون افتادم...حتماآریان:نه چه مشکلی؟...اتفاقا خودمم به یاد

 با بلند شدن صدای زنگ در حرفش قطع شد!...تعجب کردم 

 ...کیه که داره اینطور در میزنه!؟...دستهامو خشک کردم و زود از اتاق خارج شدم که آریان به طرف در رفت

 .به محض باز شدن در،یهو به عقب پرت شد!...از ترس هینی کشیدم

 .با چند نفر دیگه داخل شدندر محکم خورد به دیوار و کارن 

 ...با وحشت تو جام خشک شده بودم و نگاهشون میکردم

 .آریان که با اون ضربه غافلگیر شده بود با گرفتن دستش به کمد خودش رو کنترل کرد

 تا به خودش اومد فریاد زد:داری چه غلطی میکنی!؟...اصال اینجا چکار میکنی!؟

 !تو فکش!...بی اراده جیغ کوتاهی زدمتا جمله اش تموم شد مشت کارن نشست 

 .خون از گوشه لب آریان جاری شد ولی سرجاش موند

با دو قدم رفتم عقب و در اتاقو بستم خودمو چسبوندم بهش...ممکن بود با صداشون نویان بترسه و گریه کنه...اونا نباید 

 .متوجه نویان میشدن

 میای اینجا قایم میشی آره؟کارن پوزخندی زد:هاه...که همه رو میریزی به هم و 

 .آریان:چی!؟...چی داری میگی؟...من چیو بهم ریختم

 کارن با تمسخر گفت:بهتره دهنتو ببندی و انکار نکنی چون بدترش میکنی...میخوای بگی که تو پلیسا رو خبر نکردی ها؟

 .با خشم غرید:از اولم به کارتلند گفتم بهت اعتماد نکنه ولی گوش نکرد

 .دمهاش عالمت داد:بیاریتشونبا سر به آ

 .دو نفر به طرف آریان و دو نفرم به طرف من اومدن که با ترس خودمو دادم عقب

 .کارن:ولی اشکال نداره،کارتلند تنها پایین نمیره

 .آریان بین تقالهاش داد زد:دستتون بهش بخوره نابودتون میکنم

 د بکنی!؟کارن به قهقه خندید:فکر میکنی تو جایگاهی هستی که تهدی

 .آریان با چشمهایی سرخ از سر عصبانیت نگاهش کرد و هیچی نگفت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی | بعد از تورمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 234 

 با بهت نگاهش کردم...چرا کاری نمیکنه!؟...نکنه میخواد بذاره ببرنمون و هرکاری میخوان باهامون بکنن!؟

 کارن به من نگاه کرد:پسرت کجاست؟

 .با لرز نگاهش کردم و هیچی نگفتم

 تم!...گفتم پسرت کجاست!؟کارن صداشو برد باال:با تو هس

 .بازم هیچی نگفتم...از ترس زبونمم بند اومده بود

  .آریان:من باهاتون میام...باهاشون کاری نداشته باش

 .کارن بی اهمیت گفت:نظرت برام مهم نیست

 رو به من ادامه داد:پسرتو اوردی یا نه؟

 ؟اریان بی تامل بلند گفت:گفتم من میام...دیگه با اون چکار داری

 .کارن این بار حرصی شد با یه غرش هجوم برد طرف آریانی که آدمهاش دوره اش کرده بودن

 .مشتی کوبید به صورتش و فریاد زد:خفه شو

 .آریان هم صبر نکرد و با یه لگد به سینه کارن اونو پرت کرد عقب و با اون دو نفر درگیر شد

 .خورد و نا سزاهاشون تو آریان آریان گفتنه من گم شده بود به یک باره بغضم شکست و به گریه افتادم...صدای زد و

 .جیغ زدم:بسه...تو رو خدا بسه...نکنید

 ..آریان:از اینجا گم شید بیرون

 .با مشتی که به پهلوش خورد به پایین خم شد که یکی دیگه از اون از خدا بی خبرا با پا زد تو کمرش که افتاد رو زمین

 .به هق هق افتادمبا زانو نشستم رو زمین و 

 .کارن:احمق!...جواب این گستاخی رو میبینی...بی سروصدا بیاریتشون

و از سویت خارج شد...آریان رو به زور بلند کردن و کشوندنش طرف در....لحظه آخر آریان نگاهش رو داد باال و خیره 

 .شد بهم

نزدیک من ایستاده بود بازوم رو گرفت که با  از زور گریه و ترس نفس نفس میزدم...از در که خارج شدن،اون مردی که

 .چشمهای گرد شده نگاهش کردم

 .مرد سرش رو اورد نزدیک و آروم به فارسی گفت:با من بیاید

 با بهت گفتم:چی!؟...شما کی هستی!؟

 .مرد:نترسید خانوم،من با آقای احدی ام..باید از اینجا بریم...عجله کنید

 .دادم...مجبور بودم اعتماد کنمیهو به خودم اومدم...سرمو تکون 

 .سریع رفتم تو اتاق و نویان رو ب*غ*ل زدم...تا رفتیم بیرون دیدم پنجره رو باز کرده

 گفتم:داری چیکار میکنی؟

 .مرد:نمیتونیم از در بریم چون میبیننمون...از پنجره میریم بیرون و بعد از پشت خونه سوار یه ماشین میشیم

 ....خودش از پنجره رفت پایین...ارتفاعی نداشتهول کرده سرمو تکون دادم
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 .بعد از اون نویان رو به دستش دادم و خودمم رفتم پایین

 .مرد:از این طرف

 .نویان رو ب*غ*ل کردم و به سمتی که اشاره کرده بود دویدم

 .بعد از رد کردنه یه کوچه باریک به یه ماشین رسیدیم....سریع سوار شدیم و راه افتادیم

به پشت سرم نگاه کردم...یعنی آریان تو چه حالیه؟...کجا بردنش؟...بغض گلوم رو گرفت...خیلی نگرانشم...خدایا با غم 

 .اتفاقی براش نیوفته

 .مرد:نگران نباشید،برمیگرده...پلیسا رفتن کمکش

 ...نگاهش کردم:شما از کجا میدونید؟...اصال چطور

 .ی همچین لحظه ای حضور دارمنذاشت ادامه بدم،لبخند زد:من نفوذی ام....برا

 گفتم:خب...حاال چی میشه؟..من باید کجا برم؟

 !مرد:ایران

 .یهو بلند گفتم:چییی!؟...هرگز!...من بی خبر از حال آریان هیچ جا نمیرم

 .مرد:خانوم احدی ما مجبوریم...شما باید برید اینجا امن نیست

 .ترک نمیکنم...هرجا که بخواید میتونید منو ببرید ولی ایران نه با تحکم گفتم:همین که گفتم...من بدون آریان اینجا رو

 .بعد از کلی بحث راضی شد...من نمیتونستم اینطوری برگردم ایران...فکرم اینجا جا میموند...میخواستم منتظرش بمونم

 .بعد از سه ساعت به یه ساختمان رسیدیم...واحد آپارتمانی بود

 .ه واحد هدایتم کرد...وقتی داخل شدم یه دختر منتظرم بوداون مردی که همراهیم میکرد به ی

 .با روی باز ازم استقبال کرد...یه اتاق بهم نشون داد

 .به اطرافم که نگاه میکردم احساس خفگی بهم دست میداد....همه جا بدون آریان مثل زندون بود

 .النی مدت نباشهتنها کاری که ازم برمیومد این بود که دعا کنم این بی خبری و دوری طو

 .کل شب،اتاق رو متر کردم...دعا خوندم و اشک ریختم

 هنوز تو شوک بودم که چطور همه ی این اتفاقا افتادن!؟...چطور آریان رفت بدون اینکه مقاومتی کنه؟

 .البته چیکار میتونست بکنه؟...خب راهی هم نداشت

 ولی نکنه بالیی سرش اوردن؟...نکنه برای همیشه رفت؟

 .که پیشم بود از پلیسا بود...بهم گفته بود که جیمز رو گرفتن و حاال کارن بخاطر اون اومده بوده سراغ ما دختری

 .تا ا*ن*ت*ق*ام کارتلند رو بگیره...وقتی اینو فهمیدم نفسم بند اومد...میدونستم که ساده از آریان نمیگذرن

 .سختی تونستم نویان رو بخوابونمحال خودمو نمیفمیدم...حتی نمیتونستم چیزی بخورم...فقط به 

حتی اون هم بی قرار بود...بعد از چند ساعت قدم زدن تو اتاق و هر یک دقیقه دو بار کوچه رو نگاه کردن باالخره خسته 

 .شدم

 .ساعت چهار صبح بود که از زور خستگی خوابم برد
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 .با صدای همهمه ای از خواب بیدار شدم...به زور الی پلکهام رو باز کردم

 .صدای صحبت دو نفر از بیرون به گوشم میخورد...گیج و منگ اطرافم رو نگاه کردم که فهمیدم تو همون آپارتمان

 .با صدای برخورد یه در با دیوار خواب کال از سرم پرید!....یهو نشستم روی تخت و به ساعت نگاه کردم

 !نهشت و سی و پنج دقیقه صبح بود...اون صدای چی بود!؟...وای آریا

 !..نفهمیدم چطور از روی تخت پریدم پایین و دویدم بیرون که با دیدن آریان تو اون حال وحشت کردم

 !رنگ و روش پریده بود و بازوی چپش خونی

 بهت زده زمزمه کردم:آریان!؟

خونیش بود آریان بی حال سرش رو اورد باال و نگاهم کرد...با دیدنم لبخند کمرنگی زد و همونطور که دستش روی بازوی 

 .تکیه داد به دیوار

 .دیگه طاقت نیوردم و یهو زدم زیر گریه و بی توجه به کسی که کنارش بود دویدم طرفش

 .با همه دلتنگی و نگرانیم خودمو انداختم تو ب*غ*لش

 گریون گفتم:کجا بودی آریان؟...میدونی چقدر ترسیدم؟..این چه وضعیه؟

 ...پس رفته ای گفت:خوبم عزیزم...نگران نباش،من...من حالم خوبه وآریان سرشو خم کرد روی سرم و با صدای 

 .یهو آخ بلندی گفت و سر خورد پای دیوار که با ترس نشستم کنار پاش

 صورتشو تو دستم گرفتم و با بغض گفتم:چت شده؟...درد داری؟

 .با نفس نفس گفت:من...نه...تازه...دردها تموم...شدن

 .آقا که با لباسهای نظامی بود خندید و گفت:آقای احدی درست میگن...تموم شدبا سوال نگاهش کردم که اون 

 .به صورت هاشون نگاه کردم که با درک آرامششون همه چیزو فهمیدم

 .لبخند خیسی زدم و پیشونیم رو تکیه دادم به سینه آریان...خدایا شکرت

***  

 چند ماه بعد

 .ادم و بعد درش رو بستمنفسم رو حبس کردم و مالقه رو تو خورشت دور د

 .چند ماهی از اون اتفاقات گذشته بود و ما برگشته بودیم ایران و زندگی جدیدی بدون ترس و دل نگرانی شروع کردیم

 .اون روز فهمیدم که آریان تو درگیری پلیسا با کارن و آدمهاش تیر خورده که در آخرم به دستگیریشون ختم شده

 .همینطور...و آریان کارش رو به دور از هرچه خالفه شروع کردکارتلند اعدام شد...کارن هم 

 .کارخونه پدرش رو بست و حاال فقط کار خودش رو داره

 .زندگی روال عالیش رو در پیش گرفته بود و من از این بابت خیلی خوشحال بودم

 آریان:مامانی...کجایی!؟...تو نمیای پیش من،من باید بیام دیگه آره؟

 .عقب که با دیدنش تو اون حالت خندم گرفت با صداش برگشتم

 .به جلو خم شده بود و نویان بند انگشتهاش رو تو مشت گرفته بود و تاتی تاتی کنان به طرفم می اومدن
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 .مدتی بود که نویان راه افتاده بود و ما با لذت شاهد رشد کردنش بودیم

 .ه اش رو ب*و*سیدمبا خنده به طرفشون رفتم و جلوی نویان زانو زدم و محکم گون

 .با حالت بچگونه ای گفتم:قربون تو برم من که با این پاهای تپلت پیش من میای

 !آریان در جواب با طنز گفت:عه مامان خانوم زشته...اینقدر قربون صدقه من نرو،بابایی ناراحت میشه میذاره میره ها

ت نباش گل پسرم...بابا دلشم بخواد که پیش ما بمونه...بعدشم باید منم کم نیوردم و با حالت نمکی اَبرویی باال انداختم:تو ناراح

 .از این حرفا بزنه که بشنوه

 دستشو تکون دادم:مگه نه؟

 .آریان بی حرف نویان رو هدایت کرد به یه طرفی...تا یکم دور شد،خم شد و کمر منو گرفت کشید باال

 چسبوندم به خودش:عه!؟...که اینجوریه؟

 .قیقا همینجوریهسرمو تکون دادم:د

 آریان:یعنی من از این حرفا به تو نمیزنم؟

 .متفکر گفتم:آخه من که چیزی یادم نمیاد

 ...آریان هوومی کرد و تکونی به هردومون داد و بعد

 ..یهو خم شد زیر گوشم:یعنی من به تو نمیگم...عشقم...عمرم...نازم

 .گلوم رو ب*و*سید:نفسم...زندگیه من

 .:همه ی وجودم...هستیه منچونه ام رو ب*و*سید

 .الله ی گوشم رو بین ل*ب*هاش گرفت:همه ی نیازم...قلب من

 .دلم از زمزمه هاش ضعف رفت و داشتم سست میشدم ولی لذتی که از حرفهاش بردم باعث شد لبخندی از ته دل بزنم

 .دستهامو گذاشتم روی سینه اش و یکم دادمش عقب:خیلی خب

 آریان:ها...یادت اومد؟

 .یدم:همه اشوخند

 .آریان:خوبه

 .و عمیق پیشونیم رو ب*و*سید که چشمهامو بستم

 آریان:راضی هستی؟

 گفتم:از چی؟

 آریان:از من؟...از زندگیه با من؟

 .لبخند زدم:بیشتر از هر لحظه ای

 .آریان:ای جان

 گفتم:تو چی؟...از داشتن یه زن و بچه خوشحالی؟..خسته نشدی؟

داد:دیوونه شدی؟..نیکیتا تو عشق من بودی که انتخابت کردم پس تا آخرش از خدامه که باهات آریان با اعتراض تکونی بهم 
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 .باشم

 نیم نگاهی به نویان انداخت:و همچنین...داشتن یه موجودی به این شیرینی مگه خستگی داره؟

 .خوشحال تر بشیاَبروهامو دادم باال:آها خداروشکر...خب پس حاال که اینقدر خوشحالی یه خبر بهت میدم که 

 آریان:چی؟

 !بی مقدمه و تند گفتم:دوباره داری بابا میشی

 .تو یک لحظه رفت تو شوک!...چند لحظه با دهن باز نگاهم کرد

 با تته پته گفت:چ..چی!؟..نیکیتا تو...تو چی...گفتی!؟

 .چشمهامو دوری دادم:گفتم بابا شدی دیگه

 !ان با قهقه دورم میداد و بلند بلند میگفت:وای خدا...این عالیهیهو با رفتنم تو هوا صدای جیغم بلند شد...آری

 !با جیغ و خنده گفتم:بذارم زمین دیوونه

 .آریان با خنده و نفس نفس گذاشتم زمین و کشیدم تو ب*غ*لش و سر و صورتم رو غرق ب*و*سه کرد

 .آریان:عاشقتم...عاشقتم...عاشقتم

 .با خنده گفتم:خیلی خب،آروم باش

کت شو و زل زد تو چشمهام...ل*ب*هامو بهم فشردم...نگاهش خیلی عجیب و خاص بود...جوری که قلبم رو بی آریان سا

 .قرار کرد

 .چند لحظه که گذشت صداش به گوشم خورد...لحنش جدی بود

 ...آریان:قول میدم...قول میدم بهت نیکیتا...که این بار کنارت باشم...همسری کنم برای تو،پدری کنم برای

 ...شو گذاشت روی شکمم:اینی که تو شکمته و همدست

 .پشت سرش رو نگاه کرد:برای نویانی که نتونستم از اول پیشش باشم

 .نگاهم کرد که با اطمینان چشمهامو بهم فشردم:من بهت اعتماد دارم و روی حرفت حساب میکنم

 .آریان خم شد تو صورتم:فدای تو جونم،جونه من

 .ل زدم تو چشمهاش...سرش رو بیشتر خم کرد...نگاهش به ل*ب*هام بودسرمو دادم باال و با عشق ز

 ...پلکهامو روی هم گذاشتم و منتظر ب*و*سه ی گرمش شدم....چیزی نمونده بود که

 ...نویان:با...با...باب باب

 .با شنیدن صداش یهو چشمهامون باز شد و از هم فاصله گرفتیم

مه اش سر پا ایستاده بود ودستهاشو بهم میکوبید و با لپهای باد کرده این کلماتو به به نویان نگاه کردم که با تعادل نصفه نی

 .زبون می اورد

 !نویان که نگاه منو دید واکنش نشون داد:ما..ما...ماما

 ...من و آریان با تعجب نگاهی به هم انداختیم بعد به نویان...بعد دوباره خودمون و

 !نویان هجوم بردیم یهو به خنده افتادیم و سریع به طرف
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 "!..زندگیه من ، عشق من ، در تو خالصه شد...بعد از تو ، باز هم تو"

 .پایان

 بعد از تو

 شیرین سعادتی

۹/۲/۹۶ 
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl

