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 ـغلش*بـ قبل از ترمحکم باراین و دوباره طاقت،بی افتاد، صورتش به نگاهم که همین اما ؛شدم جدا ـوشش*آغـ از

 آروم هایگریه صدای که بلند قدراون گریه؛ زیر زدم بلند صدای با دل ته از. کردم ـلقه*حـ دورش رو دستام. کردم
 . بود شده گم هامگریه صدای بین محمد

 زمزمه گوشم دم آروم لب، زیر و فشرد خودش به محکم رو الغرم و نحیف جسم و کرد ـلقه*حـ دورم رو دستاش
 :کرد

 !برم قربونت نکن گریه -
 نریزم؟ اشک شدمی مگه بشم؟ ساکت شدمی مگه. گرفتمی شدت مگریه زد،می حرف تا اما

 !میدم دست از رو گاهمتکیه تنها دارم میدم؟ دست از رو پناهم تنها دارم بدونه که کیه آخه
 نریزم؟ اشک میشم، یاوربی و پناهبی بعد به این از که خودم برای نریزم؟ اشک برادرم تنها رفتن برای شدمی مگه

 کشید مگونه روی رو شستش انگشت. کرد صورتم قاب رو هاشدست دوتا. کرد جدا خودش از رو من زور به محمد
 خالی و پر اشک از وقفهبی و نداشت شدنآروم قصد انگار که هاییچشم با من و کرد پاک رو مگونه روی اشک و

 .بودم زده زل محمد به شد،می
 .بندازه عقب به دوباره رو اجباری یدوساله مسافرت این و نره که کنم التماسش خواستمی دلم چقدر

 دودلی و تردید رنگ که گاهشبی و گاه هاینگاه از. بود شده دیر رفتن برای کافی اندازه به االن تا شد؟می مگه اما
 .سسته رفتنش پای هم خودش که بود مشخص داشت،
 :پیچید گوشم تو بغضش با آمیخته و مهربون صدای

 قبل از بیشتر رو رفتنم پای که جوریاین! نکن گریه محمد جون. بشم عسلیت هایچشم اون قربون نکن گریه -
 !آیناز کنیمی سست
 .دادم کوچیکی فشار و گرفتم دستم تو رو دستش. زد مگونه به نرمی یـوسه*بـ و کرد خم رو سرش

 خودش جلوی نکنه، بدتر رو من حال که این برای و شدمی اشک از پر دائم که هاشچشم تا انداختم پایین رو سرم
 .نبینم داد،نمی رو هاشاشک ریزش یاجازه و بود گرفته رو
 :گفتم لرزونی صدای با
 .نیای در پا از که کن استراحت خوب و بخور غذا خوب باشه؛ خودت به حواست رفتی، که اونجا -
 :گفت خنده با
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 !زدی دارخنده حرف که دوباره آیناز -
 :پرسیدم گیج آوردم باال رو سرم

 چرا؟ -
 :گفت آلودخنده لحن همون با
 .کنم استراحت خوب و بخورم غذا خوب که نیست خودمون یخونه -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
 !کار شهمه! کار شهمه کردی؛می خوب رو کارها این خونه تو که نه حاال -
 :گفت و انداخت بود، رسیده باالخره که اتوبوسی به کوتاهی نگاه. رفت هم تو هاشاخم اومد، کار اسم تا
 اگه حتی. کار برای نمیری دیگه جایهیچ کردم، پیدا برات خودم که کاری همون جز میگم؛ آخر بار برای آیناز -

 . کنممی جور برات دیگه کار یه خودم مرخصی، اومدم وقت هر داریمی نگه دست شدی، اخراج
  

 به بود، شده ابری دوباره که هاییچشم با تنها و نشنیدم رو گفت که ایجمله از کلمهیه حتی که خورممی قسم
 .کردممی نگاه کنه دور من از هافرسنگ رو محمد بود قرار که اتوبوسی

 :گفت عاجزانه و گرفت رو نگاهم رد غم با شد، اتوبوس به من نگاه متوجه که محمد
 !خدا رو تو آیناز -

 .لرزید بغض از مچونه. چکید مگونه روی طاقتبی هاماشک عجزش از پر و مهربون صدای شنیدن با دوباره
 :زدم لب
 !خدا به میشه تنگ برات دلم -

 :گفت آروم و ـوسید*بـ رو سرم روی. کشید ـوش*آغـ تو رو من
 .بزنم سر بهت و بیام زود به زود میدم قول ولی طور؛همین منم -

 :گفتم خنده با و دادم فاصله شـینه*سـ از رو سرم. خندیدم گریه میونِ
 .بگیری مرخصی هی که ذارننمی بیای؟ زود به زود که خودمونه خونه مگه -

 :گفت و کرد جدا خودش از رو من. خندید محمد
 .کردینمی خراب رو دادنمدلداری وگرنه دیگه؛ فهمینمی -
 :زد داد اتوبوس راننده بزنم، حرفی خواستم تا

 .کنهمی حرکت دیگه مین10 تا بشن؛ سوار همه -
 .برداشت رو ساکش و شد خم. کشید بیرون دستم تو از آروم رو دستش محمد
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 بریزم اشک خواستمنمی دیگه که بود تلخ و سخت قدراین بود؛ سخت لحظه این حس برام. ریخت دلم تو عالم غم
 .کنم تار آخر هایلحظه تو محمد دیدن برای رو هامچشم و

. شدم خیره بود، شده سرخ و بودن اومده در لرزه به بغض از صورتش عضالت تمام که محمد یچهره به تنها
 بارها خودش. ذارهمی تنها مامان با رو من داره زور به دونستممی. سخته خیلی رفتن هم محمد برای دونستممی

 .ذاشتمنمی تنها مامان با رو تو و رفتمنمی عمر آخر تا نبود، اجباری سربازی این اگه که بود گفته
 :کشید مگونه روی گونهـوازش*نـ و آورد جلو رو دستش. اومدم خودم به محمد بغضِ از پر صدای با
 !باش خودت مواظب خیلی -
 رو زدنحرف توان بود، نشسته گلوم تو که سنگینی بغض. خورد سر شگونه روی هاشاشک جمله این گفتن با و

 .کردممی نگاهش بود، شده آلوداشک من اختیار بدون که نگاهی با تنها و بود گرفته ازم
 ـوش*آغـ به رو من و کرد ـلقه*حـ دورم رو دستش یه. اومد جلو بود، گرفته رو ساکش دستش یه با که حالی در

 .کشید
 ـغلش*بـ محکم. گریه زیر زدم بلند صدای با و شد طاقتبی طاقتم بینیم، تو محمد تن و عطر بوی پیچیدن با

 از رو زمان ایلحظه واسه حتی تا ـوسیدمش*بـمی فقط زدم؛نمی حرف. کردم ـوسه*بـ غرق رو صورتش و کردم
 .ندم دست

 :زد لب سختی به محمد. شدیم جدا هم از مکث با راننده، دوباره اخطار با
 !باش خودت مواظب. خداحافظ -

 سرعت به. رفت عقب قدم یه. گرفت ازم هم رو «خداحافظ» گفتن اجازه که بود زیاد قدراون هاماشک شدت
 .دوید اتوبوس سمت به و برگشت

 ببینمش، دوباره کی نیست مشخص اینکه فکر با اما نباشم؛ محمد دورشدن شاهد تا بستم عجز با رو هامچشم
 .کردم باز سرعت به رو هامچشم
 .کردمی نگاهم اشک از سرخ نگاهی با و گرفته در درگاه به رو دستش. بود ایستاده اتوبوس پله اولین روی

 باال «خداحافظ» معنی به رو دستم متقابالً و زدم تلخی لبخند. آورد باال «خداحافظ» معنی به رو لرزونش دست
 .آوردم

 لحظه آخرین تا من نگاه و کرد حرکت اتوبوس که برداشتم اتوبوس سمتِ به جونیبی قدم اتوبوس، در شدنبسته با
 .موند قفل کرد،می نگاهم شیشه پشت از که محمد نگاه به
 :کردم زمزمه لب زیر. دادم بیرون سختی به رو نفسم و بستم رو هامچشم اتوبوس، دورشدن با
 !محمد پناهت و پشت خدا -
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*** 
 پاک رو هاماشک و کشیدم امگونه به دستی. اومدم خودم به در سمتِ به زنان از جمعی هجوم و واحد توقف با

 که ایسختی هر به بشن، پیاده ترسریع تا دادنمی هُل رو همدیگه که زن همه اون میون. شدم بلند جام از. کردم
 .اومدم بیرون شده
 فضای تو پیچیده عرق بوی از تا بودم داشته نگه شدنپیاده از قبل تا که رو نفسم گذاشتم، بیرون که واحد از رو پام

 .کردم آزاد نشم، خفه بودن گرفته بد بوی شدید گرمای این تو هرکدوم که هاییزن وسط هم اون واحد، تنگ
 :زد داد راننده که بیارم در رو جیبم تو پول و بشم خالص شلوغی از بتونم تا رفتم دوقدم

 داره؟ خوردن هم پونصدتومن نامروت آخه نکردی؟ حساب رو کرایه کجا؟ خانوم هی -
 به رو اماشاره انگشت دیدم، که رو شخیره نگاه. آوردم باال رو سرم گیج همین برای باشه؛ من با کردمنمی فکر

 :گفتم و گرفتم خودم سمتِ
 بودید؟ من با -
 :گفت غیظ با
 !بودم خدابیامرزم عمه با بابا؛ نه -
 :گفت عصبانیت با
 .ببینم بیاد کن رد رو کرایه -
 :گفتم عصبانیت با و رفتم جلو. بردم هم تو رو هاماخم. نیومد خوشم اصالً تندش لحن از
 پونصدتومن یگشنه خودت مثل کردی فکر چیه؟ آوردی؟ سر مگه سرت؟ رو انداختی رو صدات خبرتهچه! هی -

 هستم؟
 :گرفتم سمتش به و آورد جیبم تو از رو پول

 .نمیری یهو بگیر بیا -
 :اومد جلو قدم یه و کرد خم داره، جنگ قصد که خروسی عین رو سرش و برگشت غیظ با
 !کنا صحبت درست! مردنی دخترک هی -

 .رفتم جلو خودش حالت به شبیه حالت با متقابالً
 ...چه خوایمی نکنم، صحبت درست -
 رو خونه راه زد،می غُر داشت هنوز که راننده به توجهبی و برگشتم. گفتم «استعفراهلل» یه و ندادم ادامه رو حرفم و

 . گرفتم پیش در
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 ؟«نشو دهن به دهن کسی با وجههیچ به» گفت محمد که کردم فراموش من چرا
 چون نیاورد؛ دووم زیاد حالم این اما. گرفت رو گلوم بغض و نشست دلم تو عالم غم دوباره محمد، یادآوری با

 دلم تو نفرت محله، این و زمین کل موجود منفورترین و ترینچندش از یکی اسماعیل، دیدن با و کوچه تو پیچیدم
 .نشست

 که رفتم بهش ایغرهچشم. ایستادم روشبهرو ـخت*لـ انگار که کردمی نگاه جوری یه ـیزش*هـ نگاه اون با
 :گفت و زد نیشخندی

 خاطربه نکردم، کاری االنم تا اگه. نگاهاتم این شیفته که دونیمی نرو؛ برام رو هاغرهچشم این دیگه( آیناز) آینی-
 .بود محمد
 قدم یه و گذاشت زمین روی رو بود زده تکیه دیوار به خم حالت به که رو پاش و نشست لبش رو شیطانی لبخند

 :گفت و اومد جلو
 ...و نیست محمد دیگه که بینیمی -
 زدمی حرف داشت. کرد انتخاب زرزدن برای رو موقع بدترین هم کودن این و بودم ناراحت محمد نبودن و رفتن از

 بود، شده کج چپ سمتِ به زدم که ایسیلی خاطربه که صورتش به حرص با. زدم صورتش تو محکمی سیلی که
 :گفتم و زدم زل
 !بخوری تونینمی ـهی*گـ هیچ هم باز تو و نیستش محمد -
 خونه در حکم که ایزهواردررفته آهنی در به ایضربه. رفتم خونه سمتِ به و گرفتم رو راهم بزنه، حرفی برگشت تا

 .خورد تکون بارده ایستاد، که حال همون در دقیق طور به و شد باز سرعت به که زدم داشت، رو فکستنیمون
 جلوی که ایمردونه کفش چهار به نگاهم بزنم، صدا رو مامان خواستم تا و بستم رو در. رفتم داخل و زدم پوزخندی

 از هزارم، بار برای. رفت هم تو مقیافه هست، اَسفناکی وضع چه اتاق اون تو االن کهاین فکر از. افتاد بود، اتاق در
 این کردنمی جرئت وقتهیچ مامان بود، اینجا اگه دونستممی خوب! بود اینجا االن کاش گرفت؛ دلم محمد نبودن

 !بیاره خونه داخل رو کارهاش
 !مادر اِال خورد،می چیزی هر به آدم این بود؟ مادر واقعاً اما! مامان گفتم

 وضع این اگه بود گفته محمد کهاین با. گرفت رو وجودم تمام خشم اومد، اتاق تو از که کریهی یخنده صدای با
 ناخواه، خواه که زنی این برای رو خونه و برم نداشتم طاقت اما برم؛ بیرون خونه از سروصدابی حتماً اومد، پیش
 .بذارم تنها کـثیف بازـوس*هـ مردهای اون و هست مادرم
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 شد،می متر40 زور به که خونه برخالف که حیاطی. بردارم و کنم پیدا چیزی یه تا چرخوندم حیاط بین رو نگاهم
 سه هم سر شاید بود، روماشین شدروازه حداقل یا دید،می خودش به ماشین رنگ حیاط این روزی اگر و بود بزرگ

 . شدمی جا ماشین تا
  
 باالخره! بود آجر پاره سرش تو عقل، جای که بود خونه این معمار ناقص عقل خاطرِبه هم شاهکار حیاط این و

 به آروم هایقدم با. بود افتاده حیاط وسط خشک همیشه یحوضچه کنار که افتاد ضخیمی و بزرگ چوب به نگاهم
 حالم جمله چند همون با که چندجمله شنیدن با اما میگن؛ چی بفهمم تا ایستادم در پشت چندلحظه. رفتم در سمتِ
 .نیاوردم طاقت خورد،می هم به داشت
 در امپریدهرنگ و سیاه کیف تو از داد، من به بره خواستمی چون و بود محمد برای که رو ایساده نوکیا گوشی
 به رو نفسم. کردم حلقه چوب دور ترمحکم رو دستم هایپنجه. کنم استفاده ازش تونستممی اینجا حتماً. آوردم

 .کردم آزاد سختی
 عقب قدم یه زدهوحشت روم،بهرو یصحنه دیدن با. شد باز بدی صدای با در که زدم در به پا با محکم حرکت یه با

 .نبینم رو مامان وارلجن اوضاع تا بستم سرعت به رو هامچشم. رفتم
 :گفت ایکشیده و خمـار و آروم صدای با مامان. رفت باال قلبم ضربان ترس از
 اومدی؟ باالخره! آیناز به -

 زمین به نگاهم که حالی در. برگشتم سرعت به افتاد، نفرپنج اون اَسفناک وضع به نگاهم تا باز اما برگشتم؛ عصبی
 :زدم داد بود،

 آشغال مثل بیاد که ۱۱۰ زنممی زنگ قسم، واهلل به وگرنه،. کردید که کردید گم رو گورتون شمارم؛می ۳ تا -
 !بیرون کنه پرتتون

 :زدم داد بلندتر و کوبیدم زمین به محکم رو پام ببرن، پی کالمم جدیت به اینکه برای و
 !یاال -

 :گفت بود، نشسته مامان کنارِ که مردی
 .بگذره خوش هم تو به میدم قول بیا بیا؛. دیگه نشو شر خانوم خوشگل! بابا ای -

 :گفت خنده با هم مامان
 .نیست دیگه که هم محمد! آیناز بیا میگه؛ راست -

 :گفتم نفرتی از پر لحن با و انداختم مامان سرخ صورت به رو نگاهم. برگشتم سمتشون به و نکردم تحمل دیگه
 !بوگندو هایسگ این و تو با دونممی من یا کنن، گم رو گورشون میگی االن همین یا -
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 !هالجن. بودن نرفته حموم سالصد انگار شدم؛می خفه گندشون بوی از داشتم واقعاً
 با کنه،می کاریـثافت*کـ بدبختش زنِ چشم از دور داره شناختمش، وقتی از و شناسمشمی عمری که آصف،

 :گفت کشیدمی دستی لباسش به که حالی در و شد بلند غیظ
 !باشه زدنتحرف به حواست. شدیا پررو خیلی! سـلیطه یدختره هی -
 :آوردم باال رو تهدیدم انگشت و گرفتم جلو رو چوب. رفتم عقب دوقدم سریع که اومد سمتم به
 .سرتون رو بریزن آدم و عالم تا زنممی جیغ قدراین بیای، جلو دیگه قدم یه -

 جلو باز که رفتم عقب آروم قدم یه. دادمی ترس و وحشت به رو جاش داشت جرئتم کمکم اومد، جلو و زد پوزخندی
 :گفتم نده، گرسنه هایگرگ این نشونِ رو ترسم و نلرزه تا کندممی جون که صدایی با. اومد

 ! نیا جلو گفتم -
  

 :گفت تمسخر با و نشست آصف لبِ روی کریهی لبخند
 !نیا جلو میگه گفت؟ چی شنیدی رضا -

 :گفت و زد نیشخندی. کرد نگاه رو هیکلم تموم ـیزش*هـ نگاه با و ایستاد در کنار بود، جوونی پسر که رضا
 .کنهمی ناز داره هم عروسک این. بده انجام خواد،می دلتون هرکاری شما آقا -
 چوب غیرارادی. اومدن بیرون هم دیگه نفر دو اون زمانهم که رفتم، عقب قدم یه و گرفتم ازش رو نگاهم نفرت با
 زدن نفرسه اون و آصف که زدم جیغی و پریدم جام تو زدهوحشت زمین، به برخوردش صدای با که افتاد؛ دستم از

 .گرفتم تهوع حالت که بود زنهمبهحال و کریه قدراین خندیدنشون. خنده زیرِ
 روحیه داشتم سعی اما. بیشتر وحشتم من و شدمی ترنزدیک هرلحظه هم آصف. بود شده جونبی و لرزون هامقدم

 .ترسیدم که نفهمن تا دارم نگه رو خودم
 !کنم شکار تونمنمی تنهایی رو وحشی آهوی این من. بیا رضا -

 :زدم لب لرزون صدای با و گرفتم باال رو اماشاره انگشت
 !نیا جلو -
 من و بیا! محمد کمکم بیا! بیا خدا رو تو داداشی؟ کجایی محمد. افتادم محمد یاد به ایلحظه کرد؟می توجه مگه اما
 .بده نجات کثیف خوک چهارتا این بین از رو

 مامان به نمیگم! آیناز سپارممی خودت به بعدش خدا، به اول رو تو ولی میرم؛ من»: پیچید گوشم تو محمد صدای
 من. باش خودت مواظب آیناز، پس! تو به برسه چه نداره، رو خودش داشتننگه عرضه اون دونممی چون ،سپارممی

 در خودت از پس. شدی بزرگ آیناز؛ نیستی بچه دیگه االن االن، ولی بودی؛ بچه چون سربازی، نرفتم االن تا
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 و مرگ مرز و خط تو موی یه چون بشه؛ کم سرت از مو یه نذار محمد جون. کن حفظ بالهاش تمام و مامان مقابل
 «!آیناز باش خودت مواظب. منه زندگی

 دیگه خورد،می بهم دستشون اگه یقین، به حتم. بشن نزدیک بذارم نباید من. برسن بهم که مونده چندقدم فقط
 .بشم خالص دستشون از تونستمنمی

 این از اندازه چه به من که دونستمی خدا خودِ فقط. انداختم بود، ایستاده در کنار سرشون پشت که مامان به نگاهم
 .کنم نگاه اشچهره به میشه عارم و متنفرم زن
 شدی؟ ساکت چیه؟ -

 :گفت خنده با شوندیگه یکی
 !بابا کردمی ناز داشت فقط این -
 .کنن فکری همچنین دادم اجازه سکوتم با و موندم ساکت قدراین که گرفت حرصم خودم از

 .زدن نیشخندی بودن، ایستاده مامان کنار که بعدی دوتای و ایستادن هم رضا و آصف. نرفتم عقب دیگه
 .وایستاد خودش -
 :گفت مامان به رو و
 .کردنمی رو بود، اُملش داداش چون فقط ها؛ خودته مثلِ هم دخترت این -
 ارزه؟می تکشونتک سرتاپای به گندیدش موی تار یه که محمدی به اُمل؟ گفت محمد به

 :زدم داد غیظ با و نیاوردم طاقت
 شدم ساکت دودقیقه! خواهرت و مادر و خودتی! آبادتجدو هفت و خودتی اُمل! آشغال ـجس*نـ مرتیکه شو خفه -

 ...تا بیرون شید گم ها؟ خبره؟ چه کردید فکر
 :زد داد آصف که بود، نشده کامل حرفم

 درآوردی؟ دم میام، راه باهات دارم دیدی! ـرجـایی*هـ یدختره شو خفه -
 سمتِ به سرعت به برسه، بهم اینکه از قبل. شدم کر صداش از خودم که کشیدم بلندی جیغ. آورد هجوم سمتم به
 .کشیدم پیدرپی هایجیغ و دویدم در
 باز رو در و رسیدم در به زودتر بودم، فرزتر که من اما میاد؛ سرم پشت داره که بود مشخص هاشقدم صدای از

 :زدم داد و کوچه تو رفتم و کردم
 !کمک! کمک -

 انگشت و سمتش برگشتم. موند جاش سر ثابت شد،نمی قطع لحظهیه جیغم صدای که من دیدن با و بیرون پرید
 :گفتم غیظ با و گرفتم سمتش به رو تهدیدم
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 نفر هزار من، جیغ یه با که میشه پیدا عالف قدراون کوچه این تو خداروشکر. زنممی جیغ باز جلو، بیای قدم یه -
 .کنن پارهتیکه رو عوضیت دوستای اون و خودت من، یاشاره یه با و بیرون بریزن
 فریاد و خونه داخل شد خم پهلو به. انداخت من به اینشستهخونبه و خشمگین نگاه دید، رو وضع اون که آصف

 :زد
 .بریم کنید جمع -
 :گفت بود، گرفته من به رو رو تهدیدش انگشت که حالی در
 !ریغونه برات دارم -
 فکر که برسرتخاک زن اون جلوی رو آبروت چطور ببین بزن من به دست داری، جرئت تو! مادرته ریغونه -

 .برممی داره، خوبی شوهر چه کنهمی
 :گفت و زد پوزخندی

 !بیرون بیاید یاال دِ. ببر آبرو کردی، پیدا زن اگه -
 :گفت شده جمع جعمیت به رو و
 !کارتون رد برید یااهلل شد؛ تموم سینمایی فیلم -

 :گفتم سریع
 .میرن هم اینا برو، شو گم تو داری؟ کارشونچی چه؟ تو به -
 :گفت تمسخرآمیز لحن با
 میرم؟ دارم که ترسیدم اینا از کردی فکر -

 .زدم نیشخندی
 .نه کم -
 نگاهم نفرت با. انتشنه خونم به انگار که کردنمی نگام جوری هرسه، و اومدن بیرون هم نفر سه اون زمانهم و

 :گفتم حرص با لب زیر. گرفتم ازشون رو
 !کـثیف هایخوک -

 :گفت و گرفتش آصف که سمتم به بیاره هجوم خواستمی رضا
 !شواسه داریم بعداً رضا؛ کن ولش -

 .زدم زل عصبانیتش از قرمز یچهره به پوزخندی
 بیا نگرفت، ازت رو خونه اون و ماشین اون و داره کـثیفی شوهر چه که بود نفهمیده خانوم اشرف موقع اون تا اگه -
 .خدمتم در
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 بچه دوتا حتی و داره زن دونمنمی من کرده فکر مفنگی، مرتیکه. کردم شپریدهرنگ صورت یحواله چشمکی و
 ! کاریهکـثافت دنبال هم باز حال، این با اما داره؛ هم

  
 :گفت ترس با آمیخته و متعجب لحن با
 ...تو...تو -

 :حرفش تو پریدم
 !شید گم یاهلل بشنوم؛ رو نحست صدای خوامنمی -
 :گفتم وارانهتاکید و آوردم باال رو تهدیدم انگشت و دادم باال رو ابروم تای که بزنه حرفی خواست باز
 !خانوم اشرف -

 .کردم نگاهش عادی و شدم ـینه*سـ به دست گرفت باال رو تهدیدش انگشت. بست حرص با رو هاشچشم
 لب زیر. انداخت پایین و کرد مشت رو دستش و چسبوند هم به حرص با رو هاشلب. شد منصرف حرفش گفتن از
 .رفتن سرش پشت هم تا سه اون و شد دور بلند، هایقدم با و کرد نثارم «لعنت»
 جدی جدی انگار که جمعیتی به توجهبی. انداختم سرشون پشت رو دهنم آب و دوختم چشم رفتنشون به نفرت با

 .رفتم داخل کردن،می نگاه سینمایی فیلم داشتن
 :زدم داد ببندم، رو در اینکه بدون و گرفتم در به رو دستم

 نه؟ کنی، تموم رو کارهات این خواینمی -
 :گفت و برگشت غیظ با بود، شاکی بودم پرونده رو هاشمشتری که این از انگار که مامان

 .کنممی رو کارا این بخوام هروقت تا! نداره ربطی تو به -
 :گفتم خشم با و کردم هم تو رو هاماخم

 نبینم؟ رو اسفناک وضع این من حداقل تا نمیری ها؟ نمیری؟ اینجا از چرا پس -
 :گفت غیظ با مامان

 !برو شو گم تو نمیاد؛ خوشت وضع این از تو. برم جایی خوامنمی. خودمه خونه اینجا -
 :گفتم و زدم نیشخندی

 !بشه خونه این وارد هم مرد یه نمیدم اجازه اینجام، من که هروقت تا و نمیرم جایی من -
 .اومد سمتم به حرص و غیظ با مامان

 !کنیمی غلط تو -
 :گفتم و انداختم باال ایشونه
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 !بری تونیمی ناراحتی، -
 انگشت و رفت بهم ایغرهچشم که کردم باز رو در. ذارممی سرشسربه دارم نکنه فکر که بود جدی لحنم انقدر

 .شد رد زد، بهم محکمی تنه که حالی در کنارم از. شد پشیمون که بزنه حرفی خواست و گرفت باال رو تهدیدش
. کرد پرتاب سمتم به رو دهنش آب و برگشت که شدم خیابون وارد سرش پشت و چرخیدم سمتش پا یپاشنه روی

 .افتاد زمین روی دهنش آب که رفتم عقب قدم یه
 :گفت پرنفرتی لحن با
 انـترخانوم؟ درآوردی دُم رفته، آشغالت داداش! بیرون ندازیمی مخونه از رو من که ـثافت*کـ روحت به تف -

 هم باز اما دارم؛ نگه رو دارم شواسه االن تا که احترامی کمیه همین نتونم دیگه که بودم عصبی دستش از قدراین
 :زدم زل صورتش تو شدهکنترل خشمی با و گرفتم رو خودم جلوی

 گرفتی تصمیم و بیاری رو نفر یک نداری حق اینجایی، وقتی تا که کردم گوشزد فقط من بیرون؟ انداختمت من -
 .بدی ترجیح قرار بر رو فرار که

 :انداختم سرتاپاش به رو نگاهم
  ها؟ بدی؟ ادامه خوایمی کی تا دیدی؟ ت،چهره هات،نگاه هات،حرف کارهات، دیدی؟ رو خودت تو اصالً -
 .کشید بیرون دستم از رو دستش سریع و زد زل هامچشم تو عصبی 
 .اُملتم برادر اون و تو از بهتر باشم، هرچی من -

 :گفتم بدم، خاتمه بحث به اینکه برای
 !خوب تو بد، محمد و من میگی؛ راست آره -

 .دادم نشونش «برو برو» معنی به رو دستم و زدم شـینه*سـ به آروم
 .زنیمی دلدل شواسه که راهی به برو فقط تو -

 دستم. دادم بیرون صدا با و سختی به رو نفسم. بستم رو هامچشم. رفت و برگردوند رو. گرفت ازم رو پرنفرتش نگاه
 .فرستادم داخل و کشیدم بود، زده بیرون چروکم سیاه شال از که مریختههمبه موهای تو رو

 :زدم داد. برن خواستننمی انگار! نه. برگشتم کردم؛ حس رو جمعیت یه نگاه سنگینی اما برم؛ داخل که برگشتم
 .شد تموم فیلم -
 :گفتم و کوبیدم هم به چندبار کج، حالت به راست و چپ از رو هامدست و
 .هاتونخونه برید! هری! یاال. شد تموم قسم واهلل به -

 :زدم داد و کوبیدم زمین به محکم رو پام و رفتم جلو قدم یه حرص با که بودن ایستاده هنوز
 !دیگه برید دِ -
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 رو در و خونه تو رفتم برگشتم و کشیدم پوفی. رفت طرف یه به هرکس و شد پخش چندثانیه عرض در جمعیت
 .گریه زیر زدم و نشستم پله روی جاهمون و نموند پاهام تو جون دیگه در، شدنبسته با بستم؛ محکم

. نره بیرون مگریه صدای تا گذاشتم دهنم روی رو دستم! محمد بدون و تنهایی کنم؟ سر اینجا جوریچه من! خدا
 .ریختم اشک محابابی خودم تنهایی برای و شدم خیره بود، خاک از پوشیده کَفِش که بزرگ حیاط به

*** 
 سقف به حرکتبی ثانیهچند واسه. کردم باز رو هامچشم زدهوحشت داشت، تیزی صدای که گوشی آالرم صدای با

 .مامان رفتن محمد، نبودن تنهایی، آوردم؛ خاطر به رو موقعیت کم کم تا شدم خیره
 داشتم وقت ساعتنیم فقط. ۶:۳۰ساعت ببینم؛ رو ساعت بتونم تا برگردوندم چپ سمت به بالشت روی از رو سرم
 .شدم بلند جام از و زدم کنار رو پتو. بشم آماده کار سر به رفتن برای که

 هر بود، محمد تا! گوشی بیچاره. انداختمش زمین روی دوباره و کردم قطع زد،می آالرم داشت دوباره که رو گوشی
 !من هم حاال کرد؛می خالی رو خودش عصبانیت گوشی کردنپرت با بود، عصبی یا نداشت حوصله وقت
 گوشی این اگه وگرنه بود؛ هاقدیمی مدل این از ساده نوکیا گوشی که بود این بود، آورده که هم شانسی تنها

 .خودش هایمُرده تُر به تُر بود رفته بار هزار االن تا بود جدیدها
 به ترسی اومد،می نظربه ترخوفناک هوا بودنتاریک خاطربه که بزرگی حیاط دیدن با دوباره. اومدم بیرون اتاق از

 .افتاد جونم
 افتاد یادم که بردم پیش المپ کردنروشن برای رو دستم. رفتم دستشویی سمت دووندوون و کردم پام دمپایی
 .سوخته
 گذاشتم در روی رو دستم کف. نبود من کار شدنخیالبی و داشتم دستشویی بدجور اما! نرم دستشویی شدمی کاش

 در الی از بیام، خودم به تا و شد بلند ایگربه جیغ صدای که بود نشده باز کامل در دادم؛ هُل رو در آروم و
 .گذشت باد سرعت به پاهام وسط از و اومد بیرون سرعت به دستشویی

 هامدست. نشست پیشونیم رو سردی عرق. اومد بند نفسم ترس از. چسبوندم دیوار به رو خودم و کشیدم بلندی جیغ
 .نشستم دستشویی در کنار جاهمون و شد جونبی پاهام. بود افتاده کنارم لرزون و زدهیخ
 شاءاهلل؟ان مُردی -

 سمت به نشسته، حالت همون در و کشیدم بلندتر رو دوم جیغ نداشتم، لحظه این تو رو مامان صدای انتظار چون
 :گفت حرص با که برگشتم مامان

 رو من ولی ترسه؛می سگ مثل! اه مرگته؟ چه. دختر کردی کر رو گوشم! تحنجره اون بگیره درمونبی درد -
 .بیرون ندازهمی
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 و ترینترسناک خودش که نداشتم شک این به اما بود؛ شده کمتر کمیه ترسم بود، اینجا اینکه از چرا؟ دروغ
 !من برای حداقل موجوده؛ ترینخطرناک

 :گفتم شاکی و شدم بلند جام از
 !ترکوندی رو مزَهره شب وقت این کنی؟می کارچی اینجا تو -

 :گفت و زد پوزخندی
 !لرزیمی خودت به داری سگ مثل که تو برم؟ خوایمی چیه؟ -

 :گفتم بلند
 .کن ولم! دیگه بسه! اه -

 .داد نشونم «بابا برو» معنی به رو دستش
 !مخسته ندارم؛ حوصله برو -

 :گفتم و زدم معناداری پوزخند
 ...از چی؟ از -

 :گفت و کرد پرت سمتم بود چی دونمنمی که رو دستش توی پالستیک که بود نشده کامل حرفم
 !کثافت شو خفه -
 .افتاد دستشویی سنگ تو پالستیک و شد باز در. کرد برخورد دستشویی در به پالستیک که دادم خالی جا سرعت به

 بود، توش نمک مثل سفید چیز یه که پالستیک یمتوجه تاریکی توی. دوید سمتش و شد بلند مامان جیغ صدای
 .زد جرقه ذهنم تو برق مثلِ فکری. شدم

 :زدم لب ناباورانه
 !مواد؟ -

 هرکاری مامان دونم،می من که جایی تا کرد؟می کارچی مامان دستِ اما. بود بیشتر کیلو ۱ از شاید! چقدر هم اون
 !احمق آیناز؛ احمقی. زدم خودم احمقانه افکار به پوزخندی. موادکشیدن اال کردمی

 و برداشت توالت سنگ تو از رو مشکی پالستیک مامان نباشه؟ معتاد خوایمی گرده،می آدم همه اون با وقتی
 آرومآروم و رفت اتاق سمت بود، پایین سرش که حالی در. گذاشت داخلش بود توش مواد که رو ایدیگه پالستیک

 با و برگشت که کشیدم و گرفتم رو بازوش. برگشتم سرعت به که شد رد کنارم از. بود گرفته فحش رگبار به رو من
 :گفت بلند صدای

 .کندی رو دستم! یابو هی -
 :گفتم و انداختم بهش آمیزیگالیه نگاه
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 کردی؟ اضافه کـثیفت کارهای و هاتخالف به هم رو مواد -
 :گفت و کشید بیرون دستم از رو بازوش غیظ با
 !اصالً چه تو به! کن ولم اه -

 :زدم داد عصبی و طاقتبی
 حالم. آوردی در رو شورش دیگه دیگه؟ بگی چی نگی، رو این اصالً. بزنی رو حرف این هم باید آره؟ چه؟ من به -
 روز یه. کردی درست برامون سوژه یه تو روزش هر کردم، باز دنیا این به چشم که ایلحظه از. زدی هم به رو

 از هم اون کشتتش؟ کسی یا کشته رو خودش تو دست از نیست معلوم که بابا از اون. دارم مادر کنم حس نذاشتی

 سال؟یه. بخوره اضافه باید چقدر االن دونهمی خدا و خدمت بره سالگی 25 تو شد مجبور تو خاطربه که محمد،
 ...روز هر که تویی توئه؟ خاطر به هم شهمه چندسال؟ دوسال؟

 :گفتم لرزونی و مرتعش صدای با ندادم، ادامه رو حرفم و دادم بیرون رو نفسم خشم با
 !بسه فهمی؟می! دیگه بسه -
 :دادم ادامه و کردم اشاره سرتاپاش به
 شنوی؟می رو من حرفای اصالً خودت؟ با کردی کارچی دیدی شدی؟ چی دیدی کردی؟ نگاه آینه تو خودت به -

 چه به هان؟ مامان؟ قیمت چه به اما! مادرمی تو بگم گیرهمی عارم که شدی غرق کـثافت تو قدراون! شنوی؟می
 به که زهرماری این یا هات؟بچه به دادی ترجیح رو بازـوس*هـ مردهای اون با آنی ـذت*لـ یه چرا آخه قیمتی؟
 ارزه؟می کردی، اضافه خالفت به تازگی

 :زدم جیغ دل ته از
 ...ارزهمی ارزه؟می -
 همون در چپ سمت به بود، شد کج سیلی اثر بر که رو صورتم. ماسید دهنم تو حرف زد، صورتم تو که ایسیلی با

 .کنم سرکوب گرفتمی ذرهذره رو وجودم تمام داشت که رو عصبانیتی کردم سعی. داشتم نگه حالت
 االن مامان کردممی فکر که تصورم برخالف برگردونم؛ مامان سمت به رو سرم. بستم حرص با رو هامچشم

 و نشده ناراحت هامحرف از گفتمی که نگاهی کرد؛می نگاهم تمسخرآمیز نگاهی با برعکس. نبود عصبی عصبیه،
 .نداشته روش تاثیری هیچ هامحرف

 :گفتم و زدم شـینه*سـ روی بار چند رو دستم. بردم گوشش دم رو سرم شدم خم رفتم، جلو قدم یه
 .بشه باز روت به روم این از بیشتر نذار و برو کنممی خواهش. باشی اینجا خوامنمی برگشتم، کار سر از -
 :گفتم تاکید با و
 !نذار -
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*** 
 خانوم؟ -
 بله؟ -
 چنده؟ مانتو این قیمت -

 :گفتم و گرفتم مشتری سمت رو مانتو حاوی پالستیک
 !باشه مبارک -

 .رفت بیرون مغازه از «ممنون» گفتن با و زد لبخندی
 :پرسیدم و مشتری سمت برگشتم

 گفتید؟ چی! ببخشید -
 :گفت و گذاشت مدنظرش مانتوی روی رو دستش

 چنده؟ قیمتش -
 .تومن ۲۳۰ نداره؛ رو شما قابل -
 :گفت دخترش گوش دم آروم شنیدم و
 بخرمش؟ خوبه، قیمتش -

 بود؟ مناسب براش تومن ۲۳۰ که داشت پول چقدر. نشست لبم رو تلخی لبخند غیرارادی
 رو قیمت میاد یکی گاهی. کشیدنمی رخم به رو طبقاتی یفاصله قدراین که کردمی پیدا کار برام جایی محمد کاش

 خیلی من لحظه اون میره؛ بیرون مغازه از خجالت از پر «ببخشید» یه با تنها و پرهمی رخش از رنگ شنوه، می که
 تومن ۲۸۰ که من امثال و من مثل یکی. فهمممی رو ببخشید و چهره زرد ورویرنگ اون منظور متوجه خوب

 .داره رو تومن هزار حکم براش تومن ۲۸۰ که خانوم این امثال مثل یکی و داره رو میلیارد یه حکم براشون
. نباش ناشکر قدراین! آیناز بکش خجالت هی. زدم تشر خودم به بینی؟نمی رو عدالتیبی همه این که کجایی خدایا

 .گفتم خداروشکری همیشه مثل لب زیر و کردم سکوت اما کنم؟ رو چی شکر خب بپرسم داشت جا و
 به کرد،می بیشتر رو دلم داغ تنها که پولداری مشتری همچین دیگه بار هزار ده بشه، تموم کاری تایم وقتی تا و

 .خورد پستم
*** 
 از کیف و خوردم شخصی به محکم که گشتم خونه کلید دنبال داخلش و کردم باز رو کیفم در. شدم کوچه وارد

 .افتاد دستم
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 رو زمین رو یریخته وسایل تندتند که حالی در و نشست سریع بزنم، حرفی یه خواستم تا کردم بلند رو سرم غیظ با
 :گفت کرد،می جمع

 .نبود حواسم اصالً! خواممی معذرت! خانوم ببخشید وای -
 :گفت دوباره و گرفت باال رو سرش که کردم نگاهش متعجب. کشید رو کیفم که بگیرم ازش رو کیف تا شدم خم

 !خانوم خواممی معذرت -
 از رو کیف. کنممی خواهش بگی منتظره خبرت آیناز، خب! کنهمی خواهی معذرت چقدر ازش؛ گرفت حرصم
 :گفتم صدام تو حرص با و کشیدم دستش

 !خواهش -
 که بود مشخص مشکی دوختخوش شلوار کت اون با. شیک کامالً تیپ شدم؛ تیپش یمتوجه تازه شدم، که بلند

 :اومدم خودم به پرسید، که سوالی با کرد؟می کارچی اینجا اما. نیست اینجا برای
 ست؟خونه کدوم دونیدمی شما. گردممی بهداد خونه دنبال -
 :پرسیدم شک با
 بهداد؟ -

 :گفت کرد،می نگاه اطراف هایخونه به که درحالی
 ...شما آره -

 :گفتم ذوق با محمده، دوست شاید که فکر این با که بود نزده کامل رو حرفش
 آوردی؟ خبر ازش محمدی؟ دوست نکنه -

 باز نکنه داره؟ کارچی ما با این خب ولی. کردم اشتباه فهمیدم حالتش از. کرد نگاهم گیج و داد باال رو ابروش تای
 مامانه؟ دوست

 بلند هایقدم با رو بینمون یفاصله قدمچند. کنم کم عصبانیتم از تا زدم چنگ رو کیفم. رفت هم تو هاماخم کم کم
 .کردم پر
 :گفتم بلندی نسبتاً صدای با و زدم زل متعجبش و گیج هایچشم تو
 و بکش رو راهت پس. کنهنمی زندگی اینجا دیگه اون که بگم باید اومدی،( مامان) تارا دنبال اگه! مرتیکه ببین -

 .نشه پیدات اینجاها هم دیگه. برو
 :گفت تعجب با
 !کیه؟ محمد کیه؟ تارا گید؟می دارید چی شما خانوم -
 :پرسیدم ایرفتهتحلیل صدای با. رفتم عقب رفته وا
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 گردی؟می کی دنبال شما پس -
 .بهداد -

 .کدومشون نمیگه بهداد؛ میگه فقط انتر. کردم نگاهش چپچپ
 چیه؟ اسمش کدوم؟ خب -

 :گفت و کرد مکثی
 .وحید -
 :پرسیدم شک با
 کی؟ -
 شناسید؟می! بهداد وحید -
 :گفتم و انداختم سرتاپاش به نگاهی تعجب با
 !آقا؟ دارید کارچی من پدر با شما -
 :زد لب و کرد اشاره من به تردید با. کردم نگاهش شک با و
 ...تو -
 :داد جواب و درآورد کتش جیب تو از رو گوشیش سریع. شد قطع حرفش گوشیش صدای با
 .اومدم آقا اومدم! ... چشم...آقا اومدم! چشم... آقا؟ بله -
 :گفت سریع من به رو و کرد قطع و
 ! شدم مزاحم ببخشید -

 .برداشتم سمتش به سریع قدم یه که بره برگشت
 !هی -

 :داد جواب خودش که بگم خواممی چی فهمید انگار. سمتم برگشت
 .نیست خونه نامرد اون االن صددرصد چون کنم؛ حساب شما با و بمونم خواید،می اگه! خانوم طلبکارم -

 کنم، پررویی اگه طلبکاره؛! نه ولی نده؛ فحش مردم بابای به دیگه تا کنم بارش لیچار چندتا یه خواستمی دلم
 .«خواممی رو طلبم»: بگه و کنه لج ممکنه
 :گفتم و دادم نشونش «برو» معنی به رو دستم

 .نیست خونه پدرم برو؛ -
 .بگرده مرده آدم یه دنبال بذار پس. میده گیر من به میاد یقین به حتم مرده، بفهمه اگه چون ست؛مرده نگفتم

 .رفتم خونه سمت به و برگشتم هم من. رفت و برگشت
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*** 
 سیاوش
 سعید اومدن منتظر و بودم شده خیره کوچه پیچ به درهم هایاخم با. دادم تکیه ماشین بازنیمه یشیشه به رو آرنجم
 .بودم

 همراهیش نگاهم با. نشستم درست جام سر و کردم پوفی. شد نمایان کوچه پیچ از درشتش و ورزیده هیکل باالخره
 :گفت نشست، ماشین تو تا و کردم

 .مرده پدرش که نیومد مُقر ولی. آقا خودشه -
 .دوختم روروبه و گرفتم سعید از رو جدیم نگاه. نشست لبم رو نیشخندی

 !کن حرکت -
 آقا؟ برم کجا -
 .خونه -

 .درآورد حرکت به رو ماشین و نزد حرفی دیگه
*** 
 دو ساعت انداختم؛ نگاهی مچیم ساعت به. زد درپیپی هایبوق و داشت نگه عمارت در رویروبه رو ماشین سعید
 اعصابم رو بدجور زد،می سعید که هاییبوق صدای. شدمی بلند پادشاهیش خواب از رهام که زمانی درست بود؛
 :زدم داد و زدم راننده صندلی پشت به محکم. رفت

 !شنوهنمی که مرده رحمان مش شاید ببین برو. نزن بوق قدراین دِ -
 :گفت و سمتم برگشت و خورد تکونی جاش توی

 !آقا چشم! چشم -
. اومد بیرون نداشت، رو به رنگ که حالی در رحمان مش بعد چندلحظه. زد در به محکم و رفت بیرون سرعت به

 :پرسید سعید به رو زدهوحشت که شنیدم رو صداش
 هست؟ هم آقا -

 :گفتم رحمان مش به رو خشم با و کوبیدم هم به محکم رو ماشین در. شدم پیاده و بده جواب سعید ندادم اجازه
 کمک زری به و خونه تو برید نیست الزم شما گفتم دفعه هزار! شدیم عالف ساعت یک کَری؟ مگه رحمان مش -

 .کنید
 :گفت بود، گرفته ترس از که لکنتی با رحمان مش

 !آقا ببخشید...بب -
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 :گفت و کرد بازش سریع که کردم اشاره در به و انداختم بهش عصبی و جدی نگاه
 .آقا بفرمایید -

 :گفتم بلند رفتم،می سالن در سمت که حالی در برگردم، سعید سمت کهاین بدون
 .باشه آیناز مواظب بره بسپار افشار به -
 .آقا چشم -
 حواسش اما کرد؛ نگاه من به نگرانی با رحمان، مش زن زری،. شد باز در رفتم، باال که سالن رویبهرو هایپله از

 .ایستاده در جلوی نبود
. نشد متوجه که کنار بره و بفهمه رو منظورم تا زدم زل هاشچشم به سرد و جدی نگاهی ال. ایستادم روشروبه

 :گفتم جدی و آلودحرص صدای با و کشیدم لبم پایین رو ماشاره انگشت
 .بشم رد خواممی. زری کنار برو -

 :گفت و زد شگونه به دست با محکم
 .آقا ببخشید! عالم خاک! وای ای-

 همیشه مثل که افتاد مستخدمین از دوتا سحر، و سارا به نگاهم. شدم سالن وارد و شدم رد کنارش از. رفت عقب
 سمت سرعت به دو هر که زد سحر به افتاد، من به نگاهش تا سارا. کردنمی پچپچ آروم و بودن ایستاده ایگوشه

 .رفتن آشپزخونه
 :زدم داد و برگشتم عصبانیت با که بود نرسیده ششم به پنجم قدم

 !وایسید -
 براشون ایذره دلم اما !ترسیدن مرگ حد به بود مشخص برنگشتنشون از. ایستادن جاشون سر زدم، که دادی با

 .نداشتم اومدنکوتاه برای تصمیمی و نسوخت
 .ایستادم روشونبهرو و رفتم سمتشون به بلند هایقدم با
 :گفتم جدیت با
 کنید؟ پچپچ و واینستید گفتم چندبار -

 :گفت ملتمسی و ترسیده لحن با و آورد باال رو سرش سریع سحر
 ..آق ببخشید -

 :گفتم حرص با و گرفتم هامپنجه میون رو فکش که بود نزده کامل رو حرفش
 کردم؟ گوشزد چندبار گفتم! کن خواهی معذرت نگفتم -

 .رفت باال کمکم صدام
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 نگفتم؟ یا گفتم بکنید؟ خوایدمی دلتون کاری هر که نیست صاحاببی اینجا گفتم چندبار -
 :گفت کرد،می هقهق که حالی در گریه با سحر

 ! ببخشید... آقا خیلی... خیلی -
  

 از کمی دست که سارا به. دوخت من به رو شزدهوحشت نگاه. رفت عقب قدم یه سریع که کردم ول رو فکش
 محکمی لحن با و گرفتم هردو روی جلو وارتهدید رو ماشاره انگشت. انداختم خشم و جدیت با نگاهی نداشت، سحر

 :گفتم ذاشت،نمی تکراری هیچ جای که
 اخراجتون برگشتبروبی کنید،می پچپچ کارکردن جای به دارید که ببینمتون دیگه بار یک دیگه، بار یک فقط -

 !کنممی
 :زدم داد
 فهمیدید؟ -

 :اومد هاپله باالی از رهام صدای زمانهم. دادن تکون مثبت ینشونه به سری دو هر
 انداختی؟ راه دادوهوار دوباره چرا سیاوش -
 با و اومد پایین پله آخرین از رهام. دویدن آشپزخونه سمت سرعت به و برن توننمی که کردم اشاره دو اون به سر با

 :گفت حرص
 .کردی بیدارم بودم، خواب تو؟ چته -

 :گفتم حرص و غیظ با آمیخته لحنی با و کردم نگاهش چپچپ
 .بخوابی عمر آخر تا دیگه که بری خواب به خواب شاءاهللان شب یه شما -

 :گفت آروم و نشست مبل روی
 .بشن راحت دستت از دنیا یه که بری خواب به خواب تو -

 :گفت و کرد باز رو نیشش دید، رو جدیم و آلوداخم نگاه و آورد باال رو سرش وقتی اما نشنیدم؛ کرد فکر
 دیگه؟ شدی متوجه کردم؛ شوخی -

 .انداختم پا روی پا و نشستم سالن آخر رنگایقهوه سلطنتی صندلی روی و ندادم رو جوابش
 .رهام کنیم شروع باید -

 :پرسید بگیره، باال رو سرش اینکه بدون رفت،می کلنجار پیراهنش روی یلکه با داشت و بود پایین سرش که رهام
 رو؟ چی -

 :گفتم بلند و گرفتم آشپزخونه سمت به رو رخمنیم
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 زری؟ -
 :گفتم که دویدمی سمتم داشت. اومد بیرون آشپزخونه از سرعت به زری که نکشید دقیقه یه به
 .قهوه -

 .رفت آشپرخونه به دوباره و کرد گردعقب و گفت چشمی. کرد توقف راه بین
 :گفتم دربیارم، رو کتم تا شدممی بلند که حالی در
 !آیناز سروقت بریم باید -
 :گفت زدهحیرت و گرفت باال رو سرش ضرب به
 !کی؟ چی؟ -
 زده داد که رهام به شاکی و عصبی نگاهی با و برگشتم بودم، کشیده بیرون دستم از نصف تا رو کتم که حالی در

 :گفت ترآروم که کردم نگاه بود،
 . گفتی یهو خب-

 .کردم پرت مبل یدسته روی و درآوردم رو کتم
 .آیناز سراغ بریم باید -

 :پرسید تعجب با رهام
 .هست که اون! چی؟ محمد پس -

 دید، که رو جدیم نگاه. کشید جلوم رو سینی. کنیم سکوت هردو شد باعث و رسید قهوه فنجون حاوی سینی با سارا
 .رفت و گذاشت میز روی رو سینی حرفی هیچ بی
 :گفتم و برداشتم رو فنجون شدم خم

 .سربازی رفت باالخره -
 
 .کردم نگاه بود، رفته فکر تو انگار و بود شده خیره زمین به که رهام به و خوردم قهوه از جرعه یه

 :پرسید آروم گذشت، که چندلحظه
 کنم؟ کارچی باید -

 هامچشم. داد انتقال بهم رو خوبی حس داغیش که گذاشتم فنجون کف رو دستم. دادم فاصله هاملب از رو فنجون
 :گفتم و بستم رو
 .سراغش بری باید -
 کنم؟ کارچی خب -
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 :گفتم و دادم تکون سری
 .میگم بهت اونم -
 برم؟ باید کی -
 !بهتر زودتر، هرچه -
 کنی؟ کارچی خوایمی -

 :گفتم و گذاشتم سینی تو رو فنجون و کردم باز رو هامچشم رهام، پیدرپی هایسوال از کالفه
 !کردی مخسته نپرسی؟ سوال قدراین میشه رهام -
 .ایستادم رهام حرف با که رفتم چندقدم و شدم بلند مبل روی از
 بگیری؟ آیناز از رو انتقامت خوایمی -

 تو جدی کامالً نگاهی با. شدم خم رهام سمت و زدم مبل یدسته به رو دستم و برگشتم. نشست لبم رو پوزخندی
 :گفتم مصمم و جدی لحنی با و زدم زل رهام منتظر هایچشم

 .بگیرم انتقام خوامنمی کسهیچ از. گیرمنمی انتقام آیناز از من -
 :گفت و داد باال رو ابروش تای رهام

 عمارت؟ این توی بیاریش خوایمی خیرخواهی و عشق روی از و آینازی عاشق نکنه چی؟ پس -
 :دادم جواب رفتم،می هاپله سمت که حالی در و برگشتم. شد صاف

 !داره ربط خودم به دیگه این -
 ش؟خانواده سمت بره نذاشتی سال همه این تو چرا -

 :زد داد که رفتم هاپله سمت و ندادم جوابی همین برای میگه؛ رو کی دونستممی و فهمیدم رو منظورش
 .کنی کارچی قراره بدونم خواممی هم من نمیدی؟ رو من جواب چرا! سیاوش -

 :زدم داد و زدم هاپله محافظ روی محکم و برگشتم
 .نیست مربوط تو به گفتم! رهام نزن داد -

 :زد داد متقابالً
 نیست، آیناز از انتقام قصدت اگه. کنی کارچی خوایمی بدونم خواممی. زنممی هم خوب زنم؛می نزنم؟ داد چرا -

 چیه؟ پس
 نزدیک خودم به و زدم چنگ رو پیراهنش ییقه. ایستادم روشروبه و کردم طی بلند رو بینمون فاصله چندقدم

 :گفتم حرص با کردم
 ...کنی کمک هم خواینمی اگه! نیست گفتن وقت فعالً باشه، مربوط هم اگه یا نیست مربوط تو به گفتم -
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 :زدم داد و کردم پرتش مبل رو محکم
 !نذار منت من سر هی فقط! درکبه نکن؛ خب -

 صدای از که مستخدمین دیدن با. برگشتم و انداختم بیرون حرص با رو نفسم. موند ثابث سرم پشت به رهام نگاه
 :زدم داد و رفتم جلو قدم یه خشم با بودن، اومده بیرون آشپزخونه از فریادموندادو

 .ببینم سرکارتون برید ها؟ کنید؟می نگاه چی به چیه؟ -
 . برگشتن آشپزخونه به سرعت به که بود نشده کامل حرفم

  
 :گفتم جدیت با و دادم تکون تهدیدوار صورتش جلو رو تهدیدم انگشت و برگشتم رهام سمت

 اگه پس. بدم شرحش واست بخوام که نیست مربوط تو به فعالً قضیه این! رهام میگم بهت آخر بار برای -
 .سراغش میرم خودم وگرنه بده؛ انجام رو کارت سوال بدون کنی، کمک خوایمی

. نشست درست و خورد تکونی جاش تو بود، افتاده مبل روی بودم کرده پرتش که حالتی همون به هنوز که رهام
 :گفت و گذاشت مبل پشتی روی رو دستش

 .دیگه سوال فقط. میرم باشه -
 :گفتم محکم و جدی

 !نپرس -
 :گفتم نره، باال کردممی سعی که صدایی با برگردم، اینکه بدون

 تو باشم آورده رو اون من برسه، آیناز به کـثافت اون دست که این از قبل خواممی فقط ترسم؛نمی شاپور از من -
 .عمارت این

 ...پدرش که بفهمه آیناز خواینمی -
 :گفت و آورد باال تسلیم حالت به رو هاشدست که برگشتم سمتش سرعت به
 .زنمنمی حرف دیگه من باشه! تمام -

 :گفت و مبل رو نشست. رفتم بهش ایغرهچشم
 .نکن نگاهم هم جوراین و برو. زنمنمی حرفی دیگه که گفتم -

 صدای با در که بودم نذاشته سوم یپله روی پا. شدم دور ازش محکم هایقدم با و کردم نثارش شعوریبی لب زیر
 ابروهام. موند ثابت هوا توی بذارم، هاپله محافظ روی تا بودم کرده بلند که رو دستم. شد کوبیده دیوار به و باز بدی

 .برگشتم در سمت عصبی. خورد گره درهم
 .شدمنمی هم شجمله یک متوجه حتی من که زدمی هاییحرف زد،می نفسنفس که حالی در رحمان مش
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 و اومدم پایین هاپله از. زدمی دامن عصبانیتم به حالتش، این و کرد باز شدت به رو در قدراین که بودم عصبی
 :گفتم عصبی

 میگی؟ داری چی مگه؟ آوردی سر خبرته؟ چه رحمان مش -
 :گفت و کرد نگاه رهام و من به دستپاچه

 !اومدن...اومدن...آقا...آقا -
 :گفتم و بستم حرص با رو هامچشم

 .کنیمی کفریم داری زدنتحرف طرز با اومده؟ کی رحمان؟ مش کی؟ -
 :گفت سریع

 .اومده شاپور که بگم خواستممی. شدم وارد بد قدراین که ببخشید شما! بکنم غلط من آقا نه -
 :گفت بلندی صدای با و ایستاد و کرد بلندی جهش جا از کرد،می نگاه تلویزیون داشت خیالبی االن تا که رهام

 !چی؟ -
 :گفتم شک با رحمان مش به رو و انداختم رهام به کوتاهی نگاه

 اومده؟ کی گفتی -
 :گفت قبل از ترنگران

 .هستن در پشت هنوز. بشن وارد ندادیم اجازه هانگهبان و من خواستید، شما که جورهمون آقا ولی! شاپور -
 :گفتم بلند حرص با
 کنه؟ غلطی چه اینجا اومده -
 :زدم داد و رفتم عمارت در سمت. شدم خارج سالن از محکم هایقدم با حرفم، این با زمانهم و
 ! رو در کن باز! احمد -
  

. گذاشت شکمش روی رو دستش و کرد نزدیک هم به رو کتش هایگوشه سرعت به بود، در نزدیک که احمد
 .اومد داخل قدم یه سرعت به شاپور که کرد باز رو در و دوید در سمت

 :گفتم آمیزیتهدید لحن با و دادم سرعت هامقدم به
 .ببندنت تیر به جاهمین میدم دستور جلو، بیای دیگه قدم یه-

. آوردن در بودن، بسته کمرشون به که رو ایاسلحه سعید و احمد که اومد جلو دیگه قدم یه و زد پوزخندی شاپور
 .رفت عقب قدم یه و برد باال تسلیم معنی به رو دستش شاپور

 کنی؟می رفتار جوریاین میاد، که وقتی دخترم با یعنی! خانسیاوش شدی سالح به دست بینممی -
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 .رفت بیرون عمارت از کامل که دادم هُلش عقب به و زدم دست شـینه*سـ رو و ایستادم روشبهرو
 :گفتم قبلش حرف به توجهبی
 خوای؟می چی -

 :گفت لبش رو نیشخند همون با و داد باال رو ابروش تای
 !ندادی جواب -

 :گفتم و شدم خیره در به و کردم تر رو لبم
 .بینهمی رو رفتار همین بشه، تو مثل اگه هم تارا. میشم سالح به دست تو، مثل آدم برای گهگاهی -
 :گفتم بود، چشمانش خشنی و نگاهم سردی به که لحنی با و دوختم بهش رو سردم نگاه و
 اینجا؟ اومدی چرا پرسیدم -
 :گفت و کرد اشاره داخل به
 کنی؟می پذیرایی در دم هاتمهمون همه با -

 رفتم جلو قدم یه عصبانیت با همین برای شدم؛می خسته شمسخره و تهسروبی هایحرف از کمکم داشتم دیگه
 روی رو هامدست که بره عقب خواست. بشم خم شدم مجبور بود، کوتاه قدش چون اما شدم؛ رخشبهرخ که

 .داشتم نگهش و گذاشتم ششونه
 :گفتم عصبی لحن و نره باال داشتم سعی که صدای با
 ...یا زنیمی رو حرفت -

 :گفت که بود نشده کامل حرفم
 !کردی پیداش فهمیدم -
 دادم هُل عقب به رو هاششونه. نیاوردم خودم روی به اما! فهمید سرعت به قدرچه اینکه از شدم؛ شوکه حرفش از

 .خورد ماشین کاپوت به و رفت عقب قدم یه که
 چه؟ تو به کردم، پیدا که گیریم -

 :گفت و زد کریهی لبخند
 !میارم دستش به اول من ولی -

 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخندی
 .بیار تونستی، اگه -

 :گفت مطمئنی و تمسخرآمیز لحن با متقابالً
 !میارم -
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 :گفتم جدی و کردم هم تو رو هاماخم
 بگی؟ رو همین اومدی -
 :گفت جدی اما آروم، و اومد سمتم قدم یه
 !آره -

 :گفتم آروم و کردم خم سمتش رو سرم
 !شو گم پس اُکی؛ -
 :گفت و خندید که کردم اشاره ماشینش به و
 !بود نوازمهمون خیلی اون نیستی؛ پدرت مثل اصالً تو -

 جمله خون بشنوم، که رو اسمش دونستمی چون. ستکلمه همین ضعفمنقطه دونستمی چون آورد؛ رو بابا اسم
 ماشین کاپوت روی و گرفتم رو گلوش بیاد، خودش به تا و بردم هجوم سمتش به آنی طور به. گیرهمی رو هامچشم

 .انداختمش
 :زدم داد خشم با
  ها؟ نیار؟ رو اسمش گفتم چندبار -
  

 محکم که بودم زده زل هاشچشم تو خشم با! نه کمتر اما شد؛می بیشتر هامدست فشار. بود شده سرخ صورتش
 .دویدن سمتم احمد و سعید. زد کاپوت به دست کف با چندبار
 :گفت ملتمس و گرفت رو بازوم احمد

 .کشتیش! خدا رو تو آقا! آقا -
 :زدم داد
 !بمیره که حقشه حرومزاده این -
 :زدم داد حرص از پر لحن با. شد خون از پر بینیش که کوبیدم دماغش تو محکم سر با و
 !بری راه من اعصاب رو نکنی ـوس*هـ دیگه که. نبری اسم دیگه که کشمتمی خودم -

 روی از حالبی رفتم، عقب تا. شدم کشیده عقب سعید و احمد زور به که شد می بسته کمکم داشت هاشچشم
 تندتند و بود گذاشته بود، افتاده خسخس به که گلوش روی رو هاشدست. افتاد زمین روی و خورد سر کاپوت
 .کردمی سرفه

 :گفتم آمیزیتهدید و عصبی لحن با و گرفتم جلوش رو تهدیدم انگشت
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 دو، شد یکت تا دیگه که بیارم سرت بالیی چنان بشه، پیدات خونه این در جلوی دیگه بار یک قسم واهلل به -
 .اینجا بیای ندویی

 :زدم داد و کوبیدم پاش ساق به محکم و
 !برو شو گم هم حاال -
 :گفتم احمد و سعید به رو و
 .داخل برید -
 برگشتم سعید سمت. کرده پیدا رو آیناز فهمید که افتادم این یاد که رفتم چندقدم. رفتم داخل بقیه از زودتر خودم و
 :گفتم بود، نشده خالی هنوز که عصبانیتی با و گرفتم رو شیقه و
 کردیم؟ پیدا رو آیناز که داده خبر شاپور به کی -

 :گفت ترس با و گذاشت دستم روی رو ترسش از زده ی دست
 خــ آقامی که شما به هم بمیرم من! باشم گفته اگه که بشم کفن بشم، الل من! نگفتم من خواهرم مرگ به آقا -

 !کنمنمی ـیانـت
 :گفتم عصبی و زدم موهام به چنگی. خورد دیوار به که کردم رها شدت به رو ش.یقه
 ...خب افشار و تو فقط ها؟ گفته؟ رفته کی پس -

 :گفت آروم شک با که کردم نگاه سعید به شک با و ندادم ادامه رو حرفم دیگه
 افشار؟ -

 .گیرهمی شاپور نایآدم از رو موادش تمام که معتاده آدم یه افشار رسیدم؛می نتیجه به داشتم کمکم تازه
 :گفتم و سعید سمت برگشتم سرعت به
 !سعید سریع کن؛ آماده رو ماشین -

 رو در تا بشه پیاده خواست. کرد ترمز من پای جلوی سرعت به بعد چنددقیقه و دوید ماشین سمت وقفهبی سعید
 :گفتم که کنه باز برام

 .سعید بشین -
 .نشستم پشت خودم و
 .برو -

 فرستادم، دادنکشیک برای رو آدمی همچین که این از خودم پرتیحواس از. شد کنده جا از سرعت به ماشین
 .کرد می دوچندان رو عصبانیتم کرده فرض احمق رو من هم افشار که این فکر و بودم عصبی
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 شونه رو و نیاوردم طاقت. کردم نگاه بیرون به کالفه. شد کم هاخیابون شلوغی خاطر به ماشین سرعت راه وسط
 :گفتم و زدم سعید

 .رونممی خودم! دار نگه -
 رو پام. نشست جلو بشینه، عقب که این جای به سعید اما کردیم؛ عوض رو جاهامون سریع. داشت نگه خیابون کنار

 .دراومد حرکت به باالیی سرعت با ماشین و فشردم گاز روی آخر تا
 فرمون موقع به هردفعه اما کنم؛ تصادف که بود نزدیک چندباری. برسیم زودتر تا کشیدممی الیی هاماشین وسط از
 .پیچوندممی رو

. بود ایستاده جوونی پسر کنار که دیدم رو افشار. کردم ترمز کج حالت به خیابون یگوشه. رسیدیم دقیقه ۲۰ از بعد
 .برگشت که برسم بهش بود مونده قدم یه. رفتم سمتش به بلند قدم با

 محکم و پیچید خیابون تو دردش از پر داد صدای. همانا صورتش تو من یشدهگره مشت خوردن و همانا برگشتنش
 .زدم رو بعدی مشت و کردم بلندش بزنه؛ حرفی ندادم اجازه. گرفتم رو شیقه و بردم هجوم سمتش. خورد زمین به
 :زدم داد
 !افشار کشمتمی آره؟ میدی؟ شاپور به رو من کارهای راپورت که -
 .شد گرفته پشت از بازوم که برداشتم قدم یه. افتاد زمین رو که زدم رو بعدی مشت و

 :گفتم عصبی برگردم، اینکه بدون
 .بکشم رو نامرد مفنگی این من باید! سعید کنار برو-
 :پیچید گوشم تو ایدخترونه عصبی صدای سعید، صدای جای به اما
 !کن ولش رو بدبخت کشتی خریه؟ چه دیگه سعید -
 «آیناز»: شد رد کلمه یک ذهنم از و شدم شوکه ایلحظه واسه کنارم شخص دیدن با برگشتم، تعجب با

 کتک بیابونی غول این دست از داشت که پسری به سوزیدل با و گرفتم رومبهرو شعوربی آدم از رو عصبیم نگاه
 :گفتم کرد،می نگاهم همدر هایاخم با که بیابونی غول همون به رو و برگشتم حرص با. کردم نگاه خورد،می
 شدن؟ آزاد قفس از تازه که کنیمی رفتار حیوونایی این مثل چرا -

 قدراین! تروحشی البته گرفت؛ رو بازوم که بود اون بار این و زد پس بازوش از رو دستم. رفت توهم بیشتر هاشاخم
 .رفتمی هوا داشت جیغم که گرفت رو نحیفم بازوی محکم
 :پیچید گوشم تو آلودشخشم و بم صدای

 بودی؟ کی با رو حیوون -
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 خوف دیدم، که رو شنشستهخونبه نگاه اما تو بگم تا کردم غنچه رو هاملـب و زدم زل هاشچشم تو شجاعت با
 .باشم مظلوم شده هم بار یک برای و کنم کوتاه رو متریم ۲۰۰ زبون و بیام کوتاه رو بار این گرفتم تصمیم و کردم
 :گفتم آروم و ریختم هامچشم تو رو مظلومیتم تمام

 !آخه داره ـناه گـ زدن؟ واسه داره جا بیچاره این آخه -
 :گفت جدیت و قبلی لحن همون با
 بودی؟ کی با رو حیوون گفتم کن، ثابت رو مرتیکه این گناهیبی یا ـناه گـ نگفتم -

  چشه؟ مگه حیوون خب گفتم؛ بهش چی انگار حاال! هایعقده آدم عجب. کرد بیشتر رو دستش فشار
 :گفت و انداخت بازوم به نگاهی و ایستاد کنارم اسماعیل 
 گرفت؟ درد بازوت خوبی؟ -
 : زدم داد و کردم خالی سرش رو حرصم و برگشتم سمتش غیظ با
 .بیام کوتاه یکی تو جلوی عمراً ولی اومدم؛ کوتاه نبرده آدم به اون جلوی من! بروها شو گم! اسی -

 از که افتاد مامان به چشمم که گذشتم کوچه پیچ از. شدم دور اسماعیل متعجب هایچشم مقابل از و گفتم رو این
 .کردم پنهون خیابون وسط سنگی برق پایه پشت رو خودم سرعت به. شد پیاده آصف ماشین
 :گفت و انداخت مامان به رو ـیزش*هـ نگاه. شد پیاده ماشین از و کرد پارک کوچه سر رو ماشین آصف

 نیستش؟ تسـلیطه دخترِ اون مطمئنی تو -
 :گفت کشید،می شالش و مانتو به دستی که حالی در مامان

 .سرکاره االن! آره -
 :گفت و خندید. زد مامان پشت به رو دستش آصف

 . خانوم بریم پس -
 :گفت و زد ایقهقهه بود، اومده خوشش که مامان

 .آصف تو دست از -
 با اما بگیرم رو جلوشون و برم تا رفتم قدم یه عصبانیت با. خونه برن خوانمی که بود مشخص. پیچیدن کوچه تو

 ماشین سمت به بلند هایقدم با و برگشتم. نشست لبم روی ایپیروزمندانه لبخند کمکم زد، سرم به که فکری
 .زدم آصف ماشین یبدنه به محکمی لگد و رفتم آصف

 !برات دارم -
*** 



 

 

31 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 و خونه این به که آصف سرتبهخاک. کردممی نگاه رومروبه یخونه به زدهحیرت باز، دهنی با و رفتم عقب قدم یه
 ترس از رو خودت دیدی، زن وقتی دیگه که کنم کارتچی دونممی من ولی! کنیمی هم ـیانـت خــ زن اون

 !وس*ـهـ*بوالـ یمرتیکه کنی خیس
 :پیچید گوشی تو ایبچگونه صدای بعد چنددقیقه. زدم رو در زنگ تردیدی هیچ بدون

 بفرمایید؟ بله -
 :گفتم و بردم آیفون نزدیک رو سرم

 .پایین بیاد بگو مامانت به جان خاله -
 .کنید صبر. باشه -
 به رنگ دیگه که تنم تو مشکی مانتو به دستی و رفتم عقب قدم یه آیفون، روی گوشی گذاشتن صدای شنیدن با و

 .کشیدم جلو و کردم درست رو بود رفته عقب که شالم و کشیدم نداشت رو
 .اومد بیرون داشت، کیلویی ۱۱۰ یه کم ِکم که چاقی زن و شد باز طاق به طاق خونه در. اومد در بازشدن صدای

 :گفتم بلند ناخودآگاه
 !ماشاءاهلل! اوه -

 :گفت بدی لحن با و رفت توهم هاشاخم
 خوای؟می چی چیه؟ -
 :گفت تحقیرآمیزی لحن و کنایه با و انداخت نگاهی سرتاپام به
 !بدم بهت که ندارم پول من -

 زنیکه این چون حتماً زناست؛ دنبال هی آصف چرا بگو پس. بیاد دستش کار حساب تا رفتم بهش ایغرهچشم
 .شده فراری زندگی و زن از زنه،نمی مو سگ با اخالقش

 .داد تغییر رو سگیش اخالق هم و وزنش هم شد، فرجی یه شاید بدونه؛ داره حق هم زن این! نه خب اما
 :اومدم بیرون فکر از اشرف صدای با
 داشتی؟ کارچی من با شدی؟ الل چرا! هوی -
 :گفتم سریع خیلی و رفتم جلو قدم دو
 شوهرته؟ آصف -

 :پرسید شک با و اومد جلو قدم یه. رفت توهم قبل از بیشتر هاشاخم
 شناسی؟می کجا از رو آصف تو ولی آره؛ -

 :گفتم و زدم نیشخندی
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 !نشناسی تو شاید البته نشناسه؟ رو آصف که کیه! اوهو -
 :گفت عصبی

 داری؟ کارچی آصف با تو. میگی چی فهممنمی اصالً من میگی؟ داری چی -
 :گفتم و گرفتم سمتش بودم نوشته ایبرگه توی که رو خونه آدرس

 .داره کار کنه،می پیدا که زنی هر با که اونه ولی ندارم؛ آصف با کاری من -
 :کردم اضافه کنایه با و
 !کاری چه اونم -
 :گفتم بلند و سریع بزنه، حرفی خواست تا
 .شناسممی کجا از رو آصف من فهمیمی وقتاون. برو آدرس این به حتماً امروز اما. دونممی کنی؛نمی باور -

 اونجا؛ میره االن بروبرگشتبی که بود روشن برام روز مثل. دویدم اصلی خیابون سمت به و بزنه حرفی ندادم اجازه
 !باشه نکرده شک آصف به حداقل االن تا این مثل زنی بود بعید چون

 و آصف سر بالیی چه و اونجا میره هیکل اون با االن اینکه فکر از و گرفت مخنده اشرف چاق هیکل یادآوری با
 .بزنم جیغ خواستمی دلم و رفتمی ضعف خوشی از دلم ته میاره، مامان

. نبود وقتش دیگه ولی خرید؛ برم بود قرار. بود ۱۹:۳۰ کردم؛ نگاه ساعت به و درآوردم رو گوشی. ایستادم کوچه سر
 هرلحظه هم هوا. گشتممی هاپارک و خیابون تو ۹ ساعت تا نباشم، خونه اون تو آبروریزی شاهد اینکه برای اما

 .کردم نگاه آسمون به و نشستم نیمکت روی. شدمی سرد بیشتر
 .اومدم خودم به پسری صدای با که بودم خودم حال تو. کشیدم عمیقی آه. شد کشیده محمد سمت فکرم

 .سالم -
 مشخص شچهره رنگِ از که سیاهی و الغر پسر به. برگردوندم صدا سمت به رو سرم و گرفتم آسمون از رو نگاهم

 و زدم چنگی کیفم به. نشست دلم تو ترس سیاهش، هایلب و سرخ هایچشم دیدن با. انداختم نگاهی معتاده، بود
 .شدم بلند جام از آروم

 اومد شکشیده و گرفته صدای! تاریکه و خلوت چقدر نشستم، که جایی که شدم متوجه تازه و کردم نگاه اطراف به
 :گفت کریهی خنده با همراه که
 ترسیدی؟ نکنه شدی؟ بلند چرا عزیزم -
 تو نفس و خوردم شخصی به محکم پشت از. رفتم عقب قدم یه سرعت به که برداشت سمتم بلند قدم یه
 .شد حبس مـینه*سـ

 !بیشتر هم شاید یا دونفرن؟ اینا! نه خدا وای
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 :گفت عصبی لحن با سرم پشت شخص که زدم چنگی کیف به قبل از ترمحکم مزدهیخ هایدست با
  شدن؟ مزاحم آقا این خانوم؟ -
  

 .ببینم رو شچهره درست تونستمنمی بود، ایستاده تاریکی قسمت تو چون اما برگشتم؛ ضرب به
 :گفت تمسخر با و کشیده صدای با معتاد پسرک

 .ببخشید پس داشتی؟ صاحب اِ -
 :گفت و خنده زیر زد خودش و خورد زمین به محکم که رفت قدم یک

 !خماری از امان -
 :گفت گوشم دم آروم و شد حلقه مچم دور ناشناس پسر همون دست

 .بریم -
 رو دستش و ایستادم عصبانیت با. کشوند خودش همراه و گرفت رو دستم بده، من به حرکتی یاجازه اینکه بدون
 :گفتم بلند و زدم پس

 کشونی؟می خودت با رو من کجا! ببینم وایسا -
 پارک وسط چراغ نور که رنگشمشکی هایچشم و نقصبی یچهره میخ لحظه چند واسه. برگشت سمتم پسره
 .شدم بود، شده شدنشبراق باعث
 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .جاهیچ -
 :گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 ها؟ من؟ با بکنی غلطی چه خوایمی نداری؟ مادر و خوار خودت مگه کشیدی؟ رو دستم چرا پس -
 :پرسید گیج و داد باال رو ابروش تای

 خوار؟ -
 خون پولِ که هاییلباس و سرتاپاش به کلی نگاه خواهره؟ همون منظورم نشد متوجه یعنی. کردم هنگ سوالش از

 وقتاون برگشته؛ خارج مسافرت از تازه کمش کمِ مشخصه تیپش از این احمقی؟ تو آیناز. انداختم نگاهی بود، من
 زنی؟می حرف میدونیچاله باهاش تو
 :گفت دراریحرص لحن با و کرد نگاه اطراف به
 !منحرفی خیلی -
 .پرسیدم گیج و دراومدم فکر از
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 چی؟ -
 :گفت و کرد اشاره من به گردوند،می اطراف به رو نگاهش که حالی در و کشید لبش یگوشه رو شستش انگشت

 .میگم رو تو -
 .منحرف گفت بهم چرا نفهمیدم هنوز. دادم تکون «چی واسه» معنی به سری شک با

 :گفت و زد ایخندهتک
 .بود خواهر خوار، از منظورت فهمیدم هم االن. نداری مادر خوار خودت مگه. ببری کجا رو من خوایمی گفتی -
 :گفتم و گرفت حرصم داشت، زدنحرف توی که پرواییبی و پررویی از
 .گرفتی رو وقتم! بابا برو -

 هنوز و داشت لبش روی کریهی لبخند و بود ایستاده رومبهرو که دیدم رو معتاد پسر همون که گرفتم ازش رو روم
 .کردمی نگاه رو من کـثیفش نگاه اون با هم

 .رفتم عقب قدم یه و دادم قورت سختی به رو گلوم آب ترس با
 ترسیدی؟ شد؟ چی -

 :گفتم و گرفتم دونستم،نمی هم رو اسمش حتی هنوز که پسری جلوی تهدیدوار رو ماشاره انگشت. برگشتم سریع
 !فقط کنی،می همراهیم خیابون سر تا فقط -

 :گفت و داد تکون سری خنده با. نشست لبش روی لبخندی
 .بریم. باشه -

 یا هستش هنوز مفنگی اون ببینم تا کردم نگاه سرم پشت به. افتادیم راه باهم قدمهم و ایستادم ششونه به شونه
 .نه
 :گفت مقدمهبی
 کجاست؟ تونخونه -

 :گفتم و برگشتم غیظ با. بود وآمدپررفت و شلوغ خیابون، و رسیدیم روپیاده به زمانهم
 !بای. نیست خوب برات نکن کنجکاوی زیادی -

 نگه پام جلوی که دادم تکون دست ماشینی برای. نیومد دنبالم دیگه هم اون. رفتم خیابون سمت به و برگشتم
 .شدم سوار. داشت
 :انداخت بهم نگاهی آینه تو از راننده

 خانوم؟ برم کجا -
 )...( برید-
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*** 
 دید رو من تا بود، داده تکیه دیوار به کوچه سر معمول طبق که اسی. کردم حساب رو کرایه و شدم پیاده تاکسی از

 .سمتم دوید و گرفت دیوار از رو شتکیه
 !آیناز! آیناز -

 :گفتم بلند حرصی و عصبی لحن با سمتش برگشتم و بستم محکم رو ماشین در هاشزدنصدا از کالفه
 انداختی؟ راه آیناز آیناز هی چته اسی؟ چته -

 :گفت زد،می نفسنفس که حالی در و رسید بهم اسماعیل. رفت و کرد حرکت ماشین
 ...مادرت... مادرت -
 :گفتم حال همون در رفتم؛ خونه سمت به و شدم رد کنارش از
 چی؟ مامانم -
 :گفت و اومد دنبالم مانند دو و بلند هایقدم با
 !رفت یادم اه بود؟ چی اسمش مرتیکه این زن -

 .گفتم و کردم مایل سمتش به رو رخمنیم
 آصف؟ -

 :گفت بلند و زد بشکنی
 .آصف! آره آره، -
 خب؟ -
 .اینجا اومد -

 سد رو راهم هوابی شد باعث و نموند دور اسماعیل تیز نگاه از که نشست لبم رو ایپیروزمندانه لبخند ناخودآگاه
 دادم تکون هوا تو رو هامدست و رفتم عقب سریع اما بخورم؛ بهش بود نزدیک که بود یهویی حرکتش قدراین. کنه

 :گفتم شاکی و
 خبرته؟ چه! یابو هوی-

 :گفت و کرد اشاره من به شسبابه انگشت با اسماعیل
 تو؟ -

 :گفتم و بردم توهم رو ابروهام
 چی؟ من -
 :گفت آروم و زد زل هامچشم به دقیق و کرد خم کمیه رو سرش شک با
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 دادی؟ خبر آصف زن به تو -
 .زدم کنارش و زدم بازوش به کیف با
 !نیومده تو به فضولیا این -
 با و آوردم باال صورتش تا هاش،کفش از رو نگاهم و برگشتم جدی که اومد سرم پشت دوباره. شدم رد کنارش از

 :گفتم جدی و کردم اشاره عقب به سر و ابرو یاشاره با جدیت همون
 .گیرمامی رو تپاچه که نکن سگ رو من! اسی کارت رد برو-
 :گفت و کرد اشاره من به ابرو با شیطنت با
 کردی؟ خبرش تو! نگفتی -

 :گفت و زد شگونه به آروم. کرد سد رو راهم دوباره که برگشتم. رفتم بهش ایغرهچشم
 !بگو اسی مرگ -

 :گفت حرص با که کردممی نگاش کنم، عوض رو نگاهم حالت اینکه بدون
 .کن ایقهوه رو من راست و چپ هی هم تو. رفتم بابا باشه -
 :گفتم تمسخر با
 داری؟ من کردنایقهوه به الزم چه! هستی ایقهوه خودت تو -
 .شده ضایع چقدر که بود مشخص کامل. شد جمع هم تو شقیافه. کردم اشاره بود، ایقهوه تیپ که سرتاپاش به و

 گشتممی کلید دنبال کیفم تو. ایستادم خونه در جلوی. افتادم راه خونه سمت و شدم رد کنارش از و زدم نیشخندی
 .کشوند داخل به رو من و گرفت رو میقه مامان بیام، خودم به تا و شد باز در که
 :گفت حرص با
 !ببینم داخل بیا -
 .دادم هُلش عقب به و زدم پس رو دستش عصبانیت با. بست محکم رو در
 :زدم داد
 خبرته؟ چه چته؟! هوی -
 ها؟ من؟ جون از خوایمی چی تو آصف؟ زن پیش رفتی جرئتی چه به ها؟ کردی؟ غلطی چه! عوضی یدختره -

 .کردم خراب رو خوشیش دوباره چرا که بود این دردش پس. نشست لبم رو کجی لبخند
 :گفتم تمسخر با
 بدید؟ ادامه کارتون به نذاشتم چرا که ناراحتی! آها -
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 کنارش از و انداختم بهش عصبی نگاه. دادم هُلش عقب به و زدم پسش که بگیره رو گردنم تا کرد بلند رو دستش
 :گفتم و شدم رد
 .ندارم حوصله! خداروتو کنار برو -

 :زد داد و کشید شدت به رو دستم
 .بده رو من جواب! ببینم وایسا -

 :گفتم حرص با و برگردوندم سمتش رو روم و کشیدم پرحرصی نفس و بستم رو هامچشم
 حرفیه؟! داشتم دوست -

 :گفت عصبانیت با و صورتم تو کرد پرت رو دهنش آب هوابی
 !رفت*شبی روح تو تف -

 .کشیدم بود، شده تر مامان دهن آب از که مگونه روی رو دستم. نشست لبم روی نیشخندی
 .داری لطف مرسی -

 مامان بلند صدای و خورد در به ایضربه که کردم قفلش و بستم رو در. رفتم اتاق تو و برگشتم و زدم رو حرف این
 :شنیدم رو
 کردی؟ قفل رو در چرا! هوی -

 :گفتم و برگشتم اتاق در سمت و انداختم اتاق یگوشه رو کیفم
 !لطفاً نکن سروصدا بخوابم؛ خواممی -
 .زد در به محکم پا با
 .بخوابم خواممی م؛خسته. کن باز رو در بیا. نگو پرتوچرت! شو خفه -

 در به چندباری هم مامان. کردم پهن اتاق گوشه و درآوردم رو پتو و تُشک. کردم عوض رو هاملباس و نکردم اعتنا
 وسط یشیشه پشت که تنش و سرش یسایه از رو این. نشست در کنار و شد خیالبی کنم،نمی باز رو در دید و زد
 .شدم متوجه بود، در

 سرد باد بودم، بیرون من تا و بود سرد هوا ؛بود مامان پیش دلم اما بخوابم؛ کردم سعی و کشیدم دراز تشک روی
 .وزیدمی
 روروبه دیوار به عصبی چندثانیه. زدم کنار رو پتو حرص با. شدنمی اما بیام؛ در فکر از تا کشیدم سرم روی رو پتو

 .شدم خیره
 .کردم باز رو در و رفتم در سمت و شدم بلند جام از آنی
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 دادم تکیه دیوار به. کرد نگاهم عصبی و درهم هایاخم با و برگشت سمتم. خورد تکونی مامان در بازشدن صدای با
 . داخل بیاد خواد،می اگه تا
  
 همون روی بده، زحمتی پتو و تشک درآوردن برای خودش به اینکه بدون. رفت داخل غیظ با و شد بلند جاش از

 .انداخت سرش رو کامل رو پتو و کشید دراز بودم کرده پهن من که تشکی
 و کشیدم دراز تا باراین و کردم پهن و درآوردم خودم برای دیگه پتوی و تشک یه و رفتم کمد سمت و کردم پوفی
 .برد خوابم نشست، بالشت روی سرم

*** 
 سیاوش
 .کردمی عصبیم داشت کمکم و بود پیچیده عمارت کل تو افشار دادهای صدای
 :زدم داد و زدم مبل یدسته روی محکم

 !احمد -
 :گفت کالفه و زد بیرون دستشویی از رهام زمانهم
 !شدیم دیوونه زنه؟می نعره قدراین چرا افشار این! سیا اه -
 :گفتم صدام تو حرص با
 .شده نشئه -

 :گفت دستپاچگی با بود رسیده تازه که احمد
 داشتید؟ امری شما. اومدم دیر همین برای بودم؛ آب به دست روتونبهگالب! آقا ببخشید -

 :گفتم اولش یجمله به توجه بدون
 .کنهمی مکالفه داره. کن خفه جور یه رو افشار برو -
 .ایستاد روبهرو و اومد جلو قدم یه
 ساکت و بگرخه شاید که زد بهش مشت دوتا یه رفت سعید تازه همین. نمیشه ساکت اما کردیم؛ تالش خیلی آقا -

 .نکنه حس رو خودش درد جز دردی که شده نشئه انقدر نامروت اما بشه؛
 سالن در سمت بلند هایقدم با و جهیدم جا از عصبی و طاقتبی خورد، انباری در به که محکم یضربه صدای با

 .رفتم
 و رفتم پایین هاپله از. اومدنمی سرم پشت بدوبدو هم رهام و احمد. رفتم پایین در جلوی هایپله از و اومدم بیرون
 .بود انباری متر۵۰ یفاصله با که پیچیدم چپ سمت
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 :گفتم عصبی احمد به رو و زدم در به محکم
 !رو در کن باز -

 :اومد دور از سعید نگران صدای
 .داخل نرید آقا، نه -

 .دویدمی انباری سمت به داد،می فشار دستش کف به رو محکمی پارچه که حالی در. برگشتم سمتش
 :پرسید نگران رهام رسید، تا
 شده؟ چی دستت -
 .کرد اشاره سر با و کرد نگاه بسته در به عصبی که بودم سعید جواب منتظر جدی، و درهم هایاخم با
 .دستم کف زد چاقو با دستشه؛ تو چاقو نامرد -
 .کردم احمد به رو
 !رو در کن باز -

 :گفتم جدی برگردم، اینکه بدون. زد صدام نگران و آروم سعید
 .بیمارستان برو عمیقه، هم زخمش اگه ببند؛ رو دستت برو -
 رخمنیم. گرفت رو بازوم رهام که رفتم جلو قدم یه. کشیدم بود، آورده در جیبش از تازه که احمد دست از رو کلید و

 :گفت نگران و آروم که بزنه رو حرفش تا برگردوندم سمتش به رو
 !خطرناکه -

 :گفتم آروم و بردم قفل تو رو کلید. کشیدم بیرون دستش از نرم رو بازوم
 .هست حواسم -
 نگرانی با هرسه که بستم سرم پشت رو در. شدم انباری وارد بیاد، جلو بخواد کسی اینکه از قبل و کردم باز زو در

 .زدن صدام
 

 .گرفت جلوم رو چاقو و رفت عقب قدم یه سرعت به واردشدنم با کوبید،می در به و زدمی نعره داشت که افشار
 :زد لب لرزید،می ترس از که صدایی با. زدمی موج نگاهش تو وحشت و ترس

 !نیا جلو -
 به رو دستش پشت و رفت عقب قدم یه. رفتم جلو ندارن، عمل و حرفن فقط دونستممی که تهدیدش به توجهبی

 نمیشه دونستممی! داره کراهت هم بهش کردننگاه حتی مرد این که الحق. کردم نگاهش انزجار با. کشید بینیش
 .نداره رو لیاقتش فهموند بهم که بدم فرصت یه بهش خواستممی اما کرد؛ اعتماد افشار مثل عملی و معتاد آدم به
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 جونبی داشت کمکم هاشقدم و لرزیدمی هاشدست. رفت عقب قدم یه ترس با که رفتم جلو قدم یه. بود ساکت
 .شدمی

 .زدم زل افشار به زد،می موج درش عصبانیت و حرص که آلودغضب نگاه همون با حرفی هیچ بدون
 :گفتم جدیت با و کردم باز لب از لب
 عنوان هیچ به ببینم اگه و میاد بدم ـیانـت خــ از بودم گفته نه؟ مگه میدم؛ شانس یه بهت بودم گفته -

 نگفتم؟ یا گفتم مهمی؟ این به موضوعی تو الخصوصعلی بخشم؟نمی
 :گفت لرزون صدای و عجز با که رفتم جلو قدم یه
 !آقا کردم غلط -

 پرت زمین روی دستش از چاقو که زدم دستش به محکم دست پشت با آنی. سابیدم هم به حرص با رو هامدندون
 :زدم داد و گرفتم رو گلوش و سمتش بردم هجوم. شد
 !بریزه اشک زارت حال برای هم خدا که میارم سرت بالیی چنان بزنی دورم بخوای اگه که گفتم اینم یادمه -
 :زدم داد تحکم با
 نگفتم؟ یا گفتم -

 .زد زانو پام کنار که کردم باز گلوش از رو هامدست. پیچید فضا تو بلندش هایگریه هقهق صدای
 :گفت گریه با و گرفت رو شلوارم یپاچه

 میدم قول! آقا نمیشه تکرار دیگه ببخشید رو من شما. کردم ـیانـت خــ شما به که کردم بیجا من! آقا کردم غلط -
 . بگید چی هر! شما وچرایچونبی غالم میشم

 .دادم تکون سری تاسف با و رفتم عقب قدم یه و کشیدم عقب رو پام. پیچید انبار خالی فضای تو شگریه هقهق
 دلم و افتاد حال همین به نرسید، مواد بهش روز چند و کرد اشتباه که هم قبل سری. بود حالش همین همیشه
 !بگذرم افشار مثل عاریبی آدم از که محاله دفعه این اما سوخت؛ براش

 :گفتم نزنه، حرفی من حرف از بعد و بشه ساکت مقابلم طرف شدمی باعث که صدام تو تحکم با
 !مونیمی اینجا بگم من هروقت تا -

 :گفت و گرفت باال رو سرش زدهوحشت
 !روخداتو آقا -

 :گفت خواهشی از پر لحن با و گرفت رو پام مچ دوباره سمتم، به خیز یه با اما برم که برگشتم
 !میرممی من خدا به! آقا توروخدا -
 :گفتم عصبی و گرفتم دستم تو رو فکش محکم و زدم زانو کنارش. کشیدم بیرون دستش از رو پام عصبانیت با
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 دارین. کنننمی زندگی که تو امثال و تو کردی؟می زندگی داشتی االن تا کردی فکر نکنه! بدبخت میری؟می -
 !کمکم اما میرن؛ می
 رهام. بستم رو در. اومدم بیرون انباری از هاشگریه به توجهبی و کردم رها محکم رو فکش و زدم رو حرف این

 .نیاورده سرم بالیی افشار بشه مطمئن خواستمی شاید انداخت؛ من به کلی نگاه نگران
 خوبی؟ -
 .آره -
 :گفتم احمد به رو و
 .زمین رو افتاده بردار؛ رو چاقو برو -

 :گفت و بست رو کتش جلوی یدکمه
 .آقا چشم -
 .دوید در سمت به و

 :گفتم رهام به رو
 .داخل بریم -
 :گفت و کرد اشاره انبار به
 مشکوک نگاه ایلحظه واسه که رفتم باال رو پله چندتا. خونه سمت رفتم و دادم تکون سری بیاد، احمد تا موندم -

 .شد زنده هامچشم جلو رهام
 پالستک که دیدم رو رهام. گذاشتم هاپله پیچ از و اومدم پایین دو با رو رفته راه هایپله و کردم گردعقب سرعت به

 :گفت آروم و گرفت احمد سمت بود، مواد یقین به حتم که رو کوچیکی
 .دستمون رو مونهمی میرهمی نکشه مواد این. بده بهش برو -

 :گفت زمانهم و گرفت باال رو سرش نگران احمد
 ...آقا اگه ولی -
 رهام که بیفته انبار در کنار هایپله از بود نزدیک که رفت عقب قدم یه دستپاچه. پرید روش از رنگ من دیدن با

 .گرفتش سریع
 شد؟ چی -
 صدای با حین همون در و برداشتم رهام سمت محکمی هایقدم عصبانیت، از شدهمشت هایدست و غضب با

 :گفتم جدی و محکم
 کنی؟می حمل افشار برای مواد جیبت تو حاال تا کی از -
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 که حالی در بگیرم، رهام از رو خشمگینم و جدی نگاه اینکه بدون. کرد نگاه من به و برگشت سرعت به رهام
 :گفتم بود احمد مخاطبم

 !برس کارت به برو -
 :زدم نعره و برگشتم. کردمی نگاه من به نگران و بود ایستاده جاش سر حرکتی هیچ بدون احمد اما
 .کارت رد برو گفتم! توام با -
 گرفتم رو رفتنش رد چشم با. دوید مخالف سمت گفت، که اینیمه و نصفه «چشم» با و خورد بدی تکون جاش تو
 .نگرفتم ازش رو نگاهم برسه، در به وقتی تا و
 تو که موادی مدیگه دسته با. چسبوندمش دیوار به محکم و گرفتم رو رهامییقه دست یه با. برگشتم عصبانیت با

 :زدم داد و گرفتم صورتش جلو. آوردم باال و زدم چنگ رو بود دستش
 ها؟ رهام؟ چیه این -

 .زدم زل هاشچشم تو خشم با و کردم نزدیک صورتم به رو صورتش و کشیدم جلو رو شیقه
 بکشه؟ مواد نباید نگفتم مگه -

 :گفت آروم و نشست دستم روی دستش
 .میدم توضیح برات باش؛ آروم سیاوش -
 :گفتم حرص با آمیخته شکی با
 گرفتی؟ شاپور یدارودسته از رو مواد این هم تو نکنه! راستی رو؟ چی -

 :زد داد. رفتم عقب قدم یه. داد هُلم عصبی
 !سیاوش دیگه نگو چرت -

 :زدم داد و خورد دیوار به که زدم شـینه*سـ روی محکم متقابالً
 گرفتی؟ چی برای و گرفتیش کی از کنه؟می کارچی تو جیب تو مواد این بگو بزن حرف پس -

 :گفت و کرد اشاره نامعلومی ینقطه به و انداخت بهم حرصی نگاه
 .خریدم کی برای معلومه ضمن، در! تهران تو نیست کم موادفروش -
 بدن؛ مواد بهش ندارن جرئت عمارت اهل از کدومهیچ بکشه؟ مواد نباید افشار نگفتم مگه همینه؛ سوالم منم خب -

 ...من سر پشت خواستیمی برادرمی، که تو وقتاون
 .ریختم زمین روی رو مواد اون و کردم باز رو مواد پالستیک عصبانیت با. ندادم ادامه رو حرفم

 کنی؟می کارچی اِ -
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 سمت به و شدم منصرف اما برم؛ که برگشتم. کردم پرت زمین روی رو پالستیک. انداختم رهام به غضبناکی نگاه
 :گفتم و گرفتم جلوش وارتهدید رو ماشاره انگشت. برگشتم رهام

 کردم؛می رفتار بود، هامستخدم از یکی اگه که کنممی رفتار جوری هم تو با ببینم، چیزی همچین دیگه باریه -
 !باشه یادت

 :گفت تلخی لحن با رهام که برم که برگشتم
 کنی؟می گوشزد االن که کردی رفتار هابیچاره اون با رفتارت برخالف من با کی -

 سالن سمت به و گذاشتم جواببی رو حرفش آخر در و گردوندم اطراف به رو نگاهم. دادم بیرون حرص با رو نفسم
 .افتادم راه

*** 
 آیناز

 .انداختم روش و برداشتم رو پاش کنار پتوی شدم خم. انداختم بود، خواب که مامان به نگاهی
 اما افتاد؛ آشنایی شخص به چشمم ایلحظه واسه که برگشتم و بستم رو در. زدم بیرون خونه از و برداشتم رو کیفم
 انداختم باال ایشونه کردم، اشتباه شاید اینکه به فکر با. نبود اما کردم؛ نگاه اطراف به شک با. شد محو سریع خیلی

 .افتادم راه و
 .پریدم عقب قدم یه ترس با. پرید جلوم معلق اجل عین اسماعیل یهو که بودم شده نزدیک کوچه پیچ به

 :زدم داد غیظ با و گرفت حرصم. کردمی نگام هیزش هایچشم و لبش روی کریه لبخند همون با اسماعیل
 عالفی؟ خیابون تو ساعت۲۴ که نداری خوراک و خواب تو جلوم؟ پریمی االغ عین چرا! یابو -

 :گفت و زد تکیه دیوار به رو دستش شد گشادتر لبخندش
 !منی خوراک و خواب تو خودِ دونیمی که تو -
 !خورد هم به حالم زنشهمبهحال هایحرف و زدنحرف لحن از

 :گفتم غیظ با و کردم نگاش چپچپ
 .گمشو برو! اسماعیل زنیمی حرف زیادی -
 .دیوار به چسبوندم حرکت یه با و گرفت رو دستم مچ و برگشت سریع که شدم رد کنارش از

! ترسیدم هم بد ترسیدم؛ افتاد، هاشچشم به نگاهم وقتی که کنم بارش حرف چندتا تا آوردم باال رو سرم شاکی
 ...و بود قرمز نبود؛ شیطون و آروم نبود؛ همیشه مثل دیگه نگاهش

 با. دادم قرار اسماعیل و خودم وسط م،ـینه*سـ روی رو کیفم. کردمی سیخ رو تنم موهای هم بهش فکرکردن حتی
 :گفتم نلرزه، کردم سعی بود کندنیجون هر با که صدایی
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 !کنار برو -
 :گفت کشیده لحنی با و شد پیدا چرکش و زرد هایدندون ردیف که زد لبخندی

 ها؟ برم؟ کجا -
 انتظاری چه. نبود کسی اما کردم؛ نگاه اطراف به. کرد برابرچند رو وحشتم اومد،می دهنش از که ـکلی*الـ گند بوی
 .باشه خیابون تو کسی صبح هفت ساعت که داشتم هم

 .افتاد تنم به رعشه دیدم، هامـب*لـ روی که رو قرمزش نگاه. افتاد اسماعیل به نگاهم دوباره
 :گفتم ایخفه صدای با و دادم فشار شـینه*سـ روی رو کیفم

 !کنار برو -
 رو هامچشم ترس از و زدم کوتاهی جیغ. انداخت خیابون گوشه و گرفت رو کیفم آنی که دادم هُلش زورم تمام با و

 .بستم
 :گفت چندشی لحن با. زدش دیوار به و گرفت رو دستم مچ
 !جوجه لرزهمی تواسه دلم بیشتر کنی،می که تقال -

 .شدمی ترنزدیک و نزدیک لحظههر اسماعیل هاینفس هُرم. کردم حس رو اشک هجوم اما بود؛ بسته هامچشم
 !جونبی پاهام و بودن زدهیخ هامدست. کردمی بدتر رو حالم و خوردمی بهم داغش هاینفس
 .شدممی زمین پخش و دادممی دست از رو تعادلم رفت،می عقب قدم یه تنها اسماعیل اگه شاید

 :پیچید گوشم تو آرومش صدای
 !عشقم میشی خودم برای امروز -
 .چکید مگونه روی مشده گره هم به هایمژه الی از سمجی اشک قطره حرفش این با

 به شروع و زدم جیغ دل ته از و نیاوردم طاقت دیگه حرکتش این با. خورد مگونه و شونه به فکش اطراف هایتیغه
 .گذاشت دهنم جلوی رو دستش و جهید جاش تو سرعت به جیغم اولین با که کردم تقال

 :گفت حرص با که بودم تقالکردن حال در
 ! عـوضی چموش یدختره -
 نگه جام تو محکم رو خودم. کشید و گرفت رو بازوم شدیگه دستش با بود، دهنم رو دستش یه که حالی در و

 هیکل برابر در من جونبی و استخونی هیکل که جایی اون از اما بشم؛ قدمهم باهاش خواستمنمی و بودم داشتم
 .کشوندم خودش همراه آخر در نداشت، مقابله توان زیاد اسماعیل یگنده

 تونستم تازه و رفت تنم از جون یهویی. کشیدم تقال از دست رومبهرو شخص دیدن با گذشتیم، که کوچه پیچ از
 !چیه قضیه که بفهمم
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 :گفت اسماعیل به رو عصبی و زد من ناباور یچهره به پوزخندی آصف
 .کن ماشینش سوار یاال دِ -

 :گفتم بلند و برگشتم زدهوحشت. داد هُلم ماشین سمت اسماعیل
 !نه -

 :گفت و کشید رو بازوم وحشیانه آصف
 .کردیمی رو اینجاش فکر باید دادی،می راپورت زنم به که موقع اون! شو خفه -
 جیغ. پیچید پهلوم تو ایکشنده درد. خورد بود، باز که در به محکم پهلوم و کرد پرتم ماشین سمت حرکت یه با و

 :غرید حرص با. نشست دهنم روی اسماعیل دست که کشیدم بلندی
 !دیگه شو الل -
 رو هاماخم در از. کردم حس پهلوم روی رو خون گرمی. نداشتم رو جیغ و تقال توان دیگه و بودم کرده ضعف درد از
 .کشیدم هم تو

 پهلوم تو تیزی درد دوباره که کرد بلندم جا از و کشید رو دستم آصف که بزنم پهلوم روی تا کردم بلند رو دستم
 .پیچید

 :زدم لب آروم حرص با
 !عوضی کن ولم -

 :گفت حرص با آصف
 !یااهلل شو سوار! شو خفه -
 ماشین در حرکت یه با شد، که ماشین سوار. شه سوار بره تا موندم منتظر بست، رو در تا. کرد ماشینم سوار زور به و

 تمسخر با و گرفت رو دستم محکم اسماعیل که بودم نرسیده زمین به پام یه هنوز اما کنم؛ فرار که کردم باز رو
 :گفت

 !داشتی تشریف فعالً کجا؟ -
 سمت و کرد بلند رو دستش. ببنده رو در تا پاهام رو انداخت رو تنش نصفِ اسماعیل. زدم تکیه صندلی به درمونده

 .پیچید فضا تو آصف ماشین در به ماشینی برخورد و ترمز جیغ صدای لحظه همین تو. برد در
 ماشین در به وحشت و ترس از شدهدرشت هایچشم با و گذاشتم گوشم روی رو هامدست و زدم جیغی زدهوحشت

 .شدم خیره بود، روبهرو دیوار به شده پرس که
 همین تو. دادم تغییر بود، چسبیده آصف ماشین به کامل چپ سمت از که رنگیسفید ماشین به رو نگاهم کمکم

 .شد بلند اسماعیل و آصف داد صدای که بودم فکرا
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 و آصف جون به که ایغریبه هایآدم به توجهبی. شدم پیاده ماشین از سرعت به و کردم استفاده موقعیت از
 .اومد سرم پشت از عصبی صدای و شد کشید دستم که دویدم خیابون سمت بودن، افتاده اسماعیل

 !ببینم بیا میری؟ داری کجا -
 سمت و برگردوند رو صورتش ببینم، رو گرفته رو دستم که شخصی اینکه از قبل. برگردوند رو من حرکت یه با

 .رفت سفیدرنگ ماشین همون
 :زدم داد. بکشم بیرون دستش از رو دستم کردم سعی

 خوای؟می جونم از چی. کن ولم! توروخدا کن ولم -
 :گفتم ملتمسی لحن با و گرفتم رو دستش آزادم دست با
 !برم کن ولم مادرت جان -
 :زد داد خشم با و برگشت سرعت به حرف این با
 کنی؟می زرزر هی خبره چه اینجا بینینمی مگه! دیگه شو خفه -
 و دوختم بهش رو آلودماشک نگاه آلودش،اخم یچهره توجهبی و نکردم توجه آشناس، بدجور شچهره اینکه به

 :گفتم
 !کنممی خواهش. برم بذار -
 .ساختیم رو کارشون آقا -
 :گفت و انداخت نگاهی زد، رو حرف این که مردی به
 نزدید؟ که ناجور -

 :گفت دومی مرد
 .ساده گوشمالی یه فقط آقا، نه -
 حد به رو خاصیتبی دوتا این که کین اینا خدایا. انداختم نگاهی بودن، افتاده مرده مثل که اسماعیل و آصف به

 جوریه؟چه دیگه کنن اساسی گوشمالی بخوان اینه، شونساده گوشمالی اینا تنبیه؟ فقط میگن وقتاون و زدن مرگ
 :اومدم خودم به آشنا پسر همون پرتحکم صدای با
 !بریم -

 بگه حتی اینکه و من به توجه بدون. بدم تکونش سانت یه تونستمنمی حتی که بود گرفته محکم چنان رو دستم
 .کشوند خودش همراه رو من و رفت ماشین سمت خوان،می من از چی و هستن کی

 :گفتم عصبی و بلند و گرفتم ماشین عقب صندوق به رو مدیگه دست محکم
 !کن ولم هستی؟ کی دیگه تو اصالً ببری؟ رو من خوایمی کجا! ببینم وایسا -
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 :گفت و انداخت بهم خشمگینی و جدی نگاه و برگشت
 کیَم؟ من بدونی خوایمی -

 .دادم تکون آره معنی به سری تنها و گرفت ازم رو زدنحرف توان که بود خشن و جدی لحنش قدراین
 .خوردم صندوق به و شدم کج. رفتم عقب قدم یه ناخودآگاه اومد؛ جلو قدم یه

 حرفی هیچ تونستمنمی که جدی نگاه همون با. گذاشت صندوق روی اطرافم رو دستش دو هر و کرد ول رو دستم
 .کردمی نگاهم بفهمم، توش از رو

 :پیچید گوشم تو جدیش اما آروم، صدای
 شناختی؟ حاال! خرسند سیاوش سیاوشم؛ من -

 تو دردی که بشه کمتر مفاصله تا کردم خم عقب به کمیه رو کمرم و گذاشتم صندوق روی پشت، از رو هامدست
 .بره هم تو هاماخم شد باعث و پیچید پهلوم

 :رفت عقب قدم یه
 .شو سوار -

 :گفتم و برگشتم زدهوحشت. گذاشتم پهلوم روی رو دستم
 !نه -
 .شد حبس مـینه*سـ تو نفس همراهش، تشنغول دوتا اون ایستادن با اما شده؛ خیالبی کردم فکر. شد رد کنارم از

 :گفتم حرص با غیرارادی که کردمی نگاهم همدر هایاخم با چنان
 سؤال تا دوتا اون بیامرزه؛ رو دوتا اون پدر خدا حاال. منکرید و نکیر شما و ممرده من انگار کنیدمی نگاه جوریه -

 ...آخ بدم، جواب نتونم من و نپرسن
 :زد داد سیاوش، پسره، همون که زدممی حرف داشتم جورهمین

 .دیگه شید سوار معطلید؟ چرا دِ -
 مظلوم داشتن، محوی لبخند و بود شده کمتر هاشوناخم من هایحرف خاطربه که دوتا اون به زد، رو حرف این تا

 :گفتم و کردم نگاه
 !توروخدا برم بذارید -

 :گفت باشه، ترمهربون رسیدمی نظربه که یکیشون
 !بیاد سرت بال خیلی ممکنه اینجا بهتره؛ برات بیای، ما با اگه -
 :گفتم و زدم پس رو دستش لجوجانه که گرفت رو بازوم و
 !نه -
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 :گفت عصبانیت با دومی
 .نمیشه حالیش هم بودن مهربون با این! سعید -
 :گفتم غیظ با
 ...نی حالیتون شما -

 سنگر سعید سر پشت که بود نشده پیاده هنوز سیاوش. شد باز بدی طرز به ماشین در که بودم نزده کامل حرفم
 :زدم داد و گرفتم

 زوره؟ مگه بیام؛ خوامنمی خب کردی؟ رم باز چته -
 وحشی حیوون اون رو شونخنده تا انداختن پایین رو سرشون دونستم،نمی رو اسمش هنوز که یکی اون و سعید
 .نبینه

 :گفت و کرد طی محکم رو چندقدم خشم با سیاوش
 !یااهلل. کنممی سوارت زور به خودم یا میشی سوار آدم بچه مثل یا -

 از رو سرم و زدم سعید لباسِ به چنگی! شد کر گوشم صداش بلندی از کردم حس که گفت بلند رو «یااهلل» چنان
 :گفتم شاکی و ببینم رو سیاوش تا کردم کج هاششونه کنار

 !نمیشه که زوری. ریممی خودمون خواست به بریم بخوایم هم مهمونی! بیام خوامنمی آقا -
 .زد پوزخندی سیاوش

 .مهمونی ببرمت خوامنمی من -
 بری؟می کجا پس -
 .بیرون کشوندم سعید سر پشت از و گرفت رو بازوم و رسوند بهم رو خودش جهش یه با

 :گفت و ماشین سمت کشوندم بیام، خودم به تا و شدن سوار سریع مرده یکی اون و سعید
 !اسیری برمتمی -
 و شدم خوشحال باراولین برای مامان، دیدن با. برگشتیم هردو. اومد بلندی «هوی» صدای زمانهم و کرد باز رو در
 .کردم صداش بود، نشسته صدام تو که ذوقی با
 :زد داد صورتم تو کردم،می که فکری برخالف و اومد جلو غیظ با
 بزننش؟ که کنیمی اجیر آدم حاال نبود؟ بست گفتی زنش به! شرفبی -
 سیاوش به تمسخر با که کردم نگاهش ناباورانه. کرد اشاره بودن، افتاده بیهوش هنوز که اسماعیل و آصف به و

 :کرد اشاره
 !کردی تور هم رو کسی خوب -
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 .شد آوار سرم روی دنیا بعدش حرف با اما نیست؛ میگی که جوراین بگم و بزنم حرف خواستممی
 گرفتیش؛ و کردی زنش و شدی احمق تهش شاید بریش،می که شما آقا فقط. برنگرد لطفاً دیگه رفتی، اگه فقط -

 .بده رو ما شیربهای اون لطفاً
 :گفت و انداخت مامان به تحقیرآمیزی نگاه سیاوش

 .میدم بهت هم رو شیربها کردی، پیدا رو پدرش هروقت -
 :گفت غیظ با مامان

 ـرومیه؟*حـ این میگی یعنی چی؟ یعنی -
 :گفت و کرد باز رو ماشین در سیاوش

 !هستی ـرومی*حـ که ندارم شک رو تو ولی. دارم شک دونم؛نمی رو این -
 !باشه هم آدم تونهمی کردم،می خطابش حیوون که شخصی این فهمیدم و اومد خوشم سیاوش دادنجواب از

 :گفت غیظ با مامان
 !ـرومی*حـ کن صحبت درست! هوی -
 

 نعره و گرفت رو فکش وحشیانه. کرد حمله سمتش به و کرد رها رو من دست سیاوش که بود نزده کامل رو حرفش
 :زد
 چی؟ ـرومی*حـ ها؟ چی؟ ـرومی*حـ -

 که کرد رها محکم رو مامان فک سیاوش. کرد نگاه من به بعد و سیاوش به زدهوحشت و پریده رنگی با مامان
 :زد فریاد و کرد اشاره ماشین به و زد موهاش به چنگی سمتم، برگشت حرصی و عصبی. رفت عقب قدم یه مامان

 !شو سوار -
 .شد سوار هم سیاوش. شدم سوار و برگشتم غیرارادی

 .کن حرکت -
 گریه اگه حتی دونستممی. ندادم بهش سربازکردن یاجازه اما نشست؛ گلوم تو سنگینی بغض ماشین، حرکت با

 .کنهنمی رها رو من ندارم، بهش شناختی هیچ و ایستاده کنارم که آدمی این کنم،
 اصالً شناسه؟می رو من کجا از اصالً رسید؟ سر یهو که شد چی بره؟می داره رو من چرا بپرسم خواستممی
 ...برای برهمی رو من یا شناسهمی

 به جدیش نگاه و هم تو ابروهای اون و رخشنیم به و برگشتم زدهوحشت. افتادمی تنم به رعشه هم فکرش با حتی
 .کردم نگاه روبهرو
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 بتونم من و باشه مرده کاش. شد باز نیشم فکر این با مرده؟ نکنه. زدنمی هم پلک حتی و بود روروبه میخ نگاهش
 !کنم فرار دستش از
 زنگ بهش کی دونمنمی. درآورد رو گوشی جیبش تو از. کرد ناامید رو من امید و زد پلک باالخره گوشیش صدای با
 .کرد هم تو بیش از بیش رو هاشاخم که زد

 :داد جواب
 !بزن رو حرفت -

 :نشست لبش رو پوزخندی
 بگی؟ تبریک کارمپشت به خوای نمی...بودم زده رو حدسش -
 :گفت فریاد با و زد صندلی روی محکم مشت با آنی در
 کردی خوش دل بهش که شـرفیبی همون خونه در به تو آویزکردنحلق نکن فکر! شاپور نکن تهدید رو من -

 .من یا میشی برنده تو آخرش ببینم بده انجام تونیمی غلطی هر گفتم! سخته من برای
 بود دادهاش صدای تنها. نفهمیدم هیچی هاشحرف از. پام به خورد که صندلی رو انداخت هم رو گوشی. کرد قطع
 .بود کرده اذیت رو گوشم که

 .شد زده ذهنم تو جرقه مثل فکری که سمتش بدم هُلش تا گوشی سمت بردم رو دستم
 .بودن خودشون حال تو هرسه کردم؛ نگاهی سیاوش به بعد و نگهبان دوتا اون به اول. گرفتم باال رو سرم سریع

 مانتوم جیب تو رو گوشی سریع. کرد توقف ماشین زمانهم که کردم بلند رو گوشی. نشست لبم روی لبخندی
 .شد باز روبهرو رنگسفید بزرگ در. زدم خیالیبی به رو خودم و گذاشتم

 .شد بسته در و کرد توقف ماشین. کردم نگاه نبود، بهشت به شباهتبی شکبی که محیطی به رو یشیشه از
 :گفت و انداخت سعید به جدی نگاه سیاوش که کرد باز سیاوش برای رو در سعید. شدن پیاده سریع دوتا اون

 .بزنه افشار به سر یه بسپار هم احمد به. برید شما -
 رفت دستگیره سمت دستم. رفتن ایدیگه سمت به بود، احمد حتماً که مردی همون همراه و گفت ی«چشم» سعید

 .نشست پام رو دستش که
 

 دادم تکون سری گیج. داد تکون بده معنی به و گرفت سمتم رو شدیگه دست که کردم نگاش حرصی و برگشتم
 صورتم جلو تهدیدوار رو شاشاره انگشت و رفت عقب. درآورد جیبم تو از وحشیانه رو گوشی و آورد هجوم سمتم که

 :گفت و داد تکون
 !بزنی دور رو من که نخواه -
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 اون تو چقدر دونمنمی. گذاشت تنها ناباور و بهت حالت همون در رو من و شد پیاده ماشین از و زد رو حرف این
 .اومد راستم سمت از زنی صدای. خوردم تکونی در بازشدن صدای با که بودم حالت

 .هردومون وقت سر نیومده آقا تا شو پیاده جان خانوم -
 ازش انقدر همه که شخصی این که بفهمم زودتر خواستممی تنها و نداشتم رو کسهیچ با جروبحث یحوصله
 .اینجا آورده رو من چرا و هست کی برن،می حساب

 عمارت سمت به باشه، داشته سن سال ۵۵ یا ۵۰خوردمی که مسنی خانوم همون همراه و شدم پیاده ماشین از
 .رفتیم رومبهرو بزرگ

 عمارت حیاط اسمش شاید که محیطی به. کردمی جذبم اطراف به بیشتر داشتم،برمی عمارت سمت به که قدمی هر
 .بود بزرگ عمارت تا۱۰ اندازه به خودش اما بود؛

 و انرژی آدم به که رنگارنگ هایگل از پر میدون، وسط که بود عمارت ساختمون چپ سمت بزرگی گرد میدون
 انداره به هم راست سمت. بود درخت و گل از پر چرخید،می چشمم که ایگوشه هر. داشت قرار داد،می خوبی حس
 .باشه خدمتکارا ساختمون اون زدممی حدس که بود دیگه ساختمون یه جلوتر متر۱۰۰

 بود، سلطنتی حالت به شدستگیره که رنگیایهقهو چوبی در رویروبه و رفتیم باال عمارت جلوی یپله تا۱۰ از
 .ایستادیم

 :گفت بودم، مخاطبش من که حالی در و ایستاد کنار. کرد باز رو در زن همون
 .خانوم بفرمایید -

 زیبا و بزرگ بیرونش مثل هم عمارت داخل. شدم عمارت سالن وارد تردید از دنیایی با و گفتم ی«ممنون» لب زیر
 .گذاشتم قدیم دنیای به پا جدید دنیای از که انگار داشت؛ قدیمی و سلطنتی حالت وسایل، تمام. بود
 به رنگیمشکی سلطنتی هایشکل با رنگیایقهوه هایمبل که بزرگ سالن یه پله، دو با چندقدم فاصله با در از

 .داشت قرار هامبل وسط رنگیایقهوه شکل دایره میز و بود شده چیده سالن وسط زیبایی طرز
 راه دوم طبقه به که بود پهن هاپله روی قرمزرنگی فرش که رنگیطالیی درپیچپیچ هایپله هم سالن یگوشه
 .بود آشپزخونه زیاد احتمال به که بود رنگیایهقهو در هم هاپله زیر. داشت

 که اومده کی ببینم تا برگردوندم سر. آوردم یاد به رو موقعیتم تازه و اومدم بیرون فکر از محکمی هایقدم صدای با
 .شد گشاد درجه آخرین تا هامچشم رومروبه شخص دیدن با

 :زدم لب تعجب و شک با و برگشتم کامل
 !تو؟ -

 :گفت و اومد پایین آخر یپله دوتا از. نشست لبش روی ملیحی لبخند
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 .بکشه بازیکارآگاه از دست و اینجا بیاردت گرفت تصمیم داداش باالخره! اومدی خوش -
 .فهمیدمنمی چیزیهیچ و شدم گیج هاشحرف از
 رو و انداخت من به کوتاهی نگاه. رفتم دیدم، پارک تو قبل روزچند که پسری همون سمت و گذاشتم زن کنار از

 .رفت آشپزخونه سمت هم زن اون و نشست مبل
 پشتی تو بیشتر رو کمرش. شدم خم سمتش. گذاشتم مبل یدسته روی رو دستم و ایستادم سرش باال مبل کنار
 :گفتم و زدم زل هاشچشم تو جدی. کرد نگاهم متعجب و برد فرو مبل

 اینجا؟ آوردید رو من چرا -
 .شد بلند و من مخالف سمت داد سر رو خودش و گذاشت مبل روی رو دستش

 .نیاوردم من -
 :گفت و کرد اشاره من به شسبابه انگشت با
 .اینجا آوردت چرا که بپرس سیاوش از حالت همین با برو داری، جنم خیلی اگه هم تو -
 مکثی داشت، طلب رو شنداشته حق که انگار و بهم پریدمی شهمه هاری سگ مثل که سیاوش یادآوردنبه با

 .کردم
 از رو من تونست راحت خیلی سیاوش برخورد، چند همین با که کردممی اعتراف باید اما گفتم؛نمی که کسی به

 :گفتم جانببهحق همین برای بدم؛ نشون رو ترسم که نبودم آدمی من اما. بترسونه خودش
 کجاست؟ بگو فقط! میگم هم خودش به -

 :گفت و کرد اشاره باال به سبابه انگشت با بود، خنده و شیطنت از پر نگاهش که حالی در رهام
 .باال طبقه -

 .زهرماره برج آقای این اتاق اتاق، کدوم دونمنمی افتاد یادم ولی برم؛ که برگشتم
 :پرسیدم و برگشتم نرفته

 اتاق؟ کدوم -
 .مشکیه سیاوش اتاق در و هست تیره ایقهوه همه باال هایاتاق در -
 زیر و خوردمی هم به حالم داشت کمکم که بودن زیاد و پیچدرپیچ هاپله انقدر. رفتم هاپله سمت و گفتم ی«آهان»

 یه حتی اینکه بدون اینجا آورده برداشته رو من خرفت یمرتیکه. نکنم خاندانش و سیاوش نثار که نبود فحشی لب
 .بده کوچیک توضیح

 تخت روی رو جونیبی جسم سیاوش، جای به اما. داخل رفتم درزدن بدون رسیدم، که رنگمشکی در اولین به
 .بود شده خشک خشکِ هاشلب و زدمی زردی به هاشچشم سفیدی که جونبی هایچشم با که دیدم
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 حالش به دلم. شد خارج گلوش از نامفهومی صدای تنها اما کرد؛ باز لب از لب و درخشید هاشچشم دید، رو من تا
 !سوخت براش دلم که بود افتاده تخت روی بدبختانه قدراین! سوخت

 .داد نامفهومی صدای دوباره. برداشتم سمتش به رو هامقدم ناخودآگاه
 :گفتم بیچاره پیرمرد حال دیدن از گرفته و دگرگون حالی با کالفه

 .گیدمی چی فهممنمی -
 روی سرش جونبی گرفت،می فاصله سانت یه اندازه به که همین اما کنه؛ بلند بالش روی از رو سرش کرد سعی
 .افتادمی بالش

 .کردم نگاه زد،می آشنا مواسه بدجور که شتکیده یچهره به. نشستم تخت روی کنارش
 :گفتم بود، شده گرفته مرد این دیدن غم از که صدایی با
 بیاد؟ بگم سیاوش به خوایدمی -
 ترس با و آروم رو کلمه یه باالخره و کرد نگام زدهوحشت و کرد تغییر هاشچشم رنگ شنید، رو سیاوش اسم تا

 .شنیدم که گفت
 !نه -
 چی؟ پس -

 :زد لب و بست درد با رو هاشچشم. کشید لبش به رو زبونش
 .ب...آ...آ -

 :گفتم و شدم بلند جام از خواد،می چی فهمیدم باالخره اینکه از زدهذوق
 .میارم االن -
 همون در دویدنم صدای شنیدن با که رهام متعجب نگاه به توجهبی. اومدم پایین هاپله از تندتند. دویدم بیرون و

 .دویدم آشپزخونه سمت برگشت، سمتم بود، نشسته من به پشت مبل روی که حالی
 .برگشت سمتم چشم جفت ده حدوداً ولی بشمارم؛ نتونستم کردم، باز که رو در
 من؟ به دیدمی آب لیوان یه -
 خوای؟می چی واسه -
 .اومدم چی برای رفت یادم و ترسیدم ایلحظه واسه سیاوش جدی و خشن صدای شنیدن با

 :گفتم و کرده اشاره باال به و سمتش برگشتم و اومدم خودم به سریع اما
 .تشنشه گفت باالست؛ اون که آقایی اون برای-

 :زد نعره یهو و رفت هم تو پییش از بیش سیاوش های.اخم
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 اتاق؟ اون تو بری گفت بهت کی -
 :زدم لب. شد گرد ترس و تعجب فرط از هامچشم

 ...اما -
*** 
 کل دانای

 داخل به را آیناز آشکار خشمی با بود، شده آتش روی اسپند خانه در مرد آن وجود یادآوری با دوباره که سیاوش
 هامستخدم مخاطبش که حالی در بود، صدایش در که همیشگی تحکم با و بست را هایشچشم. داد هُل آشپزخانه

 :گفت بلند بود،
 !یااهلل! بیرون -

 یبسته هایچشم به ترس از شدهدرشت نگاه با آیناز تنها و رفتند بیرون چندثانیه عرض در مستخدمین تمام
 پر هاینفس صدای و بود ایستاده زخمی گرگ چون رویشروبه که آدمی از کردمی سعی و بود زده زل سیاوش
 .نترسد بود، گرفته را متری۸۰ آشپزخانه فضای کل حرصش
 در الی را خودش سرعت به رهام که داشت را در بستن قصد برگردد، اینکه بدون. کرد باز را هایشچشم باالخره
 :گفت نگرانی و تشویش با و انداخت

 .توئه اتاق اتاق، اون گفتم بهش من سیاوش -
. زد زل رهام به بود، عصبانیت و خشم از دریایی که نگاهی با و برگرداند رهام سمت به آشکار خشمی با را سرش

 :گرفت رهام سمت به را اشاشاره انگشت
 !نوبت به رسم؛ می بعداً هم تو حساب به -
 قبل از بیشتر آیناز قلب در، شدنبسته صدای با. کوبید هم به محکم را در و داد هُل بیرون به را رهام معطلیبی و

 .کرد دیوار حایل پشت از را دستش و رفت عقب قدم یک غیرارادی. گرفت تپش
 خشمش افتاد،می مرد آن یاد که هردفعه اما باشد؛ آرام داشت سعی. کرد بسته و باز حرص با را هایشچشم سیاوش
 یک شد مرد آن آوردنیادبه وبانیباعث که را آیناز خواستمی دلش قبل از بیشتر و شدمی ورشعله آتش همچون

 .کند اساسی تنبیه
 .بود زده زل سیاوش به کند، دور آن از را ترس و وحشت کردمی سعی که نگاه با آیناز

 اتاق؟ اون تو رفتی چرا -
 :داد جواب سرعت به
 .توئه اتاق کردممی فکر -
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 بیرون؟ نیومدی نیست، من اتاق فهمیدی وقتی چرا پس -
 :زد یادفر و زد کنارش کابینت به محکم و هوابی را اششدهمشت هایدست آنی و
 هان؟ -

 کابینت به سرش از کمی یفاصله با که سیاوش یخوردهگره مشت به را اشزدهوحشت نگاه آشکارا آیناز باراین
 :زد لب و کرد تر را خشکش هایلب. دوخت بود،

 ...چون -
 قدم یک با. کرد تمام آیناز با را اشفاصله و برداشت را آخر قدم خشمگین ؛بدهد ادامه را حرفش نداد اجازه سیاوش
 .فرستاد پایین زور به را گلویش آب و زد تکیه دیوار به آیناز سیاوش،
 :گفت و رفت نشانه آیناز جلوی وارتهدید را اشسبابه انگشت

 قدمی یک از حتی نداری حق بعد به این از. کنم تکرار رو حرفم ندارم دوست دیگه چون میگم؛ چی بشنو خوب -
 !داریبرنمی لعنتی اتاق اون سمت به قدمی برداشتنش، برای طرف اون افتاده هم کالهت! بشی رد اتاق اون
 :گفت آروم بود، کرده غلبه ترسش بر کنجکاوی که آیناز

 بمونم؟ اینجا کی تا قراره مگه -
 :داد جواب جدیت همون با گشت،برمی در سمت که حالی در و گرفت آیناز از مکث با را اشجدی نگاه سیاوش

 .بخوام من که هروقت تا -
 .کرد سد را سیاوش راه و کرد حرکت سرعت به آیناز

 خونه؛ این تو آوردی رو من و شدی راهم سد اومدی یهو هستی؟ کی تو اینجا؟ آوردی چرا رو من چی؟ یعنی -
 !بگیری رو راهم جلوی تونینمی هم تو و میرم من. بمونم اینجا باید بخوای تو هروقت تا میگی هم االن

 .نداشت را آیناز با کلکل یحوصله گویی و بود عصبی هم هنوز. گرفت را دستش مچ سیاوش که برگشت در سمت
 به لب درد از. شدمی بیشتر سیاوش دست فشار هرلحظه و بود اسیر سیاوش یمردانه هایپنجه میان آیناز دست مچ

 .نیاد در صدایش تا گزید دندان
 :غرید لب زیر سیاوش

 !نمیری کجا هیچ تو -
 شد، متوجه که سیاوش. بکشد بیرون را دستش بتواند شاید تا داد کوچکی چرخش سیاوش دست میان را دستش مچ

 .کرد هم در را هایشاخم سیاوش دست فشار از آیناز. کرد ترمحکم را دستش یحلقه
 .آمد بیرون گلویش از آرامی آخ
 .برم خواممی! وحشی رو دستم کن ول! دستم آی -
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. سابید هم به خشم از را هایشدندان داشت، آلرژی بود مربوط «رفت» فعل به که ایکلمه به گویی که سیاوش
 .درآورد اسارت به هایشپنجه میان را آیناز فک باراین و کرد رها را آینار دست
 هایچشم قفل زدمی سرخی به عصبانیت از که را آلودشخشم هایچشم و کرد خم آیناز صورت سمت به را سرش

 :غرید لب زیر و کرد بود، شده گشاد ترس روی از که آیناز
 !نمیری کجا هیچ تو میگم؛ آخر بار برای -

 به چرا که فهمیدمی باید بیاید؛ کوتاه خواستنمی اما بود؛ ترسیده اشنشستهخونبه نگاه آن و سیاوش از حدبی آیناز
 جانش از و کیست بماند، اینجا باید که بود کرده حکم توضیحی هیچ بدون که خشنی و مغرور مرد این و آمده اینجا

 .خواهدمی چه
 :گفت آروم و گذاشت سیاوش دست یپنجه روی و آورد باال آرام را دستش

 هستی؟ کی تو بمونم؟ باید چرا -
 !گفتم بار یه -

 زدنحرف برای و برگرداند را سرش. داد بیرون حرص با را نفسش و رفت عقب و کرد جدا آیناز فک از را دستش
 .رسید گوش به پرسید،می را آیناز حال که رهام نگران صدای و خورد در به ایتقه که کرد باز لب

 را در و فرستاد عقب به دست پشت با را آیناز. برد خیز در سمت بود، کذایی اتفاق این مقصر که رهامی از خشمگین
 .زد زل رهام به نبود، درنده گرگ به شباهتبی که نگاهی با و کرد باز
 خوای؟می چی -

 پیش قدمی بود، افتاده جانش در بدی ترس که حالی در آیناز. زد صدا را آیناز نگران و کشید داخل به سرکی رهام
 .دوخت رهام به را نگرانش و خسته نگاه و آمد کنار سیاوش پشت از و گذاشت

 عذاب و بود نگرانش. داد بیرون سختی به بود، شده حبس ـینه*سـ در االن تا که را نفسش آیناز دیدن با رهام
 .بود افتاده جانش به بیاورد، بیچاره دخترِ این سر بر بالیی و بدهد دستش کار عصبانیتش سیاوش نکند اینکه

 دست پشت با. کرد موکول بعد به را رهام با دعوا نداشت، را رهام پیدرپی نگاه و سکوت این یحوصله که سیاوش
 .داد هُلش چپ سمت به و زد رهام بازوی به

 :گفت و آمد بیرون آشپزخانه از بود، نفهمیده را اینجا به آمدنش دلیل هنوز که آیناز. شد دور چندقدم
 .برم خواممی من -
 :غرید زمانهم و برداشت آیناز سمت به خیزی. شد قبل حالت از تردرشت خشم از هایشچشم. برگشت سرعت به
 !نفهم یدختره -

 :گفت سریع و گرفت سیاوش جلوی ایست حالت به را هایشدست و انداخت آیناز جلوی را خودش سرعت به رهام
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 ! باش آروم تو. زنممی حرف باهاش خودم من! سیاوش کن صبر -
  

 :گفت محکمی و بم صدای تُن با بود، آیناز به اشنشستهخونبه نگاه که حالی در
 !دارم نگه خوب قدراین رو کنترلم نتونم شاید بزنه، رفتن حرف دیگه بار یه وگرنه! کن حالیش رهام؛ کن حالیش -

 :گفت بود، بـرده کار به سیاوش کردنآرام برای که آرام لحنی با رهام
 .برو فعالً تو. سیاوش باشه -

 پیچ از. رفت هاپله سمت به و گرفت بود، گرفته سنگر رهام سر پشت که آیناز از را خشنش و جدی نگاه سیاوش
 :گفت آیناز به رو حرص با و برگشت پا پنجه روی رهام گذشت، که هاپله
 .برو راه شنداشته اعصاب رو هی هم تو نداره؟ اعصاب ما برادر این بینینمی دختر؟ ایدیوونه قدراین چرا تو -

 :گفت غیظ با بود، برگشته جایش سر دوباره درازش زبان سیاوش رفتن از بعد که آیناز
 ...کرد فکر احمق دیوونه. بجوه رو مخرخره خوادمی انگار هاشچشم اون با! روانیه ست،دیوونه شما برادر -
 که رهام. ماسید دهانش در حرف آیناز آمد،می پایین را هاپله زمانهم و زدمی صدا را زری که سیاوش داد صدای با
 یمتوجه آیناز تا گذاشت هایشلب روی را اشاره انگشت نوک. گرفت اشخنده برد، ترسش به پی آیناز سکوت از

 .نشود اشخنده
 را اشخنده رهام. زد صدایش قبل از بلندتر بود، نداده جواب زری اینکه از عصبی و آمد پایین را پله آخرین سیاوش

 :گفت سیاوش به رو و داد قورت
 داداش؟ خوایمی چی -

 بزند، حرفی خواست تا و انداخت آیناز به جدی نگاه اول. برگرداند را سرش و گذاشت پله هاینرده روی را دستش
 :گفت هول و دستپاچگی با زری بعد و آمد دویدن صدای

 !بودم حیاط تو ببخشید جانم؟ آقا جانم -
 :داد جواب اشهمیشگی خشم با سیاوش

 اون اتاق به و برید دوساعت هر نگفتم مگه بزنم؟ هزاربار باید رو حرف یه چرا ها؟ زری؟ چی برای حیاط تو -
 بزنید؟ سر پیرمرد

 جواب و انداخت پایین را سرش لرزید،می بید چون بدنش و داشت ترس سیاوش آلودخشم نگاه از که حالی در زری
 :داد
 ...بیچ خب اما زنیم؛می سر و ریممی بار یه دوساعت هر! خدا به رفتیم آقا -
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 به پیرمرد آن برای را بیچاره یکلمه اگر که دانستمی خوب. ماند دهانش در حرف اما بیچاره؛ بگوید خواستمی
 :داد ادامه و کرد تصحیح را حرفش. کندمی عالم یبیچاره را خودش سیاوش برد،می کار
 .آزاد هوای تو بره خوادمی دلش آقا؛ کنهمی بدقلقی -

 :غرید لب زیر سیاوش
 !خوادمی چیهمه دلش که اون -
 :گفت بود، زری مخاطبش که حالی در و
 .بالکن توی ببرش و ویلچر روی بندازش اما ببریدش؛ ندارید حق بیرون -

 افتاد،می کار به زبانش سیاوش رفتن با و الل سیاوش دیدن با انگار که آیناز. رفت باال هاپله از دوباره و نماند منتظر
 .گرفت زری از را نگاهش سریع

 و بسپارد فراموشی به را موضوع آن فعالً که کرد قانع را خودش اما کیست؛ پیرمرد آن بداند بود کنجکاو هم هنوز و
 :گفت و کرد رهام به رو. بپرسد رهام از را بودنش اینجا دلیل و باشد خودش فکر به
 !بگو خب -

 نه یا کند رفتار گونهاین پدرشان با دارد حق سیاوش که کردمی فکر این به و بود سیاوش خالی جای میخ که رهام
 :کرد زمزمه لب زیر خودش با آخر در همیشه مثل و
 !داره حق -

 گیج و خورد تکانی که زد رهام بازوی به آرام انگشت نوک با نداد، جواب وقتی و کرد صدا را رهام چندباری آیناز
 .برگشت

 ها؟ -
 نمیدی؟ جواب زنممی صدا هرچی چرا خوبی؟ -

 :داد جواب آرام و داد بیرون را نفسش. بیاید در کالفگی و گیجی از تا کشید صورتش به دستی
 !خوبم -
 .کرد اشاره بود، نشیمن توی که هامبل به و
 .بشینیم بریم -

 دلش اما چرا؛ دانستنمی. بزند حرف رهام تا نبود دلش تو دل. نشست و رفت هامبل سمت حرفی هیچ بی آیناز
. داد پایین سروصدا با را گلویش آب. نیست دلش به که بشنود است قرار هاییحرف کردمی حس و دادمی بد گواه

 .سابیدمی هم به را هایشدست کف زیاد استرس از و بود زده زل رهام به صامت و ساکت
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 را لبش. دادمی تشخیص خوبی به را استرس آیناز حرکات تکتک از ؛کرد میخ آیناز هایدست به را نگاهش رهام
 .نگذارد نگرانی و استرس در را آیناز این از بیشتر تا بزند را حرفش و کند باز لب از لب گرفت تصمیم و کرد تر

 و شد بلند جا از بود، داده دست از را طاقتش دیگر که آیناز. انداخت نگاهی آیناز به و داد بیرون استرس با را نفسش
 :گفت کالفگی و عصبانیت با آمیخته لحنی با
 !کردی لبم به جون خب بزنی؟ حرف میشه -

 :گفت آرام و انداخت پایین را سرش رهام
 !شده کشته پدرت -

 .بدهد ادامه را حرفش شاید تا شد خیره رهام هایلب به صامت و ساکت. زد زل رهام به العملیعکس هیچ بدون
 !کشته نفر یه رو پدرت -

 :زد لب ناباورانه
 چی؟ -

 و دوخت چشم آیناز به و برگرداند را سرش زمانهم و زد پلک آرام. کرد تر را لبش رهام. نشست مبل روی وارفته
 :داد ادامه

 ...پدرت شریک -
 با االن ولی. باشد شده کشته پدرش شاید که بود کرده شک حتی و بود الٔ  سو هم خودش برای امروز تا آیناز

 . نشست مبل روی وارفته و زد مبل یدسته به را دستش. رفت تنش از جان باریک به رهام حرف شنیدن
  
 :زد لب تنها و
 چرا؟ -

 با را بود شده خشک استرس از که گلویش. نشست رهام کنار و شد بلند جا از طاقتبی آیناز که نداد جوابی رهام
 :گفت لرزان صدای همان با و کرد صاف گلویش آب دادن فرو

 داشت؟ هم شریک که کردمی کارچی مگه من بابای اصالً کشتنش؟ چرا بگو! خدا رو تو بزن حرف -
 جا از بود، شده عصبی رهام انتهایبی سکوت از که آیناز. کرد سکوت گفت،می آیناز به را جاهمین تا باید که رهام
 :زد داد و شد بلند

 شناسید؟می کجا از رو شریکش و من پدر دونید؟می رو اینا که هستید کی شما اصالً! دیگه بزن حرف دِ -
 :گفت و زد کتفش به آرومی یضربه و رهام سمت برداشت خیز

 .بزن حرف! توام با -
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 و زد زل درخشید،می بیشتر عصبانیت در که آیناز روشن ایقهوه هایچشم به و آورد باال را سرش باالخره رهام
 :داد جواب

 .دونمنمی من -
 در کوره از جواب این شنیدن با بشنود، رهام از ایکنندهقانع جواب فریاد و داد همه این از بعد داشت انتظار که آیناز
 :زد داد تربلند و رفت

 دونه؟می کی پس چی؟ یعنی -
 روی. آمد پایین هاپله از سرعتبه بود، شده آشفته و عصبی عمارت در پیچیده فریادهای و داد صدای از که سیاوش

 :زد داد خشم با و گذاشت هاپله ینرده روی را دستش و ایستاد وسط یپله
 چیه؟ واسه هافریاد و داد این رهام؟ خبره چه اینجا -

 :گفت و برگشت باغیظ نداشت، تاثیری حالش در هم وضع اون با سیاوش اومدن حتی و بود عصبی که آیناز
 ها؟ هستین؟ کی شما شده؟ چی کنهنمی تعریف برام آدم مثل یکیتون چرا. منه از صداها این -

 .اومد پایین هاپله از محکم هایقدم با. خورد گره هم به بیشتر سیاوش درهم اخم
 :گفت و کرد اشاره رهام به سر با
 نگفت؟ مگه -
 خودم و مرده پدرم من. خوایدمی من جون از چی و هستید کی شما که نگفت اما شده؛ کشته پدرم گفت -

 ...هزارم بار برای این هستید؟ کی شما چی؟ برای دارید؟ خبر شما اما دونم؛نمی
 با و گرفت را بازویش و برداشت خیز سمتش بود، شده عصبی و کالفه آیناز بلند فوق صدای از دیگه که سیاوش

 :غرید خشم
 !پایین بیار رو صدات -

 رو دستش هایپنجه و نداد اجازه سیاوش که برود عقب خواست و خورد تکانی سیاوش ناگهانی حرکت از آیناز
 .کردمی بیشتر را فشارش لحظه هر و کرد قفل بازویش دو هر دور محکم

 :گفت جدی خشم، با آمیخته صدای با
 نکنی جرئت و بمونی الل عمر آخر تا که میارم سرت بالیی چنان ببری، باال رو صدات دیگه باریه علی وهلل به -

 فهمیدی؟ بزنی؛ حرف کام تا الم
 . کردمی نگاه سیاوش به وحشت از شده درشت هایچشم با تنها آیناز
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 به و دهد بیشتری فشار بود، هایشپنجه میان که را آیناز بازوهای شده کنترل خشمی با سیاوش شد باعث سکوتش
 .زد تکیه سرش پشت ستون به و گرفت فاصله زمین از آیناز پای هایپنجه حرکتش این با. بکشد باال سمت

 :غرید لب زیر
 فهمیدی؟ گفتم -

 لب عجز با آرام و گفت آرامی آخ پیچید، بازویش در که دردی از. داد تکان «آره» ینشانه به سری زدهوحشت آیناز
 :زد
 !خدا رو تو کن ولم! دستم -

 نگاهی آیناز به زد،می موج هایشچشم در که جدیتی همان با. کرد باز آینار بازوان میان را دستش هایپنجه یحلقه
 :گفت و انداخت

 !بیا دنبالم -
 را دستش دو هر که حالی در بود، افتاده دلش در ترسی سیاوش از که آیناز. رفت هاپله سمت به و برگرداند رو
 تکان «برو» معنی به را سرش آرامی به رهام که کرد نگاه رهام به نگران کشید،می بازوهاش روی گونهـوازش*نـ

 لحنی با برگشت سیاوش که کردمی نگاه رهام به نگرانی و تردید با آمیخته نگاهی با و بود ایستاده هنوز آیناز. داد
 :گفت جدی

 !دیگه بیا ایستادی؟ اونجا هنوز چرا -
 .رفت سمتش به سرعتبه دید، که را سیاوش درهم ابروهای و جدی نگاه. برگرداند سیاوش سمت را سرش

 .رفت باال هاپله از و برگشت و گذاشت پله هاینرده روی را دستش شد، مطمئن آیناز آمدن از که سیاوش
 .نبست را در اما شد؛ اتاق وارد آیناز. رفت کارش میز سمتبه راستیک برگردد، اینکه بدون. شد اتاق وارد

 سمتِ را رخشنیم بود، کرده حائل میز روی را دستش دو که حال همان در سیاوش نیامد، که در شدن بسته صدای
 .گرفت آیناز

 !رو در ببند -
 که آیناز. شد بسته آرامی صدای با در که زد در به آرام را انگشتانش نوک برداشت عقب به قدمی حرفی هیچ بی

 :گفت آرامی صدای با و برداشت قدمی نداشت، طاقت دیگر
 بزنید؟ حرفی خوایدنمی -

 :گفت و برگشت. داد بیرون را نفسش و بست را هایشچشم آرام سیاوش
 بدونی؟ خوایمی چی -
 ...شما -
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! پرسیده هزاربار االن به تا صبح از که را الیٔ  سو همان درست بپرسد؛ خواهدمی چه آیناز دانستمی خوب سیاوش
 عصبی تا کردمی ترآرام هم و ترساندمی هم حدی تا را آیناز که خشنی و جدی لحن همان با و پرید حرفش میان

 :گفت نشود،
 !بمونی اینجا باید تو که مهمه این فقط نیست؛ مهم هستم کی من -

 :پرسید شک با و داد باال را ابرویش تای یک
 باید؟ -
 :داد جواب کوبنده لحنی و تحکم با
 !باید! آره -

*** 
 آیناز

 :گفتم عصبی و کشیدم هم تو رو ابروهام
 کنی؟نمی تعریف من برای درست چرا خب باید؟ چی یعنی -

 .اومدم خودم به سیاوش داد با که بود رفته باال باشه، حواسم اینکه بی صدام
 !پایین بیار رو صدات -

 :گفت و کشید هم تو بیشتر رو هاشاخم. رفتم عقب قدم یه و خوردم کوچیکی تکون
 !نیست امن تو برای اینجا از غیر جایی هر چون مونی؛می اینجا تو -

 :گفتم و کردم اشاره بهش ابرو با و زدم نیشخندی ناخودآگاه
 امنه؟ تو پیش وقتاون -

 .دوخت هامچشم به رو نگاهش مکث با. بود روش پوزخند آمیزیتمسخر حالت با که موند میخ هاملب رو نگاهش
 چنان بیرون، بذاری عمارت این از رو پات اگه که هستن منتظر گردان یه کنم، عرض چه که نفرچند بیرون، اون -

 .میشی پشیمون خودت ینکرده و کرده از که میارن سرت بالیی
 جدی انقدر. دادم قورت زوربه ترس با رو گلوم آب و ترسیدم آنیه که گفت سردی و جدیت با رو حرفش چنان
 من، بودن خطر در و پدرم قتل دونه؟می کجا از رو هااین اما! میگه دروغ که بدم احتمال درصدیه نخوام که گفت

. بود من روی هنوز جدیش نگاه. ترسیدممی هم خودش از داشتم کمکم دونه؟می این فقط چرا رو اینجا جز جاییهر
 :گفت و زد پوزخندی که خوند رو ترس نگاهم از انگار

 نکردی؟ باور رو حرفم -
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 و گفتمی دروغ داشت شاید. شناختمشنمی چون بودم؛ نکرده باور! نه بودم؟ کرده باور رو هاشحرف واقعاً
 !بیاره سرم بالیی خواستمی

 .داد باال رو ابروش تای. دادم تکون «نه» ینشونه به آروم رو سرم
 محمدم؟ داداشت دوست من بگم اگه حتی -
 :زدم لب آروم و ایستادم جام سر صاف. شد گرد هامچشم محمد، اسم شنیدن با
 محمد؟ -

 .زد تکیه سرش پشت میز به و برد شلوارش جیب تو رو هاشدست
 نه؟ مگه دیگه، داداشته! محمد آره -

 و رفتم جلو زدهذوق باشه، داشته ازش خبری شاید اینکه فکر با و بودم گرفته جون محمد، اسم شنیدن با که من
 :گفتم

 داری؟ خبری ازش تو. آره -
 .داد تکون ییدٔ  تا نشونه به سری تنها

 دونی؟می تو میاد؟ کی کجاست؟ -
 :گفت و کرد پوفی. کشید لبش هایگوشه به رو شاشاره و شصت انگشت

 .گرگان -
 .اینجاست از دور خیلی بود مشخص اسمش از اما کجاست؛ گرگان دونستمنمی

 محمدی؟ دوست تو -
 و کرد سکوت اما بزنه؛ حرفی تا کرد باز دهن. سمتم برگردوند سرعتبه رو سرش. بست عصبانیت با رو هاشچشم

 :داد جواب تحکم با و دوخت چشم بهم آلودحرص و عصبی نگاهی با
 !آره -

 .بود همین هم درستش و نکنم باور رو حرفش دادمی دستور بهم عقلم
 :گفتم آروم لحن با دادم فرو زور به رو گلوم آب
 ...تو اما. شناختممی رو محمد هایدوست تمام من -

 سمتم به محکم سریع قدم یه. چسبیدم دیوار به که مـنه*سیـ روی زد رو دستش آنی که بودم نزده کامل رو حرفم
 . داشت نگه مـنه*سیـ قفسه روی محکم رو دستش و. اومد

  
 :گفت جدیت همون با و دوخت هامچشم به رو جدیش نگاه
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 .میگم دیگه باریه خودمم و گفت رهام -
 آب و زدم سرم کنار دیوار به آروم رو هامدست پشت. دوختم چشم سردش و جدی هایچشم به حرفی هیچ بی

 .دادم قورت رو گلوم
 درسته؟ کشتن؛ رو پدرت که گفت بهت رهام -

 :داد ادامه که کردم بسته و باز «آره» معنی به رو هامچشم
 کشته؟ رو اون پدرت شریک گفته -

 عصبی و جدی صدای با و گرفت هاشپنجه میون رو فکم خشم با که دادم تکون «آره» معنی به رو سرم دوباره
 :گفت

 گفته، رهام رو قضایا این تموم اگه ضمن، در ها؟ کنی؟می بسته و باز هی رو هاتچشم چرا مگه؟ نداری زبون -
. نیستم هم برادرت دوست حتی من. کنه بدبخت هم رو تو داره قصد و کشته رو پدرت علی هستی؟ چی دنبال دیگه

 برو بری، عمارت این از خوایمی اگه حاال. بشونم سیاه خاک به رو ـوث*دیـ علی اون قراره که کسی سیاوشم من
 نفر هزار بیرون، بذاری عمارت این از رو پات اگه کنم؛می گوشزد اول همین از فقط. گیرهنمی رو جلوت کسی! هری

 درصدیه حتی میاد، سرت به بالیی چه دیگه و نبرده آدمیت از بویی که آدمی اون پیش برنتمی و روت ریزنمی
 !مهمه برام نه و مشخصه نه هم
 .کرد اشاره در به و رفت عقب قدمیه
 .بری خوایمی که جاییهمون رسونتتمی بگو؛ رهام به بری، خوایمی! بیرون برو هم االن -
 .گرفتم دیوار از رو کنم بیشتر باهاش رو مفاصله تا بودم چسبونده دیوار به محکم که کمرم رفت، عقب تا

 رو خشمگینش نگاه تیررس هنوز اما بود؛ ششده مشت هایدست به نگاهم. کردم دم باز و دم صدا بدون رو نفسم
 .کردممی حس خودم روی
 بهش نگاهی صلٔ  مستا و آوردم باال رو سرم. کوبیدمی مـنه*سیـ یقفسه به رو خودش محکم ترس از قلبم

 .انداختم
 با. کرد اشاره بیرون به و کرد باز رو در رفت،می در سمت محکمی هایقدم با که حالی در و گرفت ازم رو روش
 :گفت تحکم و جدیت همون

 !بیرون -
. بگیرم درستی تصمیم و کنم خالی فکر، همه این از رو ذهنم کردم سعی و زدم پلک هم سر پشت چندبار

 بیفتم مردی چنگال تو و بیاد سرم به زنهمی حرف ازش سیاوش که بالیی همون و برم اینجا از اینکه از ترسیدممی
 !شده هم پدرم قتل باعث اینکه بدتر دارم؛ خوف ازش ندیده که
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 .کنم اعتماد نگذشته، هم روز یه حتی آشناییمون از که سیاوشی به تونستمنمی طرفی از

 خونه این تو رو من که زنهمی این برای رو هاحرف این تمام و دروغه سیاوش هایحرف شاید که گفتمی عقلم
 شخصیت من ترسوندن برای فقط رو فرضی شریک اون و خودشه بیاره سرم بالیی قراره که اونی شاید. داره نگه

 .کرده سازی
 با و انداختم نگاهی کرد،می نگاهم جدیت همون با و بود هم تو هاشاخم هنوز که سیاوش به و برگشتم آروم
 رو در. اومد بیرون اتاق از بلند و محکم قدمیه با سرم پشت اومدم، بیرون که اتاق از. رفتم در سمت آروم هایقدم

 کنار. برگردوندم سمتش به آروم رو سرم. رفت هاپله سمت و زد بهم ایتنه. شد رد کنارم از سرعتبه و بست
 .ایستاد پله محافظ
 :زد داد باال همین از و کرد مایل جلو به رو سرش و زد هانرده روی به رو هاشدست

 !رهام -
 .رسید گوش به اومد،می هاپله سمت به که رهام سریع و بلند هایقدم صدای

 داداش؟ جانم -
 .خوادمی که جا هر ببر رو این -

 از که بود مشخص صداش از ولی دیدم؛نمی رو رهام بودم، ایستاده سیاوش سر پشت کوتاهی یفاصله با چون
 .کرده تعجب سیاوش حرف

 سیاوش؟ مطمئنی -
 :داد جواب تحکم و جدیت با آمیخته لحنی با سیاوش

 .بره خوادمی کجا ببینم ببرش! رهام آره -
 .کردم نگاه جدیش و آلوداخم رخنیم به و گرفتم باال بودم انداخته پایین االن تا که رو سرم
 :گفت ایرفتهتحلیل صدای با ناچار رهام

 !داداش چشم -
 اتاق داخل تا نگاهم با. رفت اتاق سمت به حرفی هیچ بدون و انداخت من به نگاهینیم. چرخید کفش یپاشنه روی

 .شد بسته ناخودآگاه هامچشم اتاق، در کوبیدن صدای با و کردم همراهیش
 حالی در هاپله کنار رهام. رفتم پایین هاپله از تندتند. رفتم هاپله سمتبه و کردم نثارش ایدیوونه لب زیر حرص با

 .انداخت نگاهی من به بود، نشسته پله اولین روی که
 :پرسید شک و تردید از پر لحن با
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 بری؟ خوایمی مطمئنی -
 بود جوری نگاهش داد؛می بدی حس دلم به نگرانش از پر و خیره نگاه. سمتش برگشتم و ایستادم آخر یپله روی

 تازه که هاییآدم به تونستمنمی و بودم گرفته رو تصمیمم من اما اشتباهه؛ رفتن برای تصمیمم کردممی فکر که
 .کنم اعتماد دروغ، یا درسته دونمنمی که گفتن برام رو هاییحقیقت و بودم شناخته
 :دادم جواب. نیفته نگرانش و مطمئن نگاه به نگاهم تا دوختم زمین به رو نگاهم

 .کنم باور رو هاتونحرف تونمنمی واقعاً من -
 ...اما -
 :گفتم ملتمسی لحن با و گرفتم باال رو سرم سرعتبه
 .برگرده تا مونممی داداشم منتظر و خودمون یخونه میرم! بریم توروخدا -

 .کشید موهاش داخل به چنگی و داد بیرون رو نفسش کالفه هستم، مصمم تصمیمم روی دید وقتی
 .مایلی هرجور! باشه -

 .برداشت رو سوییچ و رفت هامبل وسط میز سمت
 :گفت و گرفت سمتم رو رخشنیم خیز،نیم حالت همون تو
 .بریم -
 از. رفتم بیرون سرش پشت درنگبی. رفت در سمت و برداشت مبل یدسته روی از رو کتش و ایستاد صاف و

 .شدم بیرون محیط زیبایی میخِ دوباره زدیم، بیرون که عمارت
 رحیم و بود باغچه توی که افتاد سفیدرنگی اسب به نگاهم که راست سمت برگردوندم سر. رفتم پایین هاپله از

 .برگشت اسب که زد سوتی رهام. دادمی تکون قشنگ خیلی رو دمش گاهی از هر و کردمی تمیزش داشت
 :گفتم زدهذوق حرکت این از
 !باهوشه چقدر توئه؟ اسبِ -

 :گفت و خندید رهام
 .نزدم سوت اسب برای من -
 .اومد سمتمون بدوبدو نگهبان لحظه همون و
 خان؟ رهام بله -
 !بیار رو ماشینم -
 «چشم» که حالی در و کرد گردعقب بهمون نرسیده و قاپید رو سوییچ هوا تو. کرد پرتاب سمتش رو سوییچ و

 .دوید پارکینگ سمت به گفتمی بلندی
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 :داد جواب و برگشت من سمت به و گرفت اسب از رو نگاهش رهام
 سوت وقت هر که داده یاد بهش سیاوش. زد سوت که سیاوشه کرد فکر هم االن. سیاوشه اسب نیست، من اسب -

 .پاش جلو بیاد سریع زد،
 :گفتم خنده با و افتادم زورو یاد یهو

 زوروئه؟ سیاوش مگه -
 :گفت و کرد ایخندهتک رهام

 .نیومد سمتم و برگشت فقط زدم، سوت من که دیدی! شاید -
 برگردم، کامل اینکه بدون. شدم کنجکاو. کردمی نگاه باال به و من سر پشت به نگاهش حرف، این گفتن حین در و

 .کردم نگاه باال به و برگردوندم عقب به رو کمرم
 به رو هاشدست و بود داده تکیه بالکن رنگسفید هاینرده به اتاقش بزرگ بالکن توی که افتاد سیاوش به نگاهم

 و من به بود، نشده دور نگاهش از ایلحظه واسه چندساعت این تو که جدیتی و جذبه همون با و بود زده هانرده
 .داخل رفت و برگردوند رو روش دید، که رو من خیره نگاه. کردمی نگاه رهام
 رو ماشین تا بود داده دستور بهش رهام که نگهبانی کرد ترمز رهام و من پای جلوی رنگیمشکی ماشین زمانهم

 رو ماشین در شدیگه دست با بست،می رو کتش وسط یدکمه دستش یه با که حالی در. شد پیاده ماشین از بیاره
 .بست

 :گرفت سمتش رو سوییچ و رهام سمت برگشت
 !آقا بفرمایید -

 دوباره که شد سوار حرفی هیچ بدون رهام. کرد باز براش رو در و برگشت سریع نگهبان که گرفت رو سویچ رهام
 .بست رو در نگهبان

 روییخوش با رهام برخالف و نشستم ماشین تو و کرد باز رو در. رفتم سرش پشت. کنه باز من برای رو در تا دوید
. بست رو در «ستوظیفه» گفتن با و نشست لبش روی محوی لبخند که کردم تشکر و برگشتم نگهبان سمت به

 .کرد حرکت هم رهام
 عمارت از اومدن بیرون با و بود نرفته دلم از کردم اشتباه گفتمی که بدی حس همون هنوز. زدیم بیرون عمارت از

 .کرد عرق هم و شد سرد هم بودم نگران یا و استرس وقتی که همیشه مثل هامدست کف. شد بیشتر دلم دودلی
 رسیدممی سیاوش هایحرف به داشتم تازه اما چرا؛ دونمنمی. دوختم رهام به رو تشویشم از پر نگاه و سربرگردوندم

 !نگفته دروغ که دادممی احتمال درصد یه حتی خودم پیش و
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 و برسونه آسیب من به بخواد و باشه داشته وجود علیه، اسمش بود گفته سیاوش که بابام شریک همون واقعاً شاید
 .شده هم پدرم مرگ باعث حتی

 رهام یزدهوحشت نگاه اما. برگشتم سمتش زدهوحشت. کرد ترمز وحشتناکی طرز به رهام که بودم فکرا همین تو
 .بود روبهرو به
 به بیشتر رو خودم و زدم بلندی جیغ زدهوحشت بود، افتاده ماشین کنار که زنی دیدن با. گرفتم رو نگاهش رد

 .گرفتم ماشین شیشه به محکم رو دستم و چسبوندم صندلی
 :کردم زمزمه لب زیر
 !ابوالفضل یا -

 سرعتبه رو دستم زمانهم که گذاشت بیرون رو پاش یه. کرد باز رو ماشین در و کرد باز رو کمربند سرعتبه رهام
 :زد داد که کنم باز تا بردم کمربند سمت

 !نیا بیرون -
 :گفت حرص با که انداختم بهش نگاهی ترس با. خوردم بدی تکون دادش از
 نشو؟ پیاده -
 .کرد پرت سمتم به داشبورد روی از رو گوشیش و
 .نمیشی پیاده اصالً خودت. سیاوش به زنیمی زنگ افتاد، اتفاقی هر -
 مزدهیخ و سرد هایدست تو رو بود افتاده پاهام روی که گوشی. دوید زنه همون سمت و شد پیاده سرعتبه و

 .ببینم رو جلو بهتره بتونم تا کشیدم جلو رو خودم و گرفتم
 .کردم نگاه رنگ مشکی ون ماشین به و برگشتم سرعتبه. شد بلند ماشین کنار ترمزینیش صدای زمانهم

 .رهام سمت دویدن و شدن پیاده ماشین از مرد دوتا. برگشت سرعتبه شنید، رو ترمز صدای که رهام
 کردن کمک برای که بود مشخص دقیق بودن، گرفته رهام سمتبه که اسلحه و مرد دوتا اون یگنده هیکل از

 کردممی نگاه مرد دو اون به بود، گرفته وحشت رنگ که نگاهی با تنها و بود گرفته رو جونم تموم وحشت. نیومدن
 شده جونبی پاهام ترس از. بود گردش در مرد دو اون و من بین رهام نگاه. شدنمی نزدیک رهام به قدم،بهقدم که
 .تونستمنمی اما بیرون؛ برم خواستممی. بود
 .زد کناریش بازوی به دست با و برگشت ماشین سمت مردا همون از یکی ناگهانی طور به
 ! سریع. سراغش برو ماشینه؛ تو دختره -
  



 

 

69 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 دو اون از رو نگاهم اینکه بدون لرزید،می هیکلم تمام ترس از که حالی در. بودن برگشته ماشین سمتبه دو هر
 .بردم ماشین قفل سمت به هوا تو رو دستم بگیرم،

 کمر پشت به محکم اسلحه پشت با و شد بلند جاش از سرعتبه و کرد استفاده نفر دو اون پرتیحواس از رهام
 .چسبوندم صندلی به رو خودم و کشیدم جیغ مرد اون پردرد ینعره صدای با. زد یکیشون

 صدای. برداشتم ماشین کف از رو گوشی و شدم خم سرعت به. افتادم رهام حرف یاد که افتاد دستم از گوشی
 .بود پیچیده فضا تو مرد دوتا اون و رهام دادوفریاد

 زانو با و گرفت رو داشت اسلحه که دستش حرکت یه با رهام که برد هجوم رهام سمت به مرد. کردم بلند رو گوشی
 تا و برداشت خیز رهام سمت به دومی مرد. افتاد زمین روی بلندی داد با و شد زمین نقش که زد شکمش به محکم

 .زد رهام فک به محکمی مشت بیاد؛ خودش به رهام
 آوار سرم روی دنیا قفل صفحه دیدن با و کردم روشن رو گوشی صفحه سرعتبه و ندونستم جایز رو صبر دیگه

 .شد
 بسته لگد و مشت باد به رو رهام نامردانه و رفتن رهام سمت به مرد دو هر باراین. آوردم باال رو سرم زدهوحشت

 .بودن
 و برگشت مردها از یکی که شد بلند بود، انداخته زمین روی غش حالت به رو خودش اولیه ینقشه روی از که زنی
 :زد داد
 .ماشین تو بنداز رو دختره برو کنی؟می نگاه بروبر رو ما داری ایستادی مجسمه مثل چرا -

 و روگرفت هردو دست سرعتبه و زدمی حرف داشت که مردی شکم تو زد و آورد باال رو پاش حرکت یه با رهام
 .پیچوند

 خودش سمت به رو رهام و کشید بیرون رهام دست از رو دستش سرعتبه بود، رهام از تردرشت یکم که مردی اما
 .پیچید فضا تو رهام درد از پر فریاد که زد کمرش به محکمی یضربه آرنج با و کشوند

 درست حدسم. برداشتم داشبورد روی از رو گوشی سرعت به سیاوشه، اینکه امید به. شد بلند گوشی صدای زمانهم
 :گفتم بلند لرزونی و تشویش از پر لحن با و بزنه حرفی ندادم اجازه. دادم جواب سریع. بود سیاوش خود و بود
 !خدا رو تو بیا سیاوش -

 :پیچید گوشی تو سیاوش بلند صدای
 شده؟ چی -
 ...کر حمله -
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 سمت به. افتاد دستم از گوشی و زدم کوتاهی جیغ. خورد شیشه به محکمی یضربه که بود نشده تموم حرفم
 :زد داد و بهم بود زده زل شیشه پشت از درهم هایاخم با زن. برداشتم خیز راننده صندلی

 !بشکونم رو شیشه نزدم تا رو در کن باز -
 .نیفتم و نگهدارم رو تعادلم تا زدم راننده صندلی پشتی به رو لرزونم هایدست

 دور تا دور که ایسرمه اون با و داشت سیاهی درشت هایچشم که زن اون به ترس از شده درشت هایچشم با
 .بود شده ترترسناک بود، کشیده هاشچشم

 داشت کمکم و افتاده گیر پیکرغول مرد دوتا اون بین که رهام دیدن با. وضعیه چه در رهام ببینم تا برگردوندم سر
 .شد قبل از بیشتر ترسم رفت،می هوش از

 :زد داد قبل از تربلند و زد ضربه شیشه به ترمحکم باراین و دوباره زن. دادم قورت زور به رو گلوم آب
 هابازی چموش این دیگه که میارم سرت به بالیی کنم، باز رو در خودم اگه. رو در کن باز. نفهم یدختره کن باز -

 !یاال! کن باز. بره یادت
 پیچ از رو سیاوش ماشین شاید تا کردم نگاه سرم پشت یجاده به امیدوارانه زد،می که فریادهاییوداد به اعتنابی

 .ببینم خیابون
 درد و در به خوردم ضرب به که بردم خیز سرم پشت در سمت به و کشیدم دلته از جیغی شیشه، شکستن صدای با

 .کرد باز رو در قفل و کشید داخل به پنجره از رو دستش زنه. پیچید پهلوم تو بدی
 بهم زن اینکه امید به کشوندم؛می عقب به هی رو خودم. لرزیدممی وضوح به. بود شده حبس مـنه*سیـ تو نفس
 .نرسه

 :گفت غیظ با و گرفت رو دستم مچ وحشیانه و داخل کشوند رو خودش کمر تا و شد خم کرد، باز رو در که همین اما
 !احمق یدختره ببینم بیرون بیا -

 :شد بلند رهام داد صدای
 ...عوض رو اون کن ولش -

 و برگشتیم جلو یشیشه سمت به زمانهم دو هر زن و من. شد قطع رهام صدای و شد بلند گلوله شلیک صدای
 .کردیم نگاه رو بیرون
 کمر دور کامل رو دستش بود، اونها از دیگی یکی با کاریکتک حال در و بود زده رو مردها از یکی گویی که رهام
 قصد به که ایگلوله شلیک با اما. بیاد در پا از شاید تا زدمی شکمش تو پیدرپی هایمشت و بود کرده حلقه مرد
 درد از هاشچشم. شد باز مرد دور از جونبی رهام هایدست کرد، اصابت کمرش به هم درست و بود رهام زدن

 .بود نشسته خون به و درشت
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 .افتاد زمین روی پهلو به رهام که داد هول چپ سمت به رو رهام و ایستاد صاف سرعتبه مرد
 به و زدم زن صورت به محکمی ضربه که شد چی نفهمیدم رهام، حال دیدن با. بود شده درشت وحشت از هامچشم
 .شدم پیاده ماشین از ضرب

 با و زدم ماشین کاپوت به رو دستم. ایستادم سرجام سمتم به مرد دو هر برگشت با اما دویدم؛ رهام سمت دو به
 .رفتم عقب قدم یه ترس

 از. بودم رهام نگران. انداختم بود، افتاده زمین روی و بود بسته هاشچشم که رهامی و مرد دو اون بین رو نگاهم
 !بودم گرفته تهوعحالت ترس

 انداختم؛ اطراف به جونیبی نگاه. برداشتم عقب به قدمی زدهوحشت. برداشتن سمتم قدمی زمانهم مرد دو
 .شدنمی رد جاده این از کسی هم باریه سالی شاید که بودیم مسیری تو درست و بود کوه همش اطرافمون

 برسه، بهم دستش اینکه از قبل و زدم بلندی جیغ. آورد هجوم سمتم به زن که برداشتم عقب به ایدیگه قدم
 .دویدم ماشین مسیر مخالف سمت به و برگشتم
 .پیچید جاده ساکت فضای تو زن فریاد صدای

 .بگیر رو دختره این بیا! مراد! وایسا میگم بهت! وایسا -
 با خواستنمی یقین به حتم. شدن ماشین سوار دهامر هردو و زنه. داره فاصله باهام چقدر ببینم تا برگشتم عقب به

 .بیان دنبالم ماشین
 .پیچید پام مچ و زانوهام تو بدی درد. افتادم زمین روی زانو با و خورد سنگی به محکم پام لحظه، همین تو

 که گرفتم پام مچ به محکم رو دستم یپنجه. افتاد هامشونه روی شال. ریختن بیرون شال زیر از آشفته موهام
 .شد پیاده زن و کرد ترمز پام جلوی ماشین زمانهم

 بیام خودم به تا و آورد هجوم سمتم به شد پیاده تا بود، کفری من دست از خیلی که زن. گرفتم باال رو سرم درد با
 که محکمی سیلی. شد کشیده عقب به سرم حرکتش شدت از که زد چنگ رو موهام و برد سرم پشت به رو دستش

 .کرد بیشتر رو دردم شد، زده صورتم به
 :پیچید گوشم تو زن آلود خشم صدای

 !برات دارم کنی؟می فرار من دست از که -
 :شد بلند بود، ماشین تو که مردی صدای

 ...نرسی یکی تا یاال دِ -
 .شد بلند سرم پشت از ماشین در شدن بسته و باز صدای و ترمزی نیش صدای که بود نزده کامل رو حرفش

 :کرد زمزمه حرص با و گفت «لعنتی» لب زیر حرص با زن
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 .اومدن -
 :زد داد و زد بازوم به چنگی

 !بلندشو -
 شده مانع پهلوم درد طرفی از و پام درد طرف یه از. پیچید پام مچ تو ایکشنده درد که کرد بلندم جا از حرکت یه با

 .برگشتم جونبی. اومد بلندی هایقدم صدای. دارم نگه درست رو خودم بتونم که بود
 .شد کشیده پشت از شیقه شه سوار بخواد خودش تا و ماشین تو داد هُلم وحشیانه زن

 :پیچید فضا تو سیاوش خشن صدای
  زودی؟ این به کجا -
  
 مرد دو اون و دویدن ماشین سمت به سرعت به هم سعید و احمد داد هُل خیابون چپ سمتبه رو زن حرکت یه با

 .کشیدن بیرون ماشین از زوربه رو بودن نشسته جلو که
 :پرسید آروم و انداخت بهم نگاهی جدیش، نگاه و همدر هایاخم همون با و برگشت سمتم به سیاوش

 خوبی؟ -
 بزنم، حرفی خواستم تا. بزنه سیاوش سر به چوب با داشت قصد که زنی همون به و بود سرش پشت به من نگاه اما

 زد زن صورت به محکمی یضربه دست پشت با و برگشت ضرب به بود، شده متوجه نگاهم از گویی که سیاوش
 .افتاد بیهوش زمین روی بدی طرز به که

 :پرسید و برگشت سمتم به سیاوش
 کجاست؟ رهام -
 رو خودم تونستم. کشید تیر پام مچ که شدم پیاده ماشین از خیز یه با و رفت یادم رو خودم حال رهام، یاداوری با

 .شد ـقه*حلـ کمرم دور سیاوش هایدست که بیفتم زمین روی پهلو به بود نزدیک و دارم نگه
 سرخ خشم و عصبانیت از که رنگایقهوه چشم جفت یه با که آوردم باال رو سرم. شد درشت ترس از هامچشم
 .شدم مواجه بود، رفته هم تو فرم بد که ابروهایی و بود شده
 ـلش*بـغـ از رو خودم سیاوش خشن نگاه از رهایی برای و دادم بیرون سختی به رو مـنه*سیـ تو شده حبس نفس

 .کشیدم بیرون
 خاطر به که رو نفر دو اون که سعید و احمد نگاهم با که حالی در و گرفتم ماشین در به رو دستم تعادلم حفظ برای

 :گفتم آروم کردم همراهی بردن،می ماشین تا رو اومدنمی در پا از داشتن کمکم احمد و سعید ضربات
 !خورده تیر رهام -
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 :پیچید فضا تو سیاوش خشن و بلند صدای
 چی؟ -

 .اومد سمتم نگران سعید. دوید بود افتاده رهام که سمتی به سرعتبه و کرد گردعقب. بزنم حرفی من نداد اجازه
 شده؟ چی -
 .بزنم حرفی خواستم تا. نشستم زمین روی جاهمون بود، نمونده پاهام تو جونی دیگه که حالی در

 :شد بلند سیاوش داد صدای
 ...آمبوالنس سعید؟ -

*** 
 حجم که پام به واریچندش و هم تو یقیافه با که حالی در. کشیدم بیرون زری دست از رو پام مچ حرص با

 آلودیحرص صدای با کردم،می نگاه بود داده اختصاص خودش به رو بود زری گلدسته که مرغیتخم از عظیمی
 :گفتم

 .خب گیرهمی بد بوی پام االن! زری اه -
 :گفت داشت،میبر رو وسایلش که حالی در زری

 !قسم خدا به دردت دوای( درمانی گیاهی) روناس با مرغتخم. بود خورده پیچ پاتون! جان خانوم -
 .شدمی بد حالم زد، پام به رو مرغتخم اینکه یادآوری از. شد جمع مقیافه. گرفتم باال یکم رو پام. کردم پوفی

 :گفتم زری به رو نگران. افتادم رهام یاد
 .بود رفته ازش خیلی خون نگرانشم؛ من چطوره؟ رهام حال ببینی سیاوش به بزنی زنگ میشه زری -

 :گفت و شد بلند جاش از زری
 سر روی میشه آوار خونه برگرده. شهمی عصبی آقا بزنم، زنگ دوباره اگه. زدم زنگ پیش ساعتنیم جان خانوم -

 !بدبخت من
 .بزن زنگ سعید یا احمد به خب-
 :گفت و رفت آشپزخونه سمت به
 .نمیدن جواب زدم؛ زنگ اونا به -
 :گفتم حرص با
 کنم؟ کارچی من پس -
 .بیرون بزن عمارت این از و کن جمع رو خودت نکن؛ کاری شما -
 .برگشتم صدا سمت به سرعتبه
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 .اومد سمتم محکم و بلند هایقدم با. بود زده زل من به درهمش هایاخم اون و جدی نگاهی با سیاوش

 نمیری؟ چرا بری؟ اینجا از خواستینمی مگه -
 خم نیفتم، اینکه برای که کرد بلندم سریع انقدر. کرد بلندم جا از و بازوم به انداخت چنگ و شد خم. ایستاد سرم باال

 .کردم مبل پشتی حائل رو دستم و مبل پشتی سمت شدم
 سر بالیی چه که بفهمم عصبیش و آلوداخم نگاه از شاید تا گردوندم.می هاشچشم بین رو نگاهم ترس و نگرانی با

 .اومده رهام
 .گرفت محکم رو بود مبل حائل که دستم و شد خم سمتم به که بودم فکرا همین تو
 صداش تو شده کنترل خشمی با. کرد دادن فشار به شروع هم باز و کرد ـلقه*حـ بازوم دور رو هاشدست دو هر

 :گفت
 اینجا؟ برگشتی چرا بری؟ خواستینمی مگه-

 :زدم لب نگران اما آروم صدای با و گذاشتم کنار رو ترس الشٔ  سو به توجهبی
 ...رها -

 .شدم الل زد، که فریادی با که بودم نزده کامل رو حرفم
 رو رهام که بود همین دردت فقط اینجا؟ اومدی باز چرا بری؟ خواستینمی مگه! بده رو من جواب! رهام بی رهام -

 دنبالت؟ بیفتن و بیرون بری تو تا منتظرن نفر هزار بیرون اون نگفتم بهت مگه بیمارستان؟ گوشه بفرستی
 صورت سمت و گرفت هاشپنجه میون رو فکم خشم با. کرد ترشجری سکوتم انگار که نزدم حرفی. کردم سکوت
 .کرد مایل خودش
 مـنه*سیـ به رو خودش سرعتبه قلبم. گذاشتم شـنه*سیـ روی رو دستم و رفتم جلو قدم یه ناخوداگاه زدهوحشت

 :غرید خشم با. کوبید می
 خوب که برم خواممی برم، خواممی گفتیمی و کفش یه تو بودی کرده رو پات که موقع اون شدی؟ الل چرا -

 شدی؟ الل شد؟چی حاال! داشتی زبون
 :گفتم نلرزه، کردممی سعی که صدایی با و گذاشتم کنار رو ترس

 !میگی دروغ کردممی فکر -
 که حالی در سعید. شد باز سالن در که گرفت ازم رو روش و کرد رها رو فکم. نشست لبش روی عصبی پوزخند

 .شد وارد زد،می نفسنفس
 .انبار تو بردیم هم رو نفر۳ اون آقا -
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 :کرد اشاره سعید به جدیت همون با سیاوش
 حالیه؟ چه این -

 :گفت حرص با و رفت هم تو سعید هایاخم
 که بود ایـطه*سلیـ چنان بود؛ بدتر همه از که زنه اون. داشتن زور خر قد المصبا خانوم آیناز و شما بالنسبت آقا -

 .ببندیمشون تونستیم تا اومد در هابچه و من جون. نگو
 :گفت و داد تکون سری سیاوش

 .بری تونیمی. باشه -
 لحن با و گرفت سمتم به رو تهدیدش انگشت و برگشت سمتم به هم سیاوش. رفت بیرون و کرد گردعقب سعید

 :گفت جدی و مصمم
 .کن کامل رو رفتنت هم االن رفتی، و بری خواستیمی که جورهمون! ببینمت اینجا خوامنمی برگشتم -

 :گفتم بلند و کردم جزم رو عزمم. رفت سالن در سمت به بزنه من به حرفی یاجازه اینکه بدون
 .بمونم خواممی -
 :دادم ادامه مکثی با
 ...مستخدم ساختمون تو هم موقع اون تا. میرم هم من اومد، که محمد. میاد محمد که وقتی تا حداقل -

 خشمگین بیشتر که نگاهی و بود رفته هم تو قبل از بیشتر که هاییاخم با برگشت که بودم نزده کامل رو حرفم
 .زد زل من به بود، شده

 :گفت بلند. اومد سمتم به محکمی هایقدم با
 بری؟ خواستی هروقت و بیای خواستی هروقت که هتله اینجا کردی فکر -
 :داد تکون صورتم جلو وارتهدید رو شاشاره انگشت و ایستاد رومبهرو
 خونه این از رو پات نداری حق نگفتم، من هروقت تا و مونیمی اینجا یا تو! میگم چی ببین کن گوش خوب -

 .کنینمی نگاه هم رو سرت پشت دیگه و میری االن همین یا و بیرون بذاری
 :گفتم شاکی و بمونم ساکت نتونستم. اومد زورم حرفش از باراین

 بمونم؟ اینجا خواستی تو هروقت تا که عروسکتم من مگه -
 عروسکمی؟ گفتم من -
 نداشت؟ رو معنی همین حرفت -

 :زد نیشخندی
 !داری تشریف هم کر پس -
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 :گفتم و زدم پهلوم به رو هامدست غیظ با
 !کن صحبت درست چی؟ یعنی -
 از مکث با رو نگاهش و اومد جلو قدم یه. انداخت نگاهی بود، زده پهلوم به که هامدست به جدی نگاه همون با

 .دوخت هامچشم به جدیت با و گرفت هامدست
 خودت که میدم رو اجازه این وقتی. میری االن همین یا نمیری نگفتم، من تا و جااین مونیمی یا گفتم من -

 فکر داری وقت برگردم، وقتی تا! دانی خود دیگه حاال. کنمنمی نگاه بهت عروسک یه چشم به پس بگیری؛ تصمیم
 این تو هنوز و برگشتم اگه صورت این غیر در. میری بذارم، عمارت تو رو پام من اینکه از قبل بری، خواستی. کنی

 چی باشی شده متوجه امیدوارم. بیرون بذاری رو پات نمیدم اجازه داشتی، رفتنم به تصمیم اگه حتی بودی، عمارت
 !گفتم
 .گرفتم رو دهنم جلو اما «گفتی چی فهمیدم! خودتی نفهم» بگم تا کردم باز دهن

 هم به محکم سرش پشت رو در و رفت بیرون سالن از بلند و محکم هایقدم با. کرد گردعقب حرفی هیچ بی
 .کوبید

 :کردم زمزمه لب زیر حرص با
 !بپره یکی به خوادمی هی! مونهمی سگ عین! احمق -

 :پرسیدم تعجب با بود، رهام به شبیه خیلی که دختری دیدن با و برگشتم. اومد سرم پشت از ایخنده ریزریز صدای
 هستی؟ کی تو -

 :گفت و خندید ریز
 !سگم همون خواهر من -
 :گفت که انداختم پایین رو سرم و شدم قرمز خجالت از حرفش این با
 .دارم قبول رو حرفت خودم من کشی؟می چرا خجالت -
 . پیچید فضا تو شخنده صدای که کردم نگاش تعجب از شده گرد چشم با حرفش این با
  

 .زد مبل پشتی به و کرد باز هم از هاشدست و انداخت مبل روی رو خودش
 .شنیدم رو داداشم حرفای -

 :گفت جدی اما مالیم لحن با و سمتم برگردوند رو سرش
 .کنم خالی رو دلت تو حرفم این با خوامنمی -

 :پرسید کنجکاوی با آمیخته شکی با و کرد مکثی
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 بود؟ چی اسمت -
 :دادم جواب و زدم روش به مالیمی لبخند

 !آیناز -
. برگشت بودم ایستاده سرش پشت که من سمت به کامل و نشست مبل روی دوزانو. نشست لبش رو لبخندی
 :گفت و گرفت سمتم رو دستش

 !خوشبختم! خالی یاس. یاسمین نه یاسمن، نه یاس؛ منم -
 .دادم رو جوابش «همچنین» گفتن با کوتاه خیلی و دادم دست خوش رویی با
 :گفت و زد خودش کنار مبل روی دست کف با
 .بشین بیا-

 .زد تکیه مبل یدسته به پشت از و نشست چهارزانو و برگشت سمتم به کامل. نشستم کنارش حرفی هیچ بی
 :گفت و کنه صاف رو گلوش تا کرد ایسرفه

 داداش به من اما آیناز؛ ندارم رو ترسوندنت قصد حرفم این با گفتممی داشتم! آها...گفتم؟می چی داشتم خب -
 داداش هایحرف از انقدر خودم من! نکن شک میاد؛ حتما میاد، سرت بالیی بری اگه میگه وقتی. دارم ایمان خودم

 رو خودت بگه حتی. چشم میگم بسته چشم زنهمی حرف تا االن که خوردم رو چوبش و کردم سرپیچی سیاوشم
 .میده انجام فکر با و سنجیده رو هرکاری همیشه چون! چشم میگم دره ته بنداز

 :داد ادامه شیطنت با و زد چشمکی کرد هم تو وارشیطنت رو قیافش
 !واویال دیگه موقع اون میشه؛ عصبی که وقتی جز به البته -
 که حتمی یا احتمالی خطر و برم. کنم کارچی باید که کردممی فکر این به و دادممی گوش هاشحرف به سکوت در

 نسبت شناختی هیچ که بمونم کسایی کنار عمارت این تو و بمونم یا بخرم جونبه رو زنهمی حرف ازش سیاوش
 یاداوری با. نیست من به زدن ضرر هدفشون که کنن متقاعد رو من خوانمی هاشونحرف با تنها و ندارم بهشون

 با فقط میگی هم هنوز بیمارستان، تخت رو انداختی رو مردم جوون بکش؛ خجالت آیناز. زدم تشر خودم به رهام
 !زیاده روت که الحق حرف؟

 .اومدم بیرون فکر از زد،می حرف خودش با حوصلگیبی با که یاس صدای با
 رفته؟ کجا نیست معلوم هم رهام! اوف -
 :پرسید و من به کرد رو و
 بیرونه؟ رهام برگشتی؟ شد چی رفتی؛می داشتی رهام با گفت سیاوش شنیدم ندیدی؟ رو رهام تو -
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 من خاطر به داداشت جان یاس گفتممی بگم؟ بهش چی االن من آخه. گزیدم لب. کردممی نگاش شده ـخ*مسـ
 چی هر که هم گوری به گور سیاوش اون از ندارم؟ خبر هم حالش از حتی و اینجا نشستم راحت هم من خورده تیر

 .نداد جواب پرسیدم
  آیناز؟ -
  
 :کردم نگاش گیج و خوردم تکونی زد، صدام زمانهم و کرد وارد مشونه به یاس که تکونی با
 ها؟ -

 :پرسید شک با و زد گره هم به رو ابروهاش
 چشه؟ پات! راستی من؟ به شدی میخ چرا خوبی؟ -

 .آوردمش باال یکم و دادم پام به تکونی و انداختم بود، بسته رنگیمشکی پارچه با زری که پام به رو نگاهم
 .خورد پیچ هیچی؛ -
 .کشیدم پارچه روی به دستی و
 .کنهمی درد خیلی حتما! الهی -

 :گفتم خیالبی و انداختم باال ایشونه
 .میشه خوب زود گفت. بهش زد روناس و مرغتخم زری! زیاد نه -

 :گفت شد،می بلند جاش از که حالی در و خندید سرخوش یاس
 .کنممی پیدا رو رهام ببینم برم من! گیاهیش تجویزهای این با زری این دست از
 و بودم آورده باال یاس داشتننگه برای که رو دستم. رفت سالن در سمت سرعتبه بشم، رفتنش از مانع خواستم تا

 .موند ثابت بودم کرده باز زدن حرف برای که هاملب
 .زدم مبل روی مشتی حرص با رفت، بیرون که یاس

 !آیناز نکنه لعنتت خدا اه -
 بیرون سمت به. شدم بلند جام از پیچید، پهلوم و پام تو دردی که حالی در سختی به و زدم مبل یدسته به رو دستم

 .رفتم عمارت
 که پله اولین به. بردمی خوابم داشت که داشتمبرمی قدم آروم انقدر. گذاشتم بیرون به قدم آهسته هایقدم با

 نگاهم تیررس در چون و رسید گوشم به اومدمی هاپله سمت به چپ سمت از که سیاوش عصبی صدای رسیدم،
 .شنیدم رو صداش فقط نبود،

 :گفت عصبی و جدی لحنی با بود، یاس مخاطبش که حالی در
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 .خوبه حالش رهام میگم میاری؟ در بازیـطه*سلیـ چرا یاس -
 که همین اما. سالن تو برم و برگردم عقب به خواستم اینجاست؟ هنوز چرا پس بره؟ خواستنمی این مگه! وا

 :اومد شگرفته صدای و یاس یگریه صدای برگشتم،
 .کنی آروم رو من که میگی رو این! میگی دروغ -

 گریه دل ته از و بود نشسته پله اولین روی یاس. دیدمشونمی کامل دیگه االن. سمتشون به برگشتم مستاصل
 .بود زده زل یاس به بود، خورد گره هم به وحشتناک که هاییاخم اون با ـینه*سـ به دست سیاوش و کردمی

 و برد یاس سمت به خشونت با رو دستش. شد خم یاس سمت به و گذاشت هاپله سنگی حفاظ روی رو دستش
 خشن و جدی هنوز اما بود، مالیم حدودی تا که صدایی با و گذاشت یاس گردن و فک بین جایی رو هاشپنجه
 :گفت بود،

 آسیب زیاد نخورده؛ حساسش جای گلوله. بودم پیشش قبل ساعتنیم همین تا. خوبه حالش رهام گفتم! یاس -
 !بود ندیده

 :گفتم تعجب با و رفتم پایین تندتند رو هاپله پام، درد به توجه بدون که شدچی نفهمیدم
 ! بود رفته ازش خون خیلی اما جدی؟ -
  
 . کرد صدا رو سیاوش عجز با و زد زار یاس حرفم این با

 .رفتم باال رو پله یه و رفتم عقب قدم یه ناخودآگاه که رفت ایغرهچشم چنان و آورد باال رو سرش ضرببه سیاوش
 :گفت من به رو خشم با
 بده؟ شرح رو رهام ریزیخون مقدار و وسط بیا گفتم شما به من -
 :زد نعره خشم با یاس به رو و
 .خوبه حالش رهام گفتم! کن بس یاس -

 فرا رو عمارت بیرون محیط کاملی سکوت بار، یک به که بود گیرا و عصبی چنان لحنش و بلند قدراین دادش
 .گرفت
 که کشید بینیش زیر و گرفت چنگ به رو پیراهنش آستین کرد،می فینفین که حالی در و شد بلند جاش از یاس
 یاس نثار چندشی ترسیدم،نمی بود ایستاده رومبهرو هیوال عین که سیاوش این از اگه و رفت هم تو مقیافه
 .کردممی

 رو یاس پیراهن آستین یگوشه و آورد جلو رو دستش خشونت با سیاوش باراین که کرد تکرار و. کار همون دوباره
 :گفت و کشید عقب
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 !زدی بهم رو حالم. بشین -
 :گفت ود،ب شده چاشنیش هم تعجب لحظه این تو و درخشیدمی اشک از که هایسچشم با یاس

 کردم؟ کارچی مگه -
 :گفت و کرد نگاهش چپچپ سیاوش

 ...می رهام؛ دیدن برم خوام می -
 :گفت زدهذوق یاس که بود نزده کامل رو حرفش

 !میام میام؛ آره -
 .شد عمارت سالن وارد چندثانیه عرض در و رفت باال هاپله از و دوید سرعت به و نداد سیاوش به حرفی یاجازه

 یدیگه سمت به و برگردوند رو بندازه، نگاهی من به اینکه بی و کشید حالتش خوش موهای تو ایپنجه سیاوش
 .رفت
*** 
 کل دانای
 :زد داد و شد دور آیناز از قدم چند

 .بیار رو ماشین سوییچ! سعید -
 .آمد بیرون سرعتبه سیاوش صدای شنیدن با بود، انباری در که سعید

 .اومدم آقا؛ اومدم -
 کرد قفل را انبار در سعید. چرخید سمتش به پا یپاشنه روی شد، سرش پشت از سعید صدای یمتوجه که سیاوش

 :گفت زیر به سر و کرد نزدیک هم به را کتش هایگوشه رسید، سیاوش به تا دوید سیاوش سمت به و
 آقا؟ جانم -

 :کرد اشاره انباری به سر با و انداخت سعید به نگاهی جدی و درهم هایاخم همان با سیاوش
 کردی؟می کارچی انبار تو -

 :گفت سریع و گرفت باال را سرش بود، الٔ  سو همین منتظر که سعید
 که گفت هم االن. میاره باال همش روتون به گالب کرده؛ خوف خیلی گویی بود، همراشون که زنه این آقا -

 که مردی دوتا اون چون مهمیه؛ حرف هست، چی هر ولی خواد؛می چی دونمنمی آقا. بزنه حرف شما با خوادمی
 ... و زنهمی رو گردنت گوش تا گوش رئیس بزنی، حرفی اگه که کننمی تهدیدش مدام بودن باهاش

  
 :گفت و پرید حرفش میان بود، شده کالفه سعید حرافی از که سیاوش
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 .کن باز رو انبار در برو -
 .کرد باز را در لهعج با و رساند سیاوش به را خودش دو با سعید. برداشت قدم انبار سمت به زودتر خودش و

 شدن بسته صدای با. شد انبار وارد بود، خود افکار در غرق و بود نشسته هاپله یگوشه که آیناز به توجهبی سیاوش
 باالی از و کرد سیخ را گردنش و کرد بلندی جهش جایش در بود، عمیقی فکر در گویی که آیناز انباری، در

 .نگریست انبار یبسته در به هاپله دارشیب هاینرده
 که کنجکاوی حس با اما داشت، را عمارت داخل به رفتن قصد و شد بلند جایش از. داد بیرون را نفسش حرص با

 .نشست هایشلب روی معناداری لبخند افتاد، جانش به آنی
 در به را گوشش امکان حد تا و برد جلو را سرش. رساند انباری به را خودش و آمد پایین هاپله از آرام. کرد گردعقب

 .است خبر چه انباری داخل بفهمد تا چسباند
 دومرد اون دیگر هاینگهبان از تن چند با احمد و سعید سیاوش، ماشین، از شدنش پیاده از بعد که بود دیده خودش

 از سیاوش. گذردنمی نفر۳ این از راحتی همین به سیاوش که داشت حتم. بردند انباری همین داخل به را زن و
 .گذاشت سرد و تاریک انباری به پا و رفت پایین در جلوی یپله

 برق، کلید زدن با و شد موفق آخر در و کند پیدا را برق کلید تاریکی آن در تا کشید دیوار روی را دستش سعید
 .شد روشن انباری محیط

 با که مرد دو آن به بود، افتاده انباری کف بیهوش بود، کشیده که زیادی درد از که افشار از را نگاهش سیاوش
 و نداشت رو به رنگ که زنی به را نگاهش آخر در و انداخت نگاهی کردند،می نگاهش مقتدرانه و درهم هایاخم

 .انداخت نبود، میت به شباهتبی صورتش رنگ
 که بیچاره زن. ایستاد زن سر باالی اشهمیشگی محکم ژست و صالبت با. رفت زن سمت به محکم هایقدم با

 و عضله و هیکل و بلند قد آن با سیاوش دیدن با برسد، اجلش که بود نزدیکی همین ترس از و نداشت جان خودش
 بیش سیاوش هایاخم شد باعث که گریه زیر زد بلندی صدای با محابابی و افتاد بدنش به ایلرزه پهن، هایشانه

 !آمدمی بدش کند، گریه زن یک اینکه از سیاوش چقدر که وای. برود هم در پیش از
 خودش قولبه یا و هازدننق یحوصله تنها نبود؛ سیاوش رحمیدل یا سوزیدل دلیلش نبودن، خوشایند این

 .نداشت را الکی هایآبغوره
 :گفت تحکم با نباشد، بلند کرد سعی امکان حد تا که صدایی با و بست را هایشچشم

 !نکن گریه -
 . کرد ساکت چندثانیه عرض در را زن که بود پرابهت و محکم لحنش چنان
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 پشت و شد کنده زمین از صندلی جلوی یپایه دو که فرستاد عقب به او و زد صندلی پشتی به را دستش و شد خم
 نگه را اشجدی و آلوداخم صورت زن، صورت از ایشده رعایت یفاصله با و شد خم. خورد تکیه دیوار به صندلی
 .داشت

 بگی؟ خواستیمی چی -
 رفتن بیرون از بعد مرد دو آن که کارسازی تهدید طرفی از و بود شده الل باریک به سیاوش ابهت دیدن با که زن

 .بود کرده نظر صرف زدن حرف از و بود داده راه دلش به بدجور را ترس کردنش، انبار از سعید
 .دوخت سیاوش جدی و خشن هایچشم به را زدمی موج آن در نگرانی و ترس که نگاهش

 :زد لب شنید،می زوربه هم خودش که صدایی با
 !هیچ -

 با آمیخته و آمیزتهدید حالت به بود، نیامده خوش مذاقش به جواب اصالً اما بود، شنیده را زن جواب که سیاوش
 :گفت و برد جلو کم خیلی را گوشش و کرد کج را سرش نمایشی شک،

 گفتی؟ چی -
 :گفت پتهتته با و گرفت تپش ترس از قلبش سیاوش حرکت این با بیچاره زن
 ...چی...هیچ...هی-

 پشت از را بود بسته کمرش به که ایاسلحه و کرد رها را اشصندلی ضرب به سیاوش که بود نزده کامل را حرفش
 .آورد در کتش زیر و شلوار

 :غرید رفت،می سمتشان به محکم هایقدم با که حالی در و گرفت مرد دو آن از یکی سمت به
 ها؟ نگه؟ که کردید تهدیدش که بگه من به خواستمی چی -

 :گفت و کرد نگاه سیاوش به زدهوحشت بود، مراد اسمش که مردی
 نادر؟ نه مگه. نکردیم تهدیدش...ما... ما -

 :گفت خشم با و گذاشت مراد پیشانی وسط درست و کشید را اسلحه ماشه. زد عصبی پوزخند سیاوش
 آره؟ نکردید؛ تهدیدش که -

 :گفت و زد عصبی نیشخند
 آره؟ کردی؛ خودت شاهد رو دمت که روباهی همون دقیقاً تو -
 .کرد اشاره نادر به و

 :داد جواب و گرفت ترس از رنگی نبود، مقتدر و مغرور اول دقایق مثل دیگر که مراد نگاه
 ...نکر کاری...من...من -
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 .شد زد،الل سیاوش که دادی با
 !شو خفه -
 :گفت عصبانیت و خشم با آمیخته و جدی محکم لحنی با و گذاشت نادر سر روی را اسلحه یلوله باراین و
 آوردم، که هرکدوم سمت رو اسلحه پس داره؛ تیر یه دستمه تو که اسلحه این. میدم فرصت یه هرکدومتون به -

 مرگ یمهره که شخصی اون یقین به حتم دوم، بار نزنه حرفی و بمونه الل که داره رو این شانس بار یه تنها
 ...یا زنه،می حرف یا میفته، بهش

 :غرید و چسبوند نادر پیشانی به را اسلحه یلوله خشونت با و کرد سکوت
 !بزن حرف -

 :گفت دلهره و ترس با آمیخته صدای با نادر
  بگم؟...چی...چی -
  
 بکنید؟ غلطی چه خواستیدمی کرد؟ اجیرتون کی -
 .گذاشت اسلحه یماشه روی را اشاشاره انگشت و

 را چی همه اول شانس همان در مراد اینکه امید به. کند امتحان را اولش شانس خواستمی شاید کرد؛ سکوت نادر
 !او نه است؛ مراد شود،می لقدهن که اویی و آیدمی مُقر

 :پیچید گوشش در سیاوش جدی صدای
...۲...۱ - 

 که داد فشار ماشه روی را انگشتش ،۳ گفتن با زمانهم. بست را هایشچشم. نشست اشپیشانی روی سردی عرق
 .شد فرستاد بیرون راحتی به نادر یـنه*سیـ در شده حبس نفس که شد بلند اسلحه از آرامی تیک صدای

 :گفت عجز با و سریع خیلی مراد که گرفت مراد سمت به رو اسلحه باراین
 !کنممی خواهش نکش رو من دونم؛نمی من -

 :زد صدایش تحکم و جدیت با و گرفت سعید سمت به را رخشنیم. نشست لبش روی پوزخندی
 !سعید -

 اشاسلحه سیاوش. گرفت سیاوش سمت به را اشاسلحه فهمید، را سیاوش حرف معنی وقت فوت بدون که سعید
 .برگشت کردند،می نگاه سیاوش به وحشت با که نادر و مراد سمت به و گرفت را سعید اسلحه و داد سعید به را
 :گفت لرزاند،می بدجور ـینه*سـ در را نفر ۳ آن دل که جدیت و خشم از آمیخته لحنی با
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 به یا زنیدمی حرف یا. براتون نمونده فرصتی هم دیگه. پرن هاشخشاب تمام نیست؛ اسلحه اون مثل اسلحه این -
 هم گندتون نعش تا بیابون وسط میندازمتون و کنممی ساقط هستی از رو تاتونسه هر تیر تا۳ خرج با خدا خداوندی

 .بشه هاگرگ و هاسگ خوراک
 :غرید بلندی فوق صدای با و گرفت نادر سمت به را اسلحه سرعتبه
 !یاال بزن حرف -
 بلبل مثل و شد باز زبانش و بود افتاده وحشت به سیاوش جدی کامالً لحن و تهدید از که نادر. کشید را ماشه و

 :کرد زدن حرف به شروع
 و بیایم خواست ما از. عمارت تو آوردیش که دونستمی دونست؛می. دختره سروقت بیایم گفت شاپور! شاپور -

 .بود همین همش خدا به. بدزدیم رو دختره
 :گفت جدیت با سعید به رو و انداخت بیرون خشم با را نفسش بود، رسیده خواست.می که چیزی آن به که سیاوش

 .برسید کارتون به احمد با -
 .کرد آماده نفر دو آن به اساسی گوشمالی برای را خودش و گفت چشمی بود، شده سیاوش منظور متوجه که سعید

 .رفت در سمت بلند و محکم هایقدم همان با و گذاشت کمرش پشت را اسلحه سیاوش
 کنترل آیناز. شد باز ضرببه در بگیرد، فاصله در از و بیاید خودش به تا شد، سیاوش آمدن یمتوجه دیر که آیناز

 کمرش دور را دستش سرعتبه سیاوش که کرد سقوط انباری داخل به چپ پهلوی به و داد دست از ذا خودش
 .کردمی نگاه آیناز به وصف قابل غیر خشمی با و کرد ـلقه*حـ

 .انداخت تپش به را آیناز قلب پیچید، آیناز گوش در که صدایش
  کنی؟می غلطی چه اینجا تو -
  

 .انداخت تپش به را قلبش پیچید، گوشش در که صدایی
 کنی؟می غلطی چه اینجا تو -

 کمرش دور از سیاوش دست شد باعث حرکتش این که ایستاد سرجایش صاف و زد در درگاه به را دستش مضطرب
 .شود باز

 کرد ترشعصبی بلکه نکرد، آرام را سیاوش تنها نه لبخندش اما کند؛ ترآرام را سیاوش شاید تا زد نماییدندان لبخند
 .شد هم در دوچندان هایشاخم و

 و آیناز به بود، تعجب و ترس با آمیخته که خیره نگاهی با نفر سه آن. انداخت سرش پشت به نگاهی خشمگین
 .کردنمی نگاه سیاوش
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 را پله سرعتبه خودش. فرستاد عقب به را او و زد آیناز ـنه*سیـ یقفسه به را دستش کف و برگرداند سر حرص با
 .کوبید هم به را انبار در و آمد باال
 :گفت آرام صدای با ندید، ماندن مناسب را فضا که آیناز

 .برم من-
 که حالی در و گرفت را دستش مچ سرعت به سیاوش که بود نرسیده دوم به اول قدم هنوز اما برود، که برگشت
 :گفت شاکی و غیظ با کرد،می خالی آیناز مچ دادن فشار با را حرصش

 حاال؟ بودی کجا؟ -
 و ایقهوه تیله دو میان را اشعصبی نگاه. چسباند دیوار به را او بیاید، خودش به آیناز تا برگرداند را آیناز ضرب به و
 :زد لب حرص و خشم از دورگه صدایی با گرداند، آیناز روشن عسلیِ شاید یا
 کردی؟می کارچی در پشت -

 به داد تکان را بود تنیده دورش محکم سیاوش ها،پنجه که دستش مچ آرام سیاوش، الٔ  سو به توجه بدون آیناز
 که آیناز کرد بیشتر را دستش فشار نداشت، آمدن کوتاه قصد که سیاوش اما. کند کمتر را دستش فشار اینکه امید

 دردش و خورد سنگی یپله به دوباره و بود کرد باز را انبار در سیاوش که زمانی پایش مچ بدتر و مچش درد طاقت
 سیاوش خشمگین هایچشم در غیظ با و گذاشت کنار را ترسش و کرد هم در را هایش اخم نداشت، را شد شروع

 :گفت و زد زل
 .باشی نیاورده سرم که نیست بالیی یه دیدمت، وقتی از! رو دستم کن ول! شکوندی رو مچم -

 :گفت و زد نیشخندی داد باال رو ابرویش تای نداشت، آیناز از را رفتار این انتظار که سیاوش
 !آوردی در زبون دوباره که بینممی -

 :گفت جدیت با رفت هم در هایشاخم
 تا سه این که هم پات مچ و دید آسیب احمق دوتا اون توسط که پهلوت آوردم؟ تو سر بالیی چه من ضمن، در -

 االغ؟
 :داد ادامه و کرد اشاره انباری به آخر ی جمله گفتن حین در و
 ها؟ رهام؟ دست دادی کار بازیت نفهم و زبون با تو که این جز آوردم؟ تو سر بالیی چه من -

 :داد جواب کند، عوض را لحنش اینکه بدون بود، گرفته حرصش سیاوش هایتوهین با که آیناز
 ...ثالثاً بشن؟ سبز جلومون االغ تا سه این قراره دونستممی چه من ثانیاً،! کن صحبت درست اوالً -
 !ساکت! هیس -
 .کرد رها تمام نیمه را حرفش کرد،می وادارش سکوت به که سیاوش تحکم پر صدای با
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 بلندی هاینفس خشم از که حالی در و گرفت هایشپنجه میان را فکش باراین و کرد رها را آیناز دست مچ
 :گفت کشید،می
 زنم؛می حرف باشم داشته دوست هرجور من ثانیاً،! کنیمی بندیتقسیم رو جمالتت من برای باشه آخرت بار اوالً، -

 وگرنه کن کوتاه رو زبونت بمونی، اینجا گرفتی تصمیم اگه ثالثاً، و نیست مربوط هیچ شما به هم زدنم حرف طرز
 .کنممی کوتاهش خودم
 :گفت جدی حدودی تا و شیطنت با کرد، گل شیطنتش ناخوداگاه که آیناز

 !نیاد خون که کن کوتاه جوری یه ترسم؛می خون از من اما -
 آمیزیتهدید لحن با و رفت درهم پیش از بیش هایشاخم آمد،نمی خوشش هاریختن مزه این از هیچ که سیاوش

 :گفت
 آره؟ ترسی؛می خون از که -

 :گفت شیطنت همان با و نباخت را خودش آیناز
 !سیا جون آره -
 :گفت و زد نیشخندی سیاوش. ترسدمی خون از جدیجدی که کردمی اعتراف دل در هم واقعاً و
 آره؟ سیا؟ -

 .کرد نگاه سیاوش به شک با بود، ترسیده حدی تا سیاوش جویانتقام لحن از که آیناز
 :زد داد زمانهم و برداشت عقب به قدمی

 !سعید -
 .کرد ظاهر سیاوش جلوی را خود سرعت به سعید و شد باز انبار در که نکشید دقیقهیک به
 آقا؟ بله -

 :گفت بود، مخاطبش سعید که حالی در بود، آیناز روی به آلودشاخم و جدی نگاه که سیاوش
 .ببرید خودتون با هم رو خانوم آیناز حتماً کردید،می پذیرایی نفر دو اون از داشتید وقتی! خونه عاشقِ آیناز -

 زمزمه آرام و کرد نگاه داشت، تعجب رنگ نگاهش که سعید به گیج بود، نشده سیاوش منظور یمتوجه که آیناز
 :کرد

 چی؟ -
 :زد داد آمد،می پایین هاپله از تندتند که حالی در و زد بیرون عمارت سالن از یاس زمانهم
 .بریم م؛آماده من! داداش -

 .برگشت سمت به و گرفت ندهد، بروز را ترسش کردمی سعی که آیناز یچهره از را نگاهش سیاوش
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 .بریم -
 فاصله قدم یک با که حالی در. افتاد راه به سرش پشت سعید که برداشت قدم یاس سوی به محکمی هایقدم با

 :گفت بشنود سیاوش خود تنها که جوری آروم بود، سیاوش سر پشت
 ببریم؟ خودمون با رو خانوم آیناز جدی جدی آقا -

 :گفت و انداخت سعید به نگاهی جدیت با کرد،می باز را ماشین در که حالی در بود، رسیده ماشین به که سیاوش
  دارم؟ شوخی تو با من -
  

 :گفت و انداخت پایین را سرش سرعتبه سعید
 !میشه اطاعت امرتون حتماً چشم؛! آقا شرمنده -

 به سعید و ماند سعید به سوال از پر نگاهی با آیناز. زد بیرون عمارت از سرعت به و شد سوار حرفی هیچ بی سیاوش
 .برگشت سمتش

 که دانستمی خوب. سوخت بیچاره دخترک حال به دلش دید، که را آیناز سوال از پر و معصوم نگاه ایلحظه برای
 از گرفتن انتقام برای هم سیاوش و نبود استثتاء هم آیناز یقیناً. آیدنمی خوشش ریزیخون و خون از زنی هیچ
 .بود داده را دستور این آیناز درازیزبان
 :زد داد و گرفت آیناز از را نگاهش نداشت، را آیناز الٔ  سو از پر نگاه تاب که سعید

 .بیاید! کریم! احمد -
 :گفت جدیت با کند، نگاه آیناز به اینکه بدون

 .بیا هم تو -
 :گفت و گرفت خودش سمت به را اشاشاره انگشت تعجب با آیناز

 من؟ -
 .انداخت نگاهی آیناز به و برگرداند سر سعید

 .بیا دنبالم! تو آره -
 .کرد هم در را هایشاخم آیناز ایستادند، سعید کنار که کریم و احمد

 برم تونممی برگرده، وقتی تا که گفت سیاوش خود. برم خواممی اصالً نمیام؛ جاهیچ من بیام؟ شما دنبال کجا من -
 .برنگردم دیگه و

 :داد ادامه و رفت عقب قدم چند
 .برم خواممی هم االن -
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 .کردن نگاه سعید به متعجب نداشتند خبری بود، داده سعید به سیاوش که دستوری از که کریم و احمد
 :گفت بشوند، دو اون فقط که جوری آرام، سعید

 .کنید تنبیهش داد دستور آقا -
 :گفت بلند تقریباً صدای با و برگرداند سر سرعتبه احمد

 جوری؟ چه چی؟ -
 :گفت آروم و رفت احمد به چپیچپ کرده، فکری چه احمد که بود روشن برایش روز مثل که سعید

 !نباش منحرف قدراین ثانیاً. ترآروم اوالً -
 :گفت ایدوستانه لحن با کریم به رو و
 .احمد بریم. ـوسه*بـمی رو دستت آوردنش -
 را نفسش ندارند، کارش دیگه که شد راحت خیالش سعید و احمد رفتن با که آیناز. رفتند انباری سمت به دو هر و

 .داد بیرون
 :گرفت را دستش مچ و رساند آیناز به را خودش دو با کریم که برود سالن سوی به تا برگشت

 !کن صبر -
 :زد داد و کشید بیرون کریم دست از را دستش و برگشت ضرب به زدهوحشت آیناز

 کن؟ ولم کنی؟می غلطی چه! عوضی هی-
 هم در را هایشاخم. آمد خودش به دادش با بود، کرده تعجب آیناز سریع العملعکس از یلحظه واسه که کریم
 درشتش و پهن هایشانه روی را او و کرد ـلقه*حـ آیناز هایزانو دور را دستش و شد خم چندثانیه عرض در و کرد

 تکان مدام را پاهایش و زدمی کریم کمر پشت به مشت با. کرد پر را فضا آیناز یزدهوحشت جیغ صدای که انداخت
 .دادمی
 !کمک بیاد یکی! کمک بریم؟می کجا! کن ولم! عوضی کن ولم -

 نگاه او به بازنیمه هایچشم با که رهام به زد،می موج آن در حالیخوش از هاییرگه که گریان نگاهی با یاس
 :گفت ذوق با بار هزارمین برای و دوخت چشم کردمی
 !نیفتاد واست اتفاقی که حالمخوش -

 :گفت خنده با آرام. نشست رهام هایلب روی اینیمهنصفه لبخند
 .گفتی رو جمله همین بار هزار اومدی وقتی از دختر؟ کنیمی تکرار رو جمله این چقدر -
 بود زده تکیه بیمارستان اتاق دیوار به اشجدی و همیشگی ژست همان با که سیاوش به نامحسوس ابروهایش با و
 .کرد اشاره بود، زمین به نگاهش و
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 :گفت ذوق با بود افتاده آیناز یاد لحظه در که یاس
 !خوبیه دختر انقدر دیدی؟ رو آیناز داداش وای -

 تیر جای روی به را دستش که حالی در بود، گرفته اشخنده بود یاس صدای در که جاییبی ذوق این از که رهام
 .داد تکیه تخت به تا خورد تکانی گذاشت، می

 یاس به بود، افتاده جانش در که ضعفی با و کرد هم در را هایشاخم. شد ایجاد شکمش در دردی خورد، تکان تا
 .رفت جلو سریع شد، متوجه که یاس. کرد نگاه

 .بکش دراز! داداش اِ -
 سعی که لحنی با و گزید را لبش. گرفت دست در را بنشیند بازویش روی تا بود آمده جلو که را یاس دست رهام
 :گفت ندهد، نشان را دردش کردمی
 !خوبم -

 :گفت و آمد جلو عصبی سیاوش
 ممکنه کردی عمل تازه فهمینمی بدی؟ تکیه خوایمی که اومدمی فشار کجات به بودی کشیده دراز حاال -

 بشن؟ باز هاتبخیه
 :گفت بخشیاطمینان لحن با و انداخت سیاوش به مهربونی نگاه رهام

 .گذشته عملم از ساعت ۷ ضمن، در! خوبم من -
 سیاوش تا بیاندازند پایین را سرشان و بگیرد شانخنده یاس و خودش شد باعث که رفت بهش چپیچپ سیاوش
 دیده را شانخنده و نیست کور که کرد متوجه را هاآن انداخت، دو هر به که تندی نگاه با سیاوش اما نشود؛ متوجه
 .است
 :گفت سریع برد،می حساب حدی به سیاوش نگاه از که یاس

 .نه یا اومده دکتر ببینم برم من -
 .رفت بیرون کند، اعتراض سیاوش اینکه از قبل و

 :گفت بلند حرص با سیاوش
 میری؟ کجا! یاس وایسا -

 .گرفت را سیاوش دست مچ سریع بود، لحظه همین منتظر که رهام اما برود، یاس دنبال تا برداشت قدم یک
 .سیا کن صبر -

 رهام که برگشت رهام سمت به آشکار خشمی با بود، متنفر بزند صدا نصفه را اسمش کسی اینکه از که سیاوش
 :زد لب غیرارادی
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 !سیاوش -
 .بگو -
 کردی؟ کارچی آیناز با -

 .برگشت رهام سمت به کامل و کشید صورتش به دستی
 کنم؟ کارشچی خواستیمی -
 بره؟ گذاشتی -
 .بره تونهنمی دیگه نرفت، اگه. بره داره برگردم،اجازه من تا گفتم -
  کنی؟ کارچی خوایمی نرفت، اگه -
  

 حرص با آمیخته لحنی با و برگرداند رهام سمت به را سرش بود، شده کالفه رهام پیدرپی االتٔ  سو از که سیاوش
 :گفت عصبانیت و
 .رهام پرسیمی الٔ  سو خیلی -
 نپرسم؟-
 :داد جواب بلند تقریباً صدای و تحکم با
 !نه -

 :گفت رفت،درمی کوره از داشت کمکم که سیاوش به توجه بی و لجوجانه رهام
 کنی؟ کارچی خوایمی دونینمی هم خودت نکنه -

 :داد جواب و انداخت رهام آرام نگاه به را نگاهش خشم با سیاوش
 پرت و چرت یه یا بپرس دیگه الٔ  سو یه عمل، اتاق به برگردوننت دوباره که بیارم سرت بالیی یه خوایمی اگه -

 !بگو دیگه
 :گفت و آورد باال تسلیم حالت به را دستش برد، حساب سیاوش کالم جدیت و تحکم از که رهام

 !تسلیم من -
 :گفت شد، خارج گلویش از فقط که صدایی با و زد لبش روی آرام و کشید را دهانش زیپ فرضی حالت به و
 .اوم -

 .برگشت در سمت و انداخت رهام به نگاهینیم
 .مرخصی فردا زیاد احتمال به. پیشت بیاد سعید میگم. میرم دارم من -
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 که سیاوش دیدن با داشت، فاصله در با قدم چند که یاس. رفت بیرون اتاق از و نداد رهام به را حرفی گفتن یاجازه
 :گفت تعجب با داشت، رفتن عزم

 میری؟ داری! داداش اِ -
 چرا و چون بی را حرفش مقابلش طرف شدمی باعث که صدایش در تحکمی با و کرد کج یاس سمتبه را سرش
 :گفت کند، قبول

 .منتظرم ماشین تو من کن؛ خداحافظی رهام با! ریممی نمیرم؛ -
 .زد بیرون بیمارستان از بماند، یاس سمت از اعتراضی یا حرف منتظر اینکه بدون و

*** 
 فضا در کرد،می برخورد شکمشان و کمر بر پیدرپی که هاییباتوم صدای با آمیخته نادر و مراد فریادهای صدای
 .بود پیچیده

 از که هاییخون دیدن با. کند رها بود، گرفته را او محکم که کریم دست از را خودش داشت سعی و زدمی جیغ آیناز
 .بود انداخته ریشه وجودش سلول در وحشت و رعب و لرزیدمی جانش تمام چکید،می مرد دو آن بدن و تن

 که کردمی التماس و زدمی جیغ. نباشد کشنده و سخت یشکنجه این شاهد تا فشرد بهم محکم را هایشچشم
 .کند رهایش کریم
 .کنند تمامش که کردمی التماس عجز با هنوز هم مراد. شد بیهوش درد از نداشت، را ضربات طاقت دیگر که نادر

 :گفت سعید به رو و انداخت زمین روی را باتوم احمد
 .کردیم رویزیاده کمیه نظرم به -

 :گفت حرص با احمد جواب در و انداخت نادر و مراد به نگاهی نفرت با سعید
 دخترای. افتادن التماس و عجز به جوراین نبین االن رو نفر دو همین. کردیم کوتاهی تازه دوتا این مقابل در-

 چند سیاوش آقا خود چندباری. نرفته پایین گلوشون از خوش آب یه دستشون از شهر، حتی و روستا و آبادی همین
 و نگفت هیچی موقع اون. داد نجات دستشون زیر از رو داشتن بهشون رض*تعـ قصد عوضی دوتا این که دختر تا

 !آقا دستور از اومد خوشم باراین اما کرد؛ پوشیچشم
 کرد، باز آیناز ظریف هایمچ دور از را دستانش حصار کریم تا بود نادر و مراد به اشزدهوحشت نگاه هنوز که آیناز

 .افتاد زمین روی پهلو به و شد بسته هایشچشم و رفت سفیدی به رو هایشچشم مردمک
 بی که آیناز سمت به زنانفریاد سیاوش، به توجه بی سعید. شد نمایان درگاه در سیاوش قامت و شد باز در زمانهم

 .دوید بود، افتاده زمین روی جان



 

 

92 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 دیدن با. برگشت دوید سعید که سمتی به جدی نگاهی و تعجب با بود، نشده آیناز یمتوجه لحظه آن تا که سیاوش
 .رفت سمتش به بلند هایقدم با. رفت درهم بیشتر هایشاخم آیناز

 :گفت و برگشت زدهوحشت شد، سیاوش یمتوجه تا سعید
 !رفت دست از دختره آقا -

 :داد جواب و انداخت سعید به نگاهی خشم با سیاوش
 .کن باز کامل رو در برو! سعید شو ساکت -
 .شد بلند جایش از ضرب به انداخت کمرش پشت را دستش یک و آیناز زانوهای زیر را دستش یک سرعتبه و
 . آمد بیرون بود، پیچیده آن در خون بوی که انبار آورخفقان فضای از سرعتبه و رفت در سمت به بلند هایقدم با

 تکان خفیف خیلی سیاوش قدم هر با و بود معلق هوا و زمین میان که آیناز یکشیده و ظریف دست به نگاهش
 .آمد خودش به آیناز جانبی صدای با که ماند میخ خورد،می

 :کرد ناله آرام نبود، کاملی بیهوشی حالت در که آیناز
 اومدی؟ داداشی! محمد -

 .داد تکیه سیاوش یـنه*سیـ به دستش کنار را سرش و گذاشت سیاوش یـنه*سیـ روی آرام را دستش
 !ترسممی تونم؛نمی تو بدون من! نذار تنها رو من! نرو دیگه خدا رو تو! محمد نرو -

 پشیمان بود، داده که دستوری از چندثانیه برای تنها و شد آیناز یپریدهرنگ یچهره میخ ایلحظه برای سیاوش
 .آمد خودش به سریع اما. شد
 :زد داد جاهمان از و شد وارد. شد باز طاق به طاق در که زد در به پا با رسید، که سالن در به
 !زود بیار؛ قند آب لیوان یه زری -

 . شد کار به دست سرعتبه شنید، را سیاوش صدای که زری
  

 همین اما درآورد آیناز زانوی زیر از را دستش. گذاشت کاناپه روی را آیناز جانبی و نحیف جسم و زد زانو کاناپه کنار
 را سیاوش و زد رنگشمشکی پیراهن به چنگی بود، اشـینه*سـ روی هنوز که آیناز دست برود، عقب خواست که

 نزدیک آیناز صورت به قبل از بیش سیاوش صورت شد باعث حرکتش همین. کرد نزدیک خودش به کم خیلی
 .شود
 :گفت وارناله برد،می سر به محمد خیال در و نبود خودش حال در هنوز که آیناز

 !محمد نرو خدا رو تو -
 :زد داد بود، شده کالفه و عصبی بود، کرده گیر آن در که حالتی این از که سیاوش
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 !دیگه بیار دِ آب؟ اون شد چی پس زری -
 .برد درهم قبل از بیشتر را هایشاخم و انداخت آیناز یپریدهرنگ یچهره به را آلودشحرص نگاه و

 اشبسته هایچشم جلوی مرد دو آن آلودخون جسم. آوردمی زبان به را محمد اسم مدام و کردمی ناله هنوز آیناز
 .کند ترس احساس و بلرزد قبل از بیشتر شدمی باعث و گذشتمی فیلمی همچون

 به نگران و ایستاد مبل کنار زدهوحشت بود، رسانده پایین طبقه به را خودش سیاوش دوم داد همان با که یاس
 .کرد نگاه آیناز ترسان و پریدهرنگ یچهره

 شد؟ چی داداش -
 با دوباره و انداخت آشپزخانه در به نگاهی حال همان در و کرد نگاه یاس به و گرفت باال را سرش کالفه سیاوش
 :زد داد بلند صدای

 !زری -
 :گفت بود، شده دستپاچه سیاوش هایصدازدن از که حالی در و زد بیرون آشپزخانه از دواندوان زری

 !اومدم آقا؛ اومدم -
 :گفت نگرانی با و کشید خودش صورت به ایپنجه حال آن در آیناز دیدن با. رساند سیاوش به را خودش و
 ...که نداره رو به رنگ شد؟ جوراین چرا این! عالم خاک -
 بی و کرد پنهان بود، نشسته کنارش هنوز که سیاوش ـوش*آغـ در را سرش و زد بلندی جیغ آیناز حین همین در

 .رفت می رژه چشمانش جلوی شکنجه و آلودخون یصحنه هنوز کشید؛می پیدرپی هایجیغ امان
 سوزیدل برای که دلش جلوی داشت سعی. کردمی نگاه آیناز بد حال به درهم هایاخم و جدیت همان با سیاوش

 .بگیرد را رفتمی آیناز برای
 را دستش بگیرد، آیناز از را نگاهش اینکه بدون. بود داشته نگه را خود مغرور حالت همان اما دید؛می را آیناز بد حال
 .گرفت باال

 !زری بده رو آب -
 کارش عاقبت به اینکه بدون دستپاچه یاس. کشید دیگری جیغ آیناز زمانهم که برد پیش را دستش سرعتبه یاس
 صورت شدن خیس بر عالوه که ریخت آیناز صورت روی را آب تمام سرعت به و کرد کج را آب لیوان کند، فکر

 صدای با و ضرببه را نفسش آنی، طوربه هم آن سرد، آب حس با آیناز. شد خیس سیاوش مشکی لباس تمام آیناز،
 .کرد باز را هایشچشم و فرستاد بیرون ـنه*سیـ از بلندی

 و وحشتناک هایاخم با. فرستاد عقب را کمرش نشسته، حالت همان در و فرستاد عقب به را بازوانش سیاوش
 .کردمی نگاه یاس شاهکار به درهم،
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 .کرد نگاه کرد،می نگاهش مظلومانه که یاس به عصبی و گرفت باال را سرش
 :گفت مظلومی و آرام صدای با یاس

 ... و ترسیدم زد، که جیغ! شد یهویی خدا به -
 :گفت عصبی و پرید حرفش میان سیاوش

 .کنی توجیه نیست الزم! کافیه -
 ذوق با افتاد، آیناز باز هایچشم به نگاهش تا برود، در سیاوش احتمالی توبیخ زیر از تا بود راهی دنبال که یاس
 :گفت

 !کرد باز رو هاشچشم اِ -
 .برگردد آیناز سمتبه سیاوش نگاه شد باعث حرفش همین و

 مردمک. کند درک را موقعیتش تا آوردمی فشار ذهنش به. کردمی نگاه سقف به زدهوحشت نگاهی با گیج
 .دید را سیاوش که فرستاد چشم یگوشه به را هایشچشم

 جایش در ضرببه و رفت درهم هایشاخم. شد زنده چشمانش جلوی انباری هایصحنه تمام سیاوش دیدن با
 .نشست

 :گفت سیاوش به رو عصبی و بلند صدای با
 ها؟ دادی؟ شعوربی خرفت احمق تا۳ اون به بود دستوری چه این! دیوونه -

 و شد بیشتر حرصش افتاد، سعید به آیناز نگاه که همین اما. آمد داخل بود، شده آیناز حال نگران که سعید زمانهم
 :زد داد
 !ترسممی گفتم. کنممی التماس کنم،می گریه دارم چقدر که دید. بیرون ببرن رو من نذاشت احمق همین همین؛ -
 !کافیه! بسه -
 به را اشعصبی نگاه و شد بلند جایش از جدیت با سیاوش. ماند دهانش در حرف سیاوش، یکرکننده داد صدای با

 :انداخت آیناز
 باال تُن با رو صدات هم دیگه بار یه. کن استراحت اتاقت تو برو پاشو داری ضعف اومدی؛ هوش به االن همین -

 .میارم سرت باراین بدتر بالیی بشنوم،
 و شد بلند جایش از غیظ با نداشت، آمدن کوتاه قصد که آیناز. رفت هاپله سمت و زد دور رت مبل بلند، هایقدم با
 با و برگشت سیاوش سمتبه و نکرد توجهی کند، مهار زدن حرف از رد او تا نشست دستش روی که یاس دست به

 :گفت عصبانیت
 اسیری؟ آوردی مگه -
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 سر به بالیی تا کند آرام را خودش داشت سعی و بود روبهرو به میخ اشجدی نگاه. برنگشت اما. ایستاد سرجایش
 .نیارود دندهیک و غُد یدختره این
 :گفت صدا تُن همان با بود، گذاشته کنار را ترسش گویی که آیناز اما
 !تواما با -

 :زد نعره و برگشت خشم با سیاوش
 !بیرون همه -

 عقب سرعت به سعید. انداختند هم به ایزدهوحشت نگاه. لرزیدند خود جای در سیاوش، داد صدای با زری و یاس
 .رفت بیرون و کرد گرد

 :زد تشر خشم با و انداخت زری و یاس سمت به را رخشنیم سیاوش
 ! بیرون گفتم -
  

 بین را نگاهش نگران و ایستاد سرجایش بود، آیناز نگران دلش که یاس اما. زد بیرون اصلی سالن از دو به زری
 :غرید لب زیر بود، آیناز روی به اشعصبی و نشسته خون به نگاه هنوز که سیاوش. گرداند آیناز و سیاوش

 .بیرون برو یاس -
 ...داداش اما -
 .کند رها تمام نیمه را حرفش شد باعث که برگشت یاس سمت به ضرببه
 بیرون؟ بندازمت خودم یا بیرون میری -

. رفت بیرون سالن از سرعتبه و داد ترجیح قرار بر را فرار بود، ترسیده سیاوش عصبی و کوبنده لحن از که یاس
 نشان اششدهمشت هایدست. بود کرده پر را سالن کُل اشعصبی هاینفس صدای که سیاوشی با ماند آیناز
 .بود خشک و جدی کامالً نبود؛ خشن دیگر نگاهش اما. است عصبی حد چه تا که دادمی

 محکمش هایپنجه میان محکم را بازویش بیاید، خودش به آیناز تا و رفت آیناز سمت به محکم و بلند هایقدم با
 .گرفت

 آره؟ اسیری؛ آوردمت مگه پرسیدی -
 سیاوش شد باعث نگاه همین و انداخت بازویش دور به سیاوش یشده ـلقه*حـ هایپنجه به را اشترسیده نگاه

 .کند بیشتر را دستش فشار و بشود دردش متوجه
 :گفت و نشست سیاوش لبِ روی پوزخندی. گفت لب زیر آخی ناخودآگاه

 کنی؟ زبونی بُلبل برام دور از فقط داری عادت زنی؟نمی حرف چرا -
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 :گفت و کرد درهم را ابروهایش آیناز
 .بدم رو جوابت تونممی ندی، فشار و نزنی چنگ رو بازوهام من، به رسیمی تا شما اگه! نخیر -

 :گفت و کرد رها را آیناز بازوی و زد عصبی نیشخند سیاوش
 آره؟ اسیری؛ آوردمت گفتی بده؛ جواب حاال. کردم ول رو بازوهات بیا؛ -
 :زد زل سیاوش هایچشم در جدیت با
 .آره -

 :داد جواب و رفت جلو قدم یک
 .اسیری آوردمت کن فکر! خوبه -

 زور به را گلویش آب. بردارد عقب به قدمی سرعت به شد باعث همین و ترسیدمی سیاوش از که کردنمی انکار
 .شد پایین و باال وضوح به گلویش سیبک که داد قورت

 چرا؟ -
 .رفت جلو دیگه قدم یه
 چی؟ چرا -
 اسارت؟ آوردی رو من چرا -

 :داد جواب صادقانه سیاوش
 !منی یبرنده برگ چون-

 باشد، سرش پشت گلدان به حواسش آنکه بی. رفت عقب قدم یک زمانهم کرد، تعجب سیاوش جواب از که آیناز
 به را دستش سرعتبه سیاوش که بیفتد گلدان هایشکسته روی بر که بود نزدیک. شکست و خورد گلدان به پایش

 .کرد ـلقه*حـ آیناز یشده خم کمر دور
 کند حفظ را تعادلش بتواند تا گرفت دیوار به را دستش سیاوش. کرد نگاه سیاوش به ترس از گرد هایچشم با آیناز

 .کرد ترمحکم را بود کرده ـلقه*حـ آیناز کمر دور که دستی و
 .دوخت آیناز هایچشم به را اشجدی نگاه بیاید، در حالت آن از که کند تالشی آنکه بی
 پرسی؟نمی رو بعدی سوال -

 .زد چنگی سیاوش ییقه به و آورد باال را بود زمین و هوا بین معلق که دستش آیناز
 .برنداشت تالش از دست اما. نداد اجازه سیاوش که بیاید در حالت آن از و بکشد باال را خودش خواست
 .چسباندش دیوار به بیاید، خودش به تا و کشید باال را آیناز کمر حرکت یک با هوابی سیاوش
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 به. کند بدقلقی یا و کند اذیت کمتر تا بترساند را آیناز خواستمی فقط کارها این با که دانستمی سیاوش خود فقط
 .بکشد حجله دم را گربه خواستمی قولی
 درست دیوار، به را دستش دو کف سیاوش. کردمی نگاهش زدهبُهت بود، بُهت در سیاوش یهویی حرکت از که آیناز
 :گفت بود، تمسخر با آمیخته که جدی لحنی با و زد آیناز سر کنار

 بزنی؟ حرفی خواینمی شد؟چی -
 :گفت آرام سیاوش الٔ  سو به توجه بی
 !کنار برو -

 خشم با و گرفت دیوار از را راستش دست بود، متنفر شدت به بگذارد، جواببی را الشٔ  سو کسی اینکه از سیاوش
 .کند نگاه خشمگینش هایچشم در کرد مجبور را آیناز و برگرداند را سرش گرفت هایشپنجه میان را آیناز فک

 :گفت بود، صدایش در که تحکمی با
 !ذاریمی جواببی رو من الٔ  سو که باشه آخرت بار -
 :گفت جوابی حاضر با
 میدی؟ جواب اینجا آوردی رو من چرا پرسممی من مگه -

 :گفت سرد و خشن لحنی با و کشید درهم را ابروهایش
 ندادم؟ جواب -

 .داد تکان «نه» معنی به را سرش آیناز
 جونت گفتم آوردیم؛ چرا گفتی بدم؟ جواب تو به رو چی دیگه من بفهمی، خواینمی نفهم تو و میدم جواب وقتی -

 !خطرناکه بیرون اون
 :گفت و زد پوزخندی

 تو؟ برای من بودن برنده برگ یا مهمه برات من جون -
 :گفت و کرد رها را فکش زد نیشخندی

 !دو هر -
 :زد لب ناباورانه آرام و کرد نگاه سیاوش جدی کامالً یچهره به شده گرد هایچشم با
 ...من جون -

 :گفت محکمش و جدی لحن همان با سیاوش
 .بیاد سرت به بالیی ثانوی اطالع تا نباید و منی یبرنده برگ چون مهمه؛ برام جونت -

 :گفت شاکی و برد درهم را ابروهایش
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 !باشم احمق تو یبرنده برگ که بکنم غلط من میگی؟ جوریاین که عروسکتم من مگه چی؟ یعنی -
 و زد اشتباهی حرف دوباره فهمید و دید را هایشچشم نشستن خون به. دید وضوح به را سیاوش فک شدن منقبض
 .زدمی نباید که زد حرفی

 را دستش هایپنجه خشم با بود، شده پر آیناز مقابل در خودش داشتن نگه برای هایشخطچوب دیگر که سیاوش
 :زد نعره و داد جا آیناز فک و گردن میان جایی

 !بگو دیگه بار یه ها؟ گفتی؟ چی گفتی؟ چی -
 آیناز گردن از را دستش یپنجه. شد خیره سیاوش آلودغضب چشمان به زدهوحشت نگاهی با بود، ترسیده که آیناز
 و خشن لحنی با و کرد جدایش زمین از سانت چند اندازه به و گرفت را آیناز بازوی حرکت یه با و کرد جدا

 :گفت آلودحرص
 که میارم سرت به بالیی بزنی، دهنت از ترگنده حرفی دیگه بار یک اگه نفهم، یدختره میگم بهت دارم چی ببین -
 !بمونی الل عمر آخر تا

 :داد ادامه عصبی و خشن صدای تُن با کند، توجه آیناز یزدهوحشت و ترسان نگاه به اینکه بدون
 خوایمی که قبرستونی هر نیست، مهم برام و دونم نمی رو کجا. بری خونه این از که میدم اجازه آخر بار برای -

 نرفتن به تصمیم اگه ولی کنی؛ ازدواج پیر کفتار یه با پدرت شریک زور به و بری که همینه لیاقتت برو، بری
 . بپرسی... و اینجام چرا عنوان تحت هم سوال یک حتی تنها نداری حق دیگه گرفتی،

 .شد دور آیناز از قدم چند با و برگشت کرد، رها را آیناز بازوهای
 کنه؟ مجبور کار این به رو من خوادمی که کیه بابام شریک کنم؟ ازدواج پیرمرد یه با باید چرا من -

 .گرفت آیناز سمتِ به را رخشنیم. برنگشت اما ایستاد؛
 .خودش منافع خاطربه -
 بمونم؟ من خوایمی چرا تو چی؟ تو -

 :گفت محکم و جدی لحنی با و برگشت کامل بار این
 .برسه بهش نفعی هیچ خوامنمی و متنفرم لجن و بازـوس*هـ یمرتیکه اون از چون -

 :گفت و کرد طی سرعتبه را فاصله قدم چند. کرد استفاده بود آرام حدودی تا که سیاوش حالت از آیناز
 چی؟ یواسه اما کشته؛ رو بابا گفتی کیه؟ علی این خب -

 دانستمی خوب و بود شناخته را رویشروبه دخترک خوبی به ساعت چند همین در. انداخت بیرون صدا با را نفسش
 :گفت چرخاندمی اطراف به را نگاهش که حالی در. داردبرنمی سرش از دست ندهد، ایکنندهقانع جواب تا
 .بده انجام رو کثیفش کارهای از بعضی تونستنمی پدرت وجود با چون -
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 کارهایی؟ چه -
 :داد جواب و دوخت آیناز به جدی را نگاهش بار این

 روی رو چشمم بپرسی، سوال این سر پشت سوالی اگه که باشه سوال آخرین ولی میدم؛ جواب رو سوال این -
 .بیاره سرت خوادمی که بالیی هر تا سپارمتمی علی دست و میرم خودم هایدست با خودم و بندممی چیهمه
 :گفت هیجان با آمیخته لحنی با بود، آخر سوال جواب شنیدن کنجکاو بدجور که آیناز

 .بگی بهم خواستی خودت هروقت بذارم و نپرسم سوال دیگه میدم قول باشه -
 :گفت سریع آیناز که کرد نگاهش شک با و کرد ریز را چشمانش سیاوش

 !میگم راست قسم محمد جون به -
 :گفت گشتبرمی هاپله سمت به که حالی همان در و برد شلوارش جیب در را هایشدست

 .گرفتمی داشت، زیادی طمع که علی مثل رو آدمی هر چشم که داشت زیادی اموال پدرت چون -
 .گفتمی خودش با و بود زده زل سیاوش رفتن به زدهبُهت

 من؟ بابای اموال -
 هم اموالش خاطربه بخواد که زیاد قدراین هم اون! باشه؟ داشته کفن که داشت گور بابا مگه»: گفت خودش با

 «.باشه دنبالش کسی طمع چشم
 دنبالِ به سرعتبه فکر این با. باشد گرفته اشتباه دیگر کسی با را او سیاوش شاید که رسید نتیجه این به آخر در و

 بلند نسبتاً صدای با برگشت هوابی و ایستاد پله سومین روی شد، آیناز آمدن یمتوجه که سیاوش. رفت سیاوش
 :گفت بزند حرفی آیناز بدهد اجازه اینکه بدون خشک، و جدی

 همون دقیقاً تو و اومدم درست رو آدرس کامالً من. بنداز بیرون سرت از رو گرفتم اشتباه رو تو من که این فکر -
 .خواممی من که هستی کسی

 ...اما -
 :گفت و گرفت باال را تهدیدش انگشت و پرید حرفش میان

 .علی پیش برمتمی باشی داشته سوال دوباره میدم، جواب رو آخر سوال گفتم -
 .گرفت باال رو سرش آیناز که زد آیناز یچانه زیر به را اشاشاره انگشت

 .علی پیش ببرمت تونممی داری سوال هنوز اگه -
 :گفت و برگرداند را سرش غیظ با
 .مونمنمی هم اینجا. برم خواممی من نیست، الزم -

 :انداخت باال ایشونه و زد نیشخندی



 

 

100 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 .بری تونیمی -
 آنی تصمیم با. کوبید زمین به را پایش حرص با. رفت باال سمتبه و کرد گردعقب آیناز متعجب هایچشم مقابل در

 هایآدم بین نیست، اینجا من جای نه»: گفتمی خودش ذهن در مدام و دوید عمارت در سمت به و برگشت
 «.نیست نیستن، هم جمله یک گفتن به حاضر که ناشناسی

 .دانستنمی هم خودش کجا؟ اما رفت؛می باید
 اتاق بالکن سمت به را سرش سریع شد، آیناز متوجه که سعید. رفت ورودی در سمت به و بست را عمارت در

 .برد سیاوش
 .داد تکان تایید معنی به را سرش سعید نگاه دیدن با بود، ایستاده اتاقش قدتمام یشیشه پست که سیاوش

 :زد داد نگهبان به رو سعید
 .بره خوادمی خانوم کن باز رو در -

 :گفت و زد کمر به را هایشدست غیظ با آیناز
 دوره؟ شهر از چقدر اینجا دونیمی برم؟ تنها االن که اومدم تنها خودم من مگه بره؟ خوادمی رو چیچی -

 :زد داد عصبی دوباره آیناز که انداخت پایین را سرش سکوت در سعید
 خودم خوندی، کور ولی بمونه؛ بشه مجبور تا نبریدش جایی شما گفته بهتون سیاوش! ها؟ ساکتی؟ چرا! تواما با -

 .میرم
 بود، پنجره پشت هنوز که سیاوش به و برگشت نگران داد، تکان سری تاسف با سعید. رفت در سمت به غیظ با و

 .کرد نگاه
 شاپور هایآدم و نیست دیگری راه خودش به ضررزدن جز به رود،می تنهایی به دارد آینار که راهی دانستمی خوب
 .برود بیرون آیناز تا کردند کمین نزدیکی همین
 .است دندهیک و لجباز چقدر آیناز که دانستندمی خوب هم هاآن انگار
*** 

 .گذاشت بوق روی را دستش کف ضرببه و داشت نگه عمارت در جلوی را ماشینش
 درهم هایشاخم بود، شد متوقف در رویروبه که رنگیمشکی پاجروی دیدن با و برگشت در سمت به هراسان سعید
 .رفت

 :گفت حرص با بود ایستاده کنارش که احمد به رو
 پا به غوغا ببینه هم رو دختره این عصبیه،، آیناز رفتن از خودش آقا االن کنیم؟ کارشچی اومد، باز که زنیکه این -

 .کنهمی
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 :گفت خیالیبی با و انداخت باال ایشانه احمد
  سننه؟ رو ما بشه، واقع آقا غضب مورد کرده ـوس*هـ دوباره دختره این -

 :گفت و خندید سعید
 .ندیم راهش داخل اومد، اگه گفته آقا آخه -
 .کن ولش خب، -

 یپاشنه به توجه با. کرد باز را ماشین در عصبی داشت،برنمی بوق روی از را دستش ایلحظه برای که تارا
 داد جاهمان از و کوبید هم به را در شد؛ پیاده ماشین از احتیاطبا رسید،می سانت بیست به که قرمزرنگش هایکفش

 :زد
 !یاال کنید، باز رو در این بیاید. زنممی بوق دارم ساعته یه کرید؟ مگه هوی -

 احمد یشانه روی را دستش بکشد، فریاد و داد خواهدمی صبح تا ندهد را تارا جوابِ اگر دانستمی که سعید
 .داشت وا سکوت به را او و گذاشت

 :زد داد و آمد جلوتر
 .نکنیم باز رو در داده دستور آقا خانوم، تارا -

 پا خشم با و کرد ـلقه*حـ در یمیله دور را دستش آمد، جلو حرص با نبود، بدهکار هاحرف این به گوشش که تارا
 :غرید لب زیر و کوبید زمین به
 !کنید باز رو در این -
 .نمیشه -

 عمارت داخل به سعید هایشانه کنار از تا کرد کج را سرش رسد،نمی جایی به سعید با کردنصحبت با دید که تارا
 :زد داد زمانهم و کند نگاه

 !سـیا سیاوش، سیاوش، -
 .دوخت چشم سعید به خشم با و
 ورت دور انقدر دهاتی توی که بیرون رفته سیاوش حتماً! ها؟ شدی؟ شاخ انقدر تو همین برای نیستش؛ سیاوش -

 ...مثل سروپاییبی دهاتی وگرنه کنی،می رفتار جوراین سیاوش نامزد با و داشته
 دونی؟می تهران ناف بچه رو خودت و دهاتی رو سعید که نازیمی خودت چی به -

 به جوابی چنین که آیناز به باز دهنی با سعید. کرد نگاهی بود سرش پشت که صدا منبع به و برگشت تعجب با تارا
 .کردمی نگاه بود، داد تارا
 :گفت و کرد اشاره آیناز به سر با غیظ، با
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  هستی؟ خری چه دیگه تو -
  

. انداخت تارا جلف سرتاپای به نگاهی. رساند تارا رویروبه به را خودش محکم قدم چند با برد، درهم را ابروهایش
 :گفت و زد پوزخندی

 پار به کردی شروع و عمارت در دم اومدی هار هایسگ عینِ که هستی کی بگو تو. نیستم مهم فعالً که من -
 بندی؟می سعید به خودته الیق که رو هرچی و کردن

 تحقیر را بقیه که بود کسی خودش اصوالً همیشه و بود نشده تحقیر کسی توسط چنیناین امروز به تا که تارا
 زد؛ سرخی به بود شده سفید قیمتگران کرم هزارن لطف به که صورتش رنگ آیناز هایحرف شنیدن با کرد،می

 :گفت مانندجیغ صدای با و کرد مشت را هایشدست
! ها؟ هستی؟ کوفتی چه دیگه تو! ها؟ میدی؟ من به رو فحش همه این جرئتی چه به! عوضی یدختره شو خفه -

 ... آشغالِ. میارم در رو پدرت! ها؟ سیاوشی؟ یخونه یخدمه
 بود، گرفته یاد خوب سیاوش لطف به که را کاری و برد هجوم سمتشبه خشم با آیناز که بود نزده کامل را حرفش

 .کرد خالی تارا روی
 :غرید تارا صورت در خشم با و گرفت هایشپنجه میان محکم را فکش و برد هجوم تارا سمتِ به
 وقتی عمرت آخر تا که میارم سرت به بالیی وگرنه. بیرون بنداز وپرتچرت کمتر و بگیر گل رو دهنت شو، خفه -

 !کنی کج رو راهت و بلرزی خودت به سگ مثل دیدی دور از رو من
 به وحشت و ترس از گردشده هایچشم با نداشت، شناختنمی هیچ که دخترکی از را حرکتی همچین انتظار که تارا

 .کردمی نگاه آیناز
 :گفت حرص با و گفت بلندی آخ تارا که کرد بیشتر را هایشپنجه فشار

 !وحشی کن ولم -
 خاطربه قدش چون و کرد کج چپ سمت به را سرش. داد بیشتری فشار را تارا فک و زد ایپیروزمندانه لبخند
 .برد تارا صورت نزدیک را صورتش و شد بلند پا پنجه روی بود، ترکوتاه تارا بلندپاشنه هایکفش

 .نره یادت وقتهیچ رو حرفم -
  خبره؟ چه اینجا -

 سرش آیناز. شدمی برگشتنش از مانع بود، فکش دور محکم هنوز که آیناز دستِ یپنجه اما برگردد؛ خواستمی تارا
 بود، ایستاد سرشان پشت جدی نگاه و درهم هایاخم همان با که سیاوش به تارا هایسرشانه کنار از و کرد کج را

 .کرد نگاه
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 حرکتش چون. زد اشـینه*سـ روی محکم هوابی تارا برود، عقب خواست تا اما کرد؛ رها را تارا فک زد، نیشخندی
 .افتاد زمین روی محکم پشت به آیناز بود، آنی
 .ماند ثابت جایشِ سر سیاوش یکرکننده و بلند داد با که ببرد هجوم سمتش به تا برداشت قدمی تارا
 !تارا بسه -

 .انداخت سعید به نگاهینیم
 .کن باز رو در -

 . زد بیرون عمارت در از بلند و محکم هایقدم با. کرد باز را در و کرد اطاعت سرعتبه سعید
  

 آمد، بیرون سیاوش تا و کرده آماده را بغضش دید، را سیاوش که ایلحظه همان از بود، بلد را نقشش خوب که تارا
 :گفت داریخش و لرزان صدای با و زد گریه زیر
 !آره؟ کرد؟ کارچی وحشی یدختره این دیدی -

 دور را دستانش حتی سیاوش اما بکشد؛ را نازش سیاوش که آن امید به انداخت، سیاوش ـوش*آغـ در را خودش
 .گذاشت سیاوش یسـینه روی را سرش بکشد، خجالت آیناز یا سعید از اینکه بدون. نکرد ـلقه*حـ تارا
 .ندادن اجازه اما داخل؛ بیام خواستممی -

 .کرد اشاره کرد،می نگاهش خشم با که آیناز به دست با برگردد، اینکه بدون
 .کرد کارچی دیدی که هم وحشی این -

 .گرفت سیاوش بازوی به را دستش سرعتبه اما بیفتد؛ بود نزدیک تارا که رفت عقب آنی طور به سیاوش
 :گفت و انداخت تارا به نگاهی جدیت با سیاوش

 اومدی؟ اینجا چرا -
 :گفت ایبچگانه لحن با و ببرد دل اینکه گمان به کرد آویزان را هایشلب
 !شده تنگ برات دلم -

 :گفت جدیت همان با و گرفت تارا از را نگاهش. رفت درهم بیشتر سیاوش ابروهای یگره
 .داخل برو -

 ایغرهچشم سیاوش، چشم از دور واردشدن حین در رفت داخل سرعتبه و شد باز نیشش حرف این شنیدن با تارا
 .رفت سعید به

 :گفت ایـشوه*عـ از پر لحن با و کرد نگاه بود ایستاده جاهمان هنوز که سیاوش به و برگشت رفت، قدم چند
 عزیزم؟ نمیای تو -
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 :گفت بگیرد، آیناز از را اشجدی و آلوداخم نگاه یا و برگردد اینکه بدون
 .میام منم داخل، برو -

 :گفت و اومد جلو سریع شد، آیناز به سیاوش نگاه متوجه که تارا
 ...ذارنمی هست کی هر دختره این سیاوش -

 فهماند تارا به سردش و جدی نگاهی با برگرداند؛ سمتش به را سرش جدیت با سیاوش که بود نزده کامل را حرفش
 حرکت عمارت سمتبه و کرد گردعقب انداخت، پایین را سرش. برود عمارت داخل به باید درنگ ایلحظه بدون که

 . کرد
  

*** 
 آیناز

 سیاوش برای رو خودش که هم چقدر. گرفتم شـعوربی یدختره اون از رو نگاهم و دادم بیرون رو نفسم حرص با
 .زهرمار میگه سیاوش سیاوش، سیاوش، زنه؛می حرف زنهمبهحال هم چقدر! خورد هم به حالم اَه، اَه. کنهمی لوس

 نگاهم درهمش هایاخم و نگاهش جدیت همون با. شدم سیاوش متوجه که برگردوندنم رو سرم فکرکردن حال در
 .شدمی نزدیکم قدمبهقدم و کردمی

 داد دستور بهم معیوبم ذهن و کردم نظرصرف رفتن از چرا که افتادم کردنغلط به و ترسیدم دیدنش با چرا؟ دروغ
 بیشتره؟ امنیتم کنارش که کردم حس چرا برگردم؟ سر سه دیو این پیش که

 کردم؟ بلند نامزدش رو دست چرا بگه خوادمی نکنه میشه، ترنزدیک داره هی خدا وای
 یا عصبی نگاهش. برد شلوارش جیب تو رو هاشدست ایستاد، رومروبه که بودم برهمودرهم فکرهای همین تو

 .بود سرد و جدی فقط نبود؛ هم آلودحرص حتی نبود، خشن
 .رفتم عقب قدم یه که اومد جلو دیگه قدم یه. فکرشه تو چی که بفهم نگاهش از تونستمنمی

 جیب از رو هاشدست نشست، هاشلـب روی به محوی پوزخند. ایستادم حرکت از تارا ماشین یبدنه به برخورد با
 .بودم ـغلش*بـ تو انگار که بود جوری حالتمون. گذاشت ماشین روی پهلوهام کنار و درآورد مشکیش شلوار
 از رو دستام تعادل حفظ برای دادم قورت رو دهنم آب. فرستادم عقب به رو کمرم ببینمش، درست بتونم اینکه برای
 دستش روی رو دستم هوابی بود، سیاوش نگاه میخ نگاهم چون اما بذارم؛ کاپوت روی خواستممی کردم باز هم

 .نشوندم
 عمیقی نفس و ببندم رو هامچشم شد باعث که حالیوحس یه شدم؛ حالی یه گرمش دست به دستم برخورد با

 .بکشم
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 :پیچید گوشم تو گیراش و بم صدای زمانهم و پیچید بینیم تو اشمردونه تلخ عطر بوی که کشیدم عمیقی نفس
 برگشتی؟ چرا بری؟ خواستینمی مگه -

 :دادم جواب آروم صدای با و نکردم باز رو هامچشم
 .بمونم خواممی -
 رسیدی؟ نتیجه این به که شد چی -
 .دونمنمی -
 .کن باز رو هاتچشم -
 کاپوت گرمای. نشست دستم روی رو دستش که بود اون بار این و کشید بیرون دستم زیر از رو دستش زمانهم و

 هامچشم سرعتبه. شده گرم تنم تمام کردم حس که نکشید ثانیه به که بود زیاد قدراون دستش گرمای و ماشین
 .کردم باز رو

 به و برگردوندم رو سرم ناخودآگاه که کرد بلند رو دستم. نداد اجازه که بکشم بیرون دستش زیر از رو دستم خواستم
 .کردم نگاه بود دستش توی که دستم
 .کرد قفل دستم هایانگشت دور محکم رو هاشانگشت آخر در و کشید دستم کف روی رو دستش آرومآروم

 .کن نگاه من به -
 ...و بشه شکافته امـینه*سـ تپش شدت از ترسیدم که زدمی تندتند انقدر گرفته، تپش غیرارادی قلبم

 !کن نگاه من به گفتم -
 هاش،چشم به و گرفتم بودن هم قفل که دستامون از رو نگاهم سختیبه سیاوش، آمیزتحکم و بلند تقریباً صدای با

 .دوختم چشم
 بله؟ -
 برگشتی؟ چرا -
 .برم ناراحتی -

 :گفت و داد دستم به فشاری داد، باال رو ابروش تای
 نذار؟ جواببی رو من سوال نگفتم -

 شده خم مچ از که دستم به دوباره و رفت هم تو هاماخم. گفتم بلندی آخ غیرارادی که بود زیاد دستش فشار انقدر
 .کردم نگاه بود،

 .بده رو من جواب -
 .کردم نگاهش درهم هایاخم و حرص با
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 ...کنممی حس. برگردم مامانم پیش دوباره خوامنمی و برم ندارم رو جایی چون -
 .انداختم پایین رو سرم ندادم، ادامه رو حرفم

 کنی؟می حس چی -
 نگفتم مگه گفتمی دوباره دادم،می رو سوالش جواب جز هرحرفی اگه ولی کنم؛ باز سر دادنجواب از خواستممی

 نذار؟ جواببی رو سوالم
 :گفتم ایرفتهتحلیل صدای با آروم و آوردم باال رو سرم

 .دارم امنیت اینجا -
 .زد زل بهم یخیش نگاه همون با میاد، خوشش حرفم از و زنهمی لبخند االن کردممی فکر که این برخالف
 .رفت عقب قدم یه و کرد ول رو دستم باالخره

 :گفت سرد و جدی لحنی با آخر در و کرد مکث لحظه چند
 .بری جایی نباید بخوام من که هروقت تا گرفتی رو تصمیمت که لحظه این از پس -

 :گفتم سریع
 .محمد -

 .شد بلند تارا مانندجیغ و تیز صدای بزنه، حرفی خواست تا و کشید هم تو رو ابروهاش
 .دیگه بیا سیاوش -

 رو تلخش عطر بوی هم نفسش حتی المصب. کرد بازدم و دم صورتم تو رو نفسش و بست حرص با رو هاشچشم
 .بودم شده اشکنندهـت*مـسـ بوی متوجه تازه که عطری داد؛می

 :گفت جدی اما آروم،
 .داخل بیا فعالً زنیم،می حرف بعداً -
 .شد عمارت وارد من از جلوتر خودش و

*** 
. شد اتاق وارد زدهذوق یاس و شد باز در زمانهم که کردم باز رو هامچشم اومد، می پایین طبقه از که صداهای با

 .رفت هم تو شقیافه افتاد من به که نگاهش
 .نشدی بیدار هنوز تو آیناز اِ، -

 :گفت گرفتمی رو دستم که حالی در و شد خم ایستاد، تخت کنار
 .گردهبرمی داره داداشم امروز زری؛ کمک بریم پاشو آیناز، پاشو -
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 این ولی میشه؛ مرخص بیمارستان از روز سه از بعد باالخره امروز رهام که دونستممی. شدم بلند جام از یاس زور به
 روز چند این تو چون بگیرم؛ رو یاس حالِ ناخواسته و بپرسم خواستمنمی اما دونم؟نمی رو چیه برای بشوبِل همه
 تکتک از و زدمی حرف داشت ریز یک. کنم اعتماد بهش تونممی که کسیه تنها و خوبیه دختر که فهمیدم واقعاً

 .حالهخوش چقدر که بود مشخص جمالتش
 .زدم بیرون اتاق از یاس همراه و کردم عوض لباس. زدم هیجانش همه این به لبخندی

 وای. ریخت بهم اعصابم غیرارادی دیدنش با اومد؛ بیرون سیاوش اتاق از هم تارا اتاق، از اومدنم بیرون با زمانهم
 و زد خندی نیش نداشت، تارا از خوشی دل من مثل که هم یاس. اومدمی بدم نچسب یدختره این از من چقدر که
 :گفت تارا به رو ایکنایه از پر لحن با
 !ها میشه سردت نپوشیدی؟ چیزی چرا جون تارا -

 روبدشامش بود، رونش روی تا بلندیش که پوشیده حریری رنگ سفید خواب لباس تنها تارا که بود، حالی در این
 .بود نپوشونده رو کجاش هیچ و بود گیپور تمام بود لباس خود از تر بلند که هم
 .رفت پایین هاپله از بده رو تارا جواب که این بدون و کرد نازک چشمی پشت شد، یاس کالم نیش یمتوجه که تارا
 :گفت شک با و برگشت سمتمبه ضرببه یاس که
 پایینه؟ سیاوش -

 :گفتم و رفتم اشاره اتاقم به شستم انگشت با و دادم باال رو ابروم تای یهویش حرکت از متعجب و گیج
 .ندارم خبر بودم، اتاق تو االن تا -
 :گفت ذوق با
 ...سرو رو تارا دهنِ االن پایینه، واال -

 محکم و بلند هایقدم با که نکشید ثانیه به. کرد پُر رو عمارت کل سیاوش فریاد صدای که بود نشده کامل حرفش
 رو تارا و کشید رو دستش ضرببه رسید، که پله آخرین به. اومد باال کشوند،می خودش همراه رو تارا که حالی در
 .داد هول جلو به بود سرش پشت که
 و بلند تقریباً صدای با سیاوش. افتادمی زمین روی بدی طرزبه گرفت،نمی رو خودش اگه و شد پرتاب جلو به تارا

 :زد داد عصبی
 بقیه و من جلوی وضع این با که کنیمی زندگی داری غیرتتبی پدر یخونه تو کردی فکر! ها؟ وضعیه؟ چه این -

 !ها؟ گردی؟می کارکنا
 :گفت بود کرده جمع دیوار یگوشه رو خودش که حالی در لرزید،می خودش به ترس از وضوح به که تارا
 ...ر... فک... ف.. .خدا... به.. .ب -
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 :غرید و گرفت رو فکش وحشیانه برد، هجوم سمتش به سیاوش
! ها؟ تارا؟ میگی دروغ سگ مثل چرا! ها؟ باشه؟ پایین اون آدم همه اون کردینمی فکر خدا به! چی؟ها؟ خدا به -

 !نخور دروغ قسم من جلوی نگفتم میاد، بدم دروغ از نگفتم بهت دفعه چند مگه
 :گفت لرزونی و گرفته صدای با نداشت رو به رنگ ترس از و افتاده گریه به که تارا
 ...سیا -

 :زد داد داد،می هلش اتاق سمت به که حالی در حرفش، تو پرید دوباره
 . کنیمی گم رو گورت و میشی آماده سریع تند زود. بشنوم چیزی خوامنمی! تارا شو خفه هیس -
 :زد فریاد قبل از تربلند و
 !یاال -

 بخواد اگه دونستمی انگار که هم تارا. خوردیم شدیدی تکون جامون سر یاس و من که بود بلند دادش چنان
 بیرون اتاق از آماده و حاضر دقیقه ده عرض در و شد اتاق وارد سرعتبه انتظارشه، در بدی عاقبت کنه سرپیچی

 .اومد
 اشکش از قرمز نگاه. بود نکرده هم آرایش حتی و پوشیده لباس فجیعی طرز به برعکس نبود، شیک اول روز مثل

 کرد، حس رو تارا نگاه سنگینی انگار که سیاوش. انداخت بود، دوخته زمین به رو عصبیش نگاه که سیاوش به رو
 :گفت سردی و جدیت با بگیره باال رو سرش اینکه بدون

 ایستادی؟ هنوز چرا -
 . رفت پایین هاپله از سرعتبه و نره باال شگریه صدای تا گذاشت دهنش روی رو دستش تارا و زد رو حرف این

  
 که کوبید هم به محکم رو در و شد اتاق وارد یاس و من به اعتنابی زد، موهاش به چنگی کالفه و عصبی سیاوش
 .پیچید عمارت کُل تو صداش

 :گفت و خندید ریز یاس شد، بسته در تا
 .شد تمام سینمایی فیلم آیناز بریم. رو نچسب یدختره کرد خوبش آخیش، -
 تو هایسوال از بعضی تاراست، سر بحث که حاال گرفتم تصمیم و رفتیم پایین طبقه به همراهش. خندید دوباره و

 کامل و شد پیدا سیاوش یسروکله کنم، باز لب از لب اومدم تا اما بپرسم؛ بودن کرده کنجکاوم بدجور که رو ذهنم
 .اومدمی داشت سعید با رهام یاس، یگفته به. دادمی انجام رو کاری هرکسی و بودن تکاپو در همه. شدم الل
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 کاری شرکای از جمعی و هستن آشنایانشون و دوستان از جمعی بود گفته یاس. اومدنمی کمکم که هم هامهمون
 هم بود خشکی و اخمو مرد که هم روستا خان حتی عمارت، نزدیک روستای اهالی مردم از هم بقیه بودن، سیاوش

 .بود اومده
 چیزی یه نگاهش تو. دادنمی دست بهم خوبی حس خودم به نگاهش از بود، خشکی آدم اینکه با چرا دونمنمی اما
 .داشتبرنمی سرم از دست نگاه این رفتممی که هم کجا هر شد،می بد حالم افتادمی بهش نگاهم هروقت که بود

 از که هاییچشم و عمیقی لبخندی با رهام. گرفتن رو ماشین اطراف و دور کنانهلهله جمعیت و اومد رهام باالخره
 .شد پیاده ماشین از درخشید،می حالیخوش
 رهام به محترمانه و روییخوش با که جمعیتی به باال از و ایستادم سالن در رویروبه یپله آخرین روی

 .کردممی نگاه کردن،می آمدگوییخوش
 .باشه محمد سنهم خوردمی اشچهره به اما سالشه؛ چند رهام دونستمنمی. افتادم محمد یاد رهام، دیدن با
 روی و شد پیداش نشست،می گلوم تو محمد یاد با که بغضی دوباره نشست، لبم رو تلخی لبخند محمد یادآوری با

 .کرد سنگینی گلوم
 بودم شناخته رو سیاوش وبیشکم روز سه این تو. بشه جلب روم بقیه توجه صورت این به و کنم گریه خواستمنمی

 بدجور حرکت ترینکوچیک دیدن با و حساسه عمارت این اهالی حرکات تکتک روی بدجوی که بودم فهمیده و
 .نشه بد حالم تا نکنم فکر محمد به امکان حد تا کردم سعی و دادم قورت رو بغضم همین برای کنه؛می توبیخ

 اشکه؟ از پر هاتچشم چرا -
 با و برگردوندم سر بودم، داده تکیه کنارم دیوار به پهلو به کهدرحالی. دراومدم فکر از اومد کنارم از که صدای با

 .ایستادم صاف و گرفتم رو متکیه زدهوحشت خان دیدن
 رنگ ایقهوه آلوداخم نگاه جفت یک دنبال جمعیت همه اون بین غیرارادی. انداخت تنم به لرزه دوباره نگاهش

 .بشه ترسم تسکین لحظه این تو بتونه شاید که گشتم
 جوابی هنوز و بود پرسیده که سوالی به توجهبی. ترسیدممی ازش ناخودآگاه اما شناختم؛نمی رو رومروبه مرد این

 ...که گشتممی جمعیت بین بود، نکرده دریافت
 یعنی نبود؛ من روی اما چرخید؛می جمعیت بین نگاهش من مثل. دیدم رو سیاوش سرد و جدی نگاه دیدم، باالخره

 .نبود من به حواسش

 .کردم نگاه بود، سالی 50-4۰ شاید مُسن مردی که خان به و گرفتم سیاوش از ناامیدانه رو نگاهم
 :گفتم آروم

 .برم من ببخشید، -
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 رو دستم سیاوش که افتادم روزی یاد ناخودآگاه دستش گرمی حس با. گرفت رو دستم مچ که برداشتم قدم یه
. داد تحویلم معناداری لبخند وضوح به بار این که کردم نگاهش غیظ با و برگردوندم سر سرعتبه فکر این با. گرفت

 با. بکنم کاری تونستمنمی که بود گرفته رو دستم محکم انقدر اما بکشم؛ بیرون دستش از رو دستم خواستممی
 :گفتم آروم حرص

 !کن ول رو دستم -
 چیه؟ اسمت -
 .منه مهمون که اینه مهم خان، نیست مهم هست چی هر اسمش -
 بیرون خان دست از رو دستم و نشست خان و من دستِ روی دستی کنم، نگاه صدا صاحب به و برگردم بخوام تا

 .کشید
 برای تا بود کافی بار یک همون اما بود؛ گرفته رو دستم بار یک فقط. داد بهم امنیت حس ناخودآگاه دستاش گرمی

 .بسپارم خاطر به رو هاشدست گرمی همیشه
 .کردم نگاه کرد،می نگاه خان به جدی کامالً و درهم هایاخم با که سیاوش به و گرفتم باال رو سرم
 :گفت و زد سیاوش به مصنوعیه کامالً بود مشخص که لبخندی خان

 ! توئه مهمون پس اِ، -
. خان باشی داشته طمع چشم شناسینمی که کسی به باشه درست کنمنمی فکر درضمن. منه مهمون خان بله -

 ...رعیتی و گفتن خانی باشه هرچی
 :گفت من به رو و نشست لبش روی عمیقی لبخند خان

 .نیستم خان من که باشه این رعیت اگه -
 :گفت و زد نیشخندی سیاوش اما برد؛ بُهتم کالمش پرواییبی از
 از پر قصر یک و خانی که شما اما نیست؛ مشکلی باشه داشته طمع هاشچشم رعیت اگه بود این من منظور خان -

 حریصی؟ هم هنوز و داره طمع هنوز هاتچشم چرا داری، زن
. کنه صحبت خان با گزنده و تلخ انقدر و جوراین بخواد کردمنمی فکر. موند باز دهنم سیاوش گوییرک از بار این
 .دیدم رو خان یرفتهوا یچهره و نشستهخونبه نگاه که وقتی مخصوصاً کردم؛ حال نگذریم حق از البته

 .بردم عمارت سمت به خودش با و کشید رو دستم بده، خان به حرفی یاجازه اینکه بدون سیاوش
 . رفت دیگه سمت به حرفی هیچبی و کرد رها رو دستم شدیم، وارد تا

 .رفتم آشپزخونه تو کردم؛ تشنگی احساس و شد تمام بدنم آب تمام که ترسیدم لحظه چند این تو انقدر
 :اومد سرم پشت از صدایی یهو که برداشتم رو آب یشیشه یخچال تو از
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 اینجایی؟ هنوز و نرفتی که بینیممی خانوم، لجباز به -
 .پیچید فضا در شکستن صدای و افتاد دستم از آب شیشه که برگشتم زدهوحشت

 نگاه پام جلو هایشیشهخرده به باز دهنی با و متعجب رهام، و کردممی نگاه رهام به وحشت از گردشده چشم با من
 :گفت شک با آروم و آورد باال رو سرش تردید با. کردمی
 شد؟ چی -

 :گفتم آروم و انداختم رهام یچهره به ایشرمنده نگاه
 .ترسیدم زدی، صدام یهو ببخشید -

 :گفت آورددرمی رو کتش که حالی در و نشست لبش روی مهربونی لبخند
 .کنممی جمع خودم هم االن. زدم صدات یهو من ببخشی باید تو -

 :گفتم و گرفتم جلوش رو دستم سریع
 .کنممی جمع خودم من بیرون برید شما نه،نه -

 :گفت جالبی لحن با و افتاد پیشونیش روی ریزی اخم
 .کنممی جمع خودمم بود، من تقصیر! ها رو حرف این نشنوم دیگه اِ -

 کامل هنوز شد، خم زانو یه روی و کشید باال کمیه زانو از رو شلوارش بزنم، حرفی من بده اجازه اینکه بدون
 .رفت شکمش سمتبه دستش و رفت هم تو هاشاخم که بود ننشسته
 :گفت آروم و گرفتم رو پیراهنش یگوشه و شدم خم احتیاط با گرفت؛ درد زخمش جای که فهمیدم

 .داری درد کنم،می جمع خودم من شو بلند -
 :گفت صداش تو ایخنده ته با و دراومد خمیده حالت از رهام

 .گیرهمی دردم کنم،می حرکت تا االن که کردن خفه رو دردم مسکن با روز چند این تو انقدر واقعاً، آره -
 :کردم اشاره یخچال به شستم انگشت با و رفتم یخچال سمت عقب، به قدمیه
 ...می باشه، مسکن کنم فکر -
 .میشه خوب خودش خواد،نمی نهنه -
 :کرد اشاره زمین روی هایشیشهخرده به و
 .نره پات تو باشه حواست -

 .دادم تکون سری
 .هست حواسم -
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 رو بزرگ هایشیشه تکه داشتم آرومآروم نشستم،. برداشتم رو زباله سطل و جارو سینک زیر کابینت تو از رفتم
 .داشتمبرمی
 با که کردم نگاهش متعجب و کشیدم کار از دست. انداخت پا روی پا بود نشسته یخچال کنار صندلی روی که رهام

 .داد تکون چیه ینشونه به سری بود لبش روی که لبخندی همون
 :گفتم شک با
 .اومدن تو خاطربه آدم همه اون آخه بیرون؟ نمیری -
 :گفت و انداخت باال ابرویی. گذاشت راستش پای زانوی روی رو دستش و انداخت پا روی پا
 .بشه برطرف کنجکاویت و بپرسی الٔ  سو شما تا نشستم نچ، -

 :گفت و خندید که کردممی نگاهش تعجب با. نفهمیدم رو حرفش منظور پرید؛ باال تعجب از ابروهام
 سیاوش زبون از رو جوابش بتونی عمراً که االتیٔ  سو. نیست رنگارنگ هایالٔ  سو از پر ذهنت تو که نگو -

 .بشنوی
 .زد تکیه وسط میز به و شد بلند جاش از
 .نکردی پیدا تکشونتک برای جوابی هنوز اما اله؛ٔ  سو از پر ذهنت دونممی -
 ...من که دونستمی کجا از این آخه کردم،می نگاه رهام به حیرت با
 :گفتم شک با و کردم اشاره رهام به اشاره، انگشت با
 ...تو -

 :گفت و خندید
 .کنجکاون نامحسوس چقدر میشی متوجه کنی، نگاه آینه تو رو خودت هایچشم تو فهمیدم؟ کجا از چی؟ من -
 بازی بود دستم توی که ایشیشه تکه با و انداختم پایین خجوالنه رو سرم نشست، لبم رو لبخندی حرفش این از

 .زد روم به مهربونی لبخند و آورد باال رو سرم کردم، حس سرم باال رو اشسایه. کردممی
 .بپرس -

 و نده جواب رو االتمٔ  سو رهام ترسیدممی و بودم دودل زدنحرف برای اینکه با. انداختم سطل توی رو شیشه تکه
 .زدم دریا به رو دل بگه، سیاوش به پرسممی که رو سواالتی تکتک و بره برعکس

 :گفتم بگیرم باال رو سرم اینکه بدون
 چیه؟ علی و سیاوش بین خصومت -
 .نپرس رو االتٔ  سو جوراین -
 :گفتم و گرفتم باال رو سرم تعجب با
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 !االتی؟ٔ  سو جورچه -
 سیاوش و علی بین خصومت درمورد هم من حتی چون باشه؛ داشته ربط سیاوش به که نپرس االتیٔ  سو -

 .باشه خودت درمورد که بپرس رو االتیٔ  سو. دونمنمی
 انتقام دلیل رهام شدمی مگه. بود سخت ندونه رو المٔ  سو جواب رهام اینکه باور برام کردم؛ تعجب جوابش از

 کنم؛ درگیرش خیلی رو ذهنم خواستمنمی و نبود مهم برام مسائل این اما! ندونه؟ علی از رو برادرش سرسختانه
 :پرسیدم رو بعدی الٔ  سو همین برای

 تونه؟می مگه جوری؟چه بفروشه؟ شاهپور به رو من خوادمی علی گفت سیاوش کیه؟ شاهپور -
 :گفت و کشید موهاش تو دستی حرص با و رفت هم توی هاشاخم المٔ  سو این با رهام

 در. رذل و حریص آدم یه ست،گشنه همیشه چشمش و دل که ـثافته*کـ و کـثیف العادهفوق آدم یه شاهپور؟ -
 کمال و تمام رو تو حضانت که کرد درست جعلی کامالً حضانت یه پدرت کشتن از بعد چون تونه؛می آره علی، مورد

 .میده اون به
 :گفتم بلندی تقریباً صدای با و شدم بلند جام از عصبی رفت، هم تو هاماخم

  چی؟ یعنی -
 :گفت آروم و کرد نگاه آشپزخونه در درگاه به سریع رهام

 .ترآروم هیس، -
 :گفتم قبل از ترعصبی باشم؟ آروم شدمی مگه اما
 چی یعنی کنه؟ کاری همچین داده جرئت خودش به که کیه علی مرتیکه این بدی؟ توضیح بیشتر میشه رهام -

 گرفته؟ رو من حضانت
 .دخترشی تو که کنه ادا تونهمی یعنی -
 :گفتم کشیده لحنی و غیظ با
 .برسه بهم دستش بتونه عمراً کرده، غلط -

 :گفت و زد روم به لبخندی رهام
 .نرسه بهت مرتیکه اون دستِ که عمارت این تو آوردت سیاوش همین برای -
 .شدم خیره زمین به عصبانیت با

 :گفت شیطنت با رهام
 بود؟ اومده اینجا تدخترخونده که شنیدم یاس از راستی -

 :گفتم و آوردم باال رو سرم گیج
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 کی؟ چی؟ -
 :گفت و گرفت شدت شخنده

 .شاهپور دختر میگم؛ رو تخونده دختر -
 :گفتم شک با و کشیدم درهم رو ابروهام

 ...خوند دختر شاهپور؟ دختر -
 از گردشده هایچشم با و برگشتم رهام سمتبه ضرببه شد، ظاهر هامچشم جلو تارا یچهره ایلحظه واسه

 .زدم زل رهام خندون یچهره به تعجب،
 !شاهپوره؟ دختر تارا؟ -

 :گفت کردمی جمع رو هاشیشهخرده که حالی در و شد خم رهام
 دونستی؟نمی مگه آره، -

 .نشستم و شده خم زانو روی
 ...زخم جای -
 :انداخت بهم نگاهی و آورد باال رو سرش پرید، حرفم تو
 .دونستینمی مگه بگو تو خوبم، من -

 و آوردم باال رو سرم زدهحیرت. سیاوشه نامزده گفت تارا که افتادم این یاد یهو و دادم تکون نه ینشونه به سری
 :پرسیدم بود ذهنم تو که رو الیٔ  سو
 عاشقشه؟ اینکه و کرد نامزد تارا با چطور سیاوش پس -

 حالی در و برگردوند سمتمبه رو سرش. انداخت سطل توی رو شیشه تکه آخرین. کشید کار از دست خنده با رهام
 :گفت خندیدمی هنوز که
 تاراست؟ عاشقِ سیاوش که کردی فکر واقعاً تو ولی ندارم؛ کاری رو اولت یجمله -

 :گفتم و بردم باال به رو هامچشم مردمک گیجی حالت با و بردم باال رو لبم یگوشه
 ...اوم -

 :گفتم و انداختم رهام خندون هایچشم به رو نگاهم
 رو این حرفاش خب ولی عاشقشه؛ سیاوش که نگفت تارا البته. نشد باورم گفت تارا که اولش از یعنی نه، -

 .رسوندمی
 :گفت خاصی و جدی لحن با و زد تکیه میز به و شد ـنه*سیـبهدست رهام

 تاراست؟ عاشق سیاوش نکردی باور که شد چی -
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 .کردم نگاه دقیق رهام یچهره به چندلحظه
 و بربخوره بهش ممکنه و سیاوشه داداش رهام نباشه هرچی. داشتم تردید گفتنش برای اما بود؛ زبونم نوک جوابم
 به بالیی چه که آخ بفهمه، سیاوش که کنم فکر لحظه اون به خوامنمی حتی. برسونه هم سیاوش گوش به حتی
 .میاره سرم

 :گفت خنده با و فهمید انگار رهام که بودم فکرا همین تو
 .نمیگم سیاوش به یاس جون -
 .انداختم پایین رو سرم. کشیدم خجالت هم گرفت، مخنده هم خوند رو هامچشم تو حرف اینکه از
 بگی؟ خواینمی خب، -

 :گفتم آروم و کردم تر رو لبم انداختم، رهام به بعد و در درگاه به نگاهی و برگشتم تردید با و گرفتم باال رو سرم
 ...بگم چطور خب، -

 :گفت مالیمی لحن با مهربون
 . داری دوست هرجور -
  

 .کنم صاف رو گلوم تا کردم ایسرفهتک. بزنم رک رو حرفم و پررویی در به بزنم گرفتم تصمیم
 :گفتم و انداختم جدی نگاه رهام به و برگشتم. فرستادم آشپزخونه یگوشه به رو سطل آروم پا با
 شخصیت از رو ذهنیتم که داد نشونم تلخی و خشک سرد، خشن، رفتار چنان دیدم رو سیاوش وقتی از واال -

 ...یعنی نداره؛ احساس اصالً که ساختم جوری سیاوش
 که بود مشخص شچهره از اما نه؛ یا شده ناراحت ببینم تا کردم نگاه رهام یچهره به دقیق و کردم قطع رو حرفم
 :گفت بود صداش تو که ایخندهته با و گرفته شخنده بدجور

 .دیگه بگو گفتی،می خب -
 :گفتم و زدم رو حرفم ادامه تمام پررویی با
 سرده و خشن خیلی هستی، مهربون و بَرورُوخوش آدم یک که خودت برخالف عالیجناب داداش اینکه خالصه -

 شخصیت انقدر کش،پیش شدنعاشق حاال. بشه عاشق تونهنمی و نشده آمیخته وجودش با احساسی هیچ انگار که
 .نمیشه هم عاشقش کسی که داره سردی
 .رسیدمی گوشم به در کنار از که سیاوش جدی صدای و شد بلند سرم پشت از زدندست صدای

 ها؟ خوندی؟ شناسیآدم ترم چند آفرین، -
 .بود زده زل سرم پشت به زد،می موج نگاهش در نگرانی برعکس و نبود خندون دیگه نگاهش رنگ که رهام
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 .دادم قورت زوربه رو گلوم آب. نداشتم برگشتنم توان حتی که بود زده خشکم سرجام جوری
 بود، رهام مخاطبش که حالی در سردی و جدیت با. سرم پشت از دقیقاً بار این و پیچید گوشم تو صداش دوباره
 :گفت

 .منتظرته بیرون یاس رهام، -
 این از بودم؛ ترسیده که واقعاً. نبینه هامچشم تو رو ترس رهام تا بستم رو هامچشم. گرفت میز از رو شتکیه رهام
 رو حرفی هیچ که سیاوشی از. ترسیدم دیدم، رو بودنخشک و سردی ازش تنها روز چند این تو که خشنی مرد
 .زدمی دامن استرسم به ارادیغیر اومد،می بیرون از که محلی آهنگ صدای. ترسیدم ذارهنمی تنبیه یا و جواببی

. کنم باز سرعتبه رو هامچشم شد باعث و رسید گوش به رفتمی بیرون آشپزخونه از که رهام آروم هایقدم صدای
 :گفتم زدمی موج توش نگرانی و ترس که صدای با و برگشتم ضرببه
 ....میـ هم من -
 سیاوش جدی و سرد نگاه به رو نگاهم و گرفتم باال تردید با رو سرم. شدم سیاوش ـنه*سیـبهنه*سیـ برگشتم تا اما

 :گفت جدیت با برگرده که این بدون سیاوش. برگشت بود، در درگاه کنار که رهام. دوختم
 .ببند سرت پشت هم رو در بیرون، برو رهام -
 غرورم اما نره؛ بخوام ازش عاجزانه و کنم باز دهن داشتم دوست. کردم نگاه رهام به سیاوش هایسرشونه کنار از

 .بدم نشون سیاوش به رو ترسم و کنم رو کار این که دادنمی اجازه
 در، شدنبسته صدای با. بست خودش سر پشت هم رو در و رفت بیرون برداشت؛ رو آخر قدم تردید با رهام
 . رفتم عقب به قدمیه ارادیغیر

  
 حس از که ناشناخته حس همون دوباره و شد اسیر سیاوش هایپنجه بین دستم مچ که بودم برنداشته رو دوم قدم

 .دادم دست بهم شد،می سررازیر وجودم به سیاوش هایدست گرمی
 .بده ادامه. گفتیمی داشتی خب، -

 :گفتم نلرزه داشتم سعی زوربه که صدایی با و نباختم رو خودم
 بگم؟ چی -

 عقب قدم یه متقابالً که اومد جلو کوتاه و آروم قدم یه و برد شلوارش جیب تو رو هاشدست و کرد ول رو دستم
 :گفت کردمی برابر چند رو ترسم که جدی لحنی با. رفتم

 .بگو روم تو رو زدیمی سرم پشت داشتی که هاییحرف -
 :گفتم ذاتیم پررویی با و بردم فرو رو گلوم آب گذاشتم، کنار رو ترسم



 

 

117 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 .شد تموم هامحرف -
. برم عقب نکردم فرصت که بود یهویی انقدر حرکتش. اومد جلو دیگه قدم یه و رفت هم تو هاشاخم
 داشت، سیاوش که بلندی قد اون با. بود اصطالح یه فقط که ـنه*سیـبهـنه*سیـ البته ایستاد؛ امـنه*سیـبهـنه*سیـ
 .رسیدممی هاشسرشونه تا زوربه من

 ضرببه و زد چنگ پشت از رو لباسم کشید، پشتم به پنجه هوابی که ببینمش بتونم تا گرفتم باال رو سرم
 .چسبوندم وسط میز به و برگردوندم

 :پیچید گوشم تو خشنش و بم صدای
 خشنم؟ و خشکم سردم،! بشم؟ عاشق تونمنمی من که -

 هایچشم تو. کردم سکوت جوابش در اما خوره؟برمی بهت انقدر چرا نیستی؟ مگه بگم، بهش خواستمی دلم
 .شدم خیره شد،می ترروشن عصبانیت حالت تو که رنگشایقهوه
 بیشتر خودش به رو من و بده کمرم به فشاری دستش هایپنجه با شد باعث و شد ترجری سکوتم از. زدمنمی پلک

 و گذاشت دستش روی و بردم پشت رو دستم. گفتم آخی و رفت هم تو هاماخم زد، کمرم به که چنگی از. بچسبونه
 :گفتم لب زیر حرص با
 .گرفت دردم کن، ولم -

 :گفت خشم با آمیخته و خشن لحنی با. نشست لبش روی پوزخندی
 .کردیمی ارزیابی رو شخصیتم داشتی خوب که سرم پشت شدی؟ الل چرا -

 :گفتم بلندی تقریباً صدای و عصبانیت با و نیاوردم طاقت دیگه
 ...ک ول اَه،. گرفته دردم کن، ول رو کمرم. بشم تو دهنبهدهن خوامنمی فقط نشدم، الل -

 .زد موهام به چنگی وحشیانه و برداشت کمرم روی از رو دستاش که بودم نزده کامل رو حرفم
 :گفت جدی لحنی با و کرد مایل عقب به موهام کشیدن با رو سرم

 !نبر؟ باال رو صدات نگفتم -
 :زد داد
 نگفتم؟ یا گفتم -

 :گفت و زد نیشخندی که کردممی نگاهش جرئت از پر و جدی نگاهی با و نزدم حرفی
! ها؟ ندی؟ نشون تا کنیمی جون داری که رو ترسی یا رو؟ بودنتنترس بخونم؟ چی نگاهت این از من مثالً -

 کنه؟ عاشقم تونهنمی کسی یا بشم عاشق تونمنمی من گفتی که نبودی تو مگه زنی؟نمی حرف چرا اصالً
 :گفتم آروم. داشتبرمی سرم از دست دادممی رو جوابش اگه شاید نموندم؛ ساکت دیگه بار این
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 .گفتم من آره، -
 روی رو دستم غیرارادی و رفت هم تو هاماخم درد از. شد کشیده عقب به بیشتر سرم که کشید بیشتر رو موهام

 .کنه ول رو موهام و بیاد رحم به دلش شاید که گذاشتم دستش
 سیاوش نگاه به رو گنگم و گیج نگاه و موند ثابت دستش روی دستم. میاد پایین کمکم داره سرش کردم حس

 .شدمی بیشتر تنم گرمی و هامنفس هُرم شد،می ترنزدیک که سانتی هر اما چیه؛ قصدش دونستمنمی. دوختم
 صورتم به که گرمش هاینفس. گذاشت دستم روی رو دستش هم سیاوش که گذاشتم میز روی رو آزادم دست

 یخ تنم دیدم، هاملب به که رو نگاهش. داشت نگه صورتم سانتییه رو صورتش. کردمی دگرگون رو حالم خورد،می
 :زدم لب رفتهتحیل صدای با آروم. زد
 .نکن -

 :گرفت تنم از رو جون که زد حرفی و شکست رو سکوتش باالخره و داد تغییر هامچشم به هاملب روی از نگاهش
 .نشی عاشق خودت و کنی عاشقم کن سعی! کن سعی تو -

 :زدم لب شک با. نداره شوخی قصد و جدیه حرفش اینکه یعنی بود؛ جدی نگاهش. کردم نگاه هاشچشم به ناباورانه
 !چی؟ -
 تنبیهت دفعه اون مثل. اینه هم تو تنبیه داره؛ تنبیه اشتباهی حرفِ هر عمارت این تو گفتم بهت اول روز از -

 .بمونه دستم روی جونتبی جسم آخرسر، که کنمنمی
 جایز رو سکوت. ایستادم صاف و برگردوندم قبل حالت به رو سرم که برد عقب رو سرش. کرد رها رو موهام

 : گفتم حرص با و ندونستم
 ...میگ داری چی -
 :گفت بلندی تقریباً صدای با
 !باشه حواست بری،می باال رو صدات داری باز -

 .پایین ولوم با بار این ولی دادم؛ ادامه رو حرفم حرفش، به اعتنابی
 میشه؟ مگه نشو؟ عاشق ولی کن؛ عاشقم چی یعنی تو؟ میگی داری چی -

 :گفت و زد نیشخندی
 بشی؟ عاشقم که ترسیدی اولش همین از. بشه عاشقم تونهنمی کسی گفتی که تو شد، چی -
 :گفتم و انداختم بهش نگاهی غیظ با
 زدم؟ رو حرفی همچنین کی من -

 :گفت و داد باال رو ابروش تای
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 نگفتی؟ -
 :گفت تمسخر با و
 بشی؟ عاشقم ترسیمی نکنه چیه؟ -
 :گفتم مصممی لحن با سرعتبه
 !نه -

 :گفت و کشید لبش زیر به رو شاشاره انگشت
 اما نمیشم؛ آره نمیشم، عاشق اینکه. کنمنمی رد رو زدی درموردم که حرفی من. کن اثبات رو حرفت پس -

 . بشه عاشقم تونهنمی کسی که کنی ثابت من به هم تو خواممی
 جز ایچاره من و گردوندبرمی خودم به رو خودم حرف داشت درست. نداشتم گفتن برای حرفی واقع در نزدم، حرفی

 .ترسممی شدنعاشق از من کردمی فکر کنم،نمی رو کاری همچین گفتممی اگه. نداشتم سکوت
 اون صدکیلومتری از هرکسی که خشکی و عبوس مرد همچین عاشق کی؟ عاشق اونم. نه که معلومه ترسی؟نمی

 .کنهمی سکته ترس از بینه،می رو
 شد؟ چی خب، -

 :دادم جواب و کردم باز دهن فکربی
 .قبول باشه، -

 .دوخت هامچشم به رو جدیش و پیروزمند نگاه
 .شد حبس مـنه*سیـ تو نفس شد، منتقل مشونه به که دستش گرمی. گذاشت مشونه روی رو دستش هوابی
 .باشی موفق -
 .رفت بیرون آشپزخونه از و شد دور محکم هایقدم و ژست همون با من تردید از پر نگاه مقابل از و

 فضا تو خندیدن گاهی و زدنحرف پچپچ صدای. کردم عبور آشپزخونه درگاه از و دادم بیرون سختی به رو نفسم
 .نبودش اما گشتم؛می یاس دنبال چشم با جعمیت همه اون بین. دادمی آدم به عجیبی حس یه که بود فرماحکم

 سر محوصله واقعاً که بود نگذشته دقیقهده اما کردم؛ سرگرم اون و این کردنچشمچشم با رو خودم و ایستادم کمیه
 .زدم بیرون سالن از بلند هایقدم با و گذاشتم کنارم میز روی بود دستم توی که رو شربتی لیوان. رفت
 رو نفسم. بشینه لبم روی عمیق لبخندی شد باعث که خورد صورتم به خنکی باد گذاشتم، بیرون سالن از که رو پام
 .دادم بیرون هیجان با بار این

 اول روز همون از آخه ببینم؛ رو سیاوش اسب داشتم دوست. برداشتم قدم اسطبل سمت به و رفتم پایین هاپله از
 .بود خوشگل هم خیلی و بود گرفته رو چشمم بدجور
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 گفت گیالنی شیرین یلهجه همون با و اومد جلو بود، اسطبل مسئول خودش قول به که رحیم. شدم اسطبل وارد
 (:میگم فارسی به من)
 داشتید؟ امری خانوم، سالم -
 :گفتم گشتم،می سیاوش اسب دنبال چشم با که حالی در
 ...سیا اسب -

 :کردم تصحیح رو حرفم و دوختم رحیم به رو نگاهم کردم، مکثی
 کجاست؟ سیاوش آقا اسب -
 خانوم؟ خوایدمی رو گرگ آهان، -
 :گفتم خنده با
 .خواممی رو آقا اسب من چیمه؟ برا گرگ رحیم، نه -

 :گفت و داد تکون سری خنده با رحیم
 .(خطرناک اسبِ معنی به گرگ. )گرگه آقا اسب اسم خب جان، خانوم -

 فهمید که هم بیچاره رحیم که کنم مالیماست رو چیهمه لبخند یه با کردم سعی بودم، شده ضایع بدجور که من
 :گفت و زد لبخندی کشیدم، خجالت من
 بیارمش؟ برم خواید می عمارته پشت هم گرگ. کردم رو اشتباه همین خودم اولش هم من -

 :گفتم و برگشتم اسطبل در سمت و زدم روش به لبخندی
 . میرم خودم. ممنونم نه، -
  
 تاب رو عمارت کل دقیقاً. گذشتم احتیاط با بود حیاط سمت این که هاییچمن روی از. زدم بیرون اسطبل از و

 به عمارت سمت اون از کشهمی طول ربعیه که بزرگه عمارت این انقدر المصب. رسیدم عمارت پشت به تا خوردم
 .بیایم سمت این

 هم گرگ آخه. سرده و خشن چیشهمه مرد این که الحق. افتاد گرگ همون یا اسب به چشمم گذاشتم، که پیچ از
 !اسب؟ اسم شد
 به دقیق کنجکاوی با. کرد جلب رو توجهم زدنیحرف آروم صدای که بودم نرفته قدم دو هنوز. رفتم گرگ سمتِ به

 .افتاد بودن، ایستاده بزرگی درخت پشت که نفری دو به چشمم. کردم نگاه اطراف
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 شچهره و بود داده تکیه درخت به دختره. پسر یه و بود دختر یه کردم؛ ریز رو هامچشم. ببینم بتونم تا شدم تردقیق
 صدای با که برگشتم. برگردم و بشم خیالبی خواستم. نبود آشنا برام ببینم، تونستممی رو پسره اما نبود؛ مشخص

 .شدم کوبمیخ جام سر دختره
 .دیگه نکن اذیت شهرام، -
 !یاس پیچید؛ می سرم تو اسم یه تنها. شدم خیره نامعلوم ینقطه و رومروبه به ناباورانه. خندید ناز با و

 و کشید یاس یگونه به دستی خنده با پسره. بود سمتمبه یاس همون یا دختره رخنیم باراین. برگشتم ضرببه
 .رفت عقب قدم یه زدهوحشت و افتاد من به چشمش که گرفت باال رو سرش زمانهم

 چیزی به محکم که برم عقب سرعتبه شد باعث و گذاشت اثر هم من روی ترسش که بود یهویی حرکتش انقدر
 .باشه دیوار کنم فکر که جوریاون نه اما بود؛ سفت! نبود دیوار اما خوردم؛

 یمتوجه هم شهرام انگار. بشه گشاد درجه آخرین تا هامچشم شد باعث پیچید، بینیم تو که آشنایی عطر بوی
 کدومهیچ که بود پهن درخت انقدر. نشستن درخت همون پشت یاس و خودش سرعتبه که شد سرم پشت شخص

 .نبودن مشخص
 :اومد سرم پشت از سیاوش جدی صدای

 اومدی؟ چی واسه اینجا -
 کردممی خداخدا ولی کردم؛می حس رو مپریده  رنگ خودم. برگشتم و گرفتم درخت از رو نگاهم تردید با و آروم

 از داشتم یاس جای به من. بگیره مگریه بود نزدیک افتاد، که درهمش هایاخم به نگاهم. برگشتم. نفهمه سیاوش
 .افتادممی پس ترس
 .ببیندشون که این به برسه چه بود، وحشتناک بشه دوتا اون یمتوجه سیاوش، اینکه فکر حتی

 کنی؟می کارچی اینجا گفتم! بودم تو با -
 :گفتم و گذاشتم کنار امکان حد تا رو ترسم. کردمی شک وگرنه زدم؛می حرفی باید

 .ببینم رو گرگ یعنی... اس اومدم هیچ، -
 :گفتم مظلومی و صادقانه لحن با. کرد نگاهم شک با و داد باال رو ابروش تای

 .میگم راست خدا به -
 سمتبه خواستمی حتماً. گذاشت کنارم از و داد تکون سری کنه، کم نگاهش جدیت یا هاشاخم از اینکه بدون
 ... اما بره؛ گرگ

  
 !درخته کنار که گرگ اما شد؛ گشاد کمکم هامچشم
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 خودم سمتبه ضرببه و کشیدم رو دستش کنم، فکر و کارم به اینکه بدون برگشتم؛ سرعتبه فکر این با
 .زدم دیوار به سرش کنار باال، رو دستام دوتا و چسبوندمش دیوار به حرکت یه با و کشوندمش

 که شدم سیاوش متعجب نگاه میخ برگشتم، که همین اما برگشتم؛ راحت خیال با و گرفتم درخت از رو نگرانم نگاه
 زور به رو گلوم آب. کردم غلطی چه که فهمیدممی داشتم تازه موندم،. بود من به خیره و داشت جدیت هم هنوز

 چرخوندممی هوا تو رو دستم که حالی در تشویش به آمیخته لحنی با و آوردم پایین آروم رو دستم دادم، قورت
 :گفتم تندتند
 . شدم چیز یهو... یهو من. ببخشید -

 :گفت و زد نیشخندی سیاوش
 .بشی کار به دست زود انقدر کردمنمی فکر شدی؟ چی -

 :داد تکون سری گیجی
 چی؟ -

 .چسبوند خودش به رو من و گذاشت پشتم رو دستش هوابی
 .بده ادامه هیچی -

 رو کمرم محکم انقدر اما برم؛ عقب کردم سعی و گذاشتم شـنه*سیـ روی رو دستم. کشیدم درهم رو ابروهام
 .بشم جاجابه ایذره تونستمنمی حتی که بود گرفته
 :گفتم شاکی

 .کن ولم. ببینم رو اسبت خوامنمی اصالً. برم خواممی دیگه، کن ولم اِ، -
 رو سرش و کرد تر رو لبش. بود دوخته چشم هام،چشم به جدیت همون با هنوز. دستش شدنشُل کمیه از دریغ اما
 :کرد زمزمه آروم و آورد گوشم دم
  ترسی؟می -
 :کردم زمزمه آروم و بستم رو هامچشم. شدم حالی یه گردنم به هاشنفس برخورد با
 چی؟ از -

 :پیچید گوشم تو سردش و جدی صدای
 بشی؟ عاشقم ترسیمی -
 بود؛ کم صورتامون یفاصله بود، کرده خم رو سرش چون. کردم بلند رو سرم و رفت هم تو هاماخم حرفش این با

 .کم خیلی
 :گفتم عصبی و نیاوردم کم اما
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 بشم؟ عاشقت بیام خودم وقتاون نمیشه، تو عاشق احمقی هیچ میگم خودم من بشم؟ تو عاشق بترسم؟ چی از -
 !زکی
 نگاه اینکه بدون. آورد ترنزدیک رو صورتش گرفت؛ دستش یپنجه میون رو مچونه وحشیانه. رفت هم تو هاشاخم

 .کردم می نگاهش جسورانه بگیرم، هاشچشم از رو عصبیم و جدی
 :گفت خشن لحنی با
 کنارم و نترس نکن، دوری ازم انقدر. نمیشی عاشقم کسی که کن ثابت کن، ثابت من به هم و خودت به هم پس -

 کنی؟می دوری ازم چرا پس نمیشی، عاشقم میگی که تو. باش
. دوختم زمین به رو نگاهم و دادم دست از رو جسارتم ایلحظه یواسه که بود جدی و خشن حدی به لحنش

 :غرید لب زیر و داد فشار رو مچونه
 !کن نگاه من به -
 .دوختم هاشچشم به رو نگاهم تردید با
 .کن ثابت رو حرفت -

 کشیده مگـونه روی هاشـب*لـ که داد سرش به آرومی تکون و گذاشت صورتم چپ سمت آورد، جلوتر رو سرش
 .شد

 رو جلوش بره، جلوتر نذار بگیر، رو جلوش آیناز که زد فریاد سرم تو صدایی. زد یخ تنم و گرفت تپش ارادیغیر قلبم
 . نیا کوتاه و بگیر

  
 به رو جدیم نگاه. افتاد پایین دستش بود، شده شُل دورم دستش یـلقه*حـ چون. رفتم عقب قدم یه آنی تصمیم با

. نکنم توجه بهش که کردم سعی اما سوخت؛می هاشلـب گرمی از هنوز مگونه. دوختم سردش و جدی نگاه
 .بیارم کم سیاوش جلوی نباید بود، گرفته رو تصمیم
 :زدم لب مصمم اما آروم،. نشست لبم روی کجی لبخند

 .قبول باشه، -
 رو سرم زور به و شدم بلند پا یپنجه روی. چسبوندمش دیوار به و زدم شـنه*سیـ به رو دستم رفتم، جلو قدم یه
 :زدم لب کرد،می برخورد گوشش به که حدی در بردم، نزدیک رو هامـب*لـ. رسوندم گوشش دم به
 !نمیشم تو عاشق من که کنممی ثابت بهت -
 به بود شبیه پوزخند به بیشتر که کجی لبخند کنه، ایجاد تغییر جدیش نگاه یا حالت تو اینکه بدون. رفتم عقب و

 .زد روم
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 که بود نرسیده دوم به اول قدم هنوز اما رفت؛ گرگ سمت به دوباره. فرستادم عقب و زد بازوم به رو دستش پشت
 .شد بلند درپیپی هایشلیک صدای
 .گرفتم سنگر سرش پشت و دویدم سمتشبه و زدم بلندی جیغ زدهوحشت

 :گفت کرد،می جدا پیراهنش از رو دستم سرعتبه که حالی در برگشت، ضرببه
 .عمارت سمت نیای بمون، جاهمین -
 :گرفتم رو بازوش زدهوحشت که برداشت قدم دو
 .ترسممی من نرو، سیاوش -

 :کرد جدا بازوش از رو دستم دوباره و برگشت عصبی
 .دنبالت میام خودم من بمون،. آیناز نترس -
 .دوید عمارت سمتبه بده، من به زدنحرف یاجازه اینکه بدون و

 جیغم و نشست دهنم روی دستی اما بزنم؛ جیغ که کردم باز دهن. شد کشیده بازوم. کردم نگاه اطراف به زدهوحشت
 :پیچید گوشم تو که آرومی و مردونه صدای که بدم نجات رو خودم تا بودم تقال حاال در. کرد خفه رو
 . ندارم کاریت نترس،. باش آروم -
. بود شده قطع هم شلیک صدای. دادم بیرون راحتی به رو نفسم شهرام، پسره همون و یاس دیدن با. برگردوندم و
 .کرد ـغلم*بـ محکم یاس برگشتم، تا
 :گفت شادی و لرزون صدای با و
 .آیناز مرسی -
 :گفت و شد جدا ـغلم*بـ از
 .دیدمی رو ما سیاوش حتماً نبودی تو اگه واقعاً مرسی، -

 :گفتم نگران بودم، شلیک صدای درگیر هنوز که من
  نشه؟ چیزیش کسی کنه؟می شلیک که کیه شنیدید؟ هم شما -

 :گفت خنده با یاس
 .بود صوری که اون -

 :انداختم نگاهی شهرام و یاس به و برگردوندم سر گیج
 چی؟ -

 :گفت خنده با شهرام
 .نیاد سمت این سیاوش تا کنن شلیک که دادم دستور من -
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 :گفتم حرص با بودم، ترسیده بدجور که من
 ...دیگه که یچارهب سیاوش اون ترسیدم، انقدر بدبخت من و بود تو کار خرین؟ چه دیگه تو هایآدم -

 «.بیچاره سیاوش»: کردم تکرار بار چند ذهنم تو رو خودم حرف و کردم سکوت ایلحظه یواسه
 کردم اشاره شاکی بردم، هم تو رو هاماخم کمکم. موند خیره داشت شیطنت رنگ که یاس هایچشم به نگاهم
 :گفتم و بهش

 .ها میگم سیاوش به میرم نکن، نگاه جوراون -
 :گفت گرفته، اشخنده بود مشخص که حالی در
 .دیگه برو تو شهرام. کنمنمی نگاه باشه، -

 و دوباره که بود نرفته بیشتر قدم چند هنوز. رفت عمارت سمت حرفی هیچبی و زد یاس روی به لبخندی شهرام
 یاس. پیچید فضا تو یاس و من دل ته از جیغ صدای که جوری شد؛ بلند قبل از بیشتر گلوله شلیک صدای بار این

 :زد جیغ و کشید ـوش*آغـ به رو من محکم
 کنن؟ تمومش نگفتی مگه! شهرام -

 :گفت نگران هم و بود گیج هم که حالی در شهرام
 .بمونید جاهمین شما. نیست من هایآدم کار دیگه االن مطمئنم گفتم، -
 کنار که کوچیکی اتاقک سمتبه خودش همراه و کشوند رو دستم یاس. دوید عمارت سمتبه سرعتبه خودش و

 .برد بود، گرگ
 :گفت آروم

 .بشین جاهمین -
 بهش نگاهی نگران. کرد چندبرابر رو ترسم گذاشت، دستم روی که رو شزدهیخ هایدست. نشستم کنارش
 . شده پا به هیاهویی چه طرف اون که بود مشخص صداها از. اومدمی مردم جیغ و شلیک صدای هنوز. انداختم

 :گفت آروم و لرزون صدای با یاس
 آیناز؟ -
 هوم؟ -
 طرف؟ اون بریم -

 :گفتم و گرفتم باال رو سرم زدهوحشت
 .نریم طرف اون اصالً گفتن سیاوش و شهرام که دیدی. شو ساکت یاس، نه -

 :گفت و گرفت روروبه از رو نگرانش نگاه یاس
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 چی؟ ببینه رو من و بیاد سیاوش اگه ولی -
 :گفتم و رفتم بهش ایغرهچشم. گرفت حرصم بود، خودش فکر به هم موقعیت این تو اینکه از
 وقتشه؟ االن! یاس -

 هم ایلحظه واسه فریاد و گلوله شلیک صدای. انداخت اطراف به نگاهی تشویش با و بیرون سختی به رو نفسش
 .شدنمی قطع

 به و برگشتم ترس با آمیخته نگاهی و تردید با زمین، روی شدهریخته هایدرخت هایبرگه خشخش صدای با
 .کردم نگاه یاس
 .شدمی ترنزدیک لحظههر هاقدم صدای. بشه هوشبی ترس از بود ممکن هرآن و نداشت رو به رنگ

 کشیدم درهم ابرو گذاشتم، دهنش روی رو دستم سرعتبه. بزنه جیغ که کرد باز دهن هوابی که بود یاس به نگاهم
 بینی روی رو ماشاره انگشت بود، شده تردرشت ترس از هاشچشم. شو ساکت یعنی انداختم؛ بهش عصبی نگاهی و
 . گذاشتم لبم و
  

 :زدم لب آروم
 .ساکت هیس، -

 .کردم ترنزدیک بودم، چسبیده دیوار یگوشه که خودم به و کشوندم رو دستش
 .اومد مرد دو صدای

 اومد؟ جاهمین مطمئنی -
 .اومد پیشش سیاوش بعدشم دیدمش، خودم آره، -
 باهاشه؟ هنوز هم سیاوش نکنه -

 :اومد مرد یکی اون کالفه و عصبی صدای
 ندیدی؟ رو سیاوش قبل لحظه چند همین تو مگه میگی؟ پرتوچرت چرا رضا -
 .میگی راست آها، -
 .جاستهمین هنوز مطمئنم. کن پیدا رو دختره سریع دیگه، بسه -
 رو خودم کردم سعی اما ترسیدم؛. هستن من دنبال که رسیدم یقین به کامل هاشونحرف از سکوت، لحظه چند و

 :زد لب صدابی و کرد نگاهم زدهوحشت یاس. نبازم
 .تو برای اومدن -
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 رو چوب و برداشتم خیز افتاد، بود یاس سرپشت که چوبی به نگاهم که کردم بسته و باز رو هامچشم آره، معنی به
 .برداشتم

 :اومد یکیه اون از تراعصاببی بود مشخص که مردی همون صدای زمانهم
 .نیست کسی اتاقک اون تو ببین برو رضا، -

 دیوار. شدم بلند جام از و گذاشتم کنار رو تردید. گذاشت دهنش روی رو دستش سرعتبه و کشید ایخفه هین یاس
 سمتشبه رو سرم گرفت، رو دستم مچ یاس شدم، بلند تا. ببینن رو من تونستننمی هم ایستاده حتی و بود بلند

 .بچسب دیوار به که کردم اشاره دست با و گذاشتم لبش روی ساکت معنی به رو ماشاره انگشت برگردوندم،
 رو چوب تونستمنمی و بود کرده عرق هامدست کف. تپیدمی سرعتبه هیجان و ترس از قلبم دادم، تکیه دیوار به

 .بگیرم دستم تو درست
 درست مرد یسایه. زدم ـلقه*حـ چوب دور محکم رو دستم هردو یپنجه. شدمی ترنزدیک و نزدیک هاقدم صدای

 ...آخر در و افتاد پام کنار
 با زمانهم بلندش آخ صدای. زدم سرش تو محکم و بردم باال رو چوب قدرت تمام با که بود ایستادهنه کامل هنوز
 .افتاد پام کنار هوشبی که نکشید ثانیه به پیچید، فضا تو یاس جیغ

 عقب قدم چند خودم با و کشیدم رو دستش رفتم، یاس سمتبه سرعتبه. اومد دیگه مرد اون دویدن صدای
 .گرفتن اومد،می داشت که مردی سمت و کردم بلند زمین از رو مرد یاسلحه و شدم خم زمانهم. کشوندمش

 :زدم داد
 !نیا جلو -

 خودم اما شنیدم؛می وضوحبه قلبم ضربان صدای. کردم شلیک به آماده رو اسلحه. ایستاد قدمیم چند در زنوننفس
 .بود پیچیده فضا تو یاس و من یافتادهشمارهبه هاینفس و عصبی هاینفس صدای. نباختم رو

 :گفت سردی و خشن لحن با مرد
 . کنممی شلیک وگرنه بذاری، کنار رو اسلحه نفعتهبه -
  

 :گفتم و زد پوزخندی
 !کنی شلیک تو تا ایستممی منم -

 :گفت و زد پوزخندی متقابالً
 .کرد آب طرف اون رو شهمه ما احمق رفیق این باشه، داشته تیر دوتا شاید زیادش زیادِ اسلحه اون -
 .ستساخت کارت هم دوتا همین با -
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 :گفت آمیزتمسخر
 عالیه؟ گیریتهدف انقدر یعنی -
 برسه چه بود، افتضاح هم متریسانتی چند به سنگ پرتاب تو گیریمهدف. گفتمی راست شدم، الل حرفش این با
 .شلیک به

 رو هاشاخم که شدمی باز لبخند به داشت هاملب. افتاد سیاوش به نگاهم زمانهم دادم، قورت زور به رو گلوم آب
 .گرفتم ازش رو نگاهم سریع. نکن نگاه من به اینکه یعنی کرد؛ اشاره سر با و کرد نگاهم جدی کرد، هم تو

. گرفت بود من سرپشت که یاس سمت رو اسلحه باراین و اومد جلو قدم یه و زد پوزخندی دید، رو سکوتم که مردِ
 .زد پیراهنم به چنگی زدهوحشت یاس

 لبخندی که آوردم پایین رو اسلحه رسید، که مردِ سرِپشت درست شد،می نزدیک صدابی و آروم قدم به قدم سیاوش
 و کرد ـلقه*حـ گردنش دور رو دستش ضرببه سیاوش بیاره، هجوم سمتمبه خواست تا و نشست مرد لب روی
 :غرید لب زیر خشم با و گذاشت اششقیقه کنار درست رو اسلحه یلوله

 !کنممی خالی مغزت تو صاف تیر یه بخوری جُم -
 زد اسلحه زیر پا با سیاوش که افتاد زمین روی و خورد سُر انگشتاش الی از اسلحه و پرید مرد رخ از رنگ

 .افتاد زمین روی هوشبی که زد مرد سرپشت به ایضربه خودش اسلحه پشت با زمانهم و
 سمتشبه و کردم پرت دستم از رو اسلحه. افتاد بود نشسته روش عرق قطره چند که سیاوش پیشونی به نگاهم
 .گرفت سفت رو بازوش و ایستاد سیاوش کنار سرعتبه و اومد سرم پشت هم یاس که رفتم

 :گفتم زمانهم و گرفتم سمتش و آوردم در بود جیبم تو که رو دستمالی. کردم نگاه مرد دو اون به نگرانی با
 بودن؟ کی اینا سیاوش، -

 .انداخت مپریدهرنگ و نگران یچهره به بعد و دستم تو دستمال به اول رو نگاهش و گرفت باال رو سرش
 .کشید دستم از رو دستمال و بست آروم رو هاشچشم

 .فهمممی ولی دونم؛نمی -
 :زد داد و گرفت باال رو سرش

 ...سعید سعید، -
 کرد،می پاک رو پیشونیش روی دستمال با که حالی در سیاوش. اومد سمتمونبه دواندوان سعید بعد، ایلحظه
 بازوش به رو سرش و بود گرفته رو سیاوش بازوی محکم یاس اما دربیاره؛ یاس دست از رو بازوش کردمی سعی
 .بود داده تکیه

 ...و میشه عصبی سیاوش آخرش دونستممی. کنه ول رو دستش یاس تا دادمی تکون رو بازوش هی سیاوش
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 :شد بلند سیاوش عصبی صدای
 !دیگه رو بازوم کن ول یاس اَه، -

 :گفت و انداخت یاس به عصبی نگاه سیاوش. رفت عقب قدم یک و شد کنده بازوش از یاس دست که داد هلش
 .بودی افتاده هاداعشی گیر انگار که چسبیدی من به جور یه تو؟ چته -

 سیاوش که کردن بلند رو مرد دوتا اون احمد با همراه سعید. نزد حرفی و انداخت سیاوش به نگاهی مظلوم یاس
 .ببرن اسطبل داخل رو دو هر داد دستور
 دنبالش هم ما و رفت عمارت سمت حرفی هیچبی و انداخت یاس و من به جدی نگاهینیم رفتن، که احمد و سعید

 .افتادیم راه
*** 
 کلدانای

 و رفت بود ایستاده دانیال که جایی سالن سمتبه آمد، پایین محکم هایقدم و همیشگی ژست همان با هاپله از
 . نشست مبل روی

 .بنشیند مبل روی تا شد خیزنیم دانیال
 بشین؟ گفتم من -

 .انداخت کرد،می نگاه زمین به شده مات که دانیال به و گرفت رویشروبه ینقطه از را اشجدی نگاه
 ایسرفهتک با. ایستاد صاف و کشید لبش یگوشه را شستش انگشت کرد، تر را لبش ظاهر حفظ برای دانیال

 :گفت آروم و کرد صاف را گلویش
 بله؟ -
 بود؟ کی کار -

 به جوابش شنیدن از بعد سیاوش بود مطمئن و داشت هراس بدهد، خواستمی که جوابی از. انداخت پایین را سرش
 .دادمی را سیاوش جواب باید و نداشت ایچاره اما دهد؛نمی نشان خوبی العملعکس وجههیچ
 گذاشت شکمش روی بر هم روی را دستش دو هر
 :گفت آروم و
 ...و نیست مشخص چیزی هادوربین تو آقا، دونمنمی -

 با و شد ساکت دانیال حرکت این با. زد مبل هایدسته به محکم را دستش دو کف رفت، هم در سیاوش هایاخم
 .کرد نگاه سیاوش به و کرد بلند سر نگرانی و تشویش

 :زد داد و شد بلند مبل روی از
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 کی کار دزدی این و صبح امروز بشویبل این! ها؟ بود؟ کی کار دونم؟نمی چی یعنی دونم؟نمی چی یعنی دانیال -
 !ها؟ بود؟

 :زد نعره و زد چنگ محکم را اشیقه و برد هجوم دانیال سمتبه
 !ها؟ بده؟ فراری اسطبل از نفرو دو اون تونست کی! ها؟ بود؟ کی کار گفتم نشو، الل دانیال -
 هم خودش نداشت، گفتن برای حرفی واقع در نزد؛ حرفی. بست را هایشچشم دانیال که گفت بلند چنان را «ها»

 .بدهد سیاوش به درستی جواب توانستنمی که بود شرمنده
 عقب قدم یک. خورد زمین به محکم پشت به که داد هل را او و کرد رها را دانیال ییقه وصفی،غیرقابل خشم با

 :کشید فریاد و زد زل دانیال هایچشم در خشم با و رفت
 !یاال اخراجی،. یاال بیرون، برو -

 شده سالن وارد نگران و دستپاچه که خدمتکارها یبقیه و سعید به نگاهی. شد بلند جایش از زدهوحشت دانیال
 :زد داد قبل از تربلند سیاوش. انداخت بودند،

 !بیرون گفتم -
 را دستش یپنجه فرستاد، بیرون حرص با را نفسش. زد بیرون سالن از و کرد تند قدم دانیال. کرد اشاره سالن در به
 .زد هاآن به چنگی و برد فرو موهایش در

 سیاوش رسید، که آخر یپله به. رفت پایین هاپله از آرام بود، نگران و متعجب اول طبقه سروصداهای از که آیناز
 :زد فریاد و شد بیشتر عصبانیتش خدمتکارها دیدن با برگشت،

 !ببینم کارتون رد برید کنید؟می نگاه چی به چیه؟ -
 پشت از و داد دست از را تعادلش که رفت عقب قدم یک غیرارادی و خورد شدیدی تکان آیناز زد، که دادی با

 .افتاد پله اولین روی محکم
 خدمتکارها یهمه انداخت، خالی سالن به اجمالی نگاهی. کشید بلندی جیغ و شد ایجاد پشتش و کمر در بدی درد
 بلند جایش از تا زد زمین به را دستش کف گزید، درد از را لبش. بودن کرده ترک رو سالن اول یلحظه همان در

 .نشست دوباره و کشید تیری کمرش که شود
 :گفت عصبانیت با و رفت هم در هایشاخم آیناز دیدن با برگشت، سیاوش

 کنی؟می کارچی اینجا تو-
 :گفت عجزی از پر و آرام صدای با گزید لب و زد کمرش به را دستش

 .بشم بلند تونمنمی پله به خورد کمرم. نزن داد خدا رو تو سیاوش -
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 را دستش. شد کمتر عصبانیتش آیناز آروم و عاجزانه لحن شنیدن با ناخودآگاه شد، تررنگکم سیاوش هایاخم
 :گفت جدی اما آرام، و گرفت آیناز سمتبه
 .شو بلند -

 سییاوش جدی نگاه به نگاهی متعجب. کرد تعجب بود، سمتش که سیاوش دستِ دیدن با آورد، باال را سرش
 .گرفت را سیاوش دست و برد جلو را دستش تردید با و آرام. انداخت

 که برداشت خیز آرام. افتادمی جانش به سیاوش دست گرفتن با بار هر که ناشناخته حس همان و داغی همان باز
 :کرد ناله و گفت لب زیر آخی کشید، تیر کمرش اما شود؛ بلند

 .تونمنمی -
 را شلوارش آخر در و انداخت اطراف به نگاهی کالفه و عصبی سیاوش. زد کمرش به را دستش و نشست پله روی

 .نشست و شد خم زانو یک روی کشید، باال کمی زانو از
. ببیند را آیناز زخم تا زد باال را لباسش. کرد نزدیک خودش به و گرفت را آیناز بازوی ایمقدمه هیچ بدون
 در سیاوش تلخ بوی که کشید عمیقی نفس. دربیاید حال آن از ترسریع تا باشد آرام کرد سعی بست، را هایشچشم
 :زد لب اختیاربی پیچید، اشبینی

 چیه؟ عطرت اسم -
 کنار و لغزید آیناز کمرِ روی از آرام سیاوش دست. خورد گره سیاوش نگاه در نگاهش که کرد باز را هایشچشم

 چنگی و برد جلو را دستش آیناز اما رفت؛ عقب ضرببه و آمد خود به پله یگوشه به دستش برخورد با. افتاد هاپله
 .زد سیاوش رنگمشکی پیراهن ییقه به

 که آیناز اما بیاورد؛ خودش به را آیناز نگاهش با شاید تا انداخت نگاهی آیناز دست به. گرفت تعجب رنگ نگاهش
 را چنگش. نیست وهواحال این در انگار که داد نشون جوری را خودش داشت، ـبری*دلـ و فریب قصد گویی

 :زد لب و برد جلو را سرش آرام کرد، ترفشرده
 !سیاوش ستالعادهفوق عطرت بوی -
 .نبود تاثیرگذار کم الحق و آورد زبان به کردمی حس درون در که احساسی تمام با را «سیاوش»

 :گفت اشجدی همیشه لحن همان با و گذاشت آیناز دست روی آرام را دستش کرد، تر را لبش سیاوش
 .اتاقت تو برو شو بلند بسه، آیناز -

 :گفت آرام و نشست آیناز لب روی لبخندی
 گرفتی؟ پس رو حرفت زودی همین به باشم؟ کنارت نگفتی مگه نکنم؟ دوری ازت نگفتی مگه چرا؟ -

 :گفت و داد باال را ابرویش تای شد، آیناز قصد یمتوجه که سیاوش



 

 

132 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 من؟ اونم گرفتن؟پس -
 :زد لب مصمم و جدی. کرد نزدیک خودش به و زد چنگی آیناز لباس به پشت از هوابی
 !عمراً -

 .کرد نزدیک آیناز صورت به و کرد کج را سرش
 .کردی شروع رو بازی خودت باشه یادت -

 در و آورد در حرکت به سیاوش یشانه دور را ظریفش هایانگشت آرام و گذاشت سیاوش یشانه روی را دستانش
 .دوخت سیاوش جدی نگاه به بود کرده خمـار عمد از که را نگاهش حال همان

 .من با هم بازی پایان من، با بازی شروع -
 خجالت کرد،نمی راحتی احساس نزدیکی این از. کرد چفت هم به سیاوش ـردن*گـ دور را دستانش هایانگشت

 .بیاید حساب به بازنده یک ابد تا سیاوش نگاه در و بگذرد بازی این از تواندنمی که دانستمی خب اما کشید؛می
 را سرش زدهوحشت سیاوش یکهویی حرکت از. کرد بلندش زمین از حرکت یک با هوابی سیاوش که بود فکر در

 :گفت آرام و زد پوزخندی دید، آیناز چشمان در که را نگرانی. گرفت باال
 ترسیدی؟ چیه -
 را سیاوش داشت، تردید تصمیمش در هنوز که آیناز. رفت باال هاپله از بلند و محکم هایقدم با حال همان در
 پر و لرزان صدای با و نیاورد طاقت کرد، کج خودش اتاق سمت به را راهش سیاوش که همین اما گذاشت؛ جواببی
 :گفت تشویش از
 بری؟ می کجا رو من -

 لحنی و جدیت با و گرفت ترمحکم بود تقال حال در که را آیناز. نداد جوابی و انداخت آیناز به جدیی نگاه سیاوش
 :گفت آرام خشن

 . میشه بد تو برای ببینه رو ما و باال بیاد یکی. نزن هم داد نخور، تکون -
  
 :گفت و زد سیاوش یـینه*سـ به مشتی حرص با آیناز. شد اتاق وارد زمانهم و
 !ـثافت*کـ عوضی زمین، بذار رو من -

 را فکش و شد خم سیاوش بیاید، خودش به تا و شد بلند آخش که افتاد تخت روی شدتبه زد، را حرف این تا آیناز
 :گفت بلند خشم با و گرفت محکمش هایپنجه میان

 نه؟ یا فهمیدی. کنممی اللت کنی باز فحش به رو دهنت دیگه بار یه علی والی به -
 : زد لب آروم
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 .برم بذار -
 را آیناز ترس کارش این با که کرد قفل را در رفت، در سمتبه و شد بلند تخت روی از زد، نیشخندی سیاوش

 :زد لب آرام و برگشت. کرد دوچندان
 بری؟ کجا -

*** 
 آیناز

 و گذاشتم تخت روی پشت از رو هامدست کف. افتاد تنم به لرزه بود، تمسخر و شوخی از دور به که حرفش این با
 .اومد سمتمبه آروم هایقدم با و نشست لبش روی نیشخندی. خورد تخت تاج به کمرم که کشوندم عقب رو خودم

 .گذاشت بازوم روی رو دستش آروم و کشید جلو رو خودش و گذاشت تخت روی رو زانوش یه
 .بردم عقب سانت چند یاندازه به به رو بازوم و بستم آروم رو هامچشم گرمیش، حس و دستش کف برخورد با

 :پیچید گوشم تو جدیش اما آروم، صدای
 کشیدی؟ پس چرا شد؟ چی -

 :زدم لب آروم و دوختم در به رو نگاهم و کردم باز رو هامچشم
 کردی؟ قفل رو در چرا -
 .نشه مزاحم کسی که -

 روانی سنگدل این شاید تا کنممی ترمظلوم رو خودم من چیهر بیاد؛ کوتاه خوادنمی انگار نه،. رفت هم تو هاماخم
 .نمیده جواب اما بیاد؛ کوتاه

 :گفتم حرص با
 کنی؟ کارچی خوایمی مگه چی؟ یعنی -

 .رفت هم تو بیشتر ابروهاش یگره
 .کرد شروعش تو که کاری همون -
 .نکردم کاری من -

 :گفت آمیزیحیرت لحن با و داد باال رو ابروش تای
 ...و کردمی ناز که هاپله روی بود عالیجناب یعمه اون پس نکردی؟ کاری تو جدی؟ اِ، -

 فکر به و کنیمی اضافه غلط فکربی وقتی بخور، حاال خانوم، آیناز بفرما. کرد نگاه هامچشم تو جدی و نداد ادامه
 !دیگه میشه همین نیستی بعدش
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 یدکمه روی که دستش. رفت عقب و کرد رها رو بازوم. درآورد رو حرصم عجیب که زد صداییبی نیشخند
 :گفتم وحشت با بلند و شدم بلند جام از فنر مثل نشست، پیراهنش

 !تو؟ کنیمی کار چی اِ، -
 کرد؛ باز رو پیراهنش هایدکمه یکییکی من به اعتنابی و انداخت بهم جدیی و آلوداخم نگاه. گرفت باال رو سرش

 .نبینم رو عریونش تن تا برنگشتم یا نبستم رو هامچشم چرا دونمنمی اما
 رو سرش هوابی که دادم قورت زور به رو گلوم آب. کردمی باز رو هادکمه که بود دستش هایانگشت میخ نگاهم

 .گرفت رو نگاهم و آورد باال
 دربیاره، کامل رو پیراهنش اینکه بدون. رفتم عقب قدم یه بودم، تخت روی که حالی در و برگردوندم سر سرعتبه
 .اومد تخت روی بلند قدم یه با

 نیومد جلو دفعهاین اما رفتم؛ عقب قدم یه دوباره. بده انجام رو کار یکی این حداقل کردمنمی فکرش کردم، تعجب
 ...که رفتم عقب دیگه قدم یه برگردم اینکه بدون نداره کاریم دیگه که این هوای به
. آورد باال رو دستم ضرببه شد، ـلقه*حـ دورم دستی که بودم سقوط حال در تخت پایین سمتبه و خورد لیز پام
. شدن معلق هوا و زمین میون پریشونی حالت با موهام و شد باز موهام یگیره. زدم چنگ رو پیراهنش یلبه

 زمانهم که دارم فاصله زمین با چقدر ببینم تا کردم کج پایین به کمیه رو سرم بودن، شده گشاد ترس از هامچشم
 :پیچید گوشم تو سیاوش عصبی حدی تا و جدی صدای

 قدم از قدم نداری حق هم صبح تا خوابی،می جاهمین گیریمی آدم یبچه مثل و کنممی ول رو کمرت االن -
 .برداری در سمتبه
 فکر، این با بکنه؟ غلطی یه خوادمی نکنه چی؟ برای بخوابم؟ اینجا. کردم نگاهش و برگردوندم رو سرم ضرببه

 زمین روی آروم و کرد ول رو کمرم زد، پوزخندی چون فهمید؛ سیاوش کنم فکر که شد صدبرابر نگاهم تو تشویش
 :گفت اومد،می پایین تخت روی از که حالی در. گذاشتم

 .ندارم یکی تو با کاری من نترس، -
 بمون؟ اینجا میگی چرا پس -

 :گفت و کرد مایل سمتم به رو رخشنیم
 .دارم دوست چون -

 :پرسید جدی و سمتم برگشت کامل
 حرفیه؟ -
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 حرفی نکردم جرئت که بود سرد و جدی قدراون نگاهش اما بمونم؛ اینجا ندارم دوست من حرفیه، آره، بگم خواستم
 هاشچشم روی رو دستش آرنج و کشید دراز تخت روی کنه، عوض رو بیرونش هایلباس اینکه بدون. بزنم

 تقریباً که بود بزرگ انقدر هیکلش ولی بود؛ دونفره تخت. انداخت هم روی درازکش حالت در رو پاهاش و گذاشت
 :گفتم و دادم بیرون رو نفسم حرص با. بود گرفته رو تخت نصف

 .برهنمی خوابم اینجا خودم، اتاق برم خواممی -
 :گفتم لجوجانه. نداد جواب

 .برم خواممی کن، باز رو در بیا! توام با -
 :گفتم قبل از بلندتر و کوبیدم زمین به پا محکم حرص با. سکوت دوباره

 ...سیاو هی -
 یه با بیام، خودم به تا و گرفت رو دستم مچ برداشت، هاشچشم روی از رو آرنجش هوابی که بود نشده تمام حرفم

 هاشدست که بکشم عقب رو خودم تا گذاشتم شـینه*سـ روی رو هامدست سرعتبه. انداختم خودش رو حرکت
 :گفتم عصبی و کشیدم هم تو رو هاماخم. کرد ـلقه*حـ دورم محکم رو
 ! کن ولم -
  
 .کنمنمی ولت نخوابی تا -

 :گفتم عصبی و بردم باال رو صدام
 بخوابم؟ اینجا باید یعنی چی؟ یعنی -

 با تنها هم سیاوش. شدنمی اما بشم؛ رهام دستش از تا کردممی تقال گذاشتم، شـینه*سـ روی رو دستم کف
 آلودحرص لحنی با. زدممی شـینه*سـ رو مشت با و دادممی تکون رو پاهام. بود تقالکردنم گرنظاره جدی، نگاهی

 :گفتم لب زیر
 !شعوربی کردی مخفه کن، ولم د -
 جدی هم هنوز نگاهش و بود هم تو هاش اخم شد، خیزنیم روم و انداختم تخت روی هوابی زدم رو حرف این تا

 .دادمی فشار و بود گرفته محکم رو هامدست مچ. بود
 :گفت عصبی و جدی لحنی با و کرد باز لب باالخره

 !نشدم متوسل زور به تا بخواب بگیر آدم یبچه مثل آیناز، میگم بهت آخر بار برای -
 ...اما -
 .شدم الل زد که دادی با
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 !بسه -
 به مشده مات نگاه با موندم من و کشید ز*ا*ر*د قبل حالت همون به و گرفت ازم رو جدیش نگاه شدم، ساکت
 .بود پیچیده فضا تو که سیاوش تلخ عطر بوی و سقف
 .کشیدم عمیقی نفس و بستم آروم رو هامچشم
 رو خودم انداختم باال ایشونه ناچار. داره نگه اینجا رو من خواستمی واقعاً زورگو این و نبود ایچاره که انگار

 البته. رفتم بهش ایغرهچشم و انداختم سیاوش به نگاهی غیظ با نشستم، تخت روی. کشوندم تخت یگوشه
 .دیدنمی رو من و بود هاشچشم روی آرنجش

 دیگه سیاوش که پیچوندمش خودم دور جوری. کردم پهن خودم روی و کردم بلند تخت پایین از رو مالفه
 .کنه استفاده ازش تونستنمی

 !زورگو یپسره کردم خوبت. نشست لبم روی شیطانی لبخند
 جوری داد؛می رو عطرش بوی وسایلش تمام عوضی. پیچید بینیم تو عطرش بوی گذاشتم، که بالشت روی رو سرم
 .رو وسایلش نه کردیم ـغل*بـ رو خودش انگار که
 کار این چرا نفهمیدم. گرفتم ـغل*بـ تو و کشیدم بیرون سرم زیر از رو بالشت غیرارادی و گرفت مخنده فکر این با
 .برد خوابم و شد بسته هامچشم کردم، ـغلش*بـ تا اما کردم؛ رو

*** 
 تنها و نکردم باز رو هامچشم که اومدمی خوابم انقدر اما خوردم؛ تکونی خورد، در به که کوچیکی یتقه صدای با

! شد؟ چی! چی؟... و کردم ـلقه*حـ بود شده دیشب از ترسفت و تربزرگ کمیه انگار که بالشت دور رو دستم
 ...و ترسفت و تربزرگ
 که قلب ضربان صدای و نرمِ جسم یه رو و نیست تخت روی دیگه سرم کردم حس. کردم باز سرعتبه رو هامچشم

 ...گوشم زیر تو
 خواستم سیاوش دیدن با. نشستم جام سر فنر عین و کردم باز هم از رو هامدست یـلقه*حـ نکردم، معطل دیگه
 گرفته رو دهنم جلو سرعتبه که بزنم جیغ

 بودم؟ کرده ـغل*بـ رو سیاوش االن من یعنی نه، نه، وای، وای،. کشوندم عقب رو خودم
 بود، خواب که سیاوش دیدن با و کردم نگاه سیاوش خواب در غرق یچهره به سریع. رفت هم تو مقیافه فکر این با

 . کشیدم عمیقی نفس
  

 :زد داد و شد بلند سیاوش عصبی صدای آنی طوربه که خورد در به دیگه ایتقه. خوابه خودش حداقلش خداروشکر
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 .دیگه کارت رد برو نمیدم، جواب دیدی زدی در بار یه -
 هایچشم با. شد دور کمکم و اومد در پشت شخص دویدن صدای. کرد نگاه بسته در به و نشست جاش سر عصبی

 «!نبود؟ خواب سیاوش»: بود ذهنم تو سوال یه تنها. کردممی نگاه سیاوش به تعجب و ترس از گردشده
 انداختم پایین رو سرم زدهخجالت. افتادم قبل لحظه چند یاد افتاد، نگاهش به چشمم تا. برگشت سمتمبه سیاوش

 :گفتم لب زیر آروم. شدن قرمز هاملپ که کردم حس وضوحبه
 .خیربه صبح -

 :گفتم و شدم بلند تخت روی از نیاوردم؛ طاقت که بود من روی هنوز نگاهش نداد، جوابی
 اتاقم؟ برم تونممی -

 :گفت و رفت حمام سمتبه و شد بلند تخت روی از. گرفت ازم رو نگاهش باالخره
 .بری تونیمی -

 .دویدم اتاقم سمتبه اطراف به توجهبی کردم باز رو در. رفتم در سمت سرعتبه. رفت حمام داخل
 .دادم بیرون رو مـینه*سـ تو شدهحبس نفس. زدم تکیه در به و بستم رو در شدم، اتاق وارد

 تخت رو از داشتم که ایلحظه سیاوش، توسط کردنمـغل*بـ از دیشب هایصحنه تمام که بستم رو هامچشم
 که خودم به. نشست لبم روی لبخندی ناخودآگاه و اومد چشمم جلوی... و کرد پرتم تخت روی که وقتی افتادم،می

 اصوال ادا این! مرگته؟ چه آیناز! چمه؟ من. شدم خیره رومروبه دیوار به زدهوحشت شد، محو لبم روی از لبخند اومدم
 !زنی؟می لبخند چرا کنی؟می فکر دیشب به چرا چیه؟

 :زدم لب و کردم نگاه سقف به عجز با
 مرگمه؟ چه من! خدا -
 :پیچید فضا تو تارا یـشوه*عـ از پر و ناز صدای که بودم فکرا همین تو
 .اومدم من عزیزم، سیاوش -

 که رفتمی سیاوش اتاق سمت تارا. کردم باز رو در و برگشتم ضرببه باشه، خودم دست کنترلم اینکه بدون
 .افتاد تارا به بعد و من به اول سیاوش نگاه. شد باز در زمانهم

 :گفت لوسی و آروم لحن با تارا. کرد نگاه تارا به و گرفت من از اکراه به رو نگاهش
 ناراحتی؟ من از دیروز بابت هنوز سیا -

 و بگو ناراحتم، آره بگو سیاوش آره، بگو. کردمی نگاه تارا به سکوت در و نزد حرفی بود، هم تو سیاوش هایاخم
 ...می خواهش. بیرون بندازش و سرش بزن داد بازم. کن خیت رو دختره این

 .کرد سیاوش ـوسیدن*بـ به شروع تارا کردم؛می نگاه روروبه یصحنه به شدهمسخ تارا، آنی حرکتِ با
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 و چشم بود شده وجودم تمام و بود اومده بنده نفسم راه گرفت، قلبم کردممی حس داد، دست بهم بدی حس
 ...چشم
 .نداشتم رو صحنه این دیدن طاقت. بستم رو هامچشم و دادم قورت زور به رو گلوم آب گرفتم، در درگاه به رو دستم

 :گفت ناز با بود، کشیده عقب که تارا. کردم باز رو هاچشم طوالنی مکث با
 .بود شده تنگ برات دلم آخیش، -

 قلبم روی سنگینی این بود، چی دردم دونستمنمی. بود دوخته من به رو نگاهش تارا یسرشونه کنار از سیاوش
 عقب قدم یه نیاوردم، طاقت. فرستادم فرو درد و سختی با رو گلوم تو بغض. لرزیدمی هامدست چرا و بود چی برای
 هامچشم از اشکی قطره در، شدنبسته با زمانهم که کوبیدم هم به سیاوش یخیره نگاه مقابل در رو در و رفتم
 .خورد سُر مگونه روی
*** 

 ارادیغیر و افتادم قبل ساعت یک یصحنه یاد. اومد بیرون اتاق از هم تارا زمانهم اومدم، بیرون که اتاق از
 سمتبه و گرفتم کرد،می تایپ رو چیزی تندتند و بود گوشی توی سرش که تارا از رو نگاهم. رفت هم تو هاماخم
 .شد بلند شنکره صدای که رفتم هاپله
  تو؟ هی -
 سعی و بستم رو هامچشم فشردم، حرص از و زدم حلقه هاپله محافظ دور به رو دستم. اومد بدم صدازدنش طرز از

 .باشم آروم کردم
 تارا شاکی و عصبی صدای و شد کشیده عقب به دستم شدتبه که رفتم پایین پله یه زده، صدام اینکه به توجهبی
 .رسید گوشم به
 !کری؟ مگه نیستم؟ تو با مگه هی، -

 رو چپم دست زدم،می پس رو دستش که زمانهم و چرخیدم سرعتبه که رفت اعصابم روی حدیبه بلندش صدای
 :زد داد صورتش تو. کشیدمش جلو و زدم چنگ تارا ییقه به و بردم جلو

 !تو با دونممی من کنی، برخوردی حیوون مثل دیگه بار یه -
 .دادم هولش عقب به زمانهم و کردم ول رو شیقه دوختم، ترسش از درشت هایچشم به رو تیزوتندم نگاه

 مرگته؟ چه بگو بنال حاال -
 .کردمی نگاهم گردشده، هایچشم و تعجب با نداشت، رو العملیعکس همچین انتظار که تارا

 که شقیافه به نگاهم. اومدمی بدم دختر این از چقدر من که آخ. بود پیچیده فضا در عصبیم هاینفس صدای
 .اومدمی سمتمبه دنیا بد هایحس تمام افتاد،می
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 :زد داد عصبانیت با و گرفت رو قبل حالت همون دوباره و رفت هم تو هاشاخم کمکم که گذشت دقیقه چند
 بیرون خونه این از و گفتم سیا به وقتی! ها؟ کنی؟می رفتار جوراین من با جرئتی چه به! کولی یدختره هی -

 فکر عمارت تو اومده روز دو! بوگندو دهاتی یدختره. کنی رفتار چطور خونه این خانوم با فهمیمی انداختمت،
 گندت وجود با اینکه برای اونم تر،ورگلترگل کمیه فقط حیوونی، همون هنوز تو نه! ها؟ شدی؟ آدم کردی

 ...شخصی
 و سیلی تیز صدای. آوردم فرود شگونه روی رو دستم وجود تمام با و بردم باال رو دستم کنترلیغیرقابل خشم با

 . باشن کرده روشن آتیش دستم کف رو دفعهیه که انگار افتاد؛ گزگز به دستم کف. پیچید فضا تو تارا جیغ
  

 :پیچید فضا تو تارا جیغ صدای
 کردی؟ غلطی چه پدرومادربی -

 پشت از رو موهاش و چرخیدم. رفت من سر پشت قدم دو که دادم خالی جا سرعتبه که کرد حمله سمتمبه تارا
 :غریدم لب زیر و گرفتم

 ها؟ پدرومادر؟بی بودی کی با -
 زمانهم که بود پیچیده فضا تو تارا هایجیغ صدای. گذاشت بودم، زده چنگ موهاش به که دستم روی رو دستش

 .شد باز سیاوش و رهام یاس، اتاق در
 .رسوند بهم رو خودش سرعتبه رهام

 کنی؟می کارچی آیناز، -
 :گفتم عصبی لحنی با و کشیدم بیشتر رو تارا موهای

 آره؟ عمارتی؟ این خانوم که. کرد من نثار شخانواده و بود خودش الیق که هرچی کرد، شروع احمقش خود -
 .بود هااتفاق این گرنظاره وحشتناک هایاخم با که دادم هلش سیاوش سمتبه ضرببه
 :زدم داد و کردم اشاره سیاوش به
 .بیاره سرم بالیی چه خوادمی ببینم کردم، کارتچی بگو بهش حاال. اومد عمارت آقای -
 .کشوند عقب رو من سرعتبه رهام که رفتم تارا سمتبه قدم یه
 :گفت آروم لحنی با و
 .آیناز کافیه -

 :گفت بغضی از پر و لرزون صدای با و نشست توگلوم سنگینی بغض دفعه یه که بود آروم لحنش انقدر
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 این شخصیت وجودم که! ها؟ گفت؟ من به چی ایکبیری دختر این شنیدی و بودی مگه! رهام؟ کافیه رو چیچی -
 میاره؟ پایین رو عمارت

 :گفت عصبی و بلند صدای با سیاوش که کنم تهدیش تا برگشتم تارا سمتبه
 !کافیه -

 .اومد من سمت و زد کنار رو بود جلوش که رو تارا
 :گفت و ایستاد جلوم سرعتبه رهام اما نرفتم؛ عقب

 .کن ولش سیاوش، -
 :داد جواب جدی اما آروم،

 .کنار برو رهام، -
 .بود لبش روی لبخندی که افتاد تارا به نگاهم. ایستاد سرجاش مصمم و لجوجانه رهام اما

 :گفتم بلند و بگیرم رو دهنم جلو نتونستم
 !الهی بخندی آب رو -

 شخنده بود مشخص و بود سرخ صورتش کردم؛ نگاهش و برگشتم. گرفت رو دستم و اومد سمتمبه سرعتبه یاس
 .گرفته

 .اتاقم توی بریم -
 .برگردوندم ضرببه و شد کشیده سیاوش توسط راه وسط دستم که کشوندم خودش با یاس

 :گفت آلودخشم صدای با
 .بیا من با -

. کردممی درک زدم که رو هاییحرف داشتم کمکم تازه و ترسیدم که کنممی اعتراف. کشوندم خودش با سیاوش
 !اومده دخلت آیناز، سرت تو خاک. کردم توهین هم سیاوش به آخرش این بلکه تارا، به تنها نه من

 :گفت نگرانی با رهام
 بریش؟می کجا سیاوش -
 !کنید ولش خدا رو تو داداش -

 :زد نعره و برگشت ضرببه سیاوش
 . کنید تمومش نداره، ربطی شما به -
  

 :زد تشر و داد هل هاپله سمت رو من سیاوش
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 !بیفت راه -
 .بودن زده یخ هامدست و لرزیدمی تنم تمام. بود دروغ بودم، نترسیده بگم اگه. افتادم راه حرفی هیچبی
 دیگه رفتیممی جلو کمیه اگه که جوری رفتیم، بود درخت بیشتر که عمارت چپ سمتبه و زدیم بیرون عمارت از

 .بود پیچیده فضا تو یاس گل و تازه هایبرگ بوی. شدمی درخت سرتاسر و نبود معلوم عمارت
 :پیچید فضا تو جدیش و عصبی صدای. برگشتم سمتشبه تردید با. داشت نگهم هوابی که رفتیممی داشتیم هنوز

 .بده ادامه -
 :پرسیدم گیج

 رو؟ چی -
 .رفتم عقب قدم یه اومد، جلو قدم یه
 .کنم کاری تونمنمی من اینکه زدی،می عمارت داخل که هاییحرف -
 .کردم پیدا جرئت و رفت بین از ترسم که بود نگاهش تو چی دونمنمی. رفتم عقب دیگه قدم یه
 .گفتم آره، -

 :گفت و زد نیشخندی داد، باال رو ابروش تای
 نداری؟ هم انکار در سعی که -
 :گفتم و گرفت مخنده ناخودآگاه حرفش این با
 اینجا به رو من حرفم اون خاطربه کنم باور االن من درضمن، کنم؟ انکار رو چی من شنیدی خودت خب، -

 کشوندی؟
 کف باالخره، که بدم تکیه بهش تا گشتممی چیزی دنبال و برد عقب رو هامدست. رفتم عقب قدم یه جلو، قدم یه

 .چسبید درخت یتنه به هامدست
 آوردمت؟ چی برای پس -

 :گفتم جدی و رفت هم تو هاماخم
 کنی؟ متنبیه زدم تارا به که سیلی خاطربه خوایمی -

 .کرد نگاهم تعجب با و ایستاد جاش سر
 !زدی؟ هم سیلی مگه -

 :گفتم جانببهحق
 کاری هر نیست، مهم کنید تنبیه که آوردید رو من اگه هم شما. زدمش و نیاوردم طاقت منم زد بدی حرفای آره، -

 .شدید خوردل زدم خودتون به که حرفی از که نگید بیخود ولی بکنید؛ بکنید، خوایدمی



 

 

142 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 تنومند یتنه به گوشم کنار رو دستش. چسبید درخت یتنه به کمرم رفتم، عقب. برداشت سمتمبه بلند قدم یه
 :گفت و زد درخت

 بگم؟ دروغ بخوام که ترسممی ازت کنم، تنبیهت تارا خاطربه بخوام اگه کنیمی فکر -
 :گفتم آروم و گردوندم سردش و جدی هایچشم تو رو نگاهم

 .ترسیدنمی نه، من از -
 چی؟ پس -

 هُرم از تنم و زدمی تندتند داشت قلبم. بود شده نزدیکم دوباره. دوختم زمین به و گرفتم هاشچشم از رو نگاهم
 .بود شده گرم هاشنفس

 :کرد تکرار رو قلبش یجمله دوباره که پیچید گوشم تو محکمش و جدی صدای
 !کن نگام چی؟ پس -

 :زدم لب آروم و کردم تر رو لبم
 ...اینکه از... اینکه از ترسید،می خودتون از -

. آورد باال رو سرم و گذاشت مچونه زیر رو شاشاره و شست انگشت دو که داشتم تردید مجمله یادامه گفتن برای
 .نبود عصبی دیگه نگاهش اما داشت؛ اخم هنوز

 چی؟ اینکه از -
 :گفتم و گذاشتم کنار رو تردید

 ...من راستش. کنیمی حمایت تارا از داری بدونیم بقیه یا من اینکه از -
 :گفتم نشست صدام تو اختیاربی که غمی با و دادم بیرون رو نفسم کردم، مکثی

 .هستید هم شاید حتی بشید عاشق تونیدمی شما گیرم؛می پس رو حرفم -
 :گفت و زد نیشخندی داد، باال رو ابروش تای

 کی؟ عاشق -
 .تارا -

 :گفت و کرد تمسخرآمیزی یخندهتک
 .ستمسخره -

 :گفتم و کردم باز رو دهن کنم فکر اینکه بدون و شدم شاکی
 چیزی بازم سیا، بگن بهت میاد بدت تو که این به توجه با سیا، میگه بهت نمیگی، چیزی کنهمی ـوست*بـ تارا -

 میگی بعد. بکنی توبیخ بود حقشم البته و کردم تارا با که رفتاری خاطربه رو من اومدی که هم االن. نمیگی
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 سیا، میگم من وقتی چرا چیه؟ تارا مقابل در اومدنکوتاه همه این پس نیستی، عاشقش اگه! نیستی؟ عاشقش
 ...چرا بیاری؟ در تالفی خوایمی میشم نزدیک بهت من وقتی چرا بکشیم؟ خوایمی
 !بسه -
 .گذاشت مـینه*سـ تخت رو دستش. شدم ساکت تحکمش از پر و بلند صدای با
. کنم حمایت ازش خواممی نه و میام کوتاه مقابلش در نه و تارام عاشق نه من. میگم چی ببین کن گوش خوب -

 شد؟ شیرفهم
 «...نه و تارام عاشق نه» کنم درکش تونستم و فهمید رو چیز یک هامگوش تنها بلندی این به یجمله این توی

 :گفت آمیزتحکم اما آروم، لحنی با و آورد جلو رو سرش
 کنم،می سکوت زنیمی که چرتی هایحرف مقابل در و میام کوتاه دارم که آخریه بار این باشه، یادت هم رو این -
 بار اما زنم؛نمی حرفی داشتی حق چون هم بار این. نمیام کوتاه دیگه بدی ادامه منوال همین به بخوای بعد بار
 ...بعد

 شگـونه روی رو هاملـب و شد بلند پا یپنجه روی غیرارادی و نشست لبم روی لبخندی ناخودآگاه حرفش این با
 .ـوسیدم*بـ نرم و گذاشتم

 .اومدم خودم به نفسش شدنوصل و قطع همین با و شد قطع ایلحظه واسه نفسش صدای کردم حس که
 !کردم؟ کارچی من. شد گشاد درجه آخرین تا هامچشم

 دست شد باعث که خورد تکونی پهلوم، روی دستش نشستن با. ششونه روی دستم و بود شگونه روی هاملب
 .بذاره پهلوم روی هم، رو شدیگه
 .بردممی باال کمیه رو سرم باید دیدنش برای و بودم ایستاده شـینه*سـبهـینه*سـ بردم، عقب رو سرم

. بود افتاده جونم به جدیداً که ایناشناخته حسی گُنگ، حس همون باز و ریخت دلم افتاد، که جدیش نگاه به نگاهم
 :پیچید گوشم تو گیراش و آروم صدای

 کنی؟می کارچی داری -
 .رفت کنار پهلوم روی از هاشدست که رفتم عقب قدم یه انداختم، پایین رو سرم
 . گرفت رو ازم و زد موهاش به چنگی بست، رو هاشچشم

  
 .کردممی زیادتر رو دویدنم سرعت هرلحظه و شدم دور ازش دومانند و بلند هایقدم با و نیاوردم طاقت دیگه

 «!چرا؟ آخه! کردم؟ بوسش! کردم؟ کارچی من»
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 نگاهم پیروزمندانش نگاه و بود لبش روی که پوزخندی با هم تارا و شدن بلند سریع رهام و یاس شدم، سالن وارد تا
 .کردمی

 «...نه تارام عاشقِ نه»: پیچید گوشم تو سیاوش صدای
 :پرسید و گذاشت بازوم روی رو دستش و اومد سمتمبه نگران یاس. نشست لبم روی لبخندی غیرارادی

 قرمزی؟ انقدر خوبی؟چرا آیناز -
 :پرسید آلودیشک لحن با رهام

 زدت؟ نکنه -
 :گذاشت دهنش روی رو دستش و گفت بلندی «هین» یاس

 !آیناز؟ زدت وای، -
 :گفتم آروم شد، ترعمیق لبخندم

 .نه -
 :پرسید شک با و کرد باریک رو هاشچشم ببیندم، بتونه بهتر تا کرد کج رو سرش یاس

 خوبی؟ تو آیناز، -
 :گفتم و انداختم یاس به نگاهی جدی و زدم پس رو لبخندم همین برای میشم؛ ضایع دارم خیلی کردم حس

 .نگفت بهم چیزی هم سیاوش. خوبم آره، -
 :گفت حرص با و شد بلند جاش از نداشت، رو حرفم این انتظار که تارا
 نگفت؟ بهت هیچی وقتاون درآوردی، بازیوحشی همه اون نگفت؟ چیزی بهت چی یعنی -

 :گفت و برگشت تارا سمتبه عصبی رهام
 !کن تمامش تارا، بسه -

 :گفت بغض با و کرد هم تو رو شقیافه تارا
 .کند موهام از چقدر ببین رهام؟ چی یعنی -
 لب زیر و فشرد هم روی رو هاشدندون حرص با یاس. داد رهام نشونِ رو مو تار چند یه و گرفت جلو رو دستش و

 :گفت آروم
 ...میگه شیطونه -

 :گفتم ششدهسرخ یقیافه و تارا به توجهبی. نداد ادامه رو حرفش
 .اتاقم میرم من -

 :گفت و اومد جلو غیظ با تارا که بود نرسیده دوم قدم به برداشتم، رو اول قدم
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 .ببینی رو کارت حساب باید! ها؟ بری؟ در خوایمی کجا -
 !کن ولش تارا، -
 :گفت آلودیحرص لحنی با یاس. برگشتیم سمتشبه هرسه سیاوش جدی و تحکم از پر صدای با
 و کنهمی عوض رنگ پرستآفتاب مثل میگه بهش چیزی یه آیناز که وقتاون میشه، کنه خودش داداش؟ دیدی -

 .میده نشون مظلوم رو خودش
 دورش تارا دست که من دست مچ به نگاهش. کرد نگاه تارا به دوباره و انداخت یاس به جدی نگاهنیم سیاوش

 :گفت قبل لحن همون با و شد زوم بود، شد ـلقه*حـ
 هستی؟ متوجه نبردی، عقب رو دستت هنوزم تارا، -

 :زد لب آروم تارا
 ...آخه اما -
 !تارا بسه -

 .شد خنک دلم که آخ. انداخت پایین رو سرش سرخورده و مغموم حالی با و کشید عقب رو دستش تارا
 دنیا که انگار سیاوش بعدی حرف با اما زد؛ چشمکی بهم دید رو من نگاه تا و بود باز نیشش که افتاد یاس به نگاهم

 .شد آوار سرم رو
 .بیرون بریم شو آماده تارا -

 نگاه سنگینی اما دیدم؛نمی رو تارا. بود زمین کف پارکت میخ نگاهم. شد رد کنارمون از سریع خیلی هم خودش
 اتاق حتماً ولی رفت؛ کجا دونمنمی. شد دور ازم کمکم نگاه همون با و کردممی حس خودم روی رو پیروزمندش

 . بود رفته سیاوش
  

 :گفت کالفه و آشفته لحنی با و شد خم و گرفت هانرده به رو دستش یه ها،پله وسط درست تارا
 شد؟ جوریاین چرا کفشم یپاشنه وای -
 من راه جلوی لج از که تاراست خودِ داره دردومرض که اونی نداره، دردی هیچ کفشش یپاشنه دونستممی خوب اما

 .ایستاده
 :گفت جدی اما آروم لحن با اومد جلو بود، شده متوجه که رهام

 .بشه رد خوادمی آیناز کنار؛ برو تارا -
 :گفت غیظ با و گرفت باال رو سرش تارا
 .شد خراب کفشم خب اِ، -
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 و بشم تارا دهنبهدهن دوباره خواستمنمی چون باشم؛ مسلط خودم به داشتم سعی و بودم انداخته پایین رو سرم
 .بیارم االن رو نیاوردم سرش قبل دقیقه چند که بالیی

 :گفت محکمی و بلند تقریباً صدای با سیاوش که رفتمی ور کفشش یپاشنه با داشت هنوز تارا
 برم؟ تنها خودم یا میای تارا -
 :گفت ناز با و گرفت باال رو سرش تارا گفت، رو این تا
 .عزیزم اومدم باشه، -
 به. رفتم باال هاپله از باشم، گرنظاره رو دوتا اون رفتن و برگردم اینکه بدون. رفت سیاوش سمتبه خرامانخرامان و

 .بود کرده قدغن رو بهش واردشدن سیاوش که افتاد اتاقی در به چشمم ناخودآگاه رسیدم، که پله آخریم
 .سوختمی بود افتاده تخت روی عاجزانه که پیرمردی اون برای دلم برم؛ اتاق اون تو هم باز که شدم کنجکاو

 و رهام یا سیاوش که بود حواسم هم مدت این تو. کنهمی رفتار باهاش جوریاین سیاوش که بود کی دونستمنمی
 .نرفتن سراغش بود، ترمهربون رهام و سیاوش از که یاس حتی
 این و رسیدمی گوش به بیرون از سیاوش ماشین موتور صدای. دراومد حرکت به اتاق سمتبه ارادیغیر پاهام
 .نبود اتاق به ورود برای مانعی و رفت سیاوش که بود این از حاکی
 .شد باز و چرخید پاشنه روی آروم در. کردم باز رو در آروم رسیدم، که اتاق در پشت

 به رو دستم برگردم، اینکه بدون. گذاشتم اتاق به پا و برداشتم رو دوم قدم. شدم اتاق وارد کوتاه و آروم قدمی با
 .بستم رو در و بردم سرم پشت

 و غذا که دونستممی. بود پریدهرنگ و تکیده یچهره با اول روز مثل کردم؛ نگاه بود تخت روی که پیرمردی به
 کردمی تاکید مستخدمین، از یکی سحر، به همیشه زری که بودم دیده چون میشه؛ داده بهش سروقت همیشه آبش

 تخت کنار سرش، باالی. دونستمنمی رو بود جونِبی و پریدهرنگ انقدر اینکه دلیل اما ببره؛ اتاق این به رو غذا که
 خالی نگاهی با. کرد باز رو هاشچشم که هست اتاق تو کسی که کرد حس انگار اما بود؛ بسته هاشچشم. ایستادم

 .زد زل من به جونیبی و حسبی هرحرفی، از
 :گفتم آروم و شد باز هم از هاملب
 .سالم -

 باز بالکن به رو که ایپنجره به و برگردوند من مخالفِ سمتِبه رو سرش آروم گرفت ازم رو نگاهش نزد، حرفی
 .شد خیره شد،می
 باز رو پنجره که زمانهم رفتم پنجره سمتِ سریع همین برای کنم؛ باز رو پنجره که اینه منظورش کردم فکر
 :گفتم کردم،می
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 ...باز رو پنجره خوایدمی -
 .کردم رها نصفِ رو حرفم و شد بسته دهنم بود، شده کار پنجره یشیشه پشت که محکمی توری هایمیله دیدن با
 . بست رو هاشچشم بود، غم از پر نگاهش بار این. برگشتم سمتشبه حیرت با
  

 .کردم نگاه پنجره به و برگشتم دوباره
 کنی؟می کارچی اینجا تو -

. بود تخت روی پیرمرد به آلودشنفرت نگاه که یاس سمت برگشتم. خوردم تکونی زدهوحشت نداشتم، انتظار چون
 .کرد من سمت رو روش و گرفت رو نگاهش مکث با
 .بیرون بیا آیناز، -
 اما بدونم؛ رو وضع این و نگاه این دلیل که بودم کنجکاو اینکه با. برم بیرون من تا موند منتظر و کرد باز رو در

 .نزدم حرفی که موندم ساکت
 که پیرمرد به دوباره و برگشتم رسیدم، که در درگاه به. رفتم بیرون اتاق از آروم هایقدم با و انداختم پایین رو سرم

 .کردم نگاه بود، خیره یاس روی نگاهش
 .شد قطع پیرمرد به نگاهم خط یاس توسط در شدنبسته با. نشست لبم روی تلخی لبخند
 .موند خیره بسته در به ثانیه چند برای یاس

 کنجکاوی و سوال از دنیایی با رو من و شد رد کنارم از حرفی هیچبی. زد روم به تلخی لبخند و برگردوند رو سرش
 .گذاشت تنها

*** 
 .بودن برنگشته تارا و سیاوش هنوز اما بود؛ نه ساعت کردم نگاه ساعت به زدم، غلتی تخت روی
 :اومد در پشت از یاس صدای و خورد در به ایتقه
 .حاضره شام پایین بیا آیناز، -

 .دادم بیرون سختی به کردمی سنگینی مـینه*سـ توی که رو نفسم نشستم، تخت روی
 .کردم سر و زدم چنگی بود افتاده تخت روی که شالم به شدم، بلند تخت روی از
 و رهام. شدم غذاخوری سالن وارد. رفتم پایین هاپله از حوصلگیبی روی از آهسته هایقدم با اومدم، بیرون اتاق از

 .دادن جواب آروم هردو که دادم سالم. زدنمی حرف آروم و بودن نشسته میز سر یاس
 از هر و خوردممی غذا میلبی با. آوردن رو غذا کی نفهمیدم حتی که بود خودم حالِ تو انقدر نشستم، یاس کنار

 .کردممی نگاه ساعت به زیرچشمی گاهی



 

 

148 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 یاس وقتی. کردم سیری اعالم لقمه چند خوردن با آخر در و شدمی کمتر منم اشتهای ساعت، جلورفتن هربار با
 :گفتم و زدم روش به لبخندی کرد، اعتراض

 .عزیزم شدم سیر واهلل -
 . کردم ترک رو سالن

  
*** 
 کلدانای

 .کرد نگاه بود، گوشی با زدنحرف درحال سالن طرف آن که شاپور به نامحسوس و دقیق نگاهی با
 برنداشته ـوس*هـ و کاریکـثافت از دست هم هنوز سن سال۵۵ با که مردی از چقدر که دانستمی خودش فقط

 و بود عصبی حسابی است، آیناز دنبالِ چشمش شاپور اینکه از دل در اما کرد؛نمی اعتراف خودشبه. بود متنفر است،
 خاک به را علی پیر، کفتار آن و عوضی مردک این تا رفتمی پیش ترسریع هرچه اشنقشه خواستمی دلش چقدر
 .بنشاند سیاه
 با و کرد ـلقه*حـ سیاوش بـازوی میان را دستانش گرفت، باال را سرش بود، اشگوشی با وررفتن حال در که تارا
 :گفت ناز
 همه؟ تو هاتاخم چرا شده؟ چیزی عشقم -

 :گفت آرام و انداخت تارا به نگاهی برگشت، جدی سیاوش
 .برم دیگه من آیناز، -

 :زد لب شک با. خورد یکه خودش اسم جای به آیناز اسم شنیدن با وضوحبه تارا
 چی؟ -
 :گفت و شد بلند جایش از و زد موهایش به چنگی کالفه بست، را هایشچشم آمد، خودشبه
 .برم باید من -

 :گفت کرد، جذب خودش به را شاپور توجه که بلندی تقریباً صدای با و شد بلند جایش از عصبی تارا
 ...انق که واقعاً! ها؟ بردی؟ رو دهاتی یدختره اون اسم من، اسمِ جای به تو گفتی؟ چی گفتم سیاوش -
 !تارا شو ساکت! بسه -
 .زد زل سیاوش به خشم با و کرد رها تمامنیمه را حرفش سیاوش، یکرکننده داد با

 :گفت محکم و جدی لحنی با و گرفت تارا صورت جلوی را تهدیدش انگشت کشید، هم در را ابروهایش سیاوش
 ...خودم یا شد شیرفهم! بریمی باال من برای رو صدات باشه آخرت بار -
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 ها؟بچه خبرتونه چه -
 فشردن با اما نیست؛ مربوط تو به بگوید تا آمد زبانش نوک روی. برگشت شاپور سمتبه و کرد رها نیمه را حرفش
 در سمتِ به که حالی در و زد چنگ مبل روی از را کتش شد خم. کرد ساکت را خودش هم، روی بر هایشدندان
 :گفت رفت،می سالن

 .خداحافظ -
 با برگشت، متعجب. شد کشیده کتش آستین زمانهم که پوشیدش و برد سرش پشت چرخاند؛ هوا در را کتش
 .کرد رهایش تارا که انداخت کتش آستین به را آلودشاخم نگاه و رفت هم در هایشاخم تارا دیدن

 :گفت کند، توجه تهدیدآمیزش لحن به اینکه بدون بود، عصبی و شاکی سیاوش دستِ از بدجور که حالی در تارا
 منی؛ مال تو یعنی بشم؛ زنت قراره و توام نامزدِ من میگم، بهت دارم که آخریه بار این سیاوش، کن گوش خوب -

 !بکنم نباید که کنممی کاری وگرنه... وگرنه بدی من جز کسی به رو نگاهت نداری حق پس
 توسط اینکه از سیاوش دانستمی خوب تارا. رفت هم در وحشتناک هایشاخم و شد ترکور سیاوش ابروهای یگره

 .کرد تهدید را سیاوش باشد، داشته توجه آنکه بدون خودش االن اما است؛ متنفر بشود تهدید کسی
 هایپنجه و آورد باال را دستش سرعتبه و زد پلک چندبار عصبانیت و حرص با کرد، مشت را دستش سیاوش
 :غرید و کوبید دیوار به را کمرش محکم ضرب،به و داد قرار تارا فک و گردن میان جایی را دستش

 دفعه این تارا،. میگم بهت دارم که باره آخرین و اولین بار، این چون میگم؛ بهت چی من کن گوش خوب تو حاال -
 خیلی نداریم، صنمی هیچ هم با تو و من ضمندر! کنیمی تهدیدم و ایستادی من روی جلوی که باشه باری آخرین

 .نامزدیم که نگو شینیمی هرجا پس نیستیم؛ نامزد که واضحه هم
 :گفت تمسخر با و گذاشت بود، شده گردنش قفل که سیاوش دستِ روی را دستش تارا
 !خانومته؟ آیناز پیش منظورت! هرجا؟ -

 :گفت لب زیر خشم با و کرد بیشتر تارا گلوی دور را دستش فشار
 !نکردم تخفه خودم تا تارا، شو خفه -

 نگاه به را تشویشش از پر و درشت هایچشم بود، ترسیده شدمی بیشتر لحظه هر که سیاوش دستِ فشار از که تارا
 :گفت آمددرمی زور به که صدایی با و دوخت سیاوش آلوداخم

 ...کن... ک... ولم... و -
 .شد دور تارا از محکم هایقدم با و برگرداند رو برد، عقب را دستش. انداخت تارا به نفرتی از پر نگاه سیاوش
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 پاهای گرفت، گلویش به را دستش. افتاد سُرفه به گلویش درد شدت از که داد بیرون را نفسش سرعتبه تارا
 به خشم با و گرفت باال را سرش داد، تکیه دیوار به را پشتش نیفتد، زمین روی اینکه برای و شدند خم جانشبی

 .دوخت چشم سیاوش رفتن
 :کرد زمزمه آرام

 !عوضی -
 با داشت سعی و کرد ـلقه*حـ فرمان دور را هایشدست کوبید، هم به شدتبه را در و شد ماشین سوار سیاوش
 .کند کمتر را خشمش و عصبانیت فرمان دور هایشپنجه فشردن

 را سوییچ و کرد جدا فرمون از را دستش زمانهم. انداخت نگاهی شاپور ویالی به آلودخشم و عصبی و برگرداند سر
 .کرد روشن را ماشین و چرخاند جایش در

*** 
 داشت، دید بیرون به که ایپنجره کنار که افتاد آیناز به نگاهش رسید که پله اولین روی آمد، پایین ها پله از رهام
 .بود بُرده خوابش پنجره کنارِ رنگمشکی مبل روی

 با. بود مانده که یا و چه انتظار به پنجره کنار مدت همه این آیناز که دانستمی خوب. نشست لبش روی لبخندی
 ینشانه که آمد بیرون از سیاوش ماشین صدای زمانهم که آمد پایین را پله آخرین. شد ترعمیق لبخندش فکر این

 .دادمی را برگشتنش
 محکم هایقدم صدای که بود گیرکرده آیناز سمتبه نرفتن و رفتن بین. انداخت بود خواب که آیناز به را نگاهش
 .رفت باال هاپله از تندتند و برگشت مکث بدون. آمد شد،می نزدیک سالن در به که سیاوش
 به را خودش دواندوان سعید که شد سالن وارد قدم یک با و کرد باز را در نشست، در یدستگیره روی دستش
 .رساند سیاوش

 ...آقا آقا، -
 .کرد نگاه سعید به منتظر و برگشت

 .گرفتیمشون آقا -
 :پرسید داشت تعجب از هاییرگه که جدی لحنی با و داد باال را ابرویش تای سیاوش

 !رو؟ کی -
 .کردن تیراندازی رهام آقا جشن تو که همونایی -
 هستن؟ کجا االن آهان، -
 انبار؟ تو -
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 :گفت و انداخت نگاه داد،می نشان را 00:00 ساعت که اشمچی ساعت به
 .نباشی خسته بری، تونیمی. کنممی رسیدگی فردا باشه -
 .خیربه شبتون آقا، باشی سالمت -

 رد شد، سعید مکث یمتوجه که سیاوش. کرد مکث لحظه چند برای. افتاد آیناز به نگاهش اما برود؛ که برگشت
 .انداخت پایین را سرش سعید. داد باال را ابرویش تای یه آیناز دیدن با. گرفت را نگاهش

 .آقا خیربه شب -
 .رفت بیرون سعید

 سمت به و داد بیرون را نفسش. بود آیناز سمت ذهنش اما ماند؛ خیره بسته در به ثانیه چند برای نگاهش سیاوش
 کنار سرش، یباال و رفت آیناز سمتبه صدابی و آرام هایقدم با و چرخید بود، آیناز که سمتی همان درست چپ،
 .ایستاد مبل

 حالش. دوخت بود، همیشه از ترمعصوم خواب در که معصومش یچهره و آیناز یبسته هایچشم به را نگاهش
 .بود گنگ هم خودش برای که حالی بود؛ دگرگون

 سردرگم. بود مشخص صورتش اجزای تکتک از کالفگی. توانستنمی اما بگیرد؛ آیناز از را نگاهش داشت سعی
 .دانستنمی را آن دلیل هم خودش که حالی این از بود عصبی بود، هم در هایشاخم. انداخت اطراف به نگاهی
 یدسته سمتبه آرام را تنش آیناز زمانهم که. زد زانو آیناز پای کنار آنی تصمیم با و زد موهایش داخل به چنگی

 .نشست سیاوش لبِ یگوشه کجی لبخند. افتاد مبل روی پهلو به و شد کج مبل
 .خوابه اینجا وقته خیلی آقا، -
 عقب قدم یک زری. شود دستپاچه زری شد باعث حرکتش این برگشت، و شد بلند جایش از ضرببه زری صدای با

 : گفت و رفت
 اتاق برن گفتم بهشون هرچی آخه اتاقشون؛ برن بزنم صداشون بیام گفتم بود، خانوم نگرانِ آقا ببخشید،... بب -

 . نداد گوش خودشون
 :گفت آروم و کشید ریششته به دستی گرداند، عمارت سالن بین را نگاهش

 .بری تونیمی زری، باشه -
 :گفت جدی اما آرام بود، شده زری نگرانی یمتوجه که سیاوش انداختک آیناز به نگرانی نگاه زری

 .کنممی بیدار رو آیناز من. بری تونیمی گفتم زری، -
 :گفت و کشید قرمزش دارگل روسری به دستی برد،می حساب سیاوش جدی لحن از که زری

 .خیربه شبتون آقا، چشم -
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 .برگشت آیناز سمت به دوباره و داد بیرون سختیبه را نفسش سیاوش. رفت بیرون سالن از سرعتبه بعد
 :زد صدایش آرام و زد آیناز یشانه به را دستش آرام شد، خم

 !آیناز آیناز، -
 :زد نق حرص با و نکرد باز را هایشچشم اما خورد؛ تکانی آیناز

 .میاد خوابم نکن -
 ترکالفه را سیاوش که تندی تپش انداخت؛ تپش به ناخودآگاه را سیاوش قلب که بود آلودخواب و آرام چنان لحنش

 جلوی و بیاید خودش به تا بست ایلحظه برای را هایشچشم. ایستاد صاف و کرد مشت را هایشدست. کردمی
 مبل چون کرد؛ جمع مبل در را خودش و گذاشت مبل روی و آورد باال را پاهایش خورد، تکانی آیناز. بگیرد را قلبش

 .بود نفرهتک
 و شد خم. شود قبل از ترکالفه سیاوش شدمی باعث که گذاشتمی اثر سیاوش روی مکث بدون حرکاتش تکتک
 در و کشید آیناز که عمیقی نفس با اما بگذارد؛ آیناز یشانه روی تا برد جلو را دستش و نشست مبل کنار زانو دو

 کردمی سعی که صدایی با و داد بیرون سختیبه را نفسش سیاوش. کرد منقلب را حالش خورد، سیاوش صورتِ
 :زد صدا را آیناز دوباره عصبانیت و جدیت با نلرزد،

 !آیناز -
 لب زیر که حالی در و انداخت آیناز به آلودیحرص نگاه سیاوش. برد خوابش سریع خیلی و دوباره اما لرزید؛ پلکش

 .کشید ـوشش*آغـ در و کرد جدایش مبل از راحت خیلی و شد خم زد،می حرف خودش با
 گذرونیمی تارا یا من با دعوا و کنجکاوی با رو انرژیت تمام و خوریمی وول وسط این هی شب تا صبح از وقتی -

 .خوابی هوشبی االن که. دیگه میشه همین
 یـینه*سـ روی را دستش و نشست لبش روی لبخندی بود داده تشخیص خواب در را سیاوش صدای که آیناز

 به دستش هایسرانگشت بود، رفته عقب اشیقه و بود باز سیاوش لباس آخر یدکمه چون. گذاشت سیاوش
 :کرد زمزمه آرام. شد سیاوش بدن در کوتاهی لرزش باعث که کرد برخورد سیاوش یـینه*سـ یقفسه

 بودم؟ منتظرت خیلی اومدی؟ باالخره -
 آیناز اتاق سمتبه و رفت باال هاپله از. نداد جوابی و زد نیشخندی است، محمد آیناز، منظور گمانش به که سیاوش

 :کرد ناله آرام آیناز زمانهم که گذاشت تخت روی را آیناز آرام و رفت تخت سمت شد؛ وارد. رفت
 سیاوش؟ -

 .کرد نگاه نداشت صورتش با چندانی یفاصله که آیناز یبسته هایچشم به و گرفت باال آرام را سرش
 .ماند ثابت آیناز هایلـب روی و لغزید نگاهش
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 .آمد خودش به و خورد کوتاهی تکان جایش در بیرون، از دری شدنبسته صدای با
 و داد هل عقببه بود اشـینه*سـ روی هنوز که را آیناز دست عصبانیت با. شد عصبی نامعلومش حال و خودش از

 سختیبه را نفسش. بست را در و آمد بیرون بست، را هایشچشم. رفت بیرون بیندازد، آیناز به نگاهی اینکه بدون
 . فرستاد بیرون

  
 در که رنگایقهوه چشم جفت یک با که کرد باز را هایشچشم خورد، سُر پایین به در دستگیره روی از دستش

 کرد،می دوچندان را نگاهش شیطنت که لحنی با و درخشیدمی شیطنت از بود سالن در که کمی نور از ایهاله
 :گفت

 ...آین اتاق از چرا اما اومدی؛ که اومدن از البته اومدی؟ باالخره داداش، سالم -
 .یاس خیربه شب -

 فهمید یاس. ماسید یاس دهان در حرف که گفت پرتحکمی و جدی لحن با چنان. رفت اتاقش سمتبه سیاوش
 .گذاشتنمی اشزنده شکبی سیاوش بدهد، ادامه اگر که دهد ادامه را اشجمله نباید
 :گفت آرام و خندید ریز یاس

 آره؟ هم من روحبی و خشک داداش -
 .نشود بلند اشخنده صدای تا گذاشت دهنش روی را دستش

*** 
 باز را در. برگشت انبار در سمتبه سرعتبه آمد،می سمتشبه بلند و محکم هایقدم با که سیاوش دیدن با سعید
 :کرد اشاره داخل به دست با رسید، سیاوش که همین و کرد

 .قربان بفرمایید -
 :گفت و دوید سیاوش سمتبه سریع بود، سیاوش آمدن منتظر که احمد. شد اتاق وارد حرفی هیچبی
 .خیربه صبح آقا، سالم -

 سیاه یپارچه و بود بسته صندلی به که مردی از را نگاهش اینکه بدون و داد تکان سالم ینشانه به سری
 :گفت بردارد، بودند کشیده سرش را مانندیکاله

 بود؟ گرفته دستور کی از که بیاد مُقر کنید کاری تونستید خبر؟ چه -
 .نیست داشتن، رو خانوم آیناز دزدیدن قصد که نفری دو اون از یکی کردیم، پیدا که اینی اما آقا؛ بله -

 .دوخت احمد به رو جدیش و آلوداخم نگاه
 خب؟ -
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 .بیاد مُقر که کردیم کاری دیشب همون. کرده تیراندازی به شروع که بوده نفر اولین که دیدن هابچه رو این -
 بود؟ کی کاری خب؟ -
 .بود شهرام کار آقا،. شهرام -

*** 
 آیناز

 .آیناز -
 صورت از کم یفاصله با رو صورتش که کردم باز رو هامچشم آروم پیچید، گوشم تو که سیاوش مهربون صدای با

 .دیدم خودم
 :گفتم ناز با و شد باز نیشم. نشست لبش رو لبخندی بازم هایچشم دیدن با
 کردی؟ بیدار خواب از قشنگ انقدر رو من تو دوباره -

 و اطراف رو هاشدست کنه حفظ رو تعادلش اینکه برای بود، خم کمر تا چون. کردم ـلقه*حـ دورش رو هامدست
 .کرد حائل سرم کنار

 :گفت مهربون و آروم صدای با
 خانومم؟ کنم بیدارت جوریاین بده مگه -

 ...و کردم نزدیک صورتش به رو هاملـب بُردم، باال رو سرم شد، قفل هاشلـب روی نگاهم. شد بازتر نیشم
 ...و سرم تو دردی حس و کردم سقوط بلندی از زمانهم که
 یاس؟ -

 در سمتِبه رو سرم بودم، افتاده پایین تخت روی از که موقعیتم به توجهبی. کردم باز سرعتبه رو هامچشم
 .برگردوندم

 :پیچید سالن تو دوباره سیاوش بلند و عصبی صدای
 یاس؟ -
 :زدم حرف خودم با بلندبلند و دادم تکیه تخت به و نشستم حرص با
 .زنهمی عر کردهرم خر عین واقعیت تو وقتاون کنه،می بیدار رو آدم قشگ چقدر خواب تو -

 .گفتم بلندی اَه و زدم کنار حرص با رو مالفه
 :اومد رهام صدای

 شد؟ چی خبره؟ چه سیاوش -
 !کجاست؟ یاس! ها؟ رهام؟ کجاست یاس -
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 سر برداشتم، رو شالم. بشم بلند جام از سریع شد باعث و افتاد جونم به ترس. کردممی درک رو موقعیت داشتم تازه
 .اومدم بیرون اتاق از و کردم

 تو و زد یاس اتاق در به محکم دست پشت با هوابی سیاوش که بودن ایستاده یاس اتاق در دم رهام و سیاوش
 :زد داد رهام صورت

 ها؟ رفته؟ قبرستونی کدوم صبح اول رهام؟ کجاست یاس -
 :زد داد و
 .ببینم اینجا بیا زری زری، -

 :پرسید بود شده نگران و گیج سیاوش رفتار از من مثل که رهام
 چیه؟ یواسه هاقراریبی این عصبانیت این داری؟ کارچی یاس با نه؟ یا شده چی میگی سیاوش -

 :گفت حرص با سیاوش
 رهام؟ بدونی خوایمی واقعاً! ها؟ چیه؟ واسه -

 :زد نعره صورتش تو و برداشت خیز رهام سمتبه سیاوش
 آره؟ بدونی؟ خوایمی -

 :زد لب آروم بود، شده نگران قبل از بیشتر که رهام
 .آره -

 .رسوند سیاوش به رو خودش و اومد باال هاپله از دواندوان زری زمانهم
 آقا؟ جانم -

 .کرد رو زری سمتبه و گرفت رهام از رو شنشسته خون به نگاه سیاوش
 کجاست؟ یاس -

 :گفت پتهتته با دستپاچه و پریدهرنگ زری
 ...که... دم... دی صبح آقا واال -

 :زد داد طاقتبی و کالفه سیاوش
 . کن صحبت درست چی؟ صبح زری -

 :گفت لرزون صدای با زری
 .رفت و کرد حرکت میره، کجا ببینم برم خواستم تا. رفتمی بیرون خودش اسب با داشت که دیدم -
 چند؟ ساعت -
 .هشت ساعت هاینزدیک -



 

 

156 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 :غرید لب زیر. دادمی نشون رو ۱۱ساعت که کرد نگاه مچیش ساعت به
 .ساعت سه -

 :زد داد رهام به رو برگشت
 ...شهرام عوضی یمرتیکه اون دیدن رفتن ساعته سه رهام، ساعته سه -
 .گرفتم در درگاه به رو دستم و گفتم آرومی «وای» لب زیر. رفتم تنم از جون کردم حس شهرام، اسم شنیدن با

 :زد لب ناباورانه رهام
 کی؟ -

 :گفت عصبانیت و حرص با که حالی در رهام سوال به اعتنابی سیاوش
 .کنممی پیداش -
 :زد داد و رفت سرش پشت سرعتبه هم رهام که دوید هاپله سمتِبه
 ...سیاوش داره؟ یاس به ربطی چه شهرام. کن صبر توام با سیاوش. وایسا سیاوش -
 .یاس برای نگرانی و ترس از دنیایی با موندم من و رفت پایین هاپله از و

 :گفت و برگشت سمتمبه نگران زری
 بود مشخص عصبانیتش از هم و آقا هایصحبت از. ذارهنمی شزنده برسه، خانوم یاس به آقا دستِ اگه خانوم، -

 .داره سروسرّی یه خان، یشدهذلیل یپسره اون با خانوم یاس که
 :زدم لب ناباورانه و گرفتم باال رو سرم ضرببه زری آخر یجمله با
 !چی؟ -

 :گفت بود، کرده تعجب من العملعکس از که زری
 .آورد رو شهرام اسم آقا دیگه، شهرام -

 :گفتم و رفتم جلو قدم یه زدهوحشت
 .خان پسر نگفت ولی شهرام؛ گفت -
 شهرام وگرنه شهرامه، همون منظورش مطمئنم. دیگه خانه پسرِ هم شهرام. جان خانوم دیگه همون خب، -

 .باشه متنفر ازش انقدر آقا که شناسمنمی ایدیگه
 :گفت نگرانی با باز
 .خانومم یاس نگرونِدل من ولی -
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 که مشکی تونیک یه که رو هاملباس اینکه بدون و زدم صورتم به آبی حمام، توی. رفتم اتاقم توی و نیاوردم طاقت
 بیرون و کردم درست سرم روی رو شالم کنم، عوض بود سفیدرنگی ساپورت و داشت رنگیطالیی هایشکل
 .دویدم

 کردمی سعی داشت رهام. زدم بیرون سالن از. اومدمی بیرون از سیاوش دادوفریاد صدای. رفتم پایین هاپله از
 .بره یاس دنبال خودش و بمونه اون که کنه قانع رو سیاوش

 .شد وارد اسبش بر سوار یاس و شد باز عمارت ورودی در بودن، جرّوبحث حال در سیاوش و رهام که زمانهم
. بودن نشده اومدنش یمتوجه هنوز رهام و سیاوش. بود اومدن وقت االن آخه خبرت، یاس وای، ای وای، ای
 و نبود وقت اما بره؛ بگم بهش شدمی کاش. کردممی نگاه یاس به زدهوحشت و رفتم پایین هاپله از تندتند

 .ببندن رو در دادمی دستور و شدمی متوجه سیاوش بره، بیرون خواستمی یاس تا صددرصد
 :گفت ذوقی از پر و بلند صدای با یاس که بودن نشده متوجهش هنوز

 افتادین؟ هم جون به دوباره چرا. من هایجنگیخروس خیر،به صبح -
 خیز رهام. دوید یاس سمتِبه سیاوش بیاد، خودش به رهام تا و برگشتن سمتشبه سرعتبه رهام و سیاوش
 .جنبید دیر اما بگیره؛ رو سیاوش بازوی تا برداشت
 :زد داد و کشوندش پایین اسب از بدی طرزبه و کشید رو یاس دست رسوند، یاس به رو خودش سرعتبه سیاوش

 ها؟ بودی؟ گوری کدوم حاال تا. ببینم پایین بیا -
 و گرفت باال رو سرش زدهوحشت بود، سیاوش دست تو محکم دستش مچ و بود افتاده زمین روی زانو دو که یاس

 .کرد بلندش و کشید رو دستش ضرببه سیاوش بزنه، حرفی خواست تا
 :زد نعره صورتش تو
 کجا؟ ها؟ بودی؟ کجا بودم، تو با یاس -
 با و کرد نگاه سیاوش به زدهوحشت یاس. شد سنگین گوشم لحظه چند برای که گفت بلند چنان رو آخر ی«کجا»

 :گفت پتهتته
 ...دشت... د... بودم... بوو... رفته... رفت -

 :غرید و سابید هم به حرص با رو هاشدندون سیاوش
 کی؟ پیش -

 :نالید بود، گرفته شگریه ترس از دیگه که یاس
 ...دادا کس،هیچ -
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 رو هامچشم شد باعث سیلی بلند و تیز صدای. موند تمومنیمه زد، صورتش تو سیاوش که محکمی سیلی با حرفش
 .ببندم

 :پیچید فضا توی سیاوش فریاد صدای
 آره؟ نبودی؟ کسی پیش و تنها هم اون دشت؟ بودی رفته که -

 :زد داد دوباره نشنید که یاس از جوابی
 آره؟ -

 .انداختم نگاهی کرد،می نگاه یاس و سیاوش به زدهوحشت و دگرگون حالی با که رهام به و کردم باز رو هامچشم
 دستش سیاوش ولی بکشه؛ بیرون سیاوش دست از رو دستش که کرد سعی و رفت عقب قدم یه زدهوحشت یاس

 :گفت لرزیدمی عصبانیت از که صدای با و گرفت ترمحکم رو
 آره؟ شهرام؟ پیشِ بودی رفته -

 صورت سیاوش، آخر یجمله با و نداشت رو به رنگ یاس. شد قطع یاس نفسِ که کردم حس ایلحظه برای
 .شد قبل از ترجونبی شپریدهرنگ

 :زد لب آروم سیاوش که بود پیچیده رو فضا کامل سکوت
 بودی؟ شهرام پیش -

 :پرسید تاکید با و کرد رها رو یاس دستِ. انداختم شک به آرامشش همین و بود آروم عجیب لحنش
 بودی؟ شهرام پیشِ یاس -
 :شد بلند یاس لرزون و آروم صدای. رفت عقب قدم یه
 ...میدم توضیح داداش -

 :کرد تکرار فریادزنان و گرفت رو بازوش هردو و برد هجوم یاس سمتبه طاقتبی سیاوش
 بودی؟ شهرام پیش -

 لبش دوید، سیاوش صورت توی خون حرکت، همین با که داد تکون آره معنی به رو سرش و افتاد هقهق به یاس
 .زد یاس صورتِ تو بیشتری شدت با رو دوم سیلی هوابی و گزید رو

 :پیچید فضا تو شکرکننده فریاد صدای
 شهرام اون با! آره؟ هم؟ رو ریختین ـوس*بلهـ یمرتیکه اون با که! آره؟ دوستی؟ شهرام با که! ها؟ آره؟ که -

 داده؟ طالق زن دوتا االن تا که کثافت
 :غرید خشم با و گرفت هاشپنجه میونه رو یاس فک وحشیانه
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 به عاشقی و عشق ـوس*هـ تو نه دیگه که بیارم کـثافت عوضی اون و خودت سر به بالیی چنان قسم، واهلل به -
 .کرده غلطی چه بفهمه مرتیکه اون هم و بزنه سرت
 :زد داد برگرده اینکه بدون و رفت عقب

 !سعید -
 :رسوند سیاوش به را خودش سعید ثانیه از کسری در
 آقا؟ بله -
 :گفت و کرد اشاره کرد،می گریه داشت که یاس به سر با
 .ذاریمی هم نگهبان اتاقش در دم کنی،می قفل رو در. خودش اتاق توی ببرش -

 .کرد نگاه سعید به جدیت با بعد
 .باشه بهش حواستون چهارچشمی -
 .آقا چشم -
 :نالید عجز با یاس که چرخید یاس سمتبه
 !خدا رو تو داداش -

 .انداخت یاس به اینشستهخونبه نگاه سیاوش
 !برمتمی زور به خودم یا میری سعید با یا -

 بود، هم تو هاشاخم و بود کرده سکوت االن تا که رهام. رفتن عمارت داخل سعید با و برگشت آروم زد، هق یاس
 :گفت سیاوش به رو عصبانیت با
 !کنممی شتیکهتیکه خودم! نرسه ـجس*نـ یمرتیکه اون به دستم اینکه مگه -

 روی رو سرش و زد تکیه اسب تن به رو هاشدست کف آروم و برگشت فرستاد، بیرون حرص با رو نفسش سیاوش
 .گذاشت هاشدست

 .بود مشخص کالفگی و عصبانیت حرکاتش، تکتک از
 خودش محکم قدم چند با و برگشت مقدمهبی. انداخت من سمتبه رو نگاهش و کرد بلند رو سرش هوابی سیاوش

 .ایستاد رومبهرو و رسوند من به رو
 دونستی؟می تو -
 .برگشت سمتمبه متعجب رهام. پرید رنگم که کردم حس وضوحبه

 .بود گرفته ازم رو زدنحرف توان که بود جدی و خشن انقدر سیاوش نگاه بود، شده خشک گلوم
 :پیچید گوشم تو عصبیش و خشن صدای
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 دونستی؟می تو گفتم آیناز، -
 اخم و جدیت از دنیای که هاشچشم به ترس با و رفتم عقب قدم یه و خوردم تکونی جام تو زد، که فریادی با

 .کردم نگاه بود، شده انباشته توش
 اون از دونهیه بخواد نکنه بدم؟ جوریچه رو این جواب حاال خدا، وای دونم؟می من که فهمید کجا از آخه

 چه هوشم،بی بخوره صورتم به دستش باد من که صورت اون در بزنه؟ هم من به رو زده یاس به که هایسیلی
 .بزنه اینکه به برسه

 !آیناز -
 هول یا بود ترس از دونمنمی. رفتم عقب قدم یه و زدم کوتاهی جیغ ناخودآگاه که زد صدا رو اسمم فریاد با چنان
 :کردم حقیقت گفتن به شروع بلبل مثل و کردم باز دهن که شدم

 پشتِ. فهمیدم رهام برگشت روز همون. فهمیدم که نیست زیاد هم من خدابه ولی... ولی دونستم؛می آره، آره، -
 ...ساختمون

 :گفتم سریع همین برای گفتم؛ اشتباه که فهمیدم. رفت هم تو بدتر ابروهاش یگره آخرم یجمله با
 ...و حرف فقط کردن،نمی کاری زدن،می حرف داشتن فقط خدابه نه، نه، -
 کارا؟ اون حرفا، اون کردی؟ معطل رو من همین برای -

 خشنه؟ انقدرِ چرا این خدا وای. اومدمدرمی پا از داشتم دیگه. بود خشن و جدی لحنش
 :گفتم آروم و رفتم عقب دیگه قدم یه
 .ترسیدم -

 :گفتم و گذاشتم صورتم روی رو دستم و زدم کوتاهی جیغ که صورتم تو بزنه که باال رفت دستش
 ...سیاوش توروخدا نه، -

 با. اومد سیاوش از صدایی نه کردم، حس مگونه روی رو دردی نه که گذاشت لحظه چند اما زنه؛می االن کردم فکر
. افتاد بود شده قرمز خشم فرط از که رنگیایقهوه چشم جفت یک با نگاهم که آوردم پایین رو دستم تردید
 .بود داده قرار پاش کنار و بود کرد مشت رو هاشدست

 :گفت خشن اما آروم، صدای با
 !آیناز عمارت تو برگرد -

 :زد نعره و کوبید زمین به پا محکم و اومد جلو قدم یه که کردم مکث لحظه چند
 !عمارت تو برگرد -
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 که بردم دستگیره سمتبه رو دستم رسیدم، که در به. دویدم عمارت سمتبه و برگشتم سرعتبه مکثی، هیچ بدون
 .دویدم داخل به و زدم پس رو سعید. اومد بیرون سعید و شد باز در زمانهم

*** 
 درودیوار به رو خودش اتاق داخل از هم یاس و بود گرفته فرا رو عمارت کل شهرام، خراشگوش هایفریاد صدای

 .کنن باز رو در که کردمی التماس و کردمی گریه کوبید،می
 سالن آخر نفرهتک مبل آخرین روی متحرک، هایمُرده مثل و بود هم تو هاشاخم دائم سیاوش. بود بدی وضع

 .بود شده خیره روشروبه میز به درهم، هایاخم با و بود نشسته
 .عصبیه شهرام و یاس دست از چقدر که بود مشخص ولی نبود؛ سیاوش از بهتر وضعش هم رهام

 رو متکیه رفت، هم تو سرعتبه هاماخم تارا دیدن با. شد باز سالن در که بودم داده تکیه آشپزخونه در درگاه به
 .گرفتم
 .دوخت تارا به و گرفت میز از مکث با رو نگاهش سیاوش. رفت سیاوش سمتبه نگاهم

 .گفت کوتاهی سالم رهام به رو و اومد سیاوش سمتبه بود، خودش مختص که نازی و ـوندی*لـ همون با تارا
 :گفت و انداخت نگاهی اطراف به اومد،می که سروصداهایی از متعجب

 !چیه؟ واسه سروصداها این خبره؟ چه اینجا -
 .نشست بود، نشسته سیاوش که مبلی یدسته روی تارا
 که بینممی خودم هایچشم با بار هر اینکه از داد،می دست بهم بدی حس. ـوسید*بـ رو سیاوش یگونه و شد خم
 ...سیاوش و ـوسه*بـمی رو سیاوش تارا،

 اومدی؟ چرا تارا، -
 توبیخ اومدن برای رو تارا که این از دلم ته ولی زد؛ عادی خیلی رو حرفش. اومدم بیرون فکر از سیاوش صدای با

 .اومد خوشم بود، کرده
 انداخت سیاوش به متعجبی نگاه و نشست صاف بود، انداخته سیاوش یشونه روی کامل پهلو به رو خودش که تارا

 :گفت و
 ...تو دیدن اومدم من! چی؟ یعنی سیاوش -

 .افتاد من به نگاهش زمانهم و انداخت تارا به نگاهی و برگشت شد، بلند جاش از سیاوش
 :گفت تارا به رو و گرفت ازم رو نگاهش سریع خیلی سیاوش اما نشست؛ لبم رو لبخندی غیرارادی

 .زنممی سر بهت بعداً خودم بری، تونیمی. دیدیم رو همدیگه دیشب دیدنه، بحث اگه -
 .بره بفرست رو تارا خوادمی همین برای بفهمه؛ رو یاس و شهرام یقضیه تارا خوادنمی که دونستممی خوب
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 . رفت در سمتبه غیظ با« ..که واقعاً» گفتن با و شد بلند جاش از گرفته، حرصش بدجور بود مشخص که تارا
  

 رفت؛ در سمتبه و شد بلند جاش از. کشید صورتش تو دستی و داد بیرون رو نفسش سیاوش شد، بسته که سالن در
 .بره تارا دنبال خواستمی یعنی

 .زدمی صدا رو تارا که اومد سیاوش صدای که رفتم جلو قدم یه نشست، گلوم تو بغضی
 رو تارا نیومد دلش! رفت تارا دنبال بازم! رفت. کردم حس هامچشم تو رو اشک هجوم بستم، آروم رو هامچشم

 .رفت دنبالش همین خاطربه کنه؛ ناراحت
 .دویدم هاپله سمتبه و نیاوردم طاقت. خورد گره رهام نگاه با نگاهم که کردم باز رو هامچشم
 خیره گریونم هایچشم به آینه تو از. رفتم آرایش میز سمتِبه لرزون هایقدم با و بستم رو در شدم، اتاقم وارد
 .شدم

 .نیست تارا عاشق که گفت دروغ. بشه عاشق تونهمی سیاوش! آیناز کردی اشتباه
 سنگ از دلش سیاوش. شدم خیره میز یگوشه به و کردم میز حایل رو دستام چکید، مگونه روی آروم هاماشک

 به تارا کنارِ شاید تا رفت دیشب مثل دوباره رفت، دنبالش چون تاراست؛ عاشق اون. بشه عاشق تونهمی نیست،
 ...هم میشه عاشق سیاوش هم کردم، اشتباه خیلی کردم، اشتباه. برسه آرامش
 تپش دلیل که کنم اعتراف خودم به بود وقتش شاید. شدم خیره آینه تو خودم به و گرفتم میز از تردید با رو نگاهم

 دیدن برای ذوقم هام،چشم تو هیجان میره، باال بینممی رو سیاوش وقتی که تنم گرمی سیاوش، دیدن موقع قلبم
 .باختم کردم شروعش خودم که رو بازی باختم، من داره؛ دلیل یک فقط همه و همه حسادتم، نگرانیم، سیاوش،

 .ستدیگه یکی عاشق که مردی عاشق شدم؛ عاشق من
 داشتنش تب تو دارم خودم. شدم عاشقش خودم االن. نمیشه سیاوش عاشقِ کسی گفتم که بودم کسی من
 اما نمیشه؛ عاشق که شده ثابت خودش برای گفت بشه، عاشقم تونهنمی کسی که کن ثابت گفت سیاوش. سوزممی
 .شدم اون عاشق من و شد تارا عاشقِ اون شد،

 تونهمی که سرعتبه و آروم انقدر میاد، سمتتبه سروصدابی که چیزیه ترینرحمبی عشق که شد ثابت ما هردوی به
 درد فهمینمی لحظه آخرین تا که کنهمی تآلوده عشق به چنان. کنه تآلوده نگاه یک تو حتی یا هفته یک تو

 فهمیمی تازه میشه، فشرده قلبت و بینیمی دیگری به رو توجهش بینی،می رو نگاهش وقتی اما چیه؛ برای قلبت
 عاشق. شدم سیاوش عاشق من فهمیدم؛ رو هامقراریبی تمام دلیل فهمیدم، امروز هم من. شدی عاشق که

 مغروری مرد عاشق من. هست دونممی اما نمیده؛ نشون که مهربونی خشکش، و سرد رفتار فریادهاش، هاش،اخم
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 تو رو عشق این باید بکنم، دل باید اما شدم؛ عاشقش. نمیشه عاشقش کسی گفتم جرئتم تمام با روز یه که شدم
 .کنم خفه قلبم
 : نالیدم آروم

 .نمیشه اما -
 افسوس و کردم ناله زدم، هق ریختم، اشک. زدم تکیه میز به رو پشتم و نشستم گرفتم، میز یلبه به رو دستم

 کجا بود رفته سیاوش. نیاوردم شانس هم شدنعاشق تو حتی که منی برای شده، عاشق که دلی برای خوردم
 .تاراست پیش دونستممی اما دونم؛نمی
 دستبه عشقش ـغل*بـ تو رو آرامش تا رفت آره،. کنه آرومش تارا تا رفت شاید. بود کالفه و سردرگم امروز تمام
 .نداشت خونه این تو که آرامشی بیاره،
 و شدم بلند که رفتمی باال داشت هامگریه هقهق کرد،می صدبرابر رو دردم و پیچیدمی ذهنم تو فکرها این تمام

 .انداختم تخت روی رو خودم
 کم دردم از شاید تا زدممی تخت روی مشت با و زدم جیغ. کردم گریه دل ته از و بردم فرو بالشت الی رو صورتم

 .بشه
*** 

 از خبری هنوز ولی بود؛ شده نه ساعت. زدم خودم به آینه داخل از پوزخندی انداختم، نگاهی مبادکرده هایچشم به
 .بشه رو جلوش دستم و ببینه رهام رو هامقراریبی تا بیرون برم خواستمنمی. بود نشده سیاوش

 .بشم آروم شاید تا کردمی گریه خودم درد به خفا در و موندممی جاهمین باید
 :رسید گوش به بیرون از دادوفریادی صدای که رفتم در سمتِ قدم یه برگشتم،

 !عوضی نامرد بیرون بیا سیاوش، هی -
 .کردمی دادوفریاد داشت و بود ایستاده عمارت حیاط وسطِ که بود خان کردم؛ باز رو پنجره دویدم، پنجره سمت

 .بودن ایستاده دستبهاسلحه سرش پشت هم نگهبان نفر چند
 :زد داد
 هم بیرون حاال دزدیدی، رو پسرم آره؟ ترسی؟می ها؟ بیرون؟ نمیای چرا ها؟ کردی؟ قایم رو خودت چرا! ترسو -

 .نمیای
 .رفتم بالکن داخل و کردم باز رو بالکن در. نیاوردم طاقت اومد، که عمارت سالن در شدنوبستهباز صدای

 :گفت عصبی و بلند تقریباً صدای با. رسوند خان به رو خودش و کرد تند قدم عصبانیت با رهام
 چیه؟ برای هادادوفریاد این آوردی؟ سر مگه خان؟ خبره چه -
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 :گفت فریادکشان و کوبید زمین به رو عصاش خشم با خان
 خودش! ها؟ کجاست؟ سیاوش اصالً خبر؟ چه میگی وقتاون اسیری، به اینجا آوردید رو من پسرِ! ها؟ خبر؟ چه -
 چی؟ برای کرده قایم رو

 :زد داد و سالن در سمتبه کرد؛ مایل چپ به کمیه رو سرش
 .بیرون بیا -
 .شد ساکت رهام فریاد با
 برو نیستش، سیاوش. بمونه بسته صاحاببی دهن این بذار. نذاشتم کنار رو سفیدت موی حرمت تا بسه! خان بسه -
 .برگرده خودش تا
 :غرید رهام صورت تو خشم با و گرفت رو شیقه رسوند، رهام به رو خودش خیز یه با
 . بگی خوایمی چی ببینم که بشه باز صاحاببی دهن این بذار -
  

 .نزنه حرفی و بگیره رو خودش جلوی داره سعی که شدم متوجه اما بود؛ ایستاده من به پشت رهام
 :زد داد دوباره خان که
 ...سَ مادر! ها؟ شدی؟ الل شد؟ چی -

 رو خان رنگکرم محلی پیراهن ییقه بیاد خودش به تا و داد هُلش حرکت یه با رهام که بود نزده کامل رو حرفش
 :کشید فریاد و گرفت مشت تو
 خانوم به انداختی، راه دادوهوار عمارت این توی اومدی! ها؟ کردی؟ فکر چی! عوضی یمرتیکه رو دهنت ببند -

 چی ببین کن گوش خوب پس! آره؟ بشه؟ باز دهنم خواستیمی! ها؟ بمونم؟ ساکت من و میدی فحش خونه این
 اینجا از هم قدم یک رو شـرفتبی پسر اون ذارمنمی من بکنی، هم یکسان خاک با رو خودت اینجا تو! خان میگم

 .نذاره هرکسی روی دست ـوس*هـ روی از بفهمه باید بده، پس رو کارش تقاص باید شهرام. کنی دور
 :گفت داد،می هل عقب به رو خان که حالی در و زد پوزخندی

 !رفته کی به شرفیشبی مشخصه البته -
 :گفت بلند حرص با خان

 ...زیا داری -
 :پیچید فضا تو سیاوش جدی و تحکم از پر صدای
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 هایزن که قدراون. روستا به زدی گند که هستین ـوست*بلهـ یپسره اون و تو کنهمی رویزیاده داره که اونی -
 چشم یهو اینکه خوف با بشن، رد ساختی خونه اسم به که جهنمی اون قدمی یک از کنننمی جرئت بیچاره،

 ...و بدی کف از افسار و نیفته بهشون ـزت*هیـ
 و گرفت خان صورت جلوی رو تهدیدش انگشت اومد، خان سمت محکم و بلند هایقدم با. نداد ادامه رو حرفش

 :گفت
 .کنممی پرتتون بیرون خودم روش به وگرنه بیرون، بری خونه این از داری وقت شماره سه تا -

 :گفت و زد زل سیاوش هایچشم تو خشم با خان
 !گردمبرمی پر دستِ با باراین سیاوش، گردمبرمی -
 !بیرون -
 دقیقه یک عرض در. برن که کرد اشاره نگهبان به رو و گرفت سیاوش از رو نگاهش خان زد، سیاوش که دادی با

 .شدن دور عمارت از و شدن ماشین سوار
 حضورم یمتوجه رهام یا سیاوش تا عقب برم خواستممی. داد بیرون رو نفسش و کشید صورتش به دستی رهام
 و بود ایستاده سعید و احمد رویروبه درهم هایاخم با که بود شده سیاوشی میخ نگاهم. تونستمنمی اما نشن؛
 .ندن رو خان به ورود یاجازه بعد بار که کردمی تاکید داشت
 .افتاد من به نگاهش که گرفت باال رو سرش زمانهم و برگشت عمارت سمتِبه و کشید موهاش توی دستی رهام

. ندیدمش دیگه و رفت سالن در سمتِبه که زدم روش به لبخندی متقابالً. داد تحویلم ایخسته و نیمهنصفه لبخند
 ...که برگردوندم سیاوش سمتبه رو نگاهم لبم، رو لبخند همون با
 .بود جدی اما نبود؛ هم تو هاشاخم. شد محو هاملب روی از لحظه از آنی در لبخندم شخیره نگاه دیدن با

 .گرفت تپش دیدنش با قلبم دوباره
 !داخل؟ بیاری رو ماشین نمیای چرا پس سیاوش، -
 من روی نگاهش هنوز سیاوش. شدم پرت پایین به سرعتبه بلندی از کردم حس دفعه یک به تارا صدای شنیدن با

 .بود
 .رفتم داخل و برگشتم سرعتبه
 روی رو دستام زدهوحشت. شکست بدی صدای با پنجره یشیشه و شد ایجاد بدی صدای که بستم شدت به رو در

 .رفتم عقب و کشیدم بلندی جیغ گذاشتم، هامگوش
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 و سیاوش شد، باز شدتبه اتاق در ثانیه چند درعرض. کردم نگاه شکسته یشیشه به ترس از گشادشده هایچشم با
 یه خواستمی دلم. رفت هم توی هاماخم دوباره افتاد، تارا به نگاهم تا اما برداشتن؛ خیز اتاق توی رهام سرش پشت

 .االن از بهتر موقعی چه و کنم خالی روش رو ودلیمدق جوری
 :زدم داد تارا به رو
 داخل؟ بیای دادم اجازه من مگه! ها؟ اتاقم؟ داخل اومدی که خوایمی چی -
 .رفتم عقب و زدم کوتاهی جیغ شد، ایجاد پام کف تیزی درد که برداشتم قدم یه
 .رسوند من به رو خودش بلند قدم چند با سیاوش که
 .جاهمون بمون و نکن حرکت آیناز، وایسا -

 .بگذرم تارا کردنبیرون خیرِ از تونستمنمی اما داشتم؛ درد. زدم پسش که بگیره رو دستم خواست
 :زدم داد
 !بیرون برو گفتم -

 :گفت حرصی لحنی با تارا
 .نرم کجا برم، کجا بگی نداری حق یکی تو. نامزدمه یخونه نمیرم، -
 .رفت هم تو هاماخم و شد بیشتر پام درد که برداشتم قدم یه باز و

 :زد داد عصبی سیاوش
 !پات داخل میره شیشه نکن؛ حرکت گفتم داری؟ اون به کارچی تو آیناز، -
 :گفتم غیظ با و گرفت حرصم کرد،می دفاع تارا از داشت اینکه از
 .بیرون بفرمایید شما. کنممی حلش خودم. نیست مهم! درک به -

 :زد داد بود، شده عصبی بدجور انگار که سیاوش
 .میاد خون داره پات از کنار، بذار رو بازیبچه! آیناز بسه -

 دست بهم خوبی حس دلم ته بود نگرانم اینکه از اما بود؛ عصبی لحنش. گذاشت هامشونه روی رو دستش سیاوش
 .بچکه مگونه روی هاماشک شد باعث که داد

 :انداختم پایین رو سرم و زدم پس رو سیاوش دستِ آروم افتاد، آلودشحرص نگاه اون و تارا به نگاهم
 .برم من بیرون نمیرید شما اگه یا... بیاد بگید زری به بیرون، برید -

 :گفت آرومی لحن با و کرد مداخله رهام
 ...من برید تارا و تو سیاوش -
 :زدم لب عجز از پر و لرزون صدای با
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 .بیرون تونهمه نه، -
 رو دردم تنهایی توی دوباره و باشم تنها خواستممی. باشم ناسازگار همه با داشتم دوست که بود مرگم چه دونمنمی

 .بشه عاشق قبل از بیشتر قلبم و باشه بخششآرامش و گرم هایدست باشه، سیاوش خواستمنمی. بکشم
 .بیرون برید رهام تارا، -

 :گفت شاکی تارا اما نزد؛ حرفی رهام
 ...من سیاوش اِ، -
 به عصبانیت از که یچهره با و بشه ساکت شد باعث انداخت، تارا به که جدی نگاه و سیاوش آنی برگشتن با

 .رفت بیرون اتاق از رهام همراه من، به آلودشنفرت نگاه و زدمی سرخی
 آرامشم. بمونه کنارم خواستمنمی. بود سیاوش دردم تمام اما دادم؛ گیر تارا به که درسته نبود، دوتا اون دردم من اما
 .خواستمنمی بترسم نابودیش از هرلحظه باید که رو آرامشی من اما شد؛می تکمیل سیاوش بودن با

 :پیچید گوشم تو آرومش صدای
 شدی؟ راحت االن -

 خواستمی دلم فقط من اما بکشه؛ رو نازشون یکی و بزنن نق فقط دارن دوست که بودم شده هاییبچه شبیه
 .کنم اذیت رو خودم فقط و نکشه رو نازم کسی و کنم بدقلقی

 :زدم لب و داد تکون عجز با رو سرم
 .سیاوش برو هم تو نه، -

 .بیارم باال رو سرم که کرد مجبورم و گذاشت چونم زیر رو شاشاره و شست انگشت
 .دوختم هاشچشم تو رو آلودماشک نگاه

 :گفت آرومی لحنی با
 شدی؟ گیربهونه انقدر چرا چیه؟ برای آشفتگی این دگرگون، حالِ این آیناز؟ چته -

 انقدر ولی کن؛ سرد حتی یا کن عصبی کن، جدی رو لحنت نزن، حرف من با آروم انقدر نکن، سیاوش نه، خدا وای
 .نداره رو آروم لحن این یجنبه دلم سیاوش. نه آروم
 .رفت کنار مچونه زیر از دستش که دادم تکون چپ به رو سرم
 و بود سیاوش از پُر ذهنم تمام. نبود قلبم درد یاندازه به سوزشش اما سوخت؛می پام کف. انداختم پایین رو سرم

 .بود طرفهیک که عشقی
 و عصبی که بود مشخص بلندش هاینفس از ولی زد؛نمی حرفی سیاوش. خوردمی سُر مگونه روی تندتند هاماشک
 .ستکالفه
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 کردم حس دقیقاً که جوری رفت؛ پام تو تریبزرگ یشیشه تیکه باراین که بشم رد خواستممی سیاوش به توجهبی
 .پام از خون هجوم و شد شکافته پام کف
 .نشست کنارم سرعتبه سیاوش. نشستم و زدم بلندی جیغ

 آیناز؟ شد چی -
 :نالیدم درد با
 !پام سیاوش، پام-

 از سرعتبه که خونی به نگاهم. دادممی فشار و بودم گرفته دست تو رو پام محکم. شد بلند مگریه هقهق صدای
 .شد بیشتر ضعفم احساس. افتاد جهید،می بیرون پام

 :پیچید گوشم تو سیاوش جدی و آروم صدای
 !کن نگاه من به آیناز، -
 :زدم لب کردم،می نگاه خون به زدهوحشت که حالی در
 .خون سیاوش، -
 !آیناز کن نگاه من به-

 .برگردوند رو صورتم و کرد صورتم قاب رو دستاش وحشیانه که بود خون روی نگاهم هنوز
 :زد داد
 .تو میدی جون داری کن، نگاه من به میگم! لعنتی -
 :زد داد و
 !زری رهام، -

 :گفت تشویشی از پر لحن با و اومد داخل زدهوحشت رهام. شد باز در که گذشت دقیقه چند
 !سیاوش؟ شد چی -
 !زود بیاره، رو اولیه هایکمک جعبه زری بگو -
 :زد داد سیاوش که بود من به نگرانش نگاه رهام اما
 !دیگه برو کنی؟می نگاه چی به رهام -
 .کردممی ناله و بودم بسته رو هامچشم درد از. رفت بیرون سرعتبه
 ...خون داره پام پام، سیاوش -

 :اومد گوشم دم از درست صداش
 .دار نگاه بسته جورهمین رو هاتچشم نیست، هیچی. آیناز باش آروم هیس -
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 چپ سمتِ صورتش کردم، باز رو هامچشم. نشه باز هامچشم اما کنم؛ حس رو سیاوش نزدیکی شد،می مگه اما
. کردم درک رو موقعیتم تازه. صورتم دور هاشدست و بود گردنش گودی تو صورتم دقیقاً که جوری بود؛ صورتم
 درک داشتم تازه رو همه و همه تلخش، عطر بوی خورد،می بهم که هاشنفس هُرم سیاوش، هایدست گرمی

 .کردممی
 :نالیدم درد با و نشست ششونه روی دستم ناخودآگاه

 .سیاوش دارم درد -
. کرد توقف لحظه تو زمان. زنهنمی قلبم کردم حس و شد قطع نفسم دفعهیک گردنم، روی یسوزنده داغی با

 .دادم بیرون رو نفسم بارهیکبه در بازشدن صدای با که بود شده پر اکسیژن از زیادی حجم از مـینه*سـ
 بگیرم؟ ازش رو نگاهم من شدمی مگه ولی نکرد؛ نگاهم و رفت عقب سیاوش

 زری و بود ایستاده کنار سیاوش. کردم فراموش رو پام درد که شدم بود، شده جدی دوباره که شچهره میخ چنان
 .نداشت دکتر به نیاز که نبود عمیق زیاد حتماً. بستمی رو پام داشت
 زمانهم و گذاشتم شـوسه*بـ جای و آوردم جلو رو دستم غیرارادی. بود داغ هنوز سیاوش یـوسه*بـ جای

 و فرستاد باال رو نگاهش تردید با و آروم. موند قفل بود، گردنم روی که دستم روی نگاهش و برگردوند سر سیاوش
 که نگاهی بود، خاص نگاهش. نبود هم حسبی حتی نبود، آلود اخم نبود، جدی نگاهش. دوخت هامچشم به

 .بخونم رو معنیش تونستمنمی
 در و کرد گردعقب کشید، گردنش پشت به دستی حرص با شد، بلند تخت روی از فنر مثل که نکشید دقیقه یک به

 :گفت رفت،می بیرون در از سرعتبه که حالی
 .کن تمیز هم رو اتاق. برس کارا به خودت زری، -

 :گفت من به رو و برگشت متعجب رهام که بود یهویی حرکاتش انقدر. رفت بیرون بعد
 ! چشه؟ این -
  
 :گفتم حرص با
 .نشه ناراحت خانوم که تارا پیش رفته حتماً -
 .رفت که تارا اما -

 :گفتم باشه، عصبیم و بلند لحن به حواسم اینکه بدون
 ...ب گِل به ایکبیری یدختره بره بذار. دربیاره دلش از بزنه زنگ رفته دیگه، آره -
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 دهنم تو حرف دیدم، کردنمی نگاه رو من داشتن و بودن کشیده کار از دست که رو زری و رهام متعجب نگاه وقتی
 .ماسید

 زدم نماییدندون لبخند دادم، که سوتی کردنجمع برای. کردممی نگاه دوتا اون به ضایعی یقیافه با و باز دهنی با
 .ایستادم صاف صندلی روی و
 ...اینه منظورم یعنی -

 :گفت خنده با رهام
 .فهمیدم رو منظورت ما آینازجان، نکن اذیت رو خودت -
 :گفت خنده و شیطنت با زری به رو
 زری؟ نه مگه -

 :گفت و داد تکون سری کوتاهی یخنده با زری
 .آقاجان بله -

 :گفت و انداخت نگاهی کردم،می نگاهش وارفته یقیافه با که منی به خندید،می که حالی در رهام
 .کن استراحت تو شدیم، متوجه که گفتم -
 .رفت بیرون و زد بهم شیطنتی از پر چشمک کرد، اشاره پام به
 .دادم سوتی رهام و زری جلوی و بگیرم رو صاحبمبی دهن جلو نتونستم چرا که گرفته حرصم خودم از
 !آیناز کنه اللت خدا اَه،. دادم لو رو چیهمه دقیقه ده تو اما نکنم؛ ضایع رو خودم تا نرفتم بیرون حالت تا صبح از

 نصفش که ایشکسته یشیشه سمتبه نگاهم در، شدنبسته با. رفت بیرون اتاق از و کرد جمع رو هاشیشه زری
 .افتاد بود، پنجره به هنوز
 .نگیره درد تا نذارم زمین روی رو چپم پای کف کردممی سعی. شدم بلند جام از و دادم بیرون رو نفسم
 یاد. شد رد چشمم جلو از فیلم مثل قبل دقیقه چند هایصحنه. شدم خیره سقف به و انداختم تخت روی رو خودم

 .شدمی ترعمیق هم هرلحظه که نشست لبم روی لبخندی افتادم، که سیاوش یـوسه*بـ
 فرو بالشت توی رو صورتم و خوابیدم شکم روی کوتاهی جیغ با و نیاوردم طاقت انداختم، اطراف به نگاهی ذوق با

 .زدممی جیغ حالیخوش از باراین و بردم
 .بده انتقال وجودم به مضاعفی انرژی تونست ـوسه،*بـ یه همین با اما بودم؛ ندیده سیاوش از چنانیآن حرکت
*** 

 سیاوش
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 شدم بلند مبل روی از خشم با. دادمی فحش فریاد با دائم. بود پیچیده عمارت حیاط تو شهرام هایدادوفریاد صدای
 :زدم داد و
 .بیار اتاقش از رو یاس رهام، -
 .اومد سرم پشت از دویدن صدای. زدم بیرون عمارت از. بود وقتش دیگه رفتم، سالن در سمتبه

 :شنیدم رو رهام نگران صدای
  کنی؟ کارچی خوایمی سیاوش، -

 :دادم جواب برگردم، اینکه بدون
 .میاید داخل گفتم هروقت بعد و بیار انبار در پشت رو یاس تو. دادممی انجام اول روز همون باید که کاری -
 .رفتم پایین تندتند هاپله از و نکردم توجه زدمی صدام که رهام به کردم، تند پا
 ...انبار سعید، -

 اول تا ایستاد کنار کرد، باز رو در. کرد باز رو انبار در و رفت من از جلوتر و سمتم دوید فهمید، رو منظورم که سعید
 .بشم وارد من
 دو از رو پاهاش و دست که شهرام به رو تحقیرآمیزم نگاه. زد رو برق یدکمه و شد وارد سرم پشت شدم، انبار وارد

 :گفتم تمسخرآمیزی لحنی با و زدم نیشخندی. انداختم بودن بسته میله به ضربدری حالت به طرف،
 زنی؟می دادوفریاد همه این که کردی خوشدل چی به -

 :زد داد حرص با شهرام
 !عوضی کردم، خوش دل چی به بگم بهت تا کن باز رو دستام -

 با و بردم مشکیم شلوار جیب تو رو هامدست. وقتش به تا بدم نشون عادی رو خودم داشتم سعی اما بودم؛ عصبی
 حال در که سعید به نگاهینیم و برگردوندم رو سرم حال، همون در و رفتم شهرام سمتبه محکم و آروم هایقدم

 .انداختم بود، بلندی یپایه روی که کوچیکی منقل کردنروشن
 :گفت زد،می موج درش ترس که صدایی با گرفت، رو نگاهم رد شهرام. کردم خشک جا لبم روی نیشخندی

 بکنی؟ غلطی چه خوایمی سیاوش، -
 :گفتم کنه،می برابر چند رو شهرام ترس دونستممی که عادی لحنی با و انداختم باال ایشونه

 .بذارم قلبت روی کوچولو یادگاری یه خواممی -
 :گفتم آرومی صدای با ایستادم، روشروبه

 برای دُنگشیش آخر تا سندش که قلبت رو بزنم مهر یه خواممی خواهرمی، عاشق تو چون چیه؟ دونیمی آخه -
  بمونه؟ یاس
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 :گفتم و کردم نگاه ترسش از پر هایچشم تو نفرت با
 .سعید بیارش نه؟ مگه خوبیه یایده -
 که بود محاالت جزو اما کنه؛ باز رو هاشدست داشت سعی. شد بلند دوباره فریادش صدای زدم، رو حرف این تا

 .بشه باز شهرام هایتقال با بودن بسته دستش به که زنجیرهایی
 !خدا رو تو سیاوش، نکن -
 سوزیدل ایذره بدون من و شد بلندتر شهرام فریاد صدای بود، گرد سرش که آهنی یمیله با سعید شدننزدیک با

 .کردممی نگاه بیچارگیش روی از هایتقال به فقط روم،روبه ارزشبی موجود برای
 :گفت زد،می نفسنفس که حالی در عجز با و نکرد تحمل دیگه که گرفتم سعید از رو میله

 . نکن رو کار این! کردم غلط سیاوش، خدا رو تو -
  
 شهرام و بودم متنفر حد از بیش ببخشمش، که کنه خواهش و بیفته کردنغلط به خطاکردن از بعد کسی اینکه از

 میون رو فکش و چرخیدم شهرام سمتبه خشم با دادم، سعید دست رو میله. بود حالت همون تو دقیقاً االن هم
 :زدم داد عصبانیت با و کردم خالی فکش فشاردادن با رو حرصم تمام. گرفتم دستم هایپنجه

 عوضیت پدر و خودت که موقع اون کنی؟می پشیمونی اظهار داری االن و کردی کردیمی نباید که رو غلطی -
 !ها؟ نبودی؟ االن فکر به بزنن، تیر رهام به آخرش و بدزدن رو آیناز که کردین اجیر رو نفر سه اون

 :گفت پتهتته با و شد گشاد درجه آخرین تا هاشچشم
 ...تو... تو -

 :گفتم حرص با و سابیدم هم به رو هامدندون و کردم بیشتر رو دستم فشار
 که نفری سه اون دونیمی ولی شاپور؟ نه بوده، شما کار نفهمم که احمقم انقدر من کردی فکر! ها؟ چی؟ من -

 از زدید بهش که رو افترایی انتقام تا پدرت، و خودت سراغ میاد زود یا دیر هم شاپور شاپورن، پیشِ االن کردید اجیر
 رو سیاوش مهمون دزدیدن قصد شما که داره ربط من به اونجاش. نداره ربط من به زیاد اینجاش که دربیاره سرتون
 ...یاس فریب قصد اینکه بدتر و کردید رو رهام مرگ قصد کردید،
 که زدم شهرام صورت توی محکمی سیلی و بردم باال رو دستم کنترلغیرقابل خشمی با و ندادم ادامه رو حرفم
 .شد مایل عقب و چپ به کامل سرش

 :زدم داد
 ...و زدم تنبیهت شروع حساب به رو این -
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 عصبانیت زور از که هاییدست با. کردم شپاره وسط از حرکت یه با و بردم لباسش ییقه سمت به رو دستم
 .بشه مشخص ـریانش*عـ یـینه*سـ که جوری زدم؛ کنار رو لباسش لرزید،می

 :گفتم آلودیخشم و تهدیدآمیز لحن با
 که کاری برای هزاربار روزی که میارم سرت به بالیی شهرام آره؟ سیاوش؟ نامـوس روی ذاریمی دستِ که -

 !بیفتی کردنغلط به کردی
 پهلوی روی رو میله سر وقت فوت بی و زدم چنگ دستش از بود کرده داغ دوباره سعید، که رو ایمیله سرعتبه

 .شد اکو انبار خالی فضای توی پردردش و خراشگوش فریاد صدای که گذاشتم شهرام
 :زدم داد و زدم دهنش تو محکمی دستی پشت خشم با
 فهمیدی؟. کنی ناله نداری حق حتی تو! شو خفه شهرام! شو خفه هیس، -

 :زدم داد کشیدم عقب به رو سرش و زدم چنگ پشت از رو موهاش
 ها؟ بدی؟ ادامه خواستیمی کجا تا فهمیدیمنمی من اگه بزن، حرف یااهلل! نداری؟ حق! نه؟ یا فهمیدی -

 ها؟ بیاری؟ من نامـوس سر بالیی چه خواستیمی
 :شد بلند دادش که کشیدم شدتبه رو موهاش که کردمی ناله فقط

 !نامرد نکن آی آی، -
 :زدم نعره و زدم زل صورتش تو نفرت با
 !شالق سعید، -

 .داد تکون نه معنی به رو سرش وحشت با شد، گشاد وحشت فرط از شهرام هایچشم
 ...نه سیاوش، نه نه، -

 .گرفتم سعید از رو شالق
 کنی؟ها؟ غلطی چه خواستیمی بگو شهرام، بزن حرف -

 :زد داد که دوم ضربه برای بردم باال رو دستم. زد بلندی ینعره که زدم شکمش روی رو ضربه اولین
 ...عفبی خواستممی بدم فریبش خواستممی نبودم، عاشقش. نزن سیاوش میگم میگم، -

 آدم این برای ایذره دلم. زدم سوختیش جای روی شدتبه و بردم باال رو دستم بدم، ادامه رو حرفش نذاشتم
 پول با رو روستا دخترهای از نفر چند که دیدم دیدم، رو پدرش و خودش عدالتیبی خودم چشم به چون سوخت؛نمی
 .انداختنشون بیرون زباله تیکه یه مثل روز چند از بعد و خریدن شونعرضهبی پدرهای از کمی

 آرومآروم ش،ناله صدای. کوبیدممی بدنش و تن به درپیپی رو ضربات. شد بیشتر خشمم ظلم، همه این یادآوری با
 .انداختم زمین روی رو شالق. افتاد زیر به سرش و شد هوشبی آخر در و شدمی کم
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 تنش همه این از که حالی در خسته. بود شهرام به آلودماخم نگاه و بودم عصبی هنوز. دادم بیردن سختیبه رو نفسم
 .کردم پاک رو پیشونیم روی عرق دست پشت با بودم، افتاده نفسنفس به
 :گفتم بود سعید مخاطبم که حالی در در، سمتبه رفتن حین در و چرخیدم در سمتبه
 .بندازیدش خان یخونه دم ببرید اومد، هوش به -
 .آقا چشم -
 رهام ـغل*بـ تو داشت یاس. بودن داده تکیه دیوار به چپ سمت که افتاد رهام و یاس به نگاهم که کردم باز رو در

 .بود شنیده رو شرفبی اون صدای که دونستممی. کردمی گریه
 بود؛ پشیمون و شرمنده نگاهش رنگ. چرخید سمتمبه آروم یاس در، شدنبسته صدای با که بستم رو در
 :گفتم جدی اما آروم، و گرفتم ازش رو نگاهم. نزد حرفی اما
 .بره فرستمشمی امشب -

 :گفت لرزونش و آروم صدای با و شد ـلقه*حـ دستم مچ دور هاشپنجه که بشم رد کنارش از خواستم
 !ببخشید داداشی، -

 مشونه پشت رو سرش کرد، ـلقه*حـ دورم محکم رو هاشدست و کرد ـغلم*بـ پشت از بود بهش پشتم چون
 .زد گریه زیر بلند صدای با و گذاشت

 !کردم غلط من ببخشید،. کنمنمی غلطا این از دیگه خدا به داداشی، ببخشید -
 شباهت به دوباره و شدم خیره قرمزش هایچشم تو. برگشتم سمتشبه آروم و کردم باز کمرم دور از رو هاشدست

 .لرزید اشکش از خیس هایچشم برای دلم. بردم پی مامان هایچشم به شاندازهبی
 :گفت آروم که کردم پاک رو هاشاشک شست، انگشت با و کردم ـلقه*حـ صورتش دور رو هامدست

  بخشیدیم؟ داداش، -
  

 :گفتم و انداختم هاشچشم به آرومی اما جدی، نگاه
 زدی،می خودت به داشتی که ضرری برای باید خودت یاس،. ببخشی رو خودت باید خودت. ببخشمت نباید من -

 .کردم که کردممی تنبیه درآورد رو خواهرم اشک که اونی باید من. ببخشی رو خودت
 :نشست لبش روی لبخندی

 نیستی؟ خوردل من دست از یعنی -
 .نه -
 .کرد ـلقه*حـ دورم رو هاشدست خندید، ذوق با
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 !داداشی عاشقتم -
*** 
 آیناز

 !داداشی عاشقتم -
 یعنی محمد؟ کجایی. بود شده تنگ براش دلم چقدر. افتادم محمد یاد یاس، یجمله این شنیدن با ایلحظه برای
 نیستم؟ من که نفهمیدی هنوز نیومدی؟ مرخصی هنوز

 من. کن کمکم و بیا همیشه مثل محمد. بمونم اینجا تونمنمی من ببره؛ اینجا از رو من و دنبالم بیا برگرد، محمد
 تو دوباره و کنم ترک رو عمارت این حاضرم من بیا،. نیست من عاشق دل گویجواب کسهیچ اینجا و شدم عاشق

 این من. من اال بینهمی رو هرکسی چشمش که مردی عاشق نباشم، عاشق اما کنم؛ زندگی خرابه یخونه اون
 و نداره اشک نداره، غم نداره، حسادت. بود خواهرانه فقط که خواممی رو تو به عشق همون من. خوامنمی رو عشق

 این طاقت من صبر. نیست من یاندازهبه عشق این. باشم عاشق خوامنمی من برس، دادم به محمد. نداره استرس
 .نداره رو عشق

. زده زنگ بهش بار ده تارا االن، تا که سیاوش گوشی آورد؛ بیرون فکر از رو من و لرزید دوباره دستم تو گوشی
 .تارا دوباره نشست؛ لبم رو تلخی لبخند
 اون. بود تارا زد،می ضرر بهم که هرکسی بود، تارا اسمش نداشتم دوست که رو کسی هر. بود جالب چه من زندگی

 !تلخ چه عشقم؛ عشقه از این و مامان از
 کنه؟می کارچی تو دستِ من گوشی -
 عمارت داخل داشتن رهام و یاس کنارش دیدم رو سیاوش. چرخیدم سمتشبه و خوردم تکونی سیاوش صدای با

 :پرسید نگران افتاد، من به نگاهش تا یاس. رفتنمی
 آیناز؟ شده چی -

 :گرفتم سمتشبه رو گوشی کنم، نگاه سیاوش به اینکه بدون یاس، سوالِ به توجهبی
 .بیارم براتون رو گوشی گفتم زد،می زنگ نامزدتون -
 :گفتم یاس به رو
 .شدم داداشم تنگدل فقط. عزیزم هیچی -

 .کنم نگاهش تا نیاوردم باال سر بود کندنیجون هر به اما کردم؛می حس رو سیاوش نگاه سنگینی
 این به. نشم ناراحت بیشتر من خواستمی حتماً. کرد باز سیاوش بازوی دور از رو دستش یـلقه*حـ آروم یاس
 .زدم لبخندی فهمیدگیش همه
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 :گفت حرص با یاس که شد بلند دوباره سیاوش گوشی صدای
 .زنهمی زنگ چقدر! ها چسبناکیه دختره چه اَه، -
 :گفتم تمسخرآمیزی لحن با و برگشتم غیرارادی. رفت داخل و برگشت غیظ با
 !نامزدتونن نباشه هرچی! خانوم تارا میشن نگرانتون بدید، جواب -

 جدی لحنی و صدا با سالن در کنار و چسبوندم دیوار به و گرفت رو دستم مچ هوابی سیاوش اما برم؛ که برگشتم
 :گفت

 .نیست من نامزد تارا -
 :گفتم قبلی لحن همون با و دادم باال رو ابروم تای

 !ته my friend شاید خب آها، -
 تا بود من یـینه*سـ قفسه روی دستش یه که حالی در و گرفت باال رو گوشی که اومدمی هنوز گوشیش صدای
 :گفت آمیزیتحکم و بلند صدای با و گذاشت گوشش دم رو گوشی نرم، عقب

 .زنممی زنگ بهت خودم تارا -
 .دوخت چشم هام،چشم به جدی نگاهی با و گرفت باال رو سرش گذاشت، جیبش تو رو گوشی کرد، قطع

 .مه my friend نه نامزدمه، نه تارا -
 «.هست که عشقش اما»: بود ذهنم تو چیز یه تنها اما گنجیدم؛نمی خودم پوستِ تو شنیدم،می رو حرف این اینکه از

 :آوردم زبون به رو فکرم ناخودآگاه
 .هست که عشقت اما -

 خواهشی کردممی سعی. بود گردش در هامچشم بین جدیش نگاه کرد، نگاهم فقط. نکرد رد رو حرفم و نزد حرفی
 اما نیست؛ عشقش تارا که بگه و بزنه حرف خواستمی سیاوش از که خواهشی. بدم نشون بود هامچشم تو که رو

 گرمم و کردمی عبور پوستم از داشت کمکم بود، مـینه*سـ یقفسه روی که دستش کف گرمی. زدنمی حرفی
 .کردمی

 :پیچید گوشم تو آرومش صدای
 برسی؟ خوایمی کجا به سوال این با آیناز، -
 تو خیره نگاهش هنوز و بود رفته هم تو کم خیلی هاشاخم. کردم نگاهش متعجب و خوردم یکه سوالش از

 .بود هامچشم
 :زدم لب شک با
 چی؟ -
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 :گفت و زد چنگ رو بازوهام حرص با
  دنبالمی؟ میرم که هرجا چرا خوای؟می جونم از چی آیناز، -
 :گفتم شیطنت با اما بودم؛ گیج رفتارش از اینکه با. زدم نیشخندی آخرش، یجمله با
 عاشق کدوممون ببینم تا باش، کنارم باش؟ کنارم میرم هرجا آیناز گفتید، که نبودید شما شد؟ چی شد؟ چی -

 میشیم؟
 :گفت شک با و کرد باریک رو هاشچشم

 کنی؟می بازی داری هنوز -
 :گفتم و خندیدم ناز با و آروم

 بود؟ شده متوقف بازی مگه -
 به رو جدیش و مصمم نگاه و آورد پایین رو سرش سیاوش. شده تأخیر با کشیدنشنفس کردم حس کرد، مکثی
 .دوخت هامچشم

 .نه -
 .دادم قورت زور به رو گلوم آب. ترسیدم ایلحظه برای که گفت مصمم و محکم چنان رو نه

 .رفت عقب قدم یک و کرد جدا بازوهام از رو هاشدست
 .داره ادامه هنوز بازی -
 تنها بودم شوک تو حرفاش از که حالی در رو من و شد سالن وارد بلند، و محکم هایقدم با حرف این گفتن با

 که نکردم شروع رو بازیی هیچ تو با من میگه االن کردممی فکر. بده رو جوابم جوریاین کردمنمی فکر. گذاشت
 ... . اما متوقف؛ یا کنم تمومش

  
 رو ضعفم هم پام درد و کردممی ضعف داشتم ازگشنگی. رفتم غذاخوری سالن سمت و اومدم پایین هاپله از تندتند
 پایین هم ناهار برای حتی و کردم زندانی اتاق تو رو خودم سیاوش، هایصحبت از بعد صبح از. کردمی بیشتر

 .نیومدم
 ولی بیام؛ کنار خودم با تونستممی ترراحت بودم، نکرده اعتراف سیاوش به نسبت عشقم به هنوز که دیروز تا شاید
 .کنم برخورد راحت تونمنمی و گیرهمی تپش قلبم پره،می رخم از رنگ بینممی رو سیاوش تا که االن نه، االن

 از وقتی تا که بود این کار بهترین شاید پس تایید؛ نه و کرد رد نه یعنی نداد؛ جواب عشقته، تارا پرسیدم سیاوش از
 میشه مگه. بود محاالت جزو البته صد که. بگیرم رو عشق این جلوی نشدم، مطمئن تارا به سیاوش احساس
 .نشد عاشقش و دید رو سیاوش
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 ... .االن ولی بشه؛ سیاوش عاشقِ کسی میشه مگه گفتممی قبل هفته دو از کمتر تا گرفت؛ مخنده خودم فکر از
 احساس تمام دفعهیک و شد خالی سرم روی سردی آب پارچ کردم حس تارا دیدن با شدم، غذاخوری سالن وارد

 .شد برطرف گشنگیم
 .موند میخ بود، سیاوش دستِ روی که تارا دستِ به نگاهم کردم، توقف در درگاه توی ثانیه، چند برای
 .نشست گلوم توی دوباره لعنتی بغض

 .دیگه بیا زد؟ خشکت چرا آیناز، -
 آروم و زد لبخندی. دوختم چشم یاس به و گرفتم تارا دست از سختیبه رو نگاهم اومدم، خودم به یاس صدای با

 :گفت
 .دیگه بیا -

 مشخص که تارا و سیاوش. ننداختم کدومهیچ به رو نگاهم اما کردم؛می حس رو رهام و تارا سیاوش، نگاه سنگینی
 .مرگمه چه که فهمیدمی سریع مطمئناً افتاد،می بهش نگاهم اگه که بود تیز انقدر هم رهام چرا، بود

 :گفت گوشم دم آروم و شد خم سمتمبه که نشستم یاس کنارِ
 .نیست ایچاره ولی بخوری؛ غذا تارا وجود با سخته دونممی -
 .خندید ریزریز هم خودش که زدم روش به لبخندی تنها و بخندم شدنمی اما گرفت؛ مخنده حرفش از

 :گفت آلودحرص لحنی با و برداشتش سریع کرد، دستیپیش تارا که کشوندم برنج دیس سمتبه رو دستم
 .ها بزنید حرف گوشی درِ جمع یه تو زشته خیلی -

 گرفتم تصمیم اما بدم؛ رو جوابش خواستم. انداختم نگاهی تارا به و گرفتم باال رو سرم موند، حالت همون تو دستم
 .بخورم راحت خیال با رو شامم و نشم روانی خوک این دهن به دهن
 به تارا دست از رو دیس تقریباً و کشید جلو رو خودش یاس که دادم تکیه صندلی به و رفتم عقب کرد، تر رو لبم

 :گفت و کشید شدت
 .گفتیم آروم که بود خصوصی یمسئله حتماً جون تارا -

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت تارا
 !زشته خیلی هرچی، حاال -

 :گفتم حرص با و آروم لب زیر
 .تو زشتی به نه -

 به تعجب با نشنیدن رو رهام صدای که تارا و سیاوش. افتاد سُرفه به و پرید گلوش تو غذا که زد خنده زیر پُقی رهام
 :گفت و گرفت رهام سمتبه رو آب لیوان خندید،می که حالی در یاس. کردن نگاه رهام
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 .نوش جان، رهام نوش -
 :گفتم بگیرم رو مخنده جلو کردممی سعی که حالی در
 .خب خودته برای غذا بخور، آروم -

 و کنه کنترل رو شخنده نتونه یاس شد باعث که انداخت بهم چپیچپ نگاه کشید،می سر رو آب که حالی در رهام
 .بزنه خنده زیر بلندی صدای با

 :گفت بلند و عصبی سیاوش یهو که
 کرده؟ گل بازیتوندلقک شام میز سر خبرتونه؟ چه -

 :گفت بندازه، وسط رو خودش نخود مثل هم اون و بزنه حرفی سیاوش تا بود منتظر انگار که تارا
 .زدیممی حرف داشتیم و بود سکوت جاهمه خوب که اومدنش از قبل وگرنه ست،دختره این تقصیرِ شهمه -

 :گفتم تارا به رو عصبی و زدم میز روی محکم دست کف با. بمونم ساکت نتونستم باراین
 تو رو من اسم زنیمی حرف حداقل. نباف هم به وپرتچرت انقدر و بگیر گل رو دهنت. رو من ببین هی -

 !بینیمی بد که نشو دمخورم و باش نداشته کارم به کار پس ندارم؛ کارت به کاری. نبر کار به هاتپرتوچرت
 .افتاد زمین روی بدی صدای با صندلی که شدم بلند جام از و فرستادم عقب خشم با رو صندلی

 :گفتم تلخی لحن با
 .بهتره بخورم غذا مستخدمین کنار. بهتره نخورم غذا شما کنار من جونتون، نوش -

 :گفت آروم تارا
 .کجاست جاش فهمید عجب، چه -

 نگاه من به هم در هایاخم با فقط سیاوش اما بزنه؛ حرفی اون شاید تا انداختم نگاهی سیاوش به نزدم، حرفی
 .کردم خراب رو شامشون که بود عصبی دستم از حتماً. کردمی

 سالن از و برگردوندم رو سرعتبه. بترکه هرآن بود ممکن و بود گرفته رو نفسم راه بود، گلوم تو که سنگینی بغض
 پشت از دستم راه وسطای که گرفتم پیش در رو اتاقم راه و نکردم توجه زد می صدام که یاس به و زدم بیرون
 :گفتم گشتمبرمی که حالی در حوصله،بی همین برای رهامه؛ کردم فکر. شد کشیده

 ...رو تو رهام -
 :گفت جدیت و تحکم با سیاوش. ماسید دهنم تو حرف سیاوش دیدن با و برگشتم

 .بخور رو غذات و سالن تو برگرد -
 :گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم کشیدم، بیرون دستش از آروم رو دستم

 .نیست مگرسنه خوام،نمی -
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 :گفت کالفه و عصبی
 .نکن عصبی رو من. بخور رو شامت برو نخوردی، ناهار و صبحانه آیناز، -
 .ناهار نه و خوردم صبحانه نه من که دونستمی کجا از این. گرفتم باال رو سرم تعجب با

 :گفت و کرد هم تو رو هاشاخم دید، که رو متعجبم نگاه
 !کنممی برخورد باهات بدجور باشی نخورده شام پرسم،می زری از آیناز، -

 .رفت اصلی سالن سمت و شد رد کنارم از بود، کرده شوکه نداشتم انتظار که حرفایی با رو من که حالی در دوباره،
 با فقط و ندادم نشون العملیعکس شد، رد کنارم از هم تارا وقتی حتی که بودم بود، زده که حرفی شوکِ تو انقدر
 «.بود من به حواسش سیاوش»: کردممی رویاپردازی ذهنم تو جمله یک

 دوباره و کردم فراموش رو قبلم لحظه چند هایناراحتی تمام دفعهیه و نشست لبم رو عمیقی لبخند فکر این با
 .کردم پیدا غذاخوردن برای مضاعفی اشتهای

*** 
 شسـینه روی و بود مشکی شکم روی تا که بودم پوشیده ایدکلته لباس انداختم؛ خودم به سرتاپایی نگاه آینه تو از

 سانتی ده کفش یه با یاس یگفته به و بود بلند شد،می ایسورمه بعدش به تنهپایین از بود، شده کار قشنک خیلی
 . بود صورتم روی یاس زور به که ایساده آرایش و بود مشکی ربع سه آستین کت با همراه شد،می حل
 .ایافاده یدختره اون تولد تو اونم بشه؟ چی که پایین برم من آخه

 .برم پایین که گرفتم تصمیم باالخره و دادم بیرون رو نفسم حرص با
 تعجب با. شد سبز روم جلوی تارا و شد کشیده داخل سمتِبه در زمانهم که کردم باز رو در رفتم، در سمتبه

 :گفت و زد زورکی لبخند که کردم نگاهش
 .کنم عوضش بیام گفتم ریخت، لباسم رو شربت آب. باشه تو اتاقِ که کردمنمی فکر عزیزم، ببخشید -

 :گفت و گرفت سمتمبه رو شربت لیوان
 .عزیزم گیریمی لحظه یه رو این -
 :گفتم گرفتم،می رو لیوان که حالی در
 .پایین برم خواممی -
 .برو عزیزم باشه -
 :گفت و خندید که کردم اشاره لیوان به
 .میام کنم، عوض هم رو لباسم و کنم تمدید رو آرایشم من تا برو تو. نخوردم ازش هم اصالً خودت، با ببر -

 کنه؟ تمدید رو آرایشش خواستمی باز بود، کرده خفه آرایش تو رو خودش این چون ؛کردم هنگ ایلحظه برای
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 .رفتم بیرون اتاق از حرفیهیچبی و انداختم باال ایشونه. بیرون برو تو! آیناز چه تو به
 کمی دست خودش که رو لیوان همین برای بود؛ متشنه. افتاد دستم تو شربته لیوان به نگاهم که رفتم هاپله سمت

 میز روی رو لیوان. رفت هم تو مقیافه. کردم حس رو تلخیش تازه رسیدم که آخرش به. کشیدم سر نداشت پارچ از
 .رفتمی گیج سرم طرفی از اما بیارمش؛ باال و برم داشتم دوست که بود بد انقدر تلخیش. گذاشت کنارم

 کمیه که هامقدم و سردردم به توجهبی. گرفت رقصم و نشست لبم رو لبخندی ارادیغیر آهنگ، بلند صدای با
 .رفتم پایین بود، شده نامتعادل

 .رفت اکو سرم تو و شد بیشتر آهنگ صدای رسیدیم، که پله آخرین به
 به شروع جام سر فکر این با. وسط برم خواستمی دلم و داشتم سرخوشی احساس. بود شده بیشتر مسرگیجه

 کمکم. رفتم وسط ـص*رقـ حالِ در و دادم تکون آهنگ ریتم با و آوردم باال آروم رو هامدست. کردم خوردنتکون
 .ـصم*برقـ خواستمی دلم فقط کنم،می کارچی فهمیدمنمی. شد تندتند ـصیدنم*رقـ ریتم

 .اومدنمی در ـص*رقـ به هوا تو هم موهام من، تکون هر با. زدممی جیغ و خندیدممی سرخوش
 :گفتم خنده با و برگشتم زدم، کنارم شخص به ایتنه
 .ببخشید آی -

 :اومد یاس متعجب صدای
 !آیناز؟ -
 :رفتم سمتشبه ـص*رقـ با و خندیدم ذوق با برگشتم، سمتشبه
 .میده حال چقدر ببین یاس، بیا -

 داشت سعی یاس. خوردم تاب خودم دور و زدم خنده زیر دل ته از شدم خیره سقف به فرستادم عقب به رو سرم
 .تونستنمی اما داره؛ نگهم

 :گفتم ذوق و گرفتم رو دستش ایستادم،
 .ـرقص*بـ یاس، ـرقص*بـ -

 :گفت خنده با که دادممی تکون رو هاشدست
 تو؟ چته تو؟ کنیمی چه آیناز، -

 :گفتم و برگشتم دیجی سمتبه غیظ با با که شد قطع اول آهنگ
 .بذار آهنگ یه کردی؟ قطع رو آهنگ چرا اِ، -
 :گفتم خنده با و برگشتم یاس سمتِبه
 .بدم قر م...یک خواممی -
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 خنده زیر هم خودم برعکس و بشم عصبی بخوام که نبودم خودم حال تو و بودم گیج انقدر اما شد؛ بلند خنده صدای
 .زدم

 .سیاوش ورود با شد زمانهم که زدم بلندی جیغ آهنگ شنیدن با. شد پخش بعدی آهنگ
*** 
 کلدانای

 آن در هم آن آیناز دیدن با. برگشت ـص*رقـ پیست سمتبه هم در اخم و تعجب با شنید، که جیغی صدای با
 .رفت هم در هایشاخم وضع،
 :گفت و خندید ذوق با بشود، متوجه اینکه بدون سیاوش دیدن با بود، شده خودبی خود از حد از بیش که آیناز

 .اومد م...من عشق اوهو، -
 :کردمی خوانیهم را آهنگ بلند بلند سیاوش سمتِبه رو حال، همان در و کرد ـص*رقـ به شروع

 قمرم قرص تویی دربهدرم و عاشق -
 ببرم رو دلت که سرم به امشب زده

 ...دلم راز محرم دلم طناز تویی
 با و زد سیاوش به چشمکی. دادمی تکان آهنگ ریتم با و نرمی به را کمرش برد، موهایش در ناز با را هایشدست
 :گفت جیغ

 ...لمد ناز دلبرو ازم بردی دل که بس -
 سابید،می هم به حرص روی از را هایشدندان که حالی در. آمد آیناز سمتِبه محکم و بلند هایقدم با سیاوش

 :غرید
 ! آیناز رو دهنت ببند -
  

 سیاوش گردن دور رو دستش هوابی سیاوش شدن نزدیک با بشه، نزدیک بهش سیاوش تا بود منتظر که آیناز
 :خوند ناز با سیاوش گوشِ دم رقصیدید،می و خوردمی وول هنوز که حالی در و کرد ـلقه*حـ
 توام مجنون آره توام مدیون عشقو -

 توام پریشون که ببین مجنونو منه
 :کرد زمزمه گوشش دم و زد آیناز کمرِ به چنگی خشم با سیاوش

 ...تمومش! مرگته چه آیناز، -
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 با و آروم رقصید،نمی دیگه و بود شده آروم که آیناز. ماسید دهنش تو حرف زد؛ گردنش به آیناز که ایـوسه*بـ با
 :خوند احساس

 یکمی شو عاشقم صنمی و ماه که تو -
 غمی مونهنمی که من دل توی تو با

 :گفت و گرفت رو آیناز دست مچ هوابی بست، رو هاشچشم سیاوش
 .بیا بسه، -

 :گفت حرص و ناز با آروم آیناز که بود نرسیده دوم به اولش قدم برگشت،
 .وایسا نه، -

 یه باشه، داشته العملیعکس برای وقتی سیاوش اینکه از قبل و کشوند خودش سمتِبه گرفت، رو سیاوش دستِ
 باال رو آزادش دست و شد خیره سیاوش رنگایقهوه نگاه توی و گذاشت سیاوش صورت چپِ سمت رو دستش

 ...و گذاشت سیاوش صورت یدیگه سمتِ و آورد
 .شد بلند فریاد و جیغ صدای و پیچید فضا توی گلوله شلیک صدای

 شده معلوم حد از تردرشت بود، پیچیده وجودش در که ایکشنده درد فرط از که هایچشم با شد، درد پر آیناز نگاه
 هم روی رو هاشچشم و گفت آرومی آخ فرستاد، عقب به رو سرش پیچید، کمرش توی که تیزی درد با و بود

 .گذاشت
 :زد لب آروم و کرد نگاه آیناز به زدهوحشت سیاوش

 !آیناز -
 به رو شزدهوحشت نگاه خون گرمی حس با. کنه جلوگیری افتادنش از که گذاشت آیناز کمرِ پشت رو دستش

 .بود افتاده دستش روی جونبی که انداخت آیناز یبسته هایچشم
 :زد داد و داد تکونش زدهوحشت سیاوش

 !آیناز -
 کنار یاس. دوید بود، کرده تیراندازی که پوشیسیاه مرد سمتِبه سرعتبه رهام و بود فرار حالِ در سوییبه هرکسی

 .زد زانو بود، سیاوش ـلِ*بغـ تو که آیناز
 :زد داد و گرفت باال رو سرش خشم با سیاوش

 !بگیرید خونخفه بسه، -
 :گفت یاس به رو. شد قطع دفعهیه سروصداها زد، که اینعره با
 !سریع بیار، اتاق تو از رو آیناز مانتوی و شال برو -
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 از و انداخت دست آیناز کمر و زانو زیر سرعتبه هم سیاوش. دوید اتاق سمتِبه و شد بلند جاش از درنگبی یاس
 :گفت بود، جمعیت کردن آرام حالِ در که سعید به رو دویدمی در سمتِبه که حالی در. کرد بلندش جا
 .برن بفرست رو همه سعید، کن تمام رو مهمونی -
 به رو خودش سرعتبه و دواندوان هم یاس که کرد تند پا ماشین سمتِبه. زد بیرون عمارت از حرفش پایان با

 .رسوند ماشین
 .کشید بیرون ماشین از رو خودش و گذاشت ماشین توی آروم رو آیناز

 .شال و مانتو داداش، بیا -
 :گفت و کرد باز رو ماشین در انداخت، یاس به نگاهی نیم
 !سریع کن، تنش خودت شو سوار -

 جا از سرعتبه ماشین بست، رو در تا و شد سوار سرعتبه دید،نمی تردید برای جایی که هم یاس. شد ماشین سوار
 .شد کنده

 و بود خوفناک شب، تاریکی اون تو جاده. روندمی آورسرسام سرعتی با و گذاشت گاز روی آخر تا رو پاش سیاوش
 منکر. بردمی ترباال رو سرعتش هرلحظه و کردنمی اعتنایی سیاوش اما بود؛ باال بسیار سرعت، این با تصادف امکان

 و شدمی فشرده االنش حال و آیناز قبل دقیقه چند طنازی یادآوری با قلبش که شدنمی منکر شد،نمی نگرانیش
 .کردمی بدتر رو حالش
 گوشش تو آهنگ خوندن هنگام آرومش صدای هنوز کرد،می حس هاشلب روی رو آیناز هایلب داغی هنوز
 .پیچیدمی

 باریه چندثانیه و کردمی گریه آروم و فشردمی شـنه*سیـ به رو آیناز سر که انداخت یاس به نگاهی آیینه توی از
 .کردمی قبل از بدتر رو سیاوش حالِ و شدمی بلند هقشهق صدای

 ایذره کردن کم بدون و سرعتبه نداشتن دره با چندانی یفاصله که وحشتناکی هایپیچ از. برد باالتر رو سرعتش
 .کردمی عبور سرعتش از

 بود کی بفهمه و برسه رو حسابش خودش تا بگیره، رو کرد تیراندازی که مردی اون بتونه رهام که کردمی خداخدا
 .کنه تیراندازی آیناز به کرده جرئت که
 تمام طرفی از و فشردمی هاشدست یـلقه*حـ میانِ رو فرمون. شد چندبرابر خشمش موضوع، این به فکر با

 .کردمی خالی گاز پدال روی را عصبانیتش و حرص
. رفتمی کنار چشم جلو از ثانیهیُ عرض در بیرون از تصویری هر و بود دراومده هم ماشین موتور صدای که طوری
 .کرد طی ایدقیقهبیست رو ساعتیه راه که روند باسرعت انقدر
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 اون که هرکسی و پیچید فضا در ماشین هایالستیک صدای که گذاشت ترمز روی پا سرعتبه بیمارستان، جلوی
 .کرد محو خودش به رو بود اطراف

 .آورد بیرون ماشین از و گرفت ـغل*بـ توی رو آیناز کرد، باز رو عقب در شد، پیاده ماشین از
 .اومدن سمتشبه برانکارد با پرستار چند شد که وارد دوید، بیمارستان ورودیِ سمتبه
 .تخت رو بخوابونیدش آقا، -

 .داد حرکت اتاقی سمتبه و درآورد حرکتبه سرعتبه رو برانکار پرستار که گذاشت تخت روی رو آیناز
 :گفت آرومی لحن با و برگشت پرستار در پشت اما رفت؛ دنبالش به سیاوش

 . باشید منتظر جاهمین لطفاً -
  

 نگران یاس و سیاوش که اومد بیرون دقیقه چند از بعد شد، اتاق وارد سریع حرفی هیچ بدون اومد که دکتر
 .رفتن سمتشبه

 :گفت یاس
 دکتر؟ آقای شد چی-
 .عمل اتاق ببریمش باید -

 :زد داد دکتر
 .کن آماده رو عمل اتاق کریمی، -
 :پرسید سیاوش به رو
 دارید؟ خانوم این با نسبتی چه شما -

 :گفت و کشید صورتش به دستی کالفه سیاوش
 ...خوا -

 :گفت و پرید حرفش میان سرعتبه یاس
 .نامزدش یعنی هستن؛ همسرشون -

 .شد دکتر به میخ نگاهش و موند ثابت شگونه روی سیاوش دستِ
 .مادر یا پدر تر،نزدیک اقوام -

 :گفت دوباره یاس
 .کرده فوت مادرش و پدر -

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی دکتر
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 .عمو -
 :گفت و پرید حرفش توی عصبی سیاوش

 کنم؟ امضاء رو کجا بگید کردن تلف وقت همه این جای میشه. نداره تهران تو حاضر حالِ در هم رو کسی ما، جز -
 :گفت مکث با و کرد تر رو لبش دکتر

 .بیاید من همراه لطفاً پس اُکی، -
 .رفت و

 کرد،می نگاهش مظلوم که یاس به و برگشت جدی و آروم. کشید گردنش پشت به و آورد پایین رو دستش سیاوش
 .انداخت نگاهی

 :پرسید جدی اما آروم. پریدنمی عصبانیت از هاشپلک
 گفتی؟ چی تو یاس -

 هماهنگیبی دیگه که میاره سرش بالیی چنان وسط همین شکبی سیاوش نزنه، حرفی اگه بود مطمئن که یاس
 :گفت سریع نزنه، حرف

 ...پرستا به آخه شدم؛ مجبور خدا به -
 نمیارید؟ تشریف آقا -
 :گفت یاس گوشِ دم و شد خم عصبی و آروم صدای با سیاوش برگشتن، دو هر دکتر صدای با
 .رسممی تمسخره هایحرف این و خودت حسابِ به بعداً -

 .رفت دکتر سمتِبه محکم هایقدم با و زد رو حرفش
*** 
 امروز اتفاقات به بسته هایچشم با. بود زده تکیه دیوار به رو سرش بود، نشسته عمل اتاق در رویروبه صندلی روی
 شده؟ ـت*مـسـ آیناز که افتاده اتفاقی چه که این به. کردمی فکر

 بود؟ کرده ـت*مـسـ چطور آیناز پس بشه مصرف... و نی*نوشید مهمونی تو نبود قرار دونستمی که جایی تا
 .شب این تو هم اون زنه،نمی نوشیدنی به لبِ وجههیچبه آیناز خودِ که بود مطمئن این از

 .پرسیدمی خودش از بودن بـرده عمل اتاق تو رو آیناز که ساعتییه این تمام تو که بود الیٔ  سو این کی؟ پس
 :پیچید گوشش تو تارا صدای و شد زده ذهنش توی ایجرقه ناخوداگاه

 کنیم؟ سرو هم ـروب*مشـ امشب نمیشه سیاوش، -»
 .نه -
 .تارا جون سیا، -
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 .کن تمومش نه گفتم تارا، -
 .میارم خودم برای من پس -
 «!تارا -
 دستت؟ توی چیه این تارا، -»
 نخورم؟ اینم. بیارم ـروب*مشـ نذاشتی که تو پرتقال، آب شربت خب دیگه؟ الهٔ  سو این! وا -
 ...نکنه غلیظِ، خیلی این ولی -
 .بدم انجام کاری قایمکی بخوام االن که ندادم گوش تو حرفِ به کی من سیاوش، اِ -
 میری؟ داری کجا اُکی، -
 «.ندارم دوست رو این آخه کنم؛ عوض رو لباسم دیگه اتاق یه -
 :کرد زمزمه خشم با و آروم رفت، هم تو هاشاخم کرد، باز رو هاشچشم دفعهیه
 !تارا -
 اینکه بدون و داد جواب بوق دومین با که گرفت رو رهام یشماره و آورد در را گوشیش شد، بلند جاش از ضرببه

 :گفت نگران بده، سیاوش به حرفی یاجازه
 شد؟ چی آیناز نزدیکم، سیاوش میام دارم -

 :گفت و انداخت کردمی نگاش زدهوحشت و نگران که یاس به نگاهی
 .برم جایی باید من چون بیا؛ سریع رهام،. هنوز عمله اتاق تو آیناز -
 نده، خودش دستِ کار نگرانیش از حجم این با تا بود رانندگی به حواسش تمام که حالی در پیچید اصلی خیابون تو

 :گفت
 شده؟ چی بری؟ خوایمی کجا -
 :گفت کیدٔ  تا با
 !بیا تو -

 :گفت یاس به رو و کرد قطع سیاوش
 .میاد رهام االن بمون، جاهمین -
 .گرفت رو سعید یشماره زمانهم و دوید هاپله سمتِبه دومانند هایقدم با بزند، حرفی خواست یاس تا
 آقا؟ بله -

 :گفت و رفت پایین هاپله از تندتند
 .رو مردتیکه اون بگیرید تونستید خبر؟ چه -
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 :گفت و گرفت روشروبه یجنازه از رو سفشٔ  متا نگاه سعید
 پیدا نتونستیم رو کرد شلیک بهش که هم کسی اون. کرده تموم جاجابه و شده تیراندازی بهش فرار حین در آقا -

 .شده شلیک تیر کجا از نفهمیدم یعنی کنیم؛
 .گفت لعنتی لب زیر و زد هانرده روی محکم مشت با و بست رو هاشچشم خشم با ایستاد، هاپله روی

 :گفت و زد موهاش توی چنگی داد، بیرون حرص با رو نفسش
 جاست؟همون هنوز تارا. خبخیله -
 چطور؟ آقا، آره -
 :گفت و رفت پایین هاپله از سرعتبه
 .بیام من تا بره جایی ذارینمی -
 .آقا چشم -
 .فعالً -

 داشت عجله چون اما دوید؛می سمتشبه داشت که افتاد رهام به نگاهش زد، بیرون که بیمارستان از کرد، قطع
 .نکرد اعتنایی رهام هایزدن صدا به و کرد کج ماشین سمتِبه رو راهش بشه، رهام رسیدن منتظر اینکه بدون
 سرعتبه و بدی صدای با ماشین که فشرد گاز روی حد آخرین تا رو پاش و کرد روشن رو ماشین شد، ماشین سوار

 .شد کنده جا از
 سیاوس به را خودش احمد که شد پیاده بردارد، رو سویچ اینکه بدون داشت، نگه عمارت حیاط وسط رو ماشین
 .رسوند

 :گفت و کرد اشاره ماشین به
 .ماشینه رو سویچ -
 .شد زمانهم سعید خروج با که کرد باز رو در و رفت عمارت سمتبه محکم و بلند هایقدم با

 :گفت و رفت عقب قدمیه سیاوش دیدن با سعید
 .آقا سالم -
 :پرسید و انداخت اطراف به جدی نگاهی درهم هایاخم با
  کجاست؟ تارا -

 :گفت و کرد اشاره سالن به سعید
 ...اما آقا؛ نشه جسارت. کرد دعوا هم زری و من با آقا، سالنِ تو -

 .انداخت سعید به شک و تردید با رو نگاهش
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 چی؟ اما -
 ترسیدمی سیاوش بعد رفتار از که این با. گرفت باال را سرش بود، ناراحت قبل چندلحظه اتفاقات از بدجور که سعید
 :گفت

 ...خان زری بیچاره. زدن سیلی زری صورت تو آقا،-
 کرده؟ کارچی تارا -
 .دوخت سیاوش به رو نگرانش نگاه. کرد قطع رو حرفش سیاوش، عصبی فوق و آلودخشم صدای با

 :زد داد سیاوش
 کرد؟ کارچی تارا گفتم سعید، -
 با رحمان مش دیدن با. کرد باز رو در و برگشت عقب به خورد، سالن در به ایتقه بزند، حرفی خواست سعید تا

 .آمده اینجا تا چی برای رحمان مش فهمید و برد چی همه به پی غمگین، نگاهی و چهره
 ثابت بود، زری پای کنار که رنگیمشکی چمدان روی درست و انداخت رحمان مش سرپشت به آروم رو نگاهش

 .موند
 رو تلخ هایحرف خواستنمی و بود قائل احترام سیاوش برای هم هنوز چون انداخت؛ پایین رو سرش رحمان مش

 انقدر اما دونست؛می سیاوش مدیون رو خودش هم هنوز. کنهمی نگاه سیاوش هایچشم توی که بزنه حالی در
 الحق و کردمی کار سیاوش برای زری کنار در اینجا رو چندسالی. بگیره رفتن به تصمیم که بود مهم براش زری
 اما زد؛می داد سرشون و رفتدرمی کوره از اوقات بعضی که درسته. کردمی تا هاآن هردوی با خوب سیاوش که هم

 .داشتمی نگه رو هردو احترام و بود نکرده بلند زری یا رحمان مش روی دست وقتهیچ
 :گفت آروم و گرفت در درگاه به را دستش

  سفر؟ ریدمی سالمتی؟ به کجا! رحمان مش خیره -
 :گفت آرومی و گرفته صدای با و داد قورت رو بغضش بود، ناراحت رفتن برای تصمیمش از که رحمان مش

 .ببندیم رو سفر باربندیل بگیم شما به اینکه بدون که کنیمنمی جسارتا این از که ما آقا، نه -
 :پرسید جدی و داد باال رو ابروش تای سیاوش

 چی؟ پس-
 :گفت و گرفت باال رو سرش طاقتبی رحمان مش

 ...اما کردم؛ رفتن قصد یهویی انقدر که سیاه روم آقا، -
 .رفت زری سمتِبه و گذاشت رحمان مش کنار از سیاوش نداد، ادامه را حرفش

 نمیدی؟ ادامه رو حرفت چرا رحمان؟ مش چی اما -
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 .رفت سیاوش دنبالِ و برگشت انداخت، سعید به نگرانی نگاه رحمان مش
 :پرسید آروم و ایستاد زری رویروبه سیاوش

 زری؟ شده چی -
 :گفت و کرد پاک رو هاشاشک سریع بود، آیناز نگرانِ که زری

 ها؟ نیومد؟ که سرشون به بالیی الل زبونم چطوره؟ خانوم آیناز حالِ آقا، -
 :گفت و کرد هم تو رو هاشاخم سیاوش

 شده؟ خبر چه گفتم بده، رو سوالم جواب زری -
 :گفت آروم اومد، جلو رحمان مش

 .بریم عمارت این از گرفتیم تصمیم زری و من اما نباشه؛ جسارت آقا -
 :گفت و رفت هم در هاشاخم. افتاد بود، ایستاده کنارش تارا که خودش اتاق یپنجره به نگاهش

 .پایین بیاد بگو تارا به برو زری -
 .رفت درهم رحمان مش هایاخم و پرید زری رخ از رنگ زد، رو حرف این تا

 :گفت و انداخت زری به جدی نگاه دید، که رو زری مکثِ سیاوش
 !پایین بیاد بگو بهش برو زری، بودم تو با -

 .خورد تکونی جاش در سیاوش تشر با که بگیر اجازه کسب تا انداخت، رحمان مش به نگاهی زری
 !زری -

 :گفت و برگشت سرخورد اما برداشت؛ قدم یه گذاشت، چمدون روی رو مشکیش کیف
 .نمیاد من با نمیاد، آقا -

 :گفت بلند و عصبی سیاوش
 .اون با دونممی من نیومد. پایین بیا گفته سیاوش بگو تو نیاد، که کرد غلط -

 .رفت داخل و انداخت زیر به رو سرش زری
 سیاوش به رو غیظ با و انداخت رحمان مش و زری به رو شاکیش نگاه تارا. اومد بیرون تارا با همراه بعد چنددقیقه

 :گفت
 بدرقشون؟ بیام باید من وقتاون برن، خوان می اینا -

 :غرید و کشوند خودش سمت و گرفت رو بازوش برداشت، خیز سمتشبه سیاوش که بود پله آخرین روی
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 فرصتی هیچ دیگه چهار شد سه. کنی خواهی معذرت زری از کردی که غلطی برای من جلوی وقت شماره سه تا -
 دهنت و دک از بدفُرم رو زدی زری به که سیلی هم و دادی آیناز به که ـروبی*مشـ اون تالفی هم و نمیدم بهت

 !یاال کشم،می بیرون
 .انداخت تارا جانِ به ایلرزه که گفت کشیده و بلند چنان رو آخر «یاالی»

 با نداشت نفر سه اون از کمی دست که هم تارا. کردنمی نگاه سیاوش به باز دهنی با سعید و رحمان مش زری،
 :گفت و برگشت غیظ

 ...سی چی یعنی -
 .شمرد فریادکشان و پرید حرفش وسط سیاوش

-1...2... 
 برای هاشلب که سیاوش به رو نگاهش زدهوحشت دید، قرمز رو وضعیت که تارا. بست رو هاشچشم سیاوش

 .انداخت شد،می باز سه عدد گفتن
 ...س -
 :گفت تندتند و کرد باز لب از لب سرعتبه
 .خواممی معذرت زری -

 :گفت بود، روروبه به آلودشحرص و عصبی نگاه که حالی در و کرد باز آروم رو هاشچشم سیاوش
  خوای؟می معذرت چی برای -
  

 :زد داد و برگردوند تارا سمتبه رو سرش سیاوش که کرد نگاش حرص با تارا
 رو حرفت و کن نگاه زری هایچشم تو بزن، حرف و نکن نگاه هوا تو درضمن چی؟ برای خوایمی معذرت گفتم -

 .بزن
 :گفت آمیزیتهدید لحن با سیاوش که بزنه حرف تا کرد باز لب زد، زل سیاوش هایچشم تو خشم با تارا
 ... وقتاون بزنی رو خواستم که حرفی از غیر حرفی و کنی باز لب کافیه -

 زری به و برگشت حرص با نیست، توخالی وجههیچ به سیاوش تهدیدهای بود، مطمئن که تارا نداد، ادامه رو حرفش
 :گفت شمرده شمرده و آروم و کرد نگاه

 .زدم سیلی که این برای خواممی معذرت زری -
 و برگشت سرعتبه تارا که کرد رها رو تارا بازوی. ساکت که کرد اشاره سر با سیاوش بزنه، حرفی خواست تا زری

 .بره در سمتبه خواست
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 :غرید گوشش دم آروم و گرفت رو بازوش سریع سیاوش که برداشت قدم یه
 .نمیری قبرستونی هیچ تو -

 :گفت رحمان مش به رو و گرفت باال رو سرش. دوخت تارا به رو خشنش و تیز نگاه
 .برگردون اتاق تو رو چمدونت -

 که بردارد رو چمدون که شد خم رحمان مش. کرد ساکتش نگاهش با زری که بزنه حرفی خواست رحمان مش
 :گفت و برداشت رو چمدون سریع سعید

 .میارم خودم رحمان مش -
 :گفت عصبی تارا نفرِ، سه اون رفتن با
 ...چطور سیاوش که واقعاً -

 :غرید لب زیر و داد هول رو تارا کنترلی،غیرقابل خشمی با سیاوش
 .داخل ـشو*گمـ تارا، -

 .داشت تردید عمارت داخل به رفتن برای. کرد نگاه سیاوش به دلهره و تشویش از پر تارا
 .داخل برو گفتم -
 .دوید عمارت داخل و زد کوتاهی جیغ سیاوش، یکرکننده فریاد با

 ستون چهار که کوبید هم به محکم رو در شد، که سالن وارد رفت، باال هاپله از بلند و محکم هایقدم با سیاوش
 .درآورد لرزه به رو عمارت اهالی و تارا بدن

 :پیچید عمارت تو فریادش صدای
 .کنینمی سرو ـروب*مشـ امشب نگفتم مگه تارا، -

 عقبعقب لرزون هایقدم با. زنهمی حرف داده، آیناز به که ـروبی*مشـ مورد در سیاوش که بود فهمیده که تارا
 :گفت لرزیدمی وحشت و ترس روی از که صدایی با و رفت

 .سیاوش میدم توضیح برات -
 بده؟ توضیح گفتم من خواستم؟ توضیح من تارا، -

 گرفت ایست ینشونه به تنش جلوی رو هاشدست زدهوحشت بود ترسیده که تارا. برداشت قدم تارا سمتِبه محکم
 :گفت و
 !میدم توضیح گفتم سیاوش، جلو نیا -

 :گفت و گردوند اطراف به رو نگاهش. داد بیرون رو نفسش. باشه آروم کرد سعی شد، متوقف راه بین
 .نیار مهمونی تو ـروب*مشـ نگفتم مگه -
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 :گفت و داد تکیه مبل به گذاشت کنار رو ترسش حدودی تا کرد، حس رو سیاوش بودن آروم و آرامش که تارا
 ...روزش اون هایحرف. بیارم در رو کارش تالفی خواستممی -

 :گفت غیظ با و گرفت رو پُرروییش حالت همون دوباره
 .بشناسیش هم تو شاید تا بشه ـت*مسـ خواستم همین برای شده؛ عاشقت که بودم کرده شک بهش -

 :داد ادامه و زد پوزخندی
 !بخره رو ـزادیی*ـرومـ*حـ چه قرار که من پدر بیچاره. شناختیش که -

 :گفت و گذاشت سیاوش یشونه روی تردید با و آروم رو دستش تارا
 میگی؟ چی ها؟. ببره رو دختره این و بیاد بابام بذار سیاوش -

 زیر دست، پشت با کنترلغیرقابل خشمی با و برگردوند تارا سمتبه ضرببه رو سرش حرف این شنیدن با سیاوش
 .رسوند تارا به رو خودش بلند، قدمیه با و زد تارا دست
 :زد نعره و گرفت هاشپنجه بین محکم رو گردنش و زد تارا گردنِ به چنگی

 عمل من یخواسته برخالف میدی جرئت خودت به که اونقدر دادم، پروبال بهت زیادی تارا، دادم رو بهت زیادی -
 خبریه؟. نیستم نامزدت من که نمیگم و کنمنمی ضایعت بقیه جلوی کردی فکر. بگیری تصمیم و بزنی حرف کنی،
 عاشقتم؟ چون خوره؛می بهم ازت حالم نمیارم زبون به کردی فکر آره؟

 :گفت آروم و آلودحرص لحنی با تارا گوش دم و برد پایین رو سرش
 .ببینم عمارت این تو رو تو لحظه،یه برای حتی خوامنمی بعد به ساعت این از تارا، -

 اما دید؛نمی وحشت روی از رو تارا یشده درشت هایچشم. نرفت عقب اما کرد؛ جدا تارا گلوی از رو دستش
 به پی تارا که وقتی تا حداقل بره، عقب نداشت قصد اما برد؛ ترسش به پی و شنیدمی رو نامنظمش هاینفس

 .ببره کالمش جدیت
 :گفت جدی و آروم. داشت نگه بسته رو هاشچشم سیاوش

 .نباشی اینجا کنم،می باز رو هامچشم وقتی خواممی -
 و گذاشت کنار رو ترسش بود، عصبی بود شده تحقیر بدجور که سیاوش هایحرف از هم و بود ترسیده هم که تارا
 :گفت آلودنفرت و عصبی لحنی با
 خردم بدجور پاپتی، و دهاتی یدختره اون خاطربه. باشه یادت رو رفتارت و حرفات باشه، یادت رو امشب سیاوش، -

 ...بی که بدون و کردی
 خالی دلش توی که کرد حس تارا بود، نشسته خون به تارا تهدیدهای از که نگاهی و سیاوش هایچشم شدن باز با

 .شد
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 :زد لب آروم و کرد خم عقب به رو خودش و گرفت مبل یدسته به رو ظریفش هایدست
 .کنار برو برم، خواممی -

 :زد جیغ آلودیبغض صدای با تارا که بود ترسناک و عصبی انقدر سیاوش نگاه
 .برم خوایمی -

 .رفتن عقب قدم یه از دریغ اما داد؛ هُل رو سیاوش
 :گفت لرزید،می خشم از که صدایی با آروم سیاوش

  کردی؟ تهدید رو من تو -
  

 :گفت لرزونی صدای با بود، متوجه خوبی به سیاوش رو لرزش این و لرزیدمی خودش به ترس از که تارا
 .برم بذار سیاوش، -

 اما نبود؛ نگرانش. شدمی بیشتر هرلحظه تارا بدن لرزش اما بزنه؛ حرفی خواستمی رفت، درهم سیاوش هایاخم
 .رفت عقب تارا جلوی از آروم مکث با. نداشت هم کشینشئه یحوصله

 .زد بیرون عمارت از سرعتبه بود، شده ماشینش سوار که حالی در بعد دقیقه چند.دوید در سمتبه وقفهبی تارا
 صدا با رو نفسش و انداخت پایین رو سرش زد، مبل یدسته به رو دستش دو هر کف و شد خم کمر تا سیاوش

 .داد بیرون
 آورد،می در کتش جیب داخل از رو گوشیش که حالی در و دراومد حالت اون از. شد بلند گوشیش صدای زمانهم

 .نشست مبل یدسته روی
 .داد جواب رهام، یشماره دیدن با
 !رهام بگو -
 رفتی؟می داشتی کجا عجله، همه اون با خبر؟ چه خوبی؟ سالم، -

 :گفت و کشید چشمش روی رو دستش کف حوصلهبی
 .ندارم دادن جواب یحوصله که بدون بپرسی رو االٔ  سو این زدی زنگ اگه رهام، -

 :گفت خنده با رهام
 داشتی؟ حوصله کی تو من، داداشِ -

 :گفت و انداخت مبل روی پشت از رو خودش
 چطوره؟ آیناز -
 .کرد جلب رو توجهش خط پشت از یاس صدای بزنه، حرفی خواست رهام تا
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 :گفت بشه، بلند جاش از داشت سعی و بود اومده بهوش که بود دقیقهده تازه که آیناز به رو حرص با یاس
 کنی؟می کارچی آیناز -

 :گفت حرص با آیناز
 .دارم کار خب نکن، باز رو دهنم یاس -
 .نمیای بهوش دیگه ساعت دو تا گفت دکتر اومدی؟ بهوش زود انقدر چرا تو اصالً کار؟چی ها؟ کار؟چی -

 :گفت و انداخت یاس به چپیچپ نگاه آیناز
 .گرفت درد کمرم که کردم تقال انقدر بشم، بلند بذار خدا رو تو یاس. دونمنمی رو این من دیگه -

 :گفت و داد فاصله گوشش از رو گوشی خنده با رهام
 آوردی؟ کجا از رو انرژی همه این کردی، عمل تو. بکش دراز بگیر خب آیناز، -

 :گفت بلند عصبانیت با فهمیدنمی رو دردش هم کدومهیچ و بود رفته کلنجار دو این با انقدر اینکه از که آیناز
 .بزنم بالبال تخت رو سرکنده مرغ مثل شده باعث هست مـانه*مثـ تو که موادی حجم این ندارم، انرژی -
 کردن نگاه هم به بود شده قرمز ثانیه چند عرض در خنده فرط از که هاییقیافه با رهام و یاس زد، رو حرف این تا
 .زدن خنده زیر پُقی و

 .نشست لبش یگوشه کجی لبخند حرف این شنیدن با بود، خط پشتِ هنوز که سیاوش
 .افتاد ـوسیدش*بـ آیناز که ایلحظه یاد دوباره

 .بیا بسه -»
 :گفت حرص و ناز با آروم آیناز که بود نرسیده دوم به اولش قدم برگشت،

 .وایسا نه، -
 «...و رفتم جلو گذاشت، سیاوش صورت چپ سمت رو دستش یه کشوند خودش سمتِبه گرفت، رو سیاوش دست
 نگاه مچیش ساعت به و نشست مبل روی و دراومد درازکش حالت از. شد محو لبش روی از هم کج لبخند همون

 .کرد

 .رفت سالن در سمت و شد بلند جاش از. بود 1:30 ساعت
*** 
 آیناز

 بود گفته دکتر اینکه با. کردمی درد کمرم. گرفتم دستشویی در درگاه به رو دستم اومدم، بیرون دستشویی از
 .میرم دستشویی خودم که گفتم و بشه وصل بهم هم سوند که نکردم قبول اما بشم؛ بلند تخت از که خطرناکه
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 کمرم که رفتم عقب و کردم هُل اومد،می سمت همین به داشت که سیاوش دیدن با زدم، بیرون دستشویی از
 .خورد در به محکم

 رو من تا و برگشت سیاوش که شدم متوجه. دراومد اشکم سرعتبه که بود بد انقدر دردش زدم، بلندی جیغ درد از
 .دوید سمتمبه دید

 زد،می موج توش نگرانی از هاییرگه که جدی صدای با سیاوش که کردممی ناله درد از و زدم زانو زمین روی
 :گفت

 شده؟ چی آیناز، -
 :نالیدم

 .کمرم -
 :گفت عصبی و رفت هم تو هاشاخم

 ها؟ بشی؟ بلند جات از تو گفت کی -
. کرد بلند احتیاط با و نرم خیلی رو کمرم و هامزانو زیر انداخت دست بده، من به حرفی یاجازه اینکه بدون

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم زدهخجالت
 ...می خودم -

 :گفت جدی و کوبنده لحنی با و نکرد بسنده رو نگاهش. شدم الل که انداخت بهم نگاهی چنان و برگشت
 .نمونه برات کمر که نکردم پرتت زمین روی وسط همین تا شو ساکت -

 :گفت عصبی
 کدومه؟ اتاقت دستشویی؟ اومدی شدی بلند که نفهمی انقدر نکردی؟ عمل االن مگه تو -
 نیفتاده برام اتفاقی که بود نگران اینکه از اما زد؛ حرف باهام بدی لحن با اینکه با. کردم اشاره اتاقم به دست با

 شد باعث و نموند دور سیاوش تیز نگاه از که بشینه لبم رو لبخندی غیرارادی شد باعث و رفت غنج دلم ته باشه،
 .بره بهم ایغرهچشم دوباره

. کردممی نگاهشون غرور با کشیدن خجالت جای به و کردممی حس رو اطرافیانم یبقیه و پرستارها یخیره نگاه
 .بود شده آروم کامل بودن، کرده تزریق ژلوفون بهش سیاوش توسط گرفتن ـغل*بـ با انگار که کمرم درد

 .کردم باز رو در و شدم خم بود، من بند سیاوش دست دو هر چون. رسیدیم اتاق به باالخره
 .بیرون بیاد خواستمی که رهام و شد کشیده پشت از در زمانهم که
 ...آی ببینم برم من -
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 به توجهبی سیاوش. شدمی درشت تعجب از داشت کمکم هاشچشم. ماسید دهنش تو حرف سیاوش، و من دیدن با
 :گفت رفت،می تخت سمتبه که حالی در و شد اتاق وارد یاس و رهام نگاه

 .کن صدا رو دکتر برو رهام، -
 :گفت بلند و برگشت رهام سمتبه
  کجایی؟! توام با هی -
  
 که زد سیاوش روی به معناداری لبخند و شد باز هم از هاشلب غیرارادی. اومد خودش به رهام سیاوش، صدای با

 .بره هم تو سیاوش هایاخم شد باعث
 :گفت جدی و کرد بلند بود، تخت پایین محافظ که رو دستش

 زنی؟می لبخند چی به رهام، -
 :گفت سریع و شد هول رهام

 .بیاد بگم دکتر به برم من هیچ، -
 تو رو خنده آثار سیاوش تا انداخت پایین رو سرش بود، گرفته رو خندش جلوی زوربه که هم یاس. رفت بیرون رهام

 .نبینه صورتش
 روی جدیش نگاه که انداختم سیاوش به نگاهینیم و گزیدم لب زدهخجالت. بودم شده یاس یخنده یمتوجه
 :گفت باحرص سیاوش. بود یاس صورتِ

 ویلچر یه براش حداقل یا رفتیدمی آیناز با نبود بهتر بگردید، سوژه دنبالِ رهام با و اینجا بشینید اینکه جای به -
 .آوردیدمی

 :گفت متعجبی لحن با و انداخت سیاوش به بعد و من به نگاهی اول. گرفت باال رو سرش تعجب با یاس
 .بیاریم ویلچر براش که نخواست آیناز خود بعدشم بیاد، خواستمی رهام که دیدی داداش اِ، -

 دکتر شکر رو خدا. شد ساکت و اومد داخل دکتر بزنه، حرفی خواست تا و رفت بهم چپیچپ نگله و برگشت سیاوش
 ...و نفهمی انقدر چرا که بده گیر و کنه بدخلقی خواستمی وگرنه اومد
 تا که کرد کیدٔ  تا نیومده، پیش جدیی مشکل و نکردم خونریزی که شد مطمئن که این از بعد و کرد ممعاینه دکتر
 .رفت بیرون بعد و بشم بلند تخت روی از ندارم حق روز چند

*** 
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 که صبح امروز به. کشیدم دست بود، شده کبود و بودم زده هفتهیه این تو که هاییسوزن جای که دستم پشت به
 اما بودم؛ سیاوش اومدن منتظر که کنمنمی انکار. داده شدن مرخص یاجازه دکتر که گفت و بیمارستان اومد یاس
 ... .اما بیاد؛ دنبالم سیاوش خودِ خواستمی دلم. شد گرفته حالم دیدم، رو یاس وقتی

 چه با شدی؟ هوایی باز دیدی سیاوش از خوب رفتار تا دو ها، شدی هوایی بدجور آیناز. زدم خودم افکار به پوزخندی
 به برسه چه داری، وجود اصالً تو نیست یادش و تاراست پیشِ االن حتماً اون بیاد؟ سیاوش تا بودی منتظر امیدی
 .بیاد دنبالت بخواد اینکه

 .آیناز -
 بلند سر موند، ثابت نوازش حالت همون در دستم. اومدم بیرون فکر از یاس سرخوش و شیطنت از پر صدای با

 .کردم نگاه یاس به منتظر و کردم
 رو سرم و دادم باال رو ابروم تای. شدم گیج حالتش این از. بود لبش روی گشادی لبخند و بود شیطنت از پر نگاهش

 دادم؟ تکون چیه معنی به
 بود، صداش تو هم ایخنده ته که شیطونی لحن با و گرفت رو دستم برگشت، سمتمبه کامل و خورد تکون جاش تو

 :گفت
 یادته؟ رو شب اون -

 :پرسیدم شک با و آروم. دادم تکونی کوتاه خیلی رو سرم و دادم باال رو ابروم تای کنجکاو و گیج
 شب؟ کدوم -

 .شد بازتر نیشش
 حرفی و بمونم ساکت تونمنمی خدا به اما کشه؛ می رو من بزنم بهت حرفی اگه که کرد تهدیدم داداش اینکه با -

 .زدی راه اون به رو خودت یا یادته خودت بدونم کنجکاوم. نزنم
 زد؟می حرف شب کدوم درمورد و گفتمی چی داشت. کردممی نگاهش قبل از ترگیج خندید، آخر یجمله گفتن با

 :گفت خودش که بپرسم ازش خواستم
 .تاراست تولده شب همون منظورم -
 یادم کردممی فکر چقدر هر آخه بپرسم؛ ازش شب اون درمورد خواستممی که افتاد یادم زد، رو حرف این تا

 شربت و اومدم بیرون اتاق از که ایلحظه تنها آوردم،می فشار ذهنم به چقدر هر. افتاد اتفاقی چه شب اون اومدنمی
 .هیچ دیگه و میاد یادم رو خوردم رو
 بزنم، حرفی که کردم باز لب از لب تا
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 یاس ایستاد؟ چرا سعید پس ،نرسیدیم عمارت به هنوز و بودیم روستاِ وسط کردم؛ نگاه اطراف به. کرد توقف ماشین
 :پرسید و انداخت سعید به رو الشٔ  سو از پر و گیج نگاه

 ایستادی؟ چرا سعید -
 .شده دعوا انگاری خانوم -
 .افتاد بودن، شده جمع ماشین از جلوتر مترده که جمعیتی به جلو یشیشه از یاس و من نگاه حرفش این با

 :پرسید شک با یاس
 خبره؟ چه اونجا سعید، -

 دونممی چه نشستم جاهمین هم من خانوم یعنی که بود جوری یه نگاهش انداخت، یاس به نگاهی آیینه تو از سعید
 .خبره چه اونجا

 .برگردوند سمتمبه رو سرش که زدم یاس پهلوی به ایسقلمه آروم. نخندم تا گزیدم رو لبم
 ها؟ -
 هیکلش که پوشیسیاه مرد دیدن با و برگشتم زدهوحشت. شد باز بدی طرز به من سمت در بزنم حرفی خواستم تا
 :زدم داد و رفتم عقب زدهوحشت زکی، گفته گوریل به
 هستی؟ کی دیگه تو خبرته؟ چه هی -

 :گفت و انداخت سعید به نگاهی و شد خم مرد
 .ببریم خودمون با رو این گفتن آقا سعید، -

 .چسبیدم یاس به بیشتر و کشیدم عقب خودم ترس از که بگیره رو بازوم خواست
 :گفتم لرزید،می ترس از که صدای و حرص با
 ـریه؟*خـ چه آقا میگه؟ چی این سعید! ـشو*گمـ برو نزن من به دست -

 :گفت و انداخت سعید به بعد و من به نگاهی تعجب با مرد
 کنه؟می جوریاین چرا این سعید، -
 :گفتم حرص با
 کنم؟ قبول سر با خوایمی. ببرید خودتون با رو من گفته آقایی یه میگی و میای یهو -

 گرفته، شخنده بود مشخص که لحنی با. برگشت سمتمبه و گذاشت رانندهکمک صندلی پشت رو دستش سعید
 :گفت

 .سیاوشِ آقا همون منظورش آقا خانوم، آیناز -
 :اومد گوشم دم از داشت، آلودیخنده لحن که یاس صدای
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 .گفتی که ـری*خـ همون یعنی -
 :گفتم حرص با و برگردوندم سمتشبه رو سرم سریع

 بگی؟ زودتر شدیمی الل تو -
 .برگردوند پنجره سمت رو سرش بود، شده سرخ خنده از صورتش که حالی در

 :شد بلند کنارم از مرد همون صدای
 .شید پیاده لطفاً خانوم، -

 برگشتم غیظ با. دادم که سوتی این از بود گرفته حرصم انقدر. شدم پیاده ماشین از و انداختم یاس به چپیچپ نگاه
 :گفتم مرد به رو و
 .بیان کارشون سروقت درست که بده یاد نگهباناش به بعد این از که کنم گوشزد سیاوش به باید -

 سوار هم مرد اون. شدم بود ماشین کنار که ماشینی سوار رفتم. شدم رد مرد یشده درشت هایچشم مقابل از بعد
 که شخصی دیدن با که. افتاده اتفاقی چه ببینم که برگشتم کنجکاو گذاشتیم، که جمعیت کنار از. کرد حرکت و شد
 .کنم نگاه تردقیق باراین و دوباره پشت، یشیشه از تا برگردوندم سر کامل زد حیرت بود، جمعیت اون بین
 بگم خواستممی. بزنم حرفی تونستمنمی و بودم شوکه بود، افتاده کار از زبونم. کردمنمی اشتباه. بود خودش اما

 پیاده من و ایستادمی لعنتی ماشین این باید. گفتممی باید اما چرخید؛نمی زدن حرف برای زبونم اما نگهدار؛
 .شدممی

 :گفتم لرزون صدای با بلند و راننده صندلی پشت به زدم برگشتم،
 .نگهدار -
 :زدم داد عصبی و زدم صندلی به تریمحکم یضربه نکرد اعتنایی اما
 .اونجا برم باید شم، پیاده باید من! ـوضی*عـ نگهدار میگم -
 .نگهدارم که ندارم اجازه من خانوم -

 اما نگهداره؛ رو ماشین که کردممی التماس و زدممی جیغ. ترطاقتبی من و شدیممی دورتر ازش داشتیم لحظه هر
 .کردنمی توجه
 دور اونقدر اما کردم؛ نگاه سرم پشت به پشت شیشه از. بود گرفته درد دستم که بودم زده مشت صندلی به انقدر
 خیز در سمتبه. برنداشتم تقال از دست اما بود؛ شده کوچیک ینقطه یک برام اینجا از جمعیت که بودیم شده

 :زدم داد و زدم بلندی جیغ گرفت، حرصم. بود قفل اما کنم؛ بازش که برداشتم
 .بشم پیاده باید من نگهدار، رو ماشین میگم بهت! نفهم یمرتیکه -
 .زدم شیشه به مشت با
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 !نگهدار میگم بهت نگهدار، -
 .بودم هنکرد اشتباه و بود خودش بودم مطمئن. بودم شده طاقتبی بدجور. زدم جیغ دل ته از

 .افتادم صندلی روی جونبی و شدم خسته که زدم جیغ و کردم تقال انقدر
 :کردم ناله عجز با و آروم. دوختم ماشین سقف به رو آلودماشک نگاه

 .نگهدار خدا رو تو نگهدار، -
 برای نداشت جرئت مرد این که بود کرده رفتار خشن و جدی کارکناش با برخورد و کارش تو انقدر سیاوش اما

 .کنه توقف اینکه به برسه چه کنه، کم رو سرعتش ایثانیه
 خونه که رومبهرو به دراومدم درازکش حالت از کرد توقف که ماشین. رسیدیم باالخره تا بودیم راه تو ساعتی ربع

 .بودیم نیومده عمارت اما بودیم؛ روستا همون تو هنوز. کردم نگاه بود، نوسازی ویالیی
 رنگمشکی در بعد چنددقیقه که زد بوقی. نداره عمارت از کمی دست بزرگی از بود مشخص که بیرون از چند هر

 .بود قفل هنوز اما بردم؛ در سمتبه رو دستم. شد ویال وارد ماشین و شد باز ویال
 :گفتم شاکی و کوبیدم در به حرص با
 .ویال داخل اومدیم که ما. کن باز رو در دِ -
 ویال در سمتبه وقفهبی. پریدم بیرون و کردم باز رو در سرعتبه. اومد در شدن باز صدای زدم، رو حرف این تا

 :زدم داد بود در دم که نگهبانی به رو و دویدم
 .بیرون برم باید من کن باز رو در -

 :اومد اولیه مرد همون صدای
 .منتظرن آقا داخل، برید باید کنید؟می کارچی خانوم -
 :زدم داد صورتش تو و برگشتم عصبانیت با
 .کنه باز رو در و بفهمه یکی این شاید بذار و شو ساکت پس نداشتی، نگه گفتم چی هر که تو چه؟ تو به -
 :گفتم حرص با نگهبان به رو
 .برم باید من کن، باز درو گفتم چی نشنیدی مگه -
 پیش بود، در کنار که صندلیی سمتبه رو راهش من به توجهبی بود شعورتربی قبلیه اون از انگار که یکی این اما

 .گرفت
 :زدم داد و کوبیدم زمین به رو پام غیظ با
 کری؟ مگه توام، با هی -

 .زدم در به محکمی لگد
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 .برم خواممی کن، باز رو در این -
 :اومد سرم پشت از مردِ صدای

 اومدن؟ آقا حسام، -
 :گفت و برگشت حوصلهبی بود، حسام اسمش که نگهبانی

 .ندارم رو شحوصله داخل ببر رو این اومده، چرا -
 .بدی استفعاء تونیمی ایحوصلهبی انقدر اگه -
 :افتاد پتهتته به و پرید روش از رنگ شد، بلند جاش از زدهوحشت نگهبان سیاوش، صدای با
 ...آق... من... آقا -

 :گفت خشن حدودی تا و جدی لحنی با سیاوش
 .برسید کارتون به کافیه، -
 :گفت من به رو
 .بیفت راه -

 :گفتم و کوبیدم زمین به پا لجوجانه
 ...با من سیاوش، برم باید نه، -
 .انداخت من به رو جدیش و آلوداخم نگاه برگردوند، سر ضرببه
 .زنیممی حرف داخل. بیفت راه گفتم آیناز، -
 خودش تا هم االن و نمیده انجام رو کاری نخواد خودش تا دونستممی و بودمش شناخته کامل مدت چند این تو

 .نمیده رو من به خروج اجازه نخواد
 .رسیدیم سالن در به قدم پنج یفاصله با و رفتم باال بود سالن در جلوی پله یه. رفتم دنبالش اجبار به و کردم پوفی
 :گفتم و برگشتم سمتشبه طاقتبی و بستم رو در رفت، سالن سمتبه. من هم سرش پشت و شد وارد خودش اول

 .دیدمش روستا توی امروز من ولی شده؟ کشته بابام نگفتی مگه -
 رفت، مبل سمتبه عادی خیلی کنه،می تعجب من مثل االن هم سیاوش کردممی فکر که چیزی اون برخالف
 توی از فریادی و داد صدای که کرد روشن رو تلویزیون و برداشت رو بود مبل روی که رو کنترلی و نشست

 جلو سرعتبه. دادمی نشون رو روستا تو جمعیت همون که ایصحنه دیدن با برگشتم، متعجب. شد بلند تلویزیون
 :گفتم هیجان با و دادم نشون رو زدمی حرف داشت و بود وسط هنوز که رو بابا و رفتم

 .اومده دنبالم و اینجام من که فهمیده حتماً. ستزنده نمرده؛ اون کردی اشتباه تو بابامه این ببین، سیاوش اینهاش -
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 کشته فهمیدم وقتی حتی و بودم خوردل ازش اینکه با. کشیدم بابا صورت روی رو دستم و ایستادم تلوزیون کنار
 و ببینمش. ببینمش خواستممی و بودم تنگشدل که کردم حس دیدمش دوباره که االن اما نشدم؛ ناراحت زیاد شده
 .بوده کجا مدت همه این تو بپرسم ازش

 برگشتم که همین اما برم؛ بذاره بخوام ازش تا برگشتم هوابی اومد، سرم پشت از سیاوش هایقدم صدای
 اما شدم؛ پرت عقب به که خوردم سیاوش به بد و برگشتم سرعتبه انقدر. دراومدم سیاوش یـنه*سیـبهـنه*سیـ

 .نیفتم که گرفتم تلویزیون میز به رو خودم سریع
 قصد انگار. بودم دوخته چشم کرد،می نگاهم فقط صامت و ساکت که سیاوش به ترس از شد گشاده هایچشم با

 .بشکنه رو سکوتش نداشت
 .بود شکسته تلویزیون توی فریادهای و داد صدای رو اتاق سکوت
 :زد داد که اومد خان صدای

 ببینم تا باشید منتظر هم شما. نمیشن متوجه که بینیمی نده، توضیح براشون دیگه علی. شید ساکت کافیه -
 .علی بریم. بکنم تونممی کارچی
 گوشم دم و برگردوندم کشید، تلویزیون سمتِ رو بازوم یهویی و هوابی سیاوش خان، یجمله آخرین با زمانهم

 :گفت جدی اما آروم
 نه؟ مگه باباته کن، نگاه خوب خانِ کنارِ که اونی به -

 :پیچید گوشم تو سیاوش بلند نسبتاً صدای که بود بابا به ماتم و گیج نگاه
 نه؟ مگه باباته بده، رو من جواب آیناز، -

 :گفت که دادم رو مثبت جواب سر، دادن تکون با تنها
 نه؟ مگه زد، صداش علی خان، که شنیدی اما -

 که داره خان با کاری چه بابا اصالً زد؟ صدا علی اسم به رو من بابای خان چرا که کردم فکر این به نزدم، حرفی
 بودم مطمئن که بود ذهنم تو زیادی االتٔ  سو کرد؟ صحبت بابا با محترمانه انقدر خان چرا بره؟ شخونه خوادمی

 نمیده؟ رو االمٔ  سو جواب سیاوش اصالً که بود جاهمین سختیش اما دونه؛می رو تکشونتک جواب سیاوش
 چرا. خبره چه اطرافم و دور بدونم باید بیام، کوتاه نباید باراین اما وقتش؛ به میگه و کنهمی سکوت هم باز یا

 ست؟زنده که حالی در مُرده، بابام که گفت بهم سیاوش
 میره؟ خان یخونه داره من، دنبال اومدن جای به و اینجاست االن بابا چرا

. گردوندم هاشچشم تو رو ابهامم از پر و گیج نگاه. برگشتم سیاوش سمتبه آروم و گذاشتم کنار رو افکارم
 نه؟ یا دونهمی رو االتمٔ  سو جواب اون که بخونم نگاهش از خواستممی
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 :گفت آروم و رفت عقب قدم یه چون فهمید؛ رو دردم که انگار
 .بزنیم حرف بشین -

 :گفتم و رفتم جلو طاقتبی که بود برنداشته رو دوم قدم برداشت، قدم یه برگشت
 من، دنبال اومدن جای به اما اینجاست؛ چرا بابام ؟مُرده بابام گفتی بهم چرا خبره؟ چه اینجا بگی میشه سیاوش، -

 میره؟ خان یخونه داره
 .ایستادم روشبهرو و رفتم جلو. برنگشت اما بده؛ رو جوابم و برگرده که موندم منتظر زدم، رو حرفم

 :گفتم و کردم نگاه هاشچشم تو عجز با
 ...می خواهش بزن حرف سیاوش -
 .نیست تو پدر علی آیناز، -
 :زدم لب ناباورانه حرف، این شنیدن با
 !چی؟ -

 :داد ادامه جدیت با و زد زل هامچشم به آخر در و گردوند اطراف به رو نگاهش
 .پدرته شریک همون علی نیست، تو پدر علی -

 من که اونی اگه بابام؟ شریک کیه؟ علی. آوردمنمی در سر سیاوش هایحرف از کدوم هیج از و بودم شده شوکه
 کیه؟ پس نیست، بابام دونممی بابام
 :کرد زمزمه آروم

 میگی؟ چی تو سیاوش، -
 :گفت و کرد اشاره مبل به
 .بگم تا بشین -

 :گفتم طاقتبی. نشست کنارم هم سیاوش نشستم، و رفتم مبل سمتبه کنم مکث لحظهیه اینکه بدون
 .سیاوش بگو -

 .کشید سمتمبه و گذاشت مبل روی و کشید بیرون میز زیر از رو ایجعبه و شد خم کشید، صورتش تو دستی
 .کن بازش -

 :گفت تحکم با که گردوندم سیاوش و جلوم رنگمشکی جعبه بین رو نگاهم گیج
 !کن بازش آیناز، -

 .برداشتم رو سرش آروم بردم، جعبه سمتبه رو لرزونم هایدست
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 «علی» بود بابام یکیش که بود مرد دوتا عکس تو برداشتم رو عکس اولین. عکس تا چند و بود برگه چندتا جعبه تو
 ...یکی اون و

 زمانهم و زدم پلک آروم. موند میخ داشت محمد به زیادی شباهت عجیب که ناشناسی مرد یچهره روی نگاهم
 .کردم نگاه کرد،می نگاه دستم تو عکس به درهم هایاخم با که سیاوش به و گرفتم باال رو سرم
 :زدم لب آروم

 کیه؟ این -
 :پیچید گوشم تو تحکمش از پر و جدی اما آروم صدای

 . نامدار وحید بابات؛ -
  

 :زدم لب و دادم تکون رو سرم گیج
 ...مگه... من میگی؟ چی سیاوش، چی؟ یعنی -

 :گفت شمردهشمرده و بست رو هاشچشم
 .لطفاً باش آروم آیناز، -

 :گفتم عصبی و بلند تقریباً صدای با و گرفتم مبل به رو دستم و شدم بلند جام از عصبی
 ...تو. میشه مگه باشم، آروم میگی؟ چی فهمیمی سیاوش، -
 :زد داد زمانهم و پرید جاش از
 رو حرفم بذار و شو ساکت پس افتادیم؛ گیر وضعی چه تو فهمینمی که تویی این. آیناز میگم چی فهمممی آره، -

 .بزنم
 آروم شنیدم،نمی رو سیاوش هایحرف تا که بود پا به غوغایی دلم توی هنوز اما شدم؛ ساکت زد که دادی با

 .شدنمی
 :گفت و کرد اشاره مبل به جدی اما آروم شدم، ساکت دید که سیاوش

 .بشین -
 تو سیاوش آروم صدای که موند خیره پدرمه داشت ادعا سیاوش که مردی عکس روی نگاهم. نشستم مبل روی

 :پیچید گوشم

 هم محمد داداشت و بودی اومده دنیابه تازه تو وقتی قبل، سال23 حدوداً که وحید یشناسنامه اسم با بهداد، علی

 بود زودباوری و لوحساده مردِ بابات. میشه شریک بود وحید هم اون اسم قضا از که اصلیت پدر با داشت، ونیمسال2
 برای بود، گرفته بابات از دوزوکلک هزار با که امضاء یه با رو شرکتش و بزنه گولش راحت خیلی تونست علی که
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 دعواشون و گیرهمی باال بحثشون اما شرکت؛ رفت. بود گذشته کار از کار دیگه که فهمید وقتی بابات و کنه خودش
 .خورهمی میز تیزی به سرش و میفته بابات که میده هُل رو بابات علی دعوا، حین در میشه
 رو اتاق اومدن، بیرون از قبل. زنهمی بیرون سرعتبه بوده، تعطیل هم روز همون گویی که شرکت از سریع علی
 هم وحید چون و بوده اومده شرکت به دزد که کننمی فکر همه که میده نشون جوری رو صحنه و ریزهمی بهم
 مرتکب که قتلی روی راحت خیلی که علی مونهمی اما رسه؛می قتل به و درمیفته دزدها با بوده اونجا شب وقت اون
 ...و پوشونهمی رو شده

 توان اما بزنم؛ حرف خواستممی. رفتممی فرو ناباورای و بُهت تو قبل از بیشتر هرلحظه، من و زدمی حرف سیاوش
 .شدنمی بازوبسته صدابی هاملب تنها و نداشت هم رو زدن حرف

 روی وقفهبی هاماشک. بودم شده شوکه اما بپرسم؛ که بود ذهنم تو الٔ  سو خیلی انداختم، عکس به رو نگاهم
 .خوردمی سُر مگونه

 که بود سخت حدی به شده، کشته دونستممی بابام سال همه این من که کسی دستِ به بابام، که این هضم
 .بپرسم الیٔ  سو هیچ خواستمنمی
 ...نکنه یا. کشته رو شوهرش که کنه زندگی مردی با تونست چطور که مامان نه،
 آروم و دوختم سیاوش به رو المٔ  سو از پر و آلوداشک نگاه. گرفتم باال رو سرم ضرببه رسید، ذهنم به که فکری با

 :زدم لب
 مامانم؟ -

 جونبی تنم تمام. شدم بلند جام از و گرفتم مبل به رو دستم. انداخت جونم به بدی تشویش سکوتش نزد، حرفی
 .بود زده یخ تنم و لرزیدمی پاهام بود،
 .کنه ویرون سرم روی رو دنیا که بشم روروبه جوابی با و بپرسم رو المٔ  سو ترسیدممی

 از شاید تا کردممی نگاه سیاوش به. بودن شده خیس اشک از و بود شده معمول حد از تردرشت ترس از هامچشم
 من اول خواستمی شاید یا بزنه حرفی نداشت قصد سیاوش انگار اما بخونم؛ رو شنگفته هایحرف نگاهش

 و زدنمی حرفی اما گفت؛می رو چیزهمه باید زدمی حرف باید! داشتم طاقت من مگه اما کنه؛ هضم رو بابام یقضیه
 :زدم لب لرزون صدای با آروم و نیاوردم طاقت. کردمی لبم به جون سکوتش با داشت

 نه؟ مگه تاراست؟ مامانم -
 .نه -
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 امـینه*سـ توی نفسم. بزنم زانو زمین روی جونبی شد باعث و پیجید گوشم تو سیاوش بلند نسبتاً و محکم صدای
 و بدش اخالق تندش، رفتار کالمش،نیش اون. شد زنده هامچشم جلوی تارا یچهره. اومدنمی باال و بود شده حبس

 .محمد و من به نامهربونیش
 ! دونستمی محمد یعنی! محمد
 کیه؟ پس نیست، مادرم تارا اگه اما بمونیم؛ اونجا ذاشتمی مگه وگرنه دونستنمی که معلومه
 .اومد خودم به بود گرفته دستش تو رو بازوم و بود زد زانو کنارم که سیاوش عصبی و بلند صدای با م؟کیه من خدایا

 .آیناز ببین رو من آیناز، -
 قلبم روی کم هم وضع و حال این تو که زدمی موج نگرانی از هایرگ نگاهش تو. برگردوندم رو سرم گیج
 .نبود ثیرٔ  ثابی

 .داشتن تناقصی چه نگران؛ نگاهش اما بود؛ عصبی صداش
 شد؟ چت یهو خوبی؟. ببین رو من آیناز، -

 .گرفت سمتمبه و کرد پر بود، میز روی که آبی پارچ از رو لیوان
 .بگیر -

 خنکی که بود ایدیگه سمتِبه فکرم و بودم مات سیاوش سمتبه. نداشتم حسی اصالً بودن، جونبی هامدست
 .کردم حس هاملب روی رو لیوان یلبه

 .بخورم آب از کرد مجبورم و کرد نزدیک هاملب به رو آب لیوان خودش سیاوش
 :گفت آلودیحرص لحن با و کرد صورتم پخش رو لیوان انتهای آب آخر، در
 !پاشو بکش، دراز مبل روی پاشو. نمونده روت به رنگ چته؟ آیناز، -

 :گفتم ایگرفته و دارخش صدای با آروم و گذاشتم دستش روی رو دستم سریع. گذاشت بازوم روی رو دستش
 کیه؟ علی کیه؟ مادرم کیه؟ بابام دونی؟می کجا از رو اینا تو بگو. بگو بهم رو حقیقت یهمه بگو، بهم سیاوش -

 کیه؟ تارا
 رو سرم و کشید ـوش*آغـ در رو من سیاوش. زدم گریه زیر بلند صدای با و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه
 .ریختممی اشک خودم نامعلوم وضعِ این برای دلته از زد، چنگ لباسش ییقه به. گذاشت شـنه*سیـ روی

 زده محمد و تو اسم به رو اموالش نصف مرگش از قبل بابات چون شدید؛ ورثا تنها محمد و تو پدرت، مرگ از بعد -
 تو. بکشه باال رو اموال تمام که شد این خواهان و کرد طمع فهمید وقتی علی. مادرت اسم به هم رو شبقیه و بود
 خاطربه شد مجبور هم مادرت. کشهمی رو تو نزنه، اون اسم به رو اموالش اگه که کرد تهدید رو مادرت و دزدید رو

 راضی نصف همون به و خواستمی رو اموال یهمه علی اما بزنه؛ علی اسم به رو اموالش محمد و تو جونِ حفظ
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 اگه که نگه پلیس به که خواست مادرت از. برد خودش یخونه و دزدید هم رو محمد بلکه رو تو تنها نه باراین. نشد
 التماس و علی یخونه دم رفتن بود شده روزش و شب اما نزد؛ حرفی مادرت. میاره هردوتون سر بالیی یه بگه،

 حتی اینکه بدون هم اون. بکشه باال رو ارثتون تمام وقتش به و نگهداره رو شما داشت قصد علی اما کردنش؛
 ...اما کرد؛ شکایت و نیاورد طاقت مادرت. رسیده بهتون ارثی چنین بفهمید خودتون

 :زدم لب گرفته صدای با. انداخت اشکم از سرخ و پریدهرنگ یچهره به نگاهی کرد، مکثی
 چی؟ اما -

 :گفت بود، نفرت از پر و خشمگین که صدایی با و انداخت پایین رو سرش رفت، هم تو هاشاخم
 خیلی و بخره هم بود رفته شخونه تفتیش برای که رو پلیسی پول، با تونست که بود ـوضی*عـ اونقدر علی -

 .علی و موند مادرت قضیه، شدن حل از بعد. کردن رد رو مادرت شکایت اومدن، و رفتن چندبار با راحت
 لرزونم هایدست. انداختمی تن به لرزه که سفٔ  متا لحنی یه با گفت، جوری یه رو آخرش یجمله کرد، سکوت

 :زدم لب عجز با و گذاشتم دستش روی و بردم پیش رو
 اومد؟ سرش بالیی چه مامانم -
 .دونم نمی -

 .بستم آروم رو هام چشم و کردم حس هامچشم تو رو اشک هجوم. شد حبس مـنه*سیـ تو نفس
 ...اما دونم؛نمی ست،زنده یا مرده. آورده سرش به بالیی چه علی و کجاست دونمنمی -

 :گفتم بلند کرد،می لبم به جون داشت که زدنش حرف طرز این از عصبی و کالفه. سکوت دوباره
 ...چ اما نه؟ یا ستزنده من مادر دونینمی چرا پس دونی؛می رو چیزهمه این که تو سیاوش؟ چی اما -
 با حسام و شد باز در که برگشتیم سالن در سمتِبه هم با زمانهم. کردم قطع رو حرفم در، زنگ صدای با

 .شد وارد دستپاچگی
 :گفت و بُرد هم تو رو هاشاخم سیاوش

 حسام؟ خبره چه -
 .اومدن خان و بهداد آقای آقا، -

 :زدم لب و برگشتم سیاوش سمتبه زدهوحشت
 علی؟ -

 .نشست سیاوش لبِ روی نیشخندی
 .منتظرشونم وقت خیلی. داخل بیان بذار کن باز رو در -

 .ایستادم روشروبه و برگشتم سیاوش سمتِبه کامل تشویش با. رفت بیرون و گفت چشمی حسام
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 .بشم روروبه دوتا اون با خوامنمی من کنی؟می کارچی سیاوش، -
 .کرد سرم و کرد بلند مشونه روی از رو بود افتاد سرم از کی بودم نفهمیده که رو شالم و شد خم سیاوش

 .کشوند خودش با و گرفت رو بازوم که کردممی نگاهش شده،ـخ*مسـ
 .بشی روروبه صفت خوک مردک دوتا این با تو که نیست قرار -
 :گفت و کرد اشاره داخل به و کرد رها رو بازوم. کرد باز رو بود سالن رویروبه درست که اتاقی در
 .داخل برو -
 چرا؟ -

 :گفت جدی لحنی با و کرد هم تو رو هاشاخم
 !داخل برو آیناز، -

 :گفتم و کوبیدم زمین به پا لجوجانه
 ...ب حرف علی با خواممی. گیرممی پس رو حرفم اصالً خوام،نمی -
 .چرخید پا یپاشنه روی در و چرخید در سمتبه هردومون سر زمانهم در، دستگیره اومدن پایین صدای با

 که فهمیدم قفل تو کلید چرخش صدای از. بست رو در و داخل داد هُلم سرعتبه سیاوش که بود نشده باز کامل
 .کرد هم قفلش
 سالم صدای که کردممی نگاه بسته در به متعجب. نداد من به رو حرکتی هیچ یاجازه که کرد عمل سرعتبه انقدر
 .پیچید فضا در آشنایی دادن
*** 
 کلدانای
 خان با همراه علی و شد باز کامل در زمانهم. برگشت سالن در سمتبه ضرببه و گذاشت کتش جیب در را کلید
 .شد وارد

 .«برو» کرد اشاره سر با سیاوش که بود سیاوش جانب از دستوری منتظر در کنار مستأصل حسام
 :گفت و کرد نگاه اطراف به بود لبش روی که نیشخندی با علی

 مادریت یخونه تو کنی دعوت عمارتت اینکه جای به و دادی خرج به حساسیت که بینممی خان، سیاوش سالم -
 !کردی دعوتمون
 شروع بازی نکند تا کرد مشت خشم زور از را هایشدست بود، متنفر رویشبهرو مرد از مرگ حد به که سیاوش

 .کند خالی صفتخوک مردک این روی را خشمش نشده،
 :گفت علی، کنایه به توجهبی جدی اما آرام لحنی با
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 .کردم قبول من و دوستانه دورهمی به کردید دعوت شما نبودم، من کرد دعوت که اونی-
 سیاوش اما گرفت؛ سیاوش سمتبه را دستش و زد نیشخندی علی. رفت علی سمتبه محکم هایقدم با آرام
 .انداخت پا روی پا و نشست مبل روی و شد رد کنارش از علی، دستِ به توجهبی

 .انداخت بود، کرد بلند سیاوش به دادن دست برای که دستش به آلودیحرص نگاه
 . انداخت سیاوش به را اشمیرغضبانه و تیز نگاه چشمی زیر و بست حرص با را هایشچشم

  
 .نشست مبل روی خان کنار و سیاوش رویروبه. رفت عقب قدم یک و کرد مشت را دستش
 تا بود منتظر و بود خیره خان و علی به جدی و سرد نگاهی با سیاوش. بود فرما حکم فضا در سنگینی سکوتی
 .بودند آمده سکوت قصد به دو هر گویی ولی شود؛ گفته علی یا خان جانب از حرفی

 نگاهش دوباره و انداخت بود داخلش آیناز که اتاقی در به کوتاهی نگاه و انداخت پا روی پا کرد، تر را لبش سیاوش
 .داد سوق علی سمتبه را

 :گفت تحکم و جدیت با سکوت این به دادن خاتمه و بحث کردن باز برای
 خان؟ نه کنید؟ نگاه من به فقط و کنید سکوت که اومدید اینجا کنمنمی فکر -

 :گفت غیظ با داشت، بود آورده شهرام سر که بالیی خاطربه سیاوش از پُری دل که خان
 .بدی ما به باید رو دختره اون بگیم اومدیم -

 .زد علی جدی و خان آلوداخم یچهره به پوزخندی و داد باال را ابرویش تای
 .بدم شما به باید که ندارم دختری اینجا من دختره؟ -

 :گفت آمیزیتهدید لحن و تحکم با و گرفت مبل از را اشتکیه
 تو بدجور که نبر کار به من برای دیگه رو باید یکلمه اون پس. نداره وجود بایدی هیج من قانون تو درضمن -

 پس کنن؛ مجبورم تونننمی هم تو از بزرگتر هیچ، که تو نخوام اگه و میدم بدم انجام رو کاری بخوام. زنهمی ذوقم
 .نگو باید
 :گفت و کوبید زمین به را عصایش شد، بلند جایش از خشمگین خان

 .خواممی رو دختره اون من( سیاوش) خرسند. نیست مربوط من به تو قانون -
 :غرید و شد بلند جایش از ضرببه سیاوش

 ها؟ باشی؟ کی تو -
 و زد خودش یـنه*سیـ به دست کف با و ایستاد رویش جلوی رفت، سیاوش سوی به محکم قدم چند با خان

 :گفت فریادکنان
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 کشیده آتیش به زندگیت کنم اشاره یه اگه که کسیم و روستام این یکاره همه من روستام، این خان من من، -
 ...اگ شه می

 :زد فریاد صورتش مقابل و کشید خودش سمتبه و زد خان ییقه به چنگی خشم با سیاوش
 تونینمی تو نه؟ یا فهمیدی. بکنی تونینمی کاریهیچ تو. نیستی منمنیم تو نکن، من من انقدر. خان کافیه هو -

 بکشونی؟ آتیش به رو من زندگی خوایمی وقتاون داری، نگه رو خودتت نکبت زندگی و خودت
 .افتاد نشسته، حالت به مبل روی محکم خان. کرد رها داد، که هُلی با را پیراهنش ییقه

 .انداخت کرد،می نگاه خان به نشستهخون به نگاهی با که سیاوش به بعد و خان به نگاهی عصبانیت با علی
 :گفت عصبی و شاکی لحنی با سیاوش به رو و شد بلند جایش از عصبی و زد مبل یدسته روی محکم

 دختر،ِ اون ها؟ خواستیم؟ ازت چی خان و من مگه انداختی؟ راه گردوخاک انقدر چرا سیاوش؟ خبرته چه -
 .ببرم خودم پیش رو اون برادرش، نبود در بخوام که منه حق منه، یدخترخونده

 و بست حرص با را هایشچشم بود، رسیده جنون مرز به مرد این پستی و دورویی همه این از که سیاوش
 .کرد مشت را هایشدست
 :گفت تمسخر با و زد علی روی به پوزخندی و کرد باز را هایشچشم

 کنی؟ مراقبت ازش محمد نبود در خوایمی و سوخته تدخترخونده حال به دلت تنها تو که کنم باور خوایمی -
 .کردمی نگاه سیاوش به سکوت در و نزد حرفی علی
 .زد علی صورت جلوی بشکنی و داد باال را ابرویش تای

 کنی؟می فکر بعدی دروغ گفتن برای داری یا هپروت تو رفتی کجایی؟ -
 .رفت هم در علی هایاخم

 .برگردوندی بهم رو دخترم دردسربی که بزنم حرف تو مثل نفهمی زبون آدم با جوریچه کنممی فکر دارم خیر،نه -
 از را هایشدندان که حالی در. ایستاد رویشروبه درست و برداشت خیز علی سمتبه عصبی، و طاقتبی سیاوش

 :گفت حرص با لب زیر سابید،می هم به خشم
 .برسه دختر اون به دستت بتونی تو که باشم مُرده من اینکه مگه -

 :گفت بلند و زد علی یـنه*سیـ روی دست، کفِ با محکم
 مخنده که دخترم نگو یکی من جلوی ولی بزن؛ بزنی، صدا دخترم رو آیناز خوایمی کی هر جلوی درضمن -

 .گیرهمی
 :گفت و زد پوزخندی علی

 .بفهمی رو حقیقت تو گذاشت که پدرته عرضگیبی از هم این -
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 :زد داد بود، شده خارج کنترلش از که خشمی با
 .مشبگیر ازت تونممی بخوام اگه که دونیمی بده، من به رو دختر اون سیاوش، -
 عادی لحن با و کرد باز هم از را دستانش رفت، عقب قدمیه کرد،می نگاه علی به ظاهری آرامشی با که حالی در

 :گفت داد،می حرص پیش از بیش را خان و علی که ریلکسی و آروم
 !هرکاری بدید، انجام میاد بر دستتون از هرکاری -
 کرد اشاره سیاوش به اشاشاره انگشت با و آورد باال را اششده مشت دست سابید، هم روی را هایشدندان خشم با
 انداخت سیاوش به نفرتی از پر نگاه. شد ساکت دید، که را سیاوش تحقیرآمیز و آرام نگاه اما بزند؛ حرفی خواست و
 :گفت بلند و
 .بیاد راه ما با خوشزبون با خوادنمی سیاوش. خان بریم -
 :بزند داد آمیزجنون علی شد باعث که نشست سیاوش لب روی پوزخندی حرفش این با
 .ببین و کن صبر. خرسند سیاوش شونمتمی سیاه خاک به سیاوش، برات دارم -

 .رفت و افتاد راه سرش پشت هم خان و زد بیرون سالن از بلند و محکم هایقدم با و چرخید نکرد، صبر دیگر
 .انداخت علی خالی جای به را نگاهش و شد نفرت و خشم از پر سیاوش نگاه رنگ در، شدن بستِ با
 :لرزیدمی ترس از که آیناز بلند صدای و آمد خودش به خورد اتاق در به که ایضربه با
 . کن باز رو در بیا سیاوش، -
  

. کردمی نگاه سیاوش به پریده رنگی با آیناز. کرد باز را در و رفت اتاق سمتِ به و چرخید زد، موهایش در چنگی
 .بود کرده بیشتر را ترسش همین و بود شنیده را علی هایحرف تکتک

 :زد لب لرزانی صدای با و شد ترسنگین گلویش بغض سیاوش دیدن با
 سیاوش؟ نه مگه ببرن رو من ذارینمی -

 جلو غیرارادی شد باعث و درآورد لرزه به را سیاوش قلب که کرد ادا را حرفش آلودیبغض و عاجزانه لحن با چنان
 .بکشد ـوش*آغـ در را آیناز و برود

 .کشید بود، افتاده گردنش روی به رویشان از شال که آیناز صاف موهای روی گونه،ـوازش*نـ را دستش
 :زد لب مصمم و آرام

 .باش آروم آیناز،. نمیری کجا هیچ تو -
 یـنه*سیـ روی آرام را دستش. شد آرام بارهیک به نداشت، سیاوش از را آرامی لحن و رفتار همچین انتظار که آیناز

 .کرد حس بود، رفته باال آیناز به نزدیکی خاطربه که را سیاوش قلبِ تپش وضوح به و گذاشت سیاوش
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 :گفت شیطنت با و آرام نشست، لبش روی لبخندی غیرارادی
 زنه؟می تند چقدر -
 نزنه؟ خوایمی -
 حتی اما کند؛ انکار توانستنمی که خودش به. داد دست او به بدی حس و رفت درهم آیناز هایاخم حرفش این با

 .کردمی بد را حالش بیاید، سیاوش سرِ به بالیی که این فکر
 نتوانست بود، ـلقه*حـ کمرش دور سیاوش هایدست هنوز چون اما برداشت؛ سیاوش یـنه*سیـ روی از را سرش
 .ببیند را سیاوش یچهره تا گرفت باال را سرش تنها و برود عقب کامل

 ...نزنه اگه. بزنه نه، -
 :پرسید جدی سیاوش که نداد ادامه را حرفش

 چی؟ نزنه اگه -
 بد را حالش هم حرفش حتی و زندنمی هم من قلبِ نزند قلبت اگر که بگوید و بگوید را حقیقت خواستمی دلش

 .دارد دوسش چقدر که بگوید کند،می
 :زد لب ارادهبی. افتاد بود، همیشه از ترروشن که سیاوش رنگخوش ایقهوه هایچشم به نگاهش

 .ترسممی من نباشی تو -
 رفت عقب سرعتبه زدهخجالت. آمد خودش به دید، را سیاوش گیج و متعجب نگاه رنگ وقتی اما گفت؛ چه نفهمید

 .شد باز کمرش دور از سیاوش دستِ که
 :گفت شده هول لحنی با و خورد دور خودش دور

 کجاست؟ اینجا اصالً ریم؟می کی -
 که سیاوشی به جز انداخت،می هرطرفی به را نگاهش و نبود خودش دست حرکاتش و هایشحرف بود، شده هول
 .کردمی نگاهش خیرهخیره

 .انداختمی والهول در قبل از بیشتر را آیناز که بود اشخیره نگاه همین
 .سیاوش روی بر آیناز نگاه نشستن با شد زمانهم که نشست سیاوش لب یگوشه کجی لبخند

. شود محو سیاوش لبخند شد باعث که ایستاد سرجایش زدهبُهت بود، سیاوش لب روی که کجی لبخند دیدن با
 :گفت ذوق با و کرد اشاره سیاوش به اشاره انگشت با شد باز گشادی یلبخنده به لبش غیرارادی

 .سیاوش خندیدی وای، -
 :خندید زد ذوق

 .خندیدی سیاوش -
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 :زد لب شک با آیناز رفتار از متعجب سیاوش. گذاشت دهنش روی را هایشدست
 !آیناز -

 :گفت خنده با بود، دیده العادهخارق چیزِ یک گویی که آیناز
 .سیاوش خندیدی وای، -

 :گفت عصبی و جدی سیاوش که خندیدمی داشت هنوز آیناز اما رفت؛ درهم سیاوش هایاخم کمکم
 !کافیه آیناز، -

 .رفت عقب قدم یک و کرد مظلوم را اشچهره. شد ساکت آیناز غیرارادی که گفت تحکم و جدیت با انقدر
 .بزنیم حرف درموردش باید که هست منم لبخند از ترمهم موضوع آیناز، -

 :گفت و آورد باال را سرش نگرانی با بود، افتاده اصلی یقضیه یاد دوباره حرف این شنیدن با که آیناز
 ای؟مسئله چه -

 و کند شروع نحو بهترین به را بحث بتواند تا گشتمی حرفی دنبال ذهنش در و گردوند اتاق اطراف به را نگاهش
 .است جوریک آیناز رفتار بگوید هم هرجور دانستمی

 .گذاشت سیاوش یشانه روی را دستش و رفت جلو طاقتبی آیناز
 .دیگه بزن حرف خدا رو تو سیاوش -

 .انداخت آیناز تشویش از پر نگاه به را اشکالفه نگاه داد، بیرون حرص با را نفسش
 .گرفته رو حضانتت علی آیناز، -
 کنارش سرعتبه سیاوش. بنشیند سرش پشت تخت روی جانبی شد باعث و رفت آیناز تنِ از جان جمله، همین با

 .نشست
 .کن گوش آیناز، -

 :گفت مطمئنی و آرام لحنی با و برگردوند خودش سمتبه و کرد ـلقه*حـ آیناز صورت دور را دستش
 کنه رو رو، برگه اون اگه که کنه درست جعلی حضانت یه دوزوکلک با تونست همیشه مثل اما نداره؛ رو حضانتت -

 .ببره رو تو تونهمی راحت خیلی
 :گفت بلند زدهوحشت آیناز

 .ببره رو من نذار خدا رو تو سیاوش نه، -
 بیرون عصبی را نفسش بود، شده عصبی و کالفه بدجور آیناز طاقتیبی همه این از که سیاوش افتاد، گریه به

 .انداخت
 .کند فکر رهام حرفِ به که داد وا این به را سیاوش غیرارادی و پیچید اتاق فضای در آیناز یگریه صدای
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 خیلی جعلیه، حضانتش کنیم ثابت بخوایم تا و بگیره رو آیناز تونهمی کنه رو رو، برگه اون علی اگه سیاوش، -»
 .بندازی عقب رو قضیه این جوری یه اینکه مگه. بگذره کار از کار ممکنه و کشهمی طول

 :زد لب و انداخت رهام به نگاهی شک با
 چی؟ یعنی -
 تونیممی ما کنه شکایت دادگاه بره اگه حتی کنه، کاری تونهنمی علی صورت اون در. کنی عقد رو آیناز باید -

 «.مونهمی اینجا آیناز بیاد دادگاه رأی وقتی تا حداقل و بدیم گذارش دادگاه به جعلی حضانت درمورد
 !سیاوش -
 فکرش و پیچیدمی گوشش در هنوز رهام صدای. برگشت آیناز سمتبه گیج و آرام. آمد بیرون فکر از آیناز صدای با
 .بود کرده درگیر بدجور را

 ممکنه؟ یعنی! آیناز کردن عقد
*** 
 آیناز

 عمارت سمتبه و شدم پیاده سرعتبه و کردم باز رو در نکردم، صبر دیگه عمارت، حیاط داخل ماشین توقف با
 .دویدم

. پیچیدمی گوشم تو که بود صدایی تنها هامنفس صدای. زدممی نفسنفس اما دویدن؛ اثر یا بود هیجان از دونمنمی
 .پیچید گوشم تو سیاوش هایحرف که نگذشت خیلی

 . علی شر از رهایی برای داره راه یه فقط -»
 .قبول باشه چی هر راهی؟ چه -
 .کنی عقد من با باید -
 !چی؟ -
 .عقدِموقت یک فقط برات، نشه سوتفاهم -
 چی؟ -
 ...طال و میشه تمام علی قضیه شدن حل از بعد که موقت عقد یه. مجبوریم آیناز، -

 «.بودم زده گوشش تو که سیلی صدای
 .زدم گریه زیر بلند صدای با در شدن بسته با زمانهم. بستم محکم رو در و داخل رفتم رسیدم، اتاق به

 خواست؟ ازم چی سیاوش که کنم هضم بودم نتونسته هنوز. نشستم زانو دو در کنار شد، جونبی پاهام
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 رو من قرارهبی و عاشقانه نگاه بودم، عاشقش من که کسی خواست؟می من از چی سیاوش چی؟ یعنی موقت؟ عقد
 .بشم موقتش زن خوادمی ازم تمام رحمیبی با تازه هیچ، ندید که

 از قبل چرا اما صفت؛خوک یمرتیکه اون دستِ از من رهایی برای منه، صالح برای کار این خودش نظر به شاید
 نکرد؟ فکر من غرور به من، احساس به چرا نکرد؟ فکر من به بزنه حرفی اینکه

 .بشم مرد یه موقت زن اینکه دختر من برای عاشقِ، من برای چیز ترینسخت دونهنمی چرا
 .شدن موقت زن قیمت به نه قیمتی، هر به نه اما خواستمش؛می و بودم سیاوش عاشقِ من

 بلند گرفته صدای با و گرفتم در سمتبه رو رخمنیم. شد قطع مگریه صدای ایلحظه برای خورد، در به که ایتقه با
 :گفتم

 بله؟ -
 :اومد در پشت از یاس نگران صدای

  شد؟ چی. عزیزم کن باز رو در آیناز، -
 ذهنیتش شاید بفهمه اگه. داده موقت عقد پیشنهاد برادرش فهمیدمی نباید فهمید،می نباید یاس شدم، بلند جام از

 ...من کنه فکر شاید بشه، عوض من درمورد
 مشخص و بود سُرخ صورتم اما کردم؛ پاک رو هاماشک و ایستادم آیینه جلوی. شدممی داغون هم فکرش از حتی
 .کنم باز رو در باید که باالخره چیه؟ چاره ولی کردم؛ گریه که بود
 .شدم روروبه یاس نگران یچهره با که کردم باز رو در و رفتم در سمتبه
 قدم یه. شد بیشتر نگاهش تو تشویش افتاد، که اشکم از سرخ یچهره به یاس نگاه که همین و شد باز کامل در

 :زد لب آروم و اومد جلو
 آیناز؟ شده چی -

 :گفتم و رفتم کنار در جلوی از. ندم نشون بد خیلی رو حالم و بزنم لبخند کردم سعی
 ...حا االن تا که انقدر کردم گریه سیر دل یه رفتم که امروز نرفتم، بود وقت خیلی. بابام قبر سر بود رفته -
 !آیناز -

 اما حالیه؛ چه تو دیدمنمی و بود پایین سرم. نگو دروغ آیناز یعنی که بود جوری صداش تُن و لحن شدم؛ ساکت
 .کردممی حس رو نگاهش سنگینی

 .بود عصبی حدبی و بود هم تو هاشاخم نداشت، خوبی وضع داخل اومد وقتی هم داداش -
 :گفتم خنده با و گرفتم باال رو سرم گرفت، مخنده ناخودآگاه

 کردی؟ تعجب چرا. سیاوشه همیشگیه حالت اینکه -
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 .بزنم بهش حرفی من بود محال اما کنجکاوه؛ و نگران هنوز که دادمی نشون نگاهش اما خندید؛
 .نشوند تخت روی خودش کنار و کشید رو دستم اومد، جلو
 که بود هاییحرف نگاهش تو و نشست غم و نگرانی از موجی هاشچشم تو. شد محو هاشلب روی از خنده کمکم

 .بود دودل گفتنش برای انگار
 .میشه پشیمون دفعه هر اما بزنه؛ حرفی تا کنهمی باز لب هی که بودم متوجه

 ...آی -
 .شد باز و چرخید پا یپاشنه روی در. برگشتیم در سمتبه هم با دو هر کرد، سکوت در شدن باز با

 :گفت و شد وارد رهام
 هست؟ اجازه -

 :گفت خنده با یاس
 چیه؟ به گرفتنت اجازه حاال داخل، اومدی که تو -

 :گفت داشت،وامی خنده به رو آدم که ایبامزه لحن با و زد یاس روی به گشادی لبخند رهام
 .بود ادب ادای برای این -

 .نشست تخت رویروبه یکاناپه روی خنده با هم رهام که خندیدم یاس و من
 هایچشم روی نگاهش. شد محو لبش روی از لبخند و شد جدی شد، عوض نگاهش رنگ نشست تا کردم حس
 .سرخه هنوز بودم مطمئن که بود من

 :گفت و برگشت یاس سمتبه جدی و آروم لحنی با
 بذاری؟ تنهامون لحظه چند میشه یاس، -

 بیرون و شد بلند تخت روی از حرفی هیچبی آخر در و کرد ردوبدل رهام و من بین رو نگاهش کنجکاو و گیج یاس
 .رفت

 .کردن بازی به کردم شروع شالم یگوشه با و انداختم پایین رو سرم در، شد بسته صدای با
 .داره خبر سیاوش پیشنهاد از رهام که کردممی حس اما چرا دونمنمی

 .کردمی نگاه من به شده میخ سکوت در تنها هم رهام بود، فرماحکم اتاق تو سکوت چندلحظه
 سمتمبه و شده بلند کاناپه روی از رهام که داد مشخص شدمی اومد،می که صداهایی اما بود؛ پایین سرم هنوزم

 .میاد
 .نشست کنارم فاصله با رهام. دادم بیرون آه با رو نفسم

 آیناز؟ -
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 :داد ادامه و کرد مکثی
 ی؟بگیر باال رو سرت میشه -

 .داشت غم صداش ولی بود؛ آروم نگاهش. آوردم باال رو سرم تردید با و آروم
 زد؟ حرف باهات سیاوش -

 .نشست لبم رو پوزخندی غیرارادی
 دونستی؟می هم تو پس -

 .شد آمیزکنایه و تلخ ناخودآگاه لحنم
 کردممی فکر پیشساعتیه تا. خودتونید فکر به هردوتون چون خورتر؛دل تو از اما خورم؛دل سیاوش از رهام، -

 خودشه، خاطربه همش فهمیدم االن اما کنه؛ محافظت من از تا زنهمی آتیش و آب به رو خودش داره سیاوش
 .بگیره علی از خوادمی که انتقامی خاطربه
 :گفتم قبل از بلندتر و شدم بلند جام از عصبانیت با
 برگ فقط و فقط من که گفت سیاوش اول، روزِ همون که رفت یادم چرا ها؟ کردم؟ فراموش احمق من چرا اصالً -

 اگه که نیستم مهم براش که من. هستم علی از انتقام برای سیاوش یبرنده برگه هنوز هستم، هنوزم. شمبرنده
 .موقت اما بشو؛ عقدیم زن گفتنمی و زدنمی زل من هایچشم تو بودم

 بود شده تار اشک از که نگاهی با. شد دارخش گلوم کردم حس که گفتم فریاد با و دل ته از چنان رو «موقت اما»
 .کردم نگاه رهام به

 :گفتم گرفته صدای با و آروم
 برگِ نتونه علی که ببره خودش پیش رو من نتونه کنه، کاری نتونه علی که بشم موقتش عقد خوادمی من از -

 .ببره شخونه از رو سیاوش یبرنده
 :گفت آرومی لحن با و شد بلند جاش از رهام

 .باش آروم آیناز، باشه -
 :زدم داد حرص با
 .مونممی اینجا گفتم که کردم غلط من برم، خواممی من اصالً. نمیشم آروم رهام، نمیشم آروم -

 :زدم داد بشنوه، سیاوش رو صدام اینکه هوای به کردم مایل چپ به یکم رو سرم
 ...موق عقد بشم نخواد من از خودش منافع برای کسی تا میرم، خونه این از من -
 بود، نشسته خونبه خشم، از که سیاوش یچهره دیدن با شدم ساکت دیوار به شدنش کوبید و در شدن باز با

 :گفتم حرص با و نباختم رو خودم اما رفتم؛ عقب به قدم یه زدهوحشت
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 ...خبر چه هو -
 !شو ـفه*خـ -
 سد رو راهش جلوی سرعتبه رهام که اومد سمتمبه بلند هایقدم با. افتاد تنم به رعشه زد سیاوش که دادی با

 .کرد
 :پیچید اتاق تو سیاوش فریاد صدای

 آره؟ بشی؟ زنم تو خواممی علی از خودم انتقام خاطربه که آره؟ خودمم؟ منافع فکر به فقط من که -
 :زدم داد خودش مثل و رفتم جلو قدمیه عصبانیت با و گذاشتم کنار رو ترس

 فهمیدم تا کردی فکر آره؟ کنم؟ قبول که یابوم من کردی فکر. موقت اونم عقدیم زن بشو گفتی شو، زنم نگفتی -
 .فروشممی تو به رو خودم و میام شده، نیستسربه مادرم و کشته علی رو بابام

 داد انجام رو عمل این سریع انقدر. آورد خیز سمتمبه و زد کنار وحشیانه رو رهام و زد اینعره سیاوش حرفم این با
 .نبود من العملعکس برای جایی که

 :زد فریاد و کوبید دیوار به محکم پشت از رو من و کرد ـلقه*حـ گلوم دور دستش هایپنجه
 ها؟ زدم؟ حرفی همچین کی من! شعوربی نفهم یدختره نکردم، تخفه خودم تا شو خفه و ببند رو دهنت آیناز،-

  بفروش؟ من به رو خودت گفتم کی
 تپش به قلبم خودم به سیاوش نزدیکی از هااحمق مثل دوباره. خورد سُر گونم روی آروم هاماشک هاشحرف این با

 سیاوش ـوش*آغـ برای و افتاد تابوتب به دلم پناهبی هایبچه مثل دوباره کرد، فروکش عصبانیتم دوباره و افتاد
 .درمونم و بود دردم هم خودش که کنم چه. کردمی تابیبی
 .بگیر پس رو حرفت سیاوش بگم بهش شدمی کاش. کنم گریه دل ته از و ـوشش*آغـ تو برم خواستمی دلم
 دل این. نکن رو کار این من با سیاوش. ابدیم زن عقدیم، زن بشی باید بگو بشی، موقتم زنِ کنیمی غلط تو بگو

 .میره ضعف هم عصبانیتت برای دلش حتی که کرده گناهی چه بیچاره
 گلوم از رو دستش آروم که بودم زده زل سیاوش آلوداخم هایچشم تو چقدر و بودم حالت اون تو چقدر دونمنمی

 .برداشت
 در سمتِبه و کرد گرد عقب .بودم متوجه خوردش گره ابروهای و سرخش هایچشم از رو این بود عصبی هنوز
 برم؟ خواممی گفتم که بود نشنیده مگه. بری نداری حق بگه بهم اینکه بدون حرفی؟ هیچ بدون. رفت
 چی؟ نکرد مخالفت اگه اما بگو؛ دوباره نشنیده، شاید آیناز نرو؟ نمیگه چرا پس
 مهمه، من برای سیاوش بودونبود که قدریهمون فهمیدممی باید گفتم،می باید اما عذابه؛ برام هم فکرش حتی
 .نه یا هست مهم سیاوش برای عمارت این توی منم بودن
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 :گفتم بلند و کردم باز لب از لب که در درگاه به بود رسیده
 .برم خواممی اما دونم؛نمی رو کجا برم، خوام می -

 .نشست در درگاه روی دستش کرد، مکث چندلحظه
 .بگی اما بری؛ کنیمی غلط بگی بزنی داد و صورتم تو بزنی و برگردی حاضرم. برگرد خدا رو تو سیاوش، برگرد

 .برداشت رو بعدی قدم و برنگشت نزد، حرفی سیاوش اما
 :زدم داد و نیاوردم طاقت برداشت، که رو دوم قدم. رفت هم تو هاماخم و نشست گلوم تو بغضی

 .میرم علی پیش پس نیست؛ مهم برات که حاال -
 سیاوش از تندی العملعکس منتظر باید صددرصد حرف این گفتن با دونستممی داشتم، تردید حرفم گفتن برای
 :گفتم اما باشم؛

 .ببره شاپور پیش رو من که خواممی... خواممی ازش -
 :دادم ادامه و کردم چاشنیش پوزخندی حرفم کارسازبودن برای

 .شاپور ابدی و عقدی زن میشم اونجا حداقل -
 :دادم ادامه. برگشت سمتمبه سرعتبه رهام گفتم رو این تا
 ...اما پیر؛ درسته -
 هار سگ به شقیافه که آخ آخ،. داشتبرمی قدم سمتمبه آرومآروم. شدم خفه اتاق داخل به سیاوش ناگهانی ورود با
 .زکی بود گفته عصبی و
 .شدم پرت تخت روی و زدم کوتاهی جیغ چپم، یگونه روی تیزی و عمیق درد حس با

 :انداخت تنم به لرزه سیاوش فریاد صدای
 آره؟ بشی؟ شاپور زن بری خوایمی که -

 :زد نعره و داد هُل رو رهام برگشت،
 .بیرون برو رهام، -
 قفل رو در بعد و بود معجزه نشکستنش که بست محکم چنان رو در. فرستادش بیرون بزنه، حرفی بخواد رهام تا

 .کرد
 و شدم خیرنیم تخت روی. نبود کشیدن درد وقت فعالً اما سوخت؛می بود، خورده که سیلیی خاطربه شدتبه مگونه
 :زدم لب
 ...سیاو -

 : زد نعره
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 .رو صدات ببر -
 رو زانوش یه رسوند، بهم رو خودش بلند قدم دو با. کشیدم عقب رو خودم و گذاشتم تخت روی رو دستم زدهوحشت

 .کشید سمتمبه رو خودش و گذاشت تخت روی
 :پیچید گوشم تو عصبیش و جدی صدای. کشوندم پایین تخت از حرکت یه با و زد چنگ رو بازوم

 بده؟ ادامه گفتی،می چی داشتی -
 :زد داد
 آره؟ موقت؟ نه میشی دائم زن چون آره؟ بشی؟ شاپور زنِ بری خوایمی که بدم؟ رو جوابت تا بده ادامه -
 باعث آورد،می زبون به که رو حرفی هر و زدمی که دادی هر برعکس ترسیدم،نمی دیگه زدمی که هاییفریاد از

 .نشه پاره که بودم هنجرش نگران که زدمی داد چنان اما بره؛ غنج دلم ته داره، غیرت من روی اینکه از شدمی
 !توام با آیناز، -

 :کردم نگاش و باالرفتم رو سرم زدهوحشت. خورد شدیدی تکون جام تو زد، که بلندی داد با که بودم فکر تو انقدر
 ها؟ -

 :گفت تلخی و سرد لحن با و انداخت چشمم تو رو جدیش و سرد نگاه. بود هم تو هاشاخم
 .برو بری، خوایمی -
 :زدم لب شک با. شد آوار سرم رو دنیا کردم حس حرفش این با
 !چی؟ -

 :گفت و زد پوزخندی
 مهم. نه یا هست مهم بودونبودت بفهمی نخواستی مگه بری؟ خوایمی نگفتی مگه برو،. شنیدی که همینی -

 .برو نیست،
 بود؛ آویزون قلبم به تنی یه یوزنه که انگار بود بد حالم بودم، زده زل سیاوش به آلوداشک نگاهی با شد ـخ*مسـ

 .شدمی ترسنگین هرلحظه بود، گلوم تو که سنگینی بغض. سنگین سنگینِ
 .گفته جدی رو حرفاش تمام گفتمی که سردی نگاه. کردمی یخ رو تنم تمام که سردی بود، سرد نگاهش سیاوش

 .افتادم تخت روی تلوخورانتلو و خورد عسلی به پام که رفتم عقب قدمیه
 .برگشت و گرفت ازم جدی و آروم رو نگاهش سیاوش. بود سیاوش روی هنوز نگاهم

 .اونجاست هنوز علی کنم فکر. برسونتت خان خونه که میگم سعید به -
 .اومدم خودم به در شدن بسته صدای با. رفت در سمتبه و زد رو حرف این
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 سیاوش دیگه و بری تونیمی مگه بری؟ تونیمی مگه اصالً نمیری؟ نگفتی چرا نزدی؟ حرف چرا نشستی؟ چرا آیناز
 نبینی؟ رو

 دیدی؛ رو خوریدل سردش نگاه از فهمیدی، تو اما بری؛ کرد قبول برو، گفت سیاوش دختر، بیا خودت به آیناز
 .ناراحته ازت سیاوش
 :پیچید ذهنم تو صدای

 هیچ سردش نگاه کردی؟ خوش دل چی به پس نداره؛ دوستت گفت سیاوش که شنیدی. نزن گول رو خودت -
 .نداره دوست کن باور. نداشت خوریدل

 .رفتن از عقلم و گفتمی موندن از قلبم
 بلند جام از حالیبی با و زدم پس مگونه روی از آروم رو هاماشک. بود شده خسته دوگانگی همه این از بدم حالِ
 .شدم

 .کردم نگاه اشکم از شده سرخ و پُف هایچشم به و ایستادم آیینه جلوی
 :پیچید گوشم تو سیاوش صدای

 «.برو نیست، مهم. نه یا هست مهم بودونبودت بفهمی نخواستی مگه»
 :کردم زمزمه بغض با و آروم. موند ثابت مگونه روی دستم زد، حلقه هامچشم تو اشک

 !سیاوش -
*** 

 .کرد باز سر بغضم دوباره و انداختم نگاهی اتاق یگوشه رنگمشکی چمدون به
 .کرد تر رو هامگونه دوباره و خورد سُر مگونه روی وقفهبی هاماشک

 بهم رو در و بیاد داخل سیاوش که بودم منتظر تمام، خوشیدل با هم هنوز. انداختم نگاهی اتاقم یبسته در به
 «.بری جایی نداری حق». بزنه فریاد تحکم با و بکوبه
 .من خوشمدل چقدر. نشست لبم روی تلخی لبخند
 .بود عاشقش اول روز مثل هم باز اما خرید؛می جون به رو دردی هر یوسفش عشقِ به که زلیخایی بودم شده

 و کردممی زندگی کسایی کنار سال22 که موضوعی این بودم نتونسته هنوز. افتادن درپیپی و زود اتفاقات چقدر
 مادرم نبودن و پدرم مرگ غم بودم نتونسته هنوز. کنم هضم مادرم، نه بودن پدرم نه که گفتممی مادر و پدر بهشون

 .شد اضافه هم سیاوش که کنم هضم رو
 چرا پس ترسم؛می نباشه اگه نگفتم بهش مگه برم؟ کجا سیاوش بدون کجا؟ اما رفتم؛می باید و برو گفت سیاوش

 برو؟ گفت راحت
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 زدم؟ بشه حساس اینکه خاطربه رو هاحرف اون تمام نفهمید چرا عاشقشم؟ نفهمید چرا
 .کردنمی ترگرفته و بدتر هرلحظه رو حالم و بودن افتاده جونم به خوره مثلِ فکرا این تمام

 به چندساعت فقط. دادمی نشون رو شب یک که برگردوندم ساعت سمتبه رو سرم افتادم، تخت روی پشت از
 .رفتنم به چندساعت فقط مونده، صبح
*** 
 .خورد سُر مگونه روی هاماشک صدابی و کرد باز سر بغضم. انداختم اتاق دورتادور به رو آلودماشک نگاه

 اینکه با هم رهام کرد،می گریه رهام ـلِ*بغـ تو یاس. بودن ایستاده هم کنار رهام و یاس. اومدم بیرون اتاق از
 .کنه آروم رو یاس داشت سعی اما بود؛ ناراحت و غمگین نگاهش

 توی هاشگریه هقهق صدای. انداخت ـغلم*بـ تو رو خودش و اومد بیرون رهام ـل*بغـ از یاس که رفتم جلو
 .پیچید سالن فضای

 کردم،می پوچی احساس. کردمی بدتر رو حالم یاس یگریه صدای و بود بد حالم. بود درد و اشک غم، از پر قلبم
 .خوشبختی دادنازدست دادن،ازدست حس
 ...اما بودم؛ خوشبخت سیاوش عشق و رهام یاس، کنار بودم، خوشبخت من آره،

 :زد تشر بلند ذهنم تو صدای
 کنی؟نمی اعتراف عشقت به چرا داری؟ نگه رو خوشبختیت کنینمی سعی چرا آیناز؟ چی اما -

 :کردم زمزمه آروم و نشست لبم رو تلخی لبخند
 .نمیشه -

 .بود غم از پر و بود شده سُرخ اشک از هاشچشم. اومد بیرون ـغلم*بـ از یاس
 .موند سیاوش اتاق میخ نگاهم. دادم بیرون آه با رو نفسم

 خداحافظی بدون خواستمنمی. شدم رد رهام و یاس نگاه مقابل از شد، کشیده سیاوش اتاق سمتبه پاهام غیرارادی
 .برم

 .بره و بذاره خداحافظی بدون که نداشت طاقت من عاشقِ دل اما بود؛ دلسنگ سیاوش
 .شد باز صدابی و آروم در نشست، دستگیره روی دستم

 .حمامه که بود مشخص حمام تو از آب شُرشُر. نبود اتاق تو سیاوش اما بستم؛ رو در و گذاشتم اتاق تو پا
 .افتاد بود، میز روی که عکسش قاب به نگاهم اما بیرون؛ برم که کردم گردعقب

 .بردمی دل دیوونه رو من از هم عکس تو از حتی رنگشایقهوه نگاه. بود سرد و جدی نگاهش هم، عکس تو
 .کشیدم صورتش روی درست قاب، یشیشه روی و بردم جلو رو دستم
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 .شد ترسنگین بغضم و ترعمیق لبخندم شد، زنده هامچشم جلو آلودشاخم یچهره. بستم ـذت*لـ با رو هامچشم
 .میرممی سیاوش بدون من برم؟ جوریچه من! من خدای وای

 .برگشتم و کشیدم عقب رو دستم کردم، باز رو هامچشم سرعتبه حمام در شدن باز صدای با
 روی هاشدست و بود بود پایین سرش. شدم میخ سرجام بود، تنش بلندی مشکی ربدوشامبر که سیاوش دیدن با

 .کشیدمی موهاش روی ربدوشامبرش کاله
 :زد داد زمانهم
 زری؟ -

 .رفت هم تو کمکم هاشاخم و موند حالت همون تو هاشدست من دیدن با آورد، باال رو سرش
 کنی؟می کارچی اینجا تو -

 .نچرخید دهنم توی اما خداحافظی؛ برای اومدم بگم خواستممی
 :زدم لب غیرارادی

 .بزنم حرف خواممی -
 .رفت کمد سمتبه و گرفت ازم رو نگاهش

 مونده؟ هم حرفی مگه مورد؟ چه در -
 دستم از هامحرف و کارهام کنترل و دیدم رو سیاوش باز بود، شده مرگم چه دوباره دونستمنمی. برگشتم سمتشبه
 .رفت در

 .گرفتم میز به رو دستم. بیفتم پا از بود ممکن آن هر و بود جونبی پاهام
 :گفت و انداخت بهم نگاهی جدی برگشت، دید که رو سکوتم سیاوش

 بزنی؟ حرفی خواینمی -
 .بزنم حرف جوریچه من خدا، وای. انداختم اطراف به رو عجزم پر و آلوداشک نگاه
 .بود افتاده شمار به نفسم سیاوش خیره نگاه از. میارم کم نفس دارم

 :پرسید شک با و کرد بر از باریه رو صورتم کل نگاهش با رسوند، بهم رو خودش محکم قدم چند با
 شده؟ چیزی آیناز، -

 :گفتم ایگرفته صدای با و کردم باز لب از لب. دوختم چشم هاش،چشم به و گرفتم روبهرو دیوار از رو نگاهم
 ...من سیاوش، -

 .خوردمی سُر گردنم روی تا و چکیدمی مگونه رو سرعتبه هاماشک کردم، مکثی
 :گفتم آنی تصمیم با و بستم رو هامچشم
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 .باختم رو بازی من سیاوش، -
 .داد تکون چی معنی به سری. بود شک با آمیخته و متعجب نگاهش کردم، باز رو هامچشم
 .تلخ اما خندیدم؛ گریه میونِ

 ...من...من باختم، رو کردم شروع خودم که بازی من سیاوش، -
 :گفتم عاجزانه و زدم شـنه*سیـ به مشت با و زدم هق

 اما شه؛نمی عاشقت کسهیچ گفتم. باختم بهت هم بد باختم،. شدم اما کی؛ دونمنمی شدم، عاشقت من سیاوش، -
 ...اما گیرم؛می پس رو حرفم. شدم خودم
 .شد ترگرفته و لرزید غم از بغض، از لرزید صدام

 .نمیشی کسهیچ عاشق تو. نمیشی چون گیرم؛نمی پس رو حرفم این نمیشی، کسی عاشقِ تو گفتم اما -
 :زدم جیغ عجز با دل ته از
 وقتی تا و دیگه جاییه اما میرم؛ اینجا از. نمیرم ولی علی؛ پیش میرم گفتم. گفتم دروغ اما میرم؛ شاپور با گفتم -

 خونه تو میشه، بازدم و دم تو فکر به و تو با نفسم وقتی تا. نمیام کنار کسهیچ با زنهمی تو عشق به لعنتی قلب این
 ذارمنمی داره، رو هاتدست گرمی هامدست وقتی تا. کشمنمی نفس کسهیچ کنار. کشمشنمی کسهیچ کنار و

 میرم،. خواممی خودم که جایی میرم میگی، تو که جایی نه اما میرم؛. ببره بین از رو دستتت گرمای دستی، گرمی
 .ذارممی جاهمین رو قلبم و برممی رو عشقت

 :زدم داد دل ته از
 .میرم سیاوش، میرم -

 .بمونم دیگه چرا پس گفتم؛ رو بگم خواستمنمی که حرفایی نداشتم، رو موندن طاقت دیگه
 .دویدم پایین هاپله از یاس و رهام نگران نگاه به توجهبی. اومدم بیرون اتاق از دو با و کردم گردعقب

 از که بود سیاوش مهم. نبود مهم برام اما بود؛ کرده پُر رو عمارت کل هامگریه هقهق صدای. زدم بیرون عمارت از
 .دادم دستش

 :زدم داد و شدم سوار دویدم، بود آماده که ماشینی سمتبه
 .کن حرکت سعید، -

 :پرسید نگران و برگشت سعید
 خوبی؟ آیناز -

 :زدم لب آروم باعجز
 .برو فقط. خوبم سعید، خوبم -
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 .کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین برگشت انداخت، بهم نگرانی و تردید از پر نگاه
 .رفت باالتر مگریه صدای اومدیم، بیرون که عمارت از

 .کردم نگاه شدیم،می دورتر ازش هرلحظه که عمارت به عقب یشیشه از و برگشتم
 :گفت و داد هُلم ماشین سمتِبه بزنم حرفی خواستم تا گردوندم، سیاوش آلودخشم هایچشم تو رو نگاهم گیج

 .شو سوار -
 :زد داد که بزنم حرفی تا برگشتم متعجب

 .نرو من اعصاب رو و شو سوار گفتم آیناز، -
 :گفتم و زدم شـنه*سیـ به ایضربه حرص با. بود بلند خیلی صداش

 .سعیده ماشینِ تو چمدونم بگم خواستم. هم تو باشه خو اِ، -
 :گفت و انداخت سعید به کوتاهی نگاه برگشت،. شد باز هم از هاشاخم

 .شو سوار میاره، سعید-
 .شدم سوار و رفتم ماشین سمت حرفی هیچبی

 روش هاشانگشت با کردم، نگاه بود دنده روی که دستش به. کرد حرکت حرفی هیچ بی و شد سوار هم سیاوش
 .بود گرفته ریتم

 .بود شده خیره روروبه به جدی و بود درهم هاشاخم گرفتم، باال رو نگاهم
 نکردم جرئت که بودم دوخته چشم جاده به اُبهت پر و جدی چنان اما گفتم؛می بهش باید که بود زیادی هاییحرف
 .بزنم حرفی
 اما گرفت؛ رو جلوم و اومد که بود چی دلیلش دونستمنمی. برم نذاشت سیاوش که باشم حالخوش باید االن هرچند
 .خواستممی که بود چیزی همون
*** 

 :گفتمی ذوق با و گشتبرمی گاهی از هر یاس. بودیم نشسته شام میز سر
 .نرفتی که حالمخوش خیلی آیناز، وای -

 .بود گرفته مونخنده رهام و من دیگه که بود گفته انقدر زد، رو حرف همین بارده از بیشتر تقریباً
 رو دستم بزنه حرفی خواست یاس تا گرفت، باال رو سرش شاکی که افتاد سیاوش به نگاهم. برگشت سمتمبه یاس
 :گفتم آروم و گذاشتم دستش روی

 خنده با و شد متوجه یاس که کردم اشاره سیاوش به نامحسوس و نرفتم که حالیخوش خیلی یاس، دونممی -
 :گفت
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 .بگم دیگه چیزِ یه خواستم من نه،. آهان -
 :گفت و انداخت سیاوش به نگاهی شک با برگشت

 ...قراره آیناز، و تو داداش، -
 .برگشتم رهام سمتِبه نگران. افتاد سرفه به و پرید رهام گلوی تو غذا که بود نزده کامل رو حرفش

 شد؟ چی اِ، -
 .رفت یاس به ایغرهچشم حال همون در. کشید سر و ریخت آب لیوان توی برداشت، رو آب پارچ و برداشت خیز

 :گفت و کشید عقب رو صندلی گذاشت، کنار رو لیوان
 .دارم کارت بیای؟ من با میشه یاس -

 .رفت رهام همراه و شد بلند جاش از انداخت، نگاهی جمع به متعجب و گیج یاس
 .کشیدم خجالت هم و شدم هول هم شدم؛ حالی یه سیاوش، و من موندن تنها و سالن شدن خالی با

 غذا به خیره چون فکره؛ تو عمیق بود مشخص. کردمی بازی غذا با دستش توی قاشق با بود، پایین سرش سیاوش
 به سیاوش دستِ که خوردیم بدی تکون سیاوش هم و من هم در، محکم کوبیدن صدای با که زدنمی پلک و بود

 .شکست زمین رو بدی صدای با و خورد کنارش لیوان
 :اومد جلو نگران و دستپاچه سارا

 .ببندم رو در محکم خواستمنمی شد، اشتباه خدا به ببخشید آقا وای، -
 بود مشخص. گرفت دست تو رو بود شده خونی کمی میز تیزی یلبه و لیوان به خوردن اثر بر که رو سیاوش دستِ

 هم تو هاماخم ناخودآگاه گرفت، که رو سیاوش دستِ اما دستپاچگیه؛ روی از کاراش و نیست کارش به حواسش
 .رفتم سمتشبه و شدم بلند جام از. رفت
 :گفتم جدیت با و ایستادم سرش پشت

 .بیار زخم چسب آشپزخونه تو از برو و عقب بیا سارا، -
 :گفت جدی و آروم. شد بلند جاش از سیاوش که دوید بیرون حرفی هیچبی و اومد عقب سریع

 .نیست زخم چسب به نیاز. نیست چیزی آیناز، -
 .گرفتم رو دستش که بره خواست

 .نه -
 .دادم نشون رو زخمش و گرفتم باال رو دستش. برگردوند سمتمبه رو سرش

 زخمه؟ -
 .بیاد عاقد بگم خواممی -
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 جدیه؛ چقدر ببینم تا زدم زل هاشچشم تو و آوردم باال رو سرم متعجب. شدم شوکه شد، زده مقدمهبی که حرفی از
 .بود جدی همیشه مثل نگاهش اما

 :زد لب تمام جدیت با که بزنم حرفی خواستم
 .دائم -
 :گرفت طرفم به رو زخم چسب و اومد سمتمبه و شد سالن وارد سارا. کردم نگاه هاش چشم تو شده ـسخ*مـ
 .خانوم بفرمایید -

 :گفت و گرفت ازش رو چسب سیاوش. کنم حرکتی نتونستم که بودم شده سیاوش نگاه مات انقدر
 .بری تونیمی -

 .انداخت میز روی رو چسب سیاوش و رفت بیرون سارا
 .داشتم نگه زخم چسب روی رو نگاهم

 ساکتی؟ چرا -
 :زدم لب آروم

 .گیرممی ازت رو آرامش گفتی -
 .کنم مکث چندثانیه برای شد باعث نشست، پهلوم روی که دستش

 :گفت که
 .بده ادامه -

 .داد متکیه میز یلبه به و برگردوندم حرکت یه با و کرد حلقه کمرم دور رو دستش کامل
 گوشم کنار درست رو هاشلب و آورد پایین رو سرش. شدم الل واقعی معنی به و شد حبس مـنه*سیـ تو نفس

 .کرد متوقف
 .گیرهمی ازم رو آرامش وجودت. هستم حرفم رو هنوزم -

 .ببینمش تا فرستادم عقب به رو کمرم و کردم میز حائل پشت از رو دستام
 کنی؟ عقد ریزهمی بهم رو آرامشت که کسی خوایمی چرا پس -

 :گفت آورد،درمی لرزه به رو قلبم که جوری آروم، لحنی با و برد عقب کم خیلی رو سرش
 .کنم اذیت رو خودم خواممی فکرکن تو -
 من؟ کنار بودن با -
 .تو بودن با -
 من؟ با اونم خودآزاری؟ -
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 .تو با اونم -
 :فتمگ شیطنت با و آروم و نشست لبم روی مالیمی لبخند. اومدمی خوشم بحث این از داشت

 .بخشهـذت*لـ من با خودآزاری -
 مـنه*سیـ تو رو نفسم و بستم رو هام چشم شدم، حالی یه. کشید عمیقی نفس و برد فُرو گردن گودی تو رو سرش
 .کردم حبس
 :پیچید گوشم تو آرومش صدای

 .شاید -
 .رفت عقب قدمیه و کرد باز کمرم دورِ از رو هاشدست

 .اتاقت برو هیچی، -
 :گفتم بود صدام تو که هیجانی با
 گفتی؟ چی بگو خب سیاوش، -

 :گفت جدی و کشید زخمش جای روی رو راستش دست و کرد هم تو رو هاشاخم
 .دیگه بسه آیناز، -
 .بخشهـذت*لـ من با بودن که کرده قبول بگه خوادنمی! مغرور. کوبیدم زمین به رو پام حرص با
 .گرفتم رو دستش و بردم پیش رو دستم و برداشتم رو میز روی چسب. شد باز نیشم فکر این با
 .من بده -

 .کشید عقب رو دستش
 .زنممی خودم نیست، الزم -

 :گفتم و گرفتم رو دستش دوباره غیظ با و کشید هم تو رو هاماخم
 .میاد خون داره من، به بده رو دستت -

 آتیشم داشت که نگاهش به کردم سعی. شد خیره بهم جدی همیشه مثل و آروم نگاهی با تنها و نکرد رد رو دستم
 .برسم کارم به و نکنم توجه زد،می

. کردم پاک رو دستش روی خون و برداشت میز روی از رو کاغذیدستمال. لرزیدمی هیجان زورِ از هامدست
 .کنم باز رو چسب تونستمنمی که لرزیدمی حدی به دستام اما بزنم؛ رو چسب خواستممی
 :گفتم و کردم ول رو دستش هوابی
 ...ضدعفو برم من -

 .شد رفتنم مانع و گرفت رو دستم مچ که بودم نزده کامل رو حرفم
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 .کنممی بازش خودم بده. بزن رو چسب همون خوادنمی -
 سمتشبه و انداختم نگاهی اطراف به و دادم بیرون سختیبه رو نفسم. بود شده دستم لرزش متوجه یعنی خدا، وای

 .برگشتم
 :گفتم و انداختم هاشچشم به آروم نگاهی

 .کنممی باز خودم -
 انگشت با و گذاشتم زخم روی رو چسب آروم. کردم باز رو چسب و گرفتم رو هامدست لرزش جلوی سختیبه

 .بچسبه که کشیدم چسب روی چندبار اشاره،
 .خرید برو رهام و یاس با فردا -

 :گفت که فهمید رو منظورم انگار که کردم نگاهش گیج گرفتم، باال رو سرم
 .عقد برای -

 :گفتم و دادم تکون طرفین به رو سرم. گرفت مخنده ولی چرا؛ دونمنمی
 .بدم انجام عقدی خرید بخوام که نشنیدم ازدواجی پیشنهاد من -

 هامچشم به رو آلودشاخم و جدی نگاه. خوردم میز به که رفتم عقب اومد، جلو قدمیه و کشید هم تو رو ابروهاش
 :گفت و دوخت

 دادم؟ رو پیشنهادم من -
 :گفتم صدام تو یخنده ته با و زدم ایخنده تک

 .موقت عقد برای ولی آره، -
 .میگم رو قبل چنددقیقه -

 .ارزهمی امتحانش به ولی گیره؛می رو مپاچه سریع که جنبهبی این هرچند،. کنم اذیتش یکم داشتم قصد
 :گفتم شیطنت با
 خوای؟می جواب زودی همین به گفتی قبل دقیقه چند -

 ترنرم یکم میشه چی خب. درهمه خدا همیشه که بره هاتاخم اون قربون به آیناز آی. رفت هم تو بیشتر هاشاخم
 .بکشم بیرون زبونت زیر از حرف زوربه نشم مجبور من تا کنی برخورد
 .کرد ثابت من روی آخر در و گردوند اطراف به رو نگاهش کشید، لبش یگوشه رو شستش انگشت

 .بکن رو فکرات صبح فردا تا -
 وگرنه نموند فردا؟ تا گفت؟ چی این. موندم مات خالیش جای به. شد دور ازم محکم هایقدم با و زد رو حرفش
 .دادی وقت همه این که نشی خسته گفتممی بهش
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 اذیت رو سیاوش یکم خواستممی فقط بود قبولم نیست، پنهون که خودم و خدا از ولی پنهونه؛ سیاوش از هرچند
 .کنم
 :گفت و انداخت من به نگاهی باحرص یاس

 .کشهمی رو تو هم و رو من هم نرفتیم هنوز ببینه برگرده سیاوش خدا به. آیناز دیگه شو بلند د -
 :گفت یاس به رو و اومد سمتمونبه عجله با سارا حرفش این با زمانهم
 .منتظرتونن ماشین تو گفتن رهام آقا خانوم، -

 :گفت خورد،می حرص من دستِ از داشت که حالی در یاس
 ورپریده این دست از تا کنه درست گاوزبون گل یکم من برای بگو زری به بعدشم بیاد، بگو رهام به برو سارا -

 .نگرفتم اعصاب مرض
 .دراومد آخم که گرفت بازوم از ریزی نشکون

 .بیرون رفت و گفت چشمی سارا
 :گفتم درد با خندیدممی که حالی در
 .کردی کبود رو بازوم یاس، بشکنه دستت آی -

 :گفت ایعاجزانه لحن با یهو و رفت بهم چپیچپ
 .میادا سیاوش االن بریم، بیا خدا رو تو آیناز، -

 :انداختم باال رو ابروهام و نشستم پله سومین روی
 .خرید بریم هم با بیاد باید هم سیاوش خودِ. خوامنمی نچ -
 شاکی نبسته، رو در و اومد داخل پر توپ با رهام و شد باز سالن در. نشست کنارم و کشید کوتاهی جیغ حرص با

 :گفت
 . داشتید نگه گرما تو رو من ساعتهیه دیگه؟ نمیاید چرا -

 :گفت و کرد اشاره من به یاس
 .نمیاد میگه -

 .گرفت رو عصبانیتش جای تعجب یاس، حرف این با رهام
 بودی؟ نکرده قبول مگه چی؟ -

 :گفتم و انداختم پا رو پا ریلکس خیلی
 .یاس با یا تو با نه کنم ازدواج سیاوش با کنممی قبول گفتم من خب ولی آره، -

 :گفت غیظ با یاس که انداخت یاس به نگاهی شک با رهام
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 خرید؟ بره سیاوش با خوادمی میگه خانوم -
 :گفت من به رو خند با رهام

 هزارجور و کنی آرایش هم و خرید بری باید هم تو. ده ساعت االن و میاد عاقد شب هشت ساعت آیناز، بلندشو دِ -
 .دیگه کارِ

 :گفتم و انداختم باال ایشونه
 .بیاد سیاوش خود تا نمیرم جایی گفتم من. بیاد زودتر بگو داداشت خان به خب. چه من به -
 بیام؟ چی برای من -
 ایستاده سالن در کنار رهام، سرِپشت درست سیاوش. شدیم بلند جامون از سرعتبه یاس و من سیاوش، صدای با

 .بود هم تو معمول طبق هاشاخم و بود بـرده جیبش تو رو هاشدست و بود
 :گفت آروم یاس

 .بگیر تحویل بفرما -
 :گفتم سیاوش به رو یاس، به توجهبی
 .خرید بریم که بیای -

 :گفت تعجب با و داد باال رو ابروش تای
 من؟ با -

 :گفتم و رفتم سمتش
 .تو با آره، -

 :گفت جدی و کشید هم تو رو هاشاخم
 .برو یاس و رهام با خودت نمیام، جایی من -
 .نمیرم اصالً یا تو با یا. نمیرم جایی من -
 :گفتم غیظ با
 ...که داماد حمام مگه -

 :غرید لب زیر. رفتم عقبقدم یه و شدم الل که برگشت سمتمبه چنان
 !رو صدات ببر -

 :پیچید فضا تو محکمش صدای که کوبید بهم محکم رو سالن در سیاوش. انداختم پایین رو سرم
 .نمیاد نخواست میاد خواست. خرید برید یاس با رهام، -
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 که خوب. رفتیممی هم با و اومدمی خودش اگه شدمی چی. نشست گلوم تو سنگینی بغض شدم، ناراحت حرفش از
 ...من با ولی بیرون؛ رفتمی تارا ایکبیری؛ یدختره اون با

 به نیشخندی. خرید بره باهات و بیاد وقتاون زنی،می بهم رو آرامشش میگه بهت این آیناز، داری خوشی دل چه
 .زدم خودم لوحیساده این

 :گفتم آروم
 .نمیرم جایی من -
 :گفتم آلودیبغض و گرفته صدای با سریع که بزنه حرفی خواست یاس رفتم، هاپله سمتِبه
 .نگو چیزی خدا رو تو یاس، -

 سیاوش، دیدن با برگشتم،. گرفت رو جلوش دستی که ببندم رو در خواستم شدم، اتاق وارد رفتم، باال هاپله از تندتند
 :پیچید گوشم تو جدیش و آروم صدای که برم اتاق تو که برگشتم و گرفتم رو نگاهم خوردل
 .نیست خبری خرید از نبودی پایین دیگه یدقیقهیه تا -

 :گفتم و برگشتم زدههیجان
 ...یعنی -

 :گفت و کرد هم تو رو هاشاخم
 .دقیقهیه فقط -

 باال هم یاس که اومدم پایین تندتند هاپله از. دویدم بیرون و کردم بلند تخت روی از رو کیفم مضاعف باذوقی. رفت
 .اومد

 :گفت شیطنت با و زد چشمکی دید رو من تا
 .کنیا کارچی من یبیچاره داداش با بلدی خوب کلک -

 :گفت و کرد ـلم*بـغـ و خندیدم ذوق با که زدم رنگیکم لبخند زدهخجالت
 .بشم داداشم خجالتی عروس قربون من آی -
 ماشین، بلند بوق صدای با اما شد؛ آب دلم تو قندسازی شرکت یه هیچ که کیلوکیلو داداشم، خجالتی عروس لفظ از

 :گفتم و رفتم عقب زدهوحشت
 نمیای؟ تو شد، تمام دقیقهیه وای ای -

 :گفت و داد تکون نه ینشونه به سری خنده با یاس
 .برو تو نه، -

 .نمیره دیگه که کنه لج و داخل بیاد سیاوش ممکنه آن هر و نیست وقت دیدم ولی بیاد؛ که کنم اصرار خواستم
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 .دویدم بیرون و کردم خداحافظی
 .بود نشسته شینما تو درهم هایاخم با هم خودش و بود ایستاده عمارت در رویروبه سیاوش ماشین
 .شدم سوار سریع رسیدیم، که ماشین به. بردم باال رو هامقدم سرعت
 .اومد بیروت عمارت از و کرد حرکت حرفی هیچ بی هم سیاوش

*** 
 .کردم نگاه بود، ترکوتاه جلو از و بود زانوهام پشت تا بلندیش پشت از که تنم تو سفیدرنگ یمانتو به

 :گفت ذوق با یاس
 !عالیه تسلیقه خدابه! عالیه مانتو این آیناز، وای -
 .برگشتم یاس سمتِبه و گرفتم آیینه از رو نگاهم. نشست لبم روی گشادی لبخند حرفش این با
 .نیست من یسلیقه این اما -

 لب شک با و آورد پایین تردید با و آروم صورتش جلوی از رو کردمی نگاه داشت که رو شالم و کشید کار از دست
 :زد
 کی؟ پس -

 :گفت بلند و انداخت تخت روی کنارش رو شال زدهحیرت بزنم حرفی بخوام من اینکه از قبل
  کرده؟ انتخاب رو مانتو این سیاوش که نگو -
 رو همه میای معمولی حرکت یه تا که خشنی انقدر که سیاوش بشم قربونت آی. گرفت مخنده العملشعکس از

 .کنیمی شوکه
 :گفتم و کردم نگاه یاس یشده گرد هایچشم به خنده با
 داره؟ تعجب کجاش این کرده، انتخاب سیاوش خب دختر؟ کنیمی جوریاون رو چشمات چرا یاس -
 کشید رو دستم سیاوش که ایلحظه اون خودمم البته. بود نشده باورش هنور انگار. کردمی نگاهم فقط باز دهنی با
 .نکردم تعجب کم بخر رو مانتو این گفت و مغازه سمتِ برد و

 :گفت داشت، ذوق که خاصی لحن با و شد بلند تخت روی از سریع یاس
 .بدم رهام به رو خبر این باید من وای -
 :گفت رفت،می در سمتبه که حال همون در
 .میان هامهمون دیگه ساعتیه تا که شو آماده هم تو -

 :گفتم و برگشتم سمتشبه سریع که بیرون بره خواست
 ...خو آزمایش عقد برای مگه یاس، راستی -
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 :گفت و پرید حرفم تو
 .کرد قبول و بود رهام دوسته پدرِ عاقد نیست، نیاز -

 :گفت باشه، افتاده یادش چیزی که انگار و برگشت که بیرون بره خواست
 خونتونه؟ تو یا پیشته تشناسنامه میره، یادم بپرسم خواممی حاال تا صبح از راستی -

 :گفتم و زدم نیشخندی
 تو همیشه. بذارم رو ملی کارت و شناسنامه وقتاون ندزدتم، کسی که داشتم نگه خونه تو زوربه رو خودم من -

 . بود همرام آوردم اینجا سیاوش که هم روز اون بودن، کیفم
 :گفت و زد روم به مهربونی لبخند

 ...پس خوبه -
 :گفت و زد چشمکی

 .شو آماده -
 :گفت بلند زدهوحشت باراین که بیرون بره خواست باز
 !عروس لباس -

 :گفتم و دادم باال رو ابروم تای متعجب
 !عروس؟ لباس -
 .فردا برای دیگه، آره -
 خبره؟ چه مگه فردا -

 :گفت و رفت بهم چپیچپ
 .سیاوش و تو عروسی دیگه معلومه خب منه، عروسی -

 :گفتم بلند زدهحیرت
 بگیریم؟ هم عروسی قراره مگه -
 :گفت داد،می تکون هوا تو رو هاشدست که حالی در و کرد باز رو در
 .بشم آماده برم منم. شو آماده نیست، وقت نه، االن فقط بپرس، سیاوش خودِ از برو. دونمنمی من -

 برگشتم کردم، پوفی. شو آماده کرد تأکید که برم سیاوش پیش خواممی فهمید انگار. بست رو در و رفت بیرون
 .پوشیدم رو نودی قد تیرهآبی شلوارلی

 حالت از صورتم اینکه حد در ولی ایحرفه نه بودم، بلد اما کردم؛نمی آرایش زیاد. نشستم آرایش میز صندلی روی
 .تونستممی دربیاد عادی



 

 

236 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 .کشیدم لب روی پررنگ بودم، قرمز رژ عاشقِ که همیشه مثل اما زدم؛ صورتم توی دخترونه و کم آرایش یه
 .زدم وسط فرق هم جلوش و بست سرم پشت اسبی دم موهامم

 .نشست لبم روی لبخندی. کردن نگاه مکرده آرایش صورت به و رفتم عقب شد، تمام که کارم
 چشم تو بیشتر قرمز رژ با که درشتم هایلب و دادمی نشون تردرشت چشم خط خاطربه که درشتم هایچشم

 .اومدمی
 .زدم خودم به و برداشتم بودم، خریده تازه که رو عطری فرستادم، خودن برای ایـوسه*بـ

 و تلخ عطرِ بوی عاشق هنوز من ولی بود؛ خوب بوش. کشیدم عمیقی نفس ـذت*بالـ پیچید، بینیم تو که بوش
 .میرم کش ازش آخر خودش جون که بودم سیاوش مردونه

 .کردم جمع رو اضافه وسایل سریع. بود هشت به دقیقه پانزده کردم؛ نگاه ساعت به
 .گرفت مخنده لحظه اون یادآوری با ناخودآگاه که درآوردم شجعبه تو از رو مشکیم سانتیده پاشنه هایکفش
*** 

 .میشه خسته بازار تو گشتن همه این از داره کمکم بود مشخص که انداختم سیاوش به نگاهی
 .برگشت سمتمبه یهو که رفتم شکالفه و آلوداخم یچهره این یصدقه قربون دلم تو
 .بشه تررنگکم هاشاخم شد باعث که نشست لبم روی عمیق لبخند برگردوندم، رو روم اینکه جای به

 :پرسید آروم
 مونده؟ ایدیگه چیزِ -
 :گفتم و کردم اشاره کفشی مغاره به
 .کفش آره، -

 جلوش و بود مشکی افتاد؛ کفش اولین به نگاهم شدم وارد تا. رفت مغازه سمتبه حرفی هیچ بی و داد تکون سری
 .بود تودرتو قلب دوتا شکل به طالیی نگین
 و زبوناست چرب اون از که بود مشخص شقیافه از. اومد سمتمونبه فروشنده که روش گذاشتم رو دستم آروم

 .متنفره ازشون سیاوش بودم مطمئن که شخصیتی همچین از واویال
 :گفت روییخوش با
 .بفرمایید سالم، -

 :گفت و کرد اشاره روش بودم گذاشته دست که کفشی به و بدیم جوابی نداد اجازه
 .نداره حرف پاخورش جدیده کار خانوم، عالیه مدل این خواید،می رو مدل این -

 .رفت و بیارم رو پاتون سایز من تا بشینید شما
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 پسرِ خالی جای به و بود هم تو هاشاخم بله. انداختم سیاوش روی به تردید با رو نگاهم و کردم غنچه رو هاملب
 .کردمی نگاه

 .اومد پسرِ گذشت چنددقیقه. نشستم کنارش صندلی روی. بزنم حرفی نکردم جرئت
 :گرفت جلوم رو هاکفش

 .آوردم براتون رو 36 و رفتم الٔ  سو بدون همین برا اومدمی نظر به کوچیک کفش توی از پاهاتون بفرمایید، -
 .افتاد دستم از کیفم که گرفتم ازش رو هاکفش و دادم تحویلش مصنوعی لبخند

 .خورد دستم به دستش بودم، برد جلو رو دستم چون که کرد بلندش و شد خم پسر کنم، بلندش که شدم خم تا
 .دادم قورت زوربه رو گلوم آب. افتاد سیاوش یشده گره هایمشت به چشمم شده، خم حالت همون تو

 :گفت تحکم با و گرفت پسره دسته از رو کیف خشم با سیاوش زمانهم که نشستم صاف
 .پاشو آیناز، -
 سمتمبه رو کیف کرد،می نگاه پسرِ به درهم هایاخم و خشم با که حالی در سیاوش شدم، بلند جام از سرعتبه

 .گرفت
 :گفتم و گرفتم ازش سریع خیلی رو کیف

 .بریم -
 انگار که پسره اما بیرون؛ بریم که برگشتیم. نیاورده پسره سرِ به بالیی سیاوش تا بیرون بریم زود خواستممی فقط

 :گفت بلند غیظ با بود اومد اجلش
 ...چرا نیستید خریدار که شما -

 بازوش سرعتبه که برداره خیز سمتشبه خواست و برگشت سمتشبه ضرببه سیاوش که بود نشده کامل حرفش
 :گفتم تشویشی از پر لحن با و گرفتم رو
 .کن ولش سیاوش خدا رو تو -

 :غرید لب زیر سیاوش. رفت عقب بود ترسیده انگار که پسره
 ...یمرتیکه -

 . اومد بیرون و گرفت رو دستم و برگشت نداد، ادامه رو حرفش
*** 

 .کرد پام و گذاشتم زمین روی رو هاکفش. اومدم بیرون فکر از خورد، در به که ایتقه با
 .تو بیا -

 .کردم سرم رو شالم و ایستادم آیینه جلوی زمانهم
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 مجلسی تونیک با. شدم بود شده همیشه از زیباتر آرایش با که شچهره میخ آنیه. اومد داخل یاس و شد باز در
 .بود قشنگ همیشه مثل هم تیپش بود، پوشیده که رنگیمشکی کتون شلوار و رنگیاسی
 :گفت مهربونی لحن با و زد روم به لبخندی شد، وارد

 !عروسک شدی ناز چقدر -
 باز جلوم رو داشت رنگکم صورتی و رنگیاسی هایگل که رنگیسفید چادر و اومد جلو. زدم روش به لبخندی

 .کرد
 :گفتم ذوق با و اومدم وجد به که بود قشنگ انقدر

 !یاس نازِ چقدرِ وای، -
 :گفت و نشست لبش روی تلخی لبخند و گذاشتش سرم روی آروم و داد چرخ هوا تو رو چادر

 این کنید، ازدواج زودتر کدومتون هر گفتمی رهام و سیاوش به مامان همیشه که میگه رهام بود، مامانم مال -
 ...مامان رو حرف این که بودم بزرگ قدراون منم داشتم دوست خیلی. زنش به میده رو چادر

 .دیدم هاشچشم تو رو اشک هجوم. نداد ادامه رو حرفش
 

 :گفتم شیطنت با و ـوسیدم*بـ رو شگونه کردم، ـغلش*بـ و داشتم نگه دست یه با رو چادر
 بشم؟ تو بداخالق داداش زنِ قراره که من برای کنیمی گریه داری االن -
 :گفت و رفت عقب خنده با
 .داره هم گریه وهلل -

 :گفت و زد لبخندی من دیدن با. شد وارد زری و خورد در به ایتقه که کردم نثارش «ایدیوونه» و خندیدم
 .هردوتون شدید ماه تیکه یه ماشاءاهلل. خانوم ماشاءاهلل -

 :زدم روش به مهربونی لبخند
 .جونم زری مرسی -

 :گفت و سمتم کرد فوت بعد و گفت چیزی یه لب زیر
 .اومده عاقد پایین، بیاید که گفتن آقا خانوم،. بشید خوشبخت که شاءاهللان -

 :گفت و رفت در سمتِ یاس
 .دنبالش بیاد داداشم باید نمیاد، تنهایی آیناز خودِ. بریم بیا زری -
 بیاد کنهمی مجبورش و سیاوش به میده گیر انقدر میره االن یاس دونستممی. رفت بیرون بزنم، حرفی خواستم تا

 .باال
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. نشم زدههیجان کردم سعی و دادم بیرون آروم رو نفسم. خورد در به ایتقه که بود نگذشته چنددقیقه. شد همینم و
 :گفتم آروم

 .تو بیا -
 اون با خودش بعد و پیچید فضا توی کرد،می ـتم*مسـ بدجور که تلخش عطر بوی خودش از قبل. شد باز در

 .قرارگرفت دیدم توی بود، پوشیده کت زیر سفیدرنگی پیراهن که مشکی دوختخوش وشلوارکت
 .کنه دیوونه خوادمی رو من رسماً این خدا، وای
 کدومهیچ و بود فرماحکم بینمون سکوت. کردمی نگاهم خیره. شد قفل نگاهش توی نگاهم که آوردم باال رو سرم
 خم یهو و کرد مکث چندثانیه ایستاد، رومروبه درست. برداشت سمتم به قدم باالخره تا نداشتیم، رو شکستنش قصد
 کردم، باز لب تا. بردم جلو رو سرم. گذاشت سرم پشت آروم رو دستش یه. برداشت میز روی از کاغذیدستمال شد،

 :گفت تحکم با و کشید هم تو رو هاشاخم بزنم، حرفی
 .بکنم رو کارم بذار و بشین آروم پس بیرون؛ بری ذارمنمی رژ این با -
. شدم خیره زد،می برق ولی چرا؛ دونستمنمی که رنگشایقهوه هایچشم تو. شدم الل کلمه واقعی معنی به

 .رفت عقب بعد و کرد پاک رو شهمه تقریباً. کشید لـبم روی نرم خیلی و پیچید شاشاره انگشت دور رو دستمال
 .بریم حاال -
 .کنهمی پاک رژمم تازه هیچ؛ شدی خوشگل نمیگه. دادم بیرون رو نفسم حرص با

 آورد جلو رو دستش هوابی و کرد باز رو در. ایستادم کنارش رفتم و کردم درست سرم روی رو چادر در، سمتِ رفت
 .گرفت محکم رو دستم و

 .بود آروم برعکس نبود، جدی نگاهش. برگشت زمانهم که کردم نگاهی رخشنیم به و برگشتم
 :زد لب آروم

 بریم؟ -
 .بریم -

*** 
 عطر بوی اما بخونم؛ خواستممی. قرآن هایآیه به دوختم رو نگاهم و گرفتم رومروبه جمعیت از رو نگاهم

 به و بود پایین سرش. انداختم بهش نگاهی آینه توی از. کردمی مدیوونه داشت سیاوش، یکنندهـت*مسـ
 :گفت بلند عاقد. کردمی نگاه ششدهگره هایدست

 خرسند؟ آقای کنم شروع -
 :گفت و گرفت باال رو سرش سیاوش
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 .بفرمایید بله، -
 :گفت و کرد باز رو جلوش دفترِ شد، جاجابه جاش توی عاقد

 .خدا نام به شاهدین، و حاضرین یاجازه با پس -
 :خوندن رو خطبه کرد شروع بلند بعد و خوند رو قرآن آیه اول

 و آینازنامدار خانم سرکار محترمه یدوشیزه بین همیشگی و دائم ازدواج عقد ،سمانیآ پیوند ،میمنت و مبارکی به -
 را شما وکیلم بنده آیا نامدار، آیناز خانمِ سرکار مکرمه محترمه یوشیزهد. گرددمی اجرا و منعقد خرسند سیاوش آقای

 ،آینه جام یک مجید، اللهکالم جلد یک مهریه و صِداق به خرسند سیاوش آقای همیشگی و دائم زوجیت عقد به

 آزادی بهار تمام طالی سکه 200 تعداد به بقیه و لعقداضمن معین مهریه و نبات شاخه یک ،دانشمع جفت یک
 تسلیم عالی سرکار به عِندَالمُطالِبِه و است ثابت دِین مُکَرّم زوج ذِمه به تماماً که نایرا اسالمی جمهوری در رایج

 ؟وکیلم بنده آیا. درآورم ،بوده طرفین توافق مورد که شروطی و داشت خواهند
 :پیچید فضا توی یاس صدای

 !بچینه گل رفته عروس -
 :گفت شوخی لحن با عاقد

 چی؟ برای خوادمی گل چیده، رو گل خودش عروس -
 :گفت یاس دومم بار. خوند رو خطبه دوباره که خندیدن حرفش این به همه

 .بیاره گالب رفته عروس -
 :گفت شیطنت با و اومد جلو سوم یدفعه و
 .خوادمی زیرلفظی عروس ولی داداشمه؛ ضرر به حرف این -

 با گوشمدم آروم و گذاشت پام روی بهاری تمام یسکه خودش یاس. زدم لبخندی بیارم، باال رو سرم کهاین بدون
 :گفت شیطنت

 .نبود یادش که خودش وگرنه خریدم؛ من نخرید، خشکم داداش هم رو این. سکه یک خسیس، چقدر نگی -
 .خوند رو خطبه دوباره عاقد. خندیدم ریز حرفش این به

 بدون بفهمه، اگه که آخ. افتادم محمد یادِ لحظهیه واسه. گرفتم باال رو سرم گرفتم، قرآن هایآیه از رو نگاهم
 !کنه درکم فهمید اگه کاش. کنم عقد اون بدون شدمنمی مجبور کاش! بود اینجا کاش. کردم عقد شاجازه

 وکیلم؟ خانوم عروس -
 نگاهم داشت باراین نبود، پایین سرش دیگه. کردم نگاه سیاوش به زیرچشمی. اومدم خودم به عاقد صدای با

 :زدم لب آروم و دادم بیرون رو نفسم. کردمی
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 .بله -
 مکثی بدون عاقد که سیاوش سمتِ برگردم خواستم. شد بلند هازن کشیدنِکِل و دست صدای م،«بله» گفتن با

 . دوختم چشم جذابش رخنیم به و برگشتم. سیاوش برای باراین ولی خطبه؛ خوندن به کرد شروع
  

 همون با آخر در و سکوت چندثانیه. شدیم هم چشم تو چشم که برگشت سیاوش زمانهم خوند، که رو خطبه عاقد
 :گفت بلند جدیش و محکم صدای

 .بله -
 قفل هم تو نگاهمون هنوز اما خوند؛ رو قرآنی یآیه عاقد و زدن دست همه. نشست لبم روی لبخندی غیرارادی

 .بود
 بیرون سختی به رو نفسش کردم حس که بگیرم ازش رو نگاهم شدم مجبور و آوردن رو عقد دفتر که ایلحظه تا

 .داد
 :گفت بلند یاس که تبریک برای جلو بیان خواستن هامهمون. عاقد به برگردوندیم دوباره رو دفتر و کردیم امضا

 ...بندازن اول رو هاحلقه. لحظهیه لحظه،یه -
 : اومد بیرون از دادوفریاد صدای که بود نشده کامل حرفش

 .سشدهخراب این تو خواهرم کن، ول گفتم آیناز؟. گفتم کن ولم -
 .برگشت سالن در سمتِ به نگاهشون همه. سالن در سمتِ برگشتم زدهوحشت
 صدای و شد باز شدتبه عمارت در. شد بلند جاش از. بود هم تو هاشاخم که کردم نگاه سیاوش به زدهوحشت

 .فریاد
 .آیناز -

 .گرفتم بره محمد سمت به خواستمی که رو سیاوش بازوی و شدم بلند جام از زدهوحشت
 :زدم لب آروم. شدم خیره محمد به زدههیجان و آلوداشک نگاهی با
 .محمد -

 :گفت و گرفت رو محمد بازوی سعید
 .بیرون برو بیا -
 .بودم زده چنگ سیاوش بازوی به که بود من دستِ به نگاهش و محمد حواسِ تمام اما
 .تردید و بود شک از پر نگاهش. کرد نگاه من به و آورد باال رو نگاهش تردید با

 :پرسید و انداخت اطراف به نگاهی شک با آروم
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 خبره؟ چه اینجا -
 !من حال به وای بفهمه، اگه که وای. شد خالی دلم توی الشٔ  سو این با

 :پیچید سالن فضای تو دادش صدای
 خبره؟ چه اینجا گفتم -

 :زد داد اومد، سمتم به بلند و محکم هایقدم با و عقب زد پس رو سعید
 ها؟ خبره، چه اینجا آیناز -

 .زد زل هامچشم تو خشم با کند، سیاوش بازوی از و گرفت محکم رو دستم
 :گفت عصبی و خشن فوق صدای با
 ...یا زنیمی حرف یا آیناز، -

 :پرید سیاوش حرف تو جدیت با و برگشت سیاوش
 چی؟ یا -

 :گفت باغیظ محمد. گردوندممی هردو بین رو نگاهم نگران. بودم وسطشون من و بودن ایستاده هم رویروبه دقیقاً
 .رسممی هم تو حساب به بعد وایسا، عقب فعالً تو. نزدم حرف تو با -

 .زد پس رو دستش شدت به سیاوش که بده هُلش عقب به خواست و زد سیاوش یـینه*سـ روی رو دستش
 محمد به رو آروم خصمانه، نگاه این قطع برای و نیاوردم طاقت. کردنمی نگاه هم به نشستهخونبه نگاهی با هردو
 :گفتم

 .میدم توضیح برات رو چیهمه محمد -
 :گفت حرص با و سمتم برگردوند رو سرش ضرب به
 خبره؟ چه اینجا کلمه، یه فقط. خوامنمی فعالً یعنی خوام؛نمی توضیح من آیناز -

 :زد داد و باال رفت صداش
 وضعیه؟ چه این -
 .کرد اشاره عقد یسفره و هاملباس به

 :گفتم آروم
 .باش آروم فقط محمد؛ بهت میگم -

 :گفت و رفت عقب قدمیه کرد، باز هم از رو هاشدست
 .بگو آرومم، من. آرومم باشه -
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 رو خودش داشت سیاوش که بود این وضع، این خوبی تنها. بود زده یخ تنم تمام استرس از. زدمی تندتند قلبم
 آخرش تا و بیاریم شانس اگه البته داد؛نمی نشون بدی العملعکس محمد فریادهای و داد برابر در و کردمی کنترل
 .بمونه جورهمین

 :اومدم خودم به محمد عصبی صدای با
 !بزن حرف آیناز -

 اما بزنم؛ حرف خواستممی. دادم سوق کرد،می نگاه اطراف به کالفه و عصبی که سیاوش سمت به رو نگاهم
 .کردم ازدواج نبودش در بگم، بهش اینکه روی نه و داشتم رو جرئتش نه. تونستمنمی

 :زد داد و اومد جلو قدم یه طاقتبی محمد
 ...آین -
 !کردیم عقد -
 فرود من یگونه روی شدت با و رفت باال دستش که نکشید ثانیه به اما شد؛ ساکت محمد زد، سیاوش که دادی با

 .اومد
 .میز روی افتادم و رفتم عقب قدمیه که بود محکم شضربه انقدر
 :زد داد کنترل غیرقابل خشمی با محمد. اومد سمتم نگران یاس

 ها؟ میگه، چی مرتیکه این آیناز؟ کردی غلطی چه -
 :زد داد و گرفت رو جلوش سیاوش که سمتم آورد خیز و
 !کنن شتیکهتیکه ندادم تا رو نحست هیکل اون کنار بکش -

 :زد داد باعصبانیت و داد هل رو محمد
 آینازی؟ داداشِ بگی که مردی؟ بگی که ها؟ بشه، چی که سرت روی انداختی رو صدات من عمارت تو اومدی -

 چی؟ که اومدی نیست، بودنت به نیاز که االن. نبودی بودی،می باید که موقعی اون. آقا اومدی دیر ولی
 :زد داد متقابالً هم محمد

 .ببرم ـثافت*کـ تویِ یخونه از رو خواهرم اومدم -
 :گفت و زد عصبی یخندهتک سیاوش

 .قانوناً و رسماً منه؛ زنِ االن آیناز. دیر خیلی اومدی، دیر که گفتم -
 از پر لحن با و ایستادم بینشون سمتش، دویدم نیاوردم، طاقت که کنه حمله سیاوش سمتِ به خواست محمد

 :گفتم خواهشی
 !نداری خبر هیچی از تو. خدا رو تو محمد -
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 :گفت و زد نیشخندی محمد
 رو سرش و خونده گوشت زیر دروغایی چه کهاین از. دارم خبر عوضی این کارای تکتک از. دارم خبر اتفاقاً چرا، -
 :گفت و کرد کج سیاوش سمتِ به
 نیست؟ مادرمون تارا و پدرمون علی که این آره؟ گفتی، بهش رو چیهمه -

 :زدم لب ناباورانه
 !محمد -

 :زد نعره و سمتم برگشت باعصبانیت
 دونستیمی. نداری خبر چیزهیچ از تو ولی دارم؛ خبر چیهمه از من آره،. درمونبی درد و محمد! مرگ و محمد -

  آره؟ کیه؟ شدی، زنش که اینی پدر
  

 :زدم لب آروم. آوردمنمی در سر محمد هایحرف از و بودم گیج
 ندارم؟ خبر چی از -

 :گفت و زد پوزخندی محمد
 .بپرس رو این. اینه آها -
 :گفت حرص با که کردم نگاه بود، شده قرمز خشم از که سیاوش به برگشتم. کرد نگاه سیاوش به
 .بیرون بفرست رو همه رهام، -

 .بیرون برن هامهمون گذاشت نزد، حرفی و کرد نگاه جمعیت به. زد نیشخندی محمد
 .بود من به پشتش که جوری ایستاد؛ رخش به رخ برداشت، قدم سیاوش سمتِ به آروم هایقدم با
 :گفت و کرد اشاره من به سر با
 اون از بعد و ببنده پول با رو دهنش تونست علی که سرگردیه همون پدرت که گفتی من لوحساده خواهر به -

 کرده؟ علی هایکاریـثافت*کـ قاتی رو خودش
 :داد ادامه من به رو و برگشت

 خیلی و بخره هم بود رفته شخونه تفتیش برای که رو پلیسی پول، با تونست که بود ایعوضی آدم قدراون علی -
 .کردن رد رو مادرت شکایت اومدن، و رفتن چندبار با راحت
 .کردم نگاه بود، زده زل محمد به خشمگین نگاهی با که سیاوش به اشک از مملو نگاهی با زدهبُهت

 :گفت و انداخت بهم نگاهی خوردل محمد
 .بریم و بیا من با یا این پیش بمون خوایمی اگه حاال -
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 از فهمیدم، سیاوش پدر مورد در که حقیقتی از بیشتر. کنم هضم رو محمد حرفای بودم، نتونسته هنوز و بودم گیج
 چرا؟ اما بود؛ نزده حرفی من به و داشت خبر چیهمه از سال همه این محمد که بودم گیج این

 :گفتم ایگرفته صدای با آروم. انداختم محمد به رو نگاهم
 نگفتی؟ بهم چرا -

 :گفتم بلندی صدای با خوردل
  بهم؟ نگفتی چرا نیست، پدرمون علی دونستیمی که تو -

 :گفت متعجب محمد
 ...منو خوایمی االن واقعاً تو! آیناز -

 :زدم داد لرزون صدای با و پریدم حرفش وسط
 نیست پدرم کردم،می گریه براش من گاهی که ـوضی*عـ اون نگفتی چرا نگفتی؟ بهم چرا بدونم خواممی محمد -
 . کرده نیستسربه رو مادرم و کشته رو پدرم برعکس و
 :زدم داد گریه با
 ها؟ دونی،می کی از محمد؟ نگفتی چرا -

 :گفت مهربونی لحن با آروم محمد
 ...که بشه درگیر ذهنت نخواستم. نگفتم خودت خاطربه من آیناز -

 :گفتم متعجبی لحن با و شد گشاد حیرت و تعجب فرط از هامچشم
 نیست معلوم مادرمون و شده کشته پدرمون نگفتی بهم که بود خودم خاطربه! میگی؟ چی فهمیمی تو محمد -

  کجاست؟
 :گفتم و کشیدم هم تو رو هاماخم

 بدونم؟ دارم حق هم من شاید که نکردی فکر درصدیه چرا -
 باید اما بودم؛ تنگشدل. گذاشتم شـنه*سیـ روی رو هامدست و رفتم جلو. نذاشتم که بزنه حرفی خواست

 .نگفته من به چرا کرده، پنهون چرا دونستممی
 :گفتم ایگرفته و لرزون صدای با آروم

 بودم؛ بچه پیش دوسال بودم، بچه قبل چندسال درسته. بدونم داشتم حق من کنی، حساب منطقی هر با محمد -
 نگفتی؟ بهم چرا چی؟ سربازی بری که این از قبل چی؟ االن ولی

 :گفت و انداخت پایین رو سرش
 .کنم درگیرت نخواستم -
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 :زد زل هامچشم توی و گرفت باال رو سرش
 .بیاره سرت بالیی هر بخواد فهمیدی،می تو اگه که هست خطرناک انقدر علی -

 :گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم. ازش بودم گیردل هنوز اما نگفته؛ بهم که بودِ خودم خاطربه دونستممی
 ...اما محمد؛ کنممی درک رو نگرانیت -
 :گفت تحکم با و پرید حرفم تو
 ...هم میدم، توضیح برات رو چیهمه خودم من اینجا، از بریم آیناز -

 :پیچید فضا توی سیاوش جدی و پرتحکم صدای
 .بره جایی نداره حق من زن اما بفرما؛ بری خوایمی. نکش نقشه خودت برا نمیره، کجاهیچ آیناز -

 :گفت و خودش سمتِ به کرد اشاره سر با انداخت، بهم رو جدیش نگاه
 .آیناز کنار بیا -

 :زدم لب آروم. انداختم بود، شده قرمز خشم از که محمد به نگاهی تردید با و دودل
 ...اما -
 .وراین بیا گفتم -
 به درشت قدمیه با. بود هم تو هاشاخم. انداخت من به نگاهینیم محمد. خوردم بدی تکون جام تو زد، که دادی با

 :گفت آلودیحرص صدای با و گرفت رو دستم مچ اومد، سمتم
 .بگیره رو جلوم تونهنمی احدی هیچ و برمتمی من. آیناز بریم -
 دستِ از شدتبه رو دستم مچ. سمتمون آورد خیز خشم، با سیاوش که بود نرسیده دوم به اول قدم. برداشت قدم یه

 .رفت عقب قدم دو که محمد یـنه*سیـ تخت زد محکم و فرستاد عقب به رو من کشید، بیرون محمد
 :زد داد محمد

 ...کِن برو ببین، -
 :زد نعره و گرفت باال رو تهدیدش انگشت بست، رو هاشچشم سیاوش

 .دیگه شو خفه! هیس -
 :گفت تهدیدآمیزی و جدی لحن با و انداخت محمد به رو خشمش از مملو نگاه و کرد باز رو هاشچشم

 .کن کم رو شرّت حاال زدی، رو حرفات و اومدی. کافیه امروز برای. امروز زدی حرف خیلی تو -
 :گفت و اومد جلوعقب قدمیه و زد پوزخندی محمد

 .آیناز با اما میرم؛ -
 :غرید و کرد سد رو راهش جلوی سرعتبه سیاوش که سمتم اومد
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 !بیرون ـشو*گمـ نیاوردی، باال رو سگم روی اون تا -
 :زد نعره و
 .کنیمی گم رو گورت هم آیناز بدون اومدی، آیناز بدون -

 سیاوش کاش. انداختم بود، شده تنگ مهربونیش و ـوشش*آغـ برای دلم که محمد به رو آلودماشک نگاه
 .برگردم بعد و برم ذاشتمی
 .رفتم کردن،می جروبحث داشتن هنوز که محمد و سیاوش سمتِ طاقتبی

 .برگشت و گرفت رو نگاهش رد سیاوش. شد ساکت و شد متوجهم محمد
 :زدم لب عجز با آروم و انداختم سیاوش به رو خواهشم و اشک از مملو نگاه

 !سیاوش برم بذار -
 .بست رو هاشچشم. رفت هم تو بیشتر و بدتر بود، هم تو هاشاخم
. برم خواستمنمی که من اما برم؛ اینجا از من ذارهنمی نخواد، خودش وقتی تا بود گفته. شده عصبی دونستممی

 .زود خیلی گشتمبرمی
 :پیچید گوشم تو جدیش و خشن صدای بزنم، حرفی خواستم تا
 .اتاقت برو آیناز -

 :زد داد و برگشت سمتم به بلندی قدم با عصبانیت با محمد
 ..با و نمیره کجاهیچ آیناز -

 :زد فریاد و عقب داد هُل رو محمد و برگشت ضرب به سیاوش
 .کنی دور عمارت این از قدم یه خودت با منو زن کنیمی غلط تو -

 :گفت غضب با و گرفت سمتم به رو رخشنیم
 آیناز؟ گفتم چی نشنیدی -

 کردممی نگاه رهام به داشتم هنوز. داد تکون سری تأسف ینشونه به که انداختم رهام به ملتمسی نگاه و برگشتم
 :زد داد سیاوش که
 .سعید -
 و کرد اشاره محمد به سعید، به رو. انداخت محمد به عصبی نگاهی سیاوش. شد وارد سعید که نکشید دقیقه یک به

 :گفت
 .بدید نشون رو خروج در آقا به -
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 تکون سیاوش صورت جلوی رو تهدیدش انگشت. بود شده قرمز خشم از صورتش که کردم نگاه محمد به عاجزانه
 :گفت و داد
 به هزاربار روزی درآوردی، خودت عقد به منو خواهر اینکه از که میارم سرت بالیی چنان و گردمبرمی. گردمبرمی -

 .رو خواهرم برممی و گردمبرمی بیفتی؛ کردنغلط
 : زد پس رو دستش غیظ با محمد که گذاشت محمد بازوی روی رو دستش ایستاد، محمد کنار سعید

 .بلدم رو راه خودم -
 .بیرون رفت و انداخت من به نگاهی

 .گرفت شدت منم هایاشک در، بستن صدای با
 .رفت هاپله سمتِ من به توجهبی و برگشت زد، موهاش توی چنگی داد، بیرون صدا با رو نفسش سیاوش

 بودم؛ خوردل ازش شاید. برم محمد با نذاشت چرا بپرسم اینکه حتی بزنم، حرف باهاش خواستمنمی. نزدم حرفی
 .من ناراحتی یا خوریدل جز مهمه، چیزی هر سیاوش برای که دونستممی خوب ولی

 سمتش به آمیزجنون. انداختم بود، شده پهن ظریف و قشنگ خیلی که عقدم یسفره به نگاهی حرص با فکر این با
 :زدم جیغ و ریختم زمین کف رو تمامش حرکت یه با و بردم خیز

 !گودروغ -
 :زدم داد عصبانیت با بود، ایستاده من به پشت سوم یپله روی که سیاوش سمتِ به برگشتم

  س؟کارهچی پدرت نگفتی چرا گفتی؟ دروغ من به چرا -
 :زدم فریاد بزنه، حرفی خواست تا و اومد جلو زدهوحشت یاس

 .ببینم رو کدومتونهیچ خوامنمی. یاس نیا جلو -
 :زدم داد گریه با و افتادم گریه به
 ها؟ برم، داداشم با نذاشتی چرا -
 تهدیدآمیزی لحن با اومد، سمتم به بلند و محکم هایقدم با. سمتم برگشت ضرب به سیاوش زدم، رو حرف این تا

 :گفت
 .بشنوم عمارت این توی رو عوضی یپسره این اسم دیگه، باریک خوامنمی -
 و شـینه*سـ تخت زدم رو دستم دوتا خشم با باشه، خودم دست کارام کنترل اینکه بدون. کردم داغ حرفش این با

 :زدم داد
 ...که تویی عوضی. کن صحبت درست هی، -
 !شوخفه -
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 .گرفتم صورتم جلوی رو دستم و رفتم عقب قدم یک زدهوحشت صورتم، تو بزنه که کرد بلند رو دستش
 .دکر تالقی خشمش از سرخ نگاه با نگاهم که گرفتم باال رو سرم باتردید و آروم. نزد اما

 با و برگشت اما بزنه؛ داد بودم منتظر. زدمی دودو هاشچشم توی عصبانیت و بود شده منقبض خشم از فکش
 .شد دور ازم درشت و محکم هایقدم

 و رفتم عقب. بود نمونده پاهام توی جونی دیگه. دادم بیرون سرعت به بود، شده حبس ـینه*سـ تو که رو نفسم
 .بود سیاوش خالی جای میخِ نگاهم هنوز اما نشستم؛ مبل روی
 گفت محمد به اونم بود، حقش خب عوضی؟ گفتم سیاوش به من! گفتم چی فهمیدم تازه بودم، اومده خودم به تازه

 ...اما. عوضی
 بزنیم؟ حرف میشه -
 .اومدم بیرون فکر از بود، داده قرار حرفش مخاطب رو من که رهام یگرفته و آروم صدای با

 .بودم زده داد هم اون سر! یاس بیچاره. اتاقش توی بود رفته حتماً. نبودش یاس
 :گفتم خستگی با و گرفتم باال رو سرم

 بعداً؟ نمیشه -
 :گفت باجدیت و نشست کنارم

 .بدونی چیزا از بعضی مورد در رو حقایق از بعضی وقتشه. االن نه -
 :زدم لب آروم انداختم، بهش نگاهی وگنگگیج حرفش این با
 چی؟ -

 :گفت و کرد تر رو لبش
 ...موردِ در -

*** 
 .بود نشسته گلوم توی که بزرگی بغض و بُهت از دنیایی با موندم، تنها. رفت بیرون سالن از و شد بلند جاش از رهام
 منفجر درد از داشت چندثانیه همین عرض در سرم که بود سخت قدری به رهام هایحرف هضم. شدنمی باورم
 .شدمی

 .آوردن سیاوش سر به بالیی چه شد،نمی باورم
 اول کاش. زدمنمی حرف باهاش جوریاون کاش ای. زدمی پر سیاوش برای داشت دلم. شد پر اشک از چشمام

 .بعد پرسیدممی آروم
 .رفتم باال هاپله از دومانند و بلند هایقدم با شدم، بلند جام از و نیاوردم طاقت
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 من به که بدونه نباید سیاوش بود گفته رهام. زدممی حرف باهاش باید. رفتم سیاوش اتاق سمت تردیدی هیچ بدون
 احمقانه حرفای و کار خودم روش به و باشم پیشش خواستممی فقط زنم؛نمی حرفی هم من پس گفته؛ رو چیهمه

 .نشد متوجه اصالً که کردم باز رو در آروم انقدر. کردم باز رو در آروم و ایستادم در پشت. کنم تالفی رو
 کامل اما داد؛می تکون وراستچپ به رو صندلی آروم خیلی. بود نشسته رنگشمشکی صندلی روی من به پشت

 .گشتبرنمی
 .بود گذاشته شچونه زیر و ششقیقه کنار رو شست و اشاره انگشت و صندلی یدسته روی بود گذاشته رو آرنجش
 .شینهمی من قرارِبی دل به و ستمردونه حرکاتش تمام که بشم قربونش. نشست لبم روی لبخندی

 رو شالم همین برای کردم،می گرما احساس بدجور من ولی بود؛ سرد اتاق. رفتم سمتش صدابی و آروم هایقدم با
 .تخت روی انداختم و درآوردم سرم از

 .خورد تکونی کردم حس که کردم ـلقه*حـ دورش رو هامدست و شدم خم. ایستادم سرش پشت
 .زدم شگونه به نرمی یـوسه*بـ و کردم کج رو سرم زمانهم. گرفت سمتم به رو رخشنیم

 :کردم زمزمه گوشش دم آروم. بود مونده خیره روشروبه به نگاهش
 من؟ با قهری -

 و دادم کوچیکی فشار آوردم، هاششونه روی تا و کشیدم شـینه*سـ روی آروم رو دستم یپنجه که نزد حرفی
 :گفتم آروم دوباره

 قهری؟ یعنی زنی،نمی حرف -
 .شیطنت و زدنحرف بیشتر برای کنهمی ترغیب رو من سکوتش این با چقدر که دونستنمی. سکوت دوباره
 شیطنت برای رو من بدجور لحظه این تو من شیطانی خوی و داشت احساس صددرصد ولی بود؛ سرد و یخ شاید

 .کردمی ترغیب
 آروم. چسبوندم بهش رو ـبم*لـ و کردم نزدیک صورتش به رو سرم باشیطنت. نشست لبم روی عمیقی لبخند
 :کردم زمزمه

 ...خوانمی -
 یه که شد مشخص قشنگ حرکتش این با. کرد کج من مخالف سمتِ به رو سرش که بودم نزده کامل رو حرفم
 .شده حالی

 .بردم پایین شـینه*سـ سمت به هاششونه سر از نرم و آروم رو دستم هردو کف. نشست لبم روی لبخندی
 :گفتم باشیطنت

 .داره ادامه نزنی، حرف تا که دونیمی -
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 :گفت آروم و اومد حرف به باالخره. نشست دستم روی دستش
 .آیناز نکن -
 :گذاشتم ششونه روی رو سرم. خندیدم ناز با
 .مغرور آقای بشه آب یخت ترسیمی چرا؟ اِ -

 .بود جدی هنوز نگاهش اما نبود؛ هم تو هاشاخم خداروشکر. کرد نگاهم و برگردوند رو سرش
 نرم و سریع خیلی دوباره و بردم جلو رو سرم سرعت به فکری هیچبی و کردم باز رو نیشم ش،خیره نگاه دیدن با

 .زدم شگونه به ایوسه*ب
 .چندلحظه برای فقط اما شده؛ شوکه کردم، حس لحظه یه واسه رفتم، که عقب
 جواب داره شیطنتام کهاین یعنی چیه؛ دلیلش نگاه این دونستممی خوب من و زدمی موج کالفگی نگاهش توی
 .میده
 :گفت و داد تکیه صندلی به. گرفت ازم رو روش

 داشتی؟ کاری اومدی؟ چرا -
 :گفتم و شدم خیره رخشنیم به. گذاشتم ششونه روی دوباره رو سرم

 باشم؟ داشته دلیل شوهرم، اتاق تو اومدن برای باید مگه -
 حالت با زیرلب حرص با و کرد کج رو سرش و بست رو هاشچشم که کشیدم شگونه روی رو ماشاره انگشت و

 :کرد زمزمه تأکید با و تهدیدوار
 !آیناز -

 :گفتم ایکشیده لحن با آروم. نخندیدم اما بود؛ گرفته مخنده
 !جونم -

 :گفت و دستم سمتِ کرد کج رو سرش
 .کنار برو نکن، -

 .چسبوندم شگـونه به رو مگـونه کردم، ترسفت دورش رو هامدست یـلقه*حـ حرفش به اعتنابی
 !خوبه جام. خوامنمی -
 :کردم زمزمه آروم و یدم*س*بو رو شگونه و کردم کج رو سرم دوباره و
 ...عطرت بوی چه -

 .رفت کنار بینمون از که صندلی زیر زد دست با شد، بلند جاش از ضرب به که بود نشده کامل حرفم
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 فشار که عقب برم خواستم. بودم شده هول یهوییش حرکت از. دوخت هامچشم به رو سرخش و وحشی هایچشم
 .کرد بیشتر رو دستش

 :گفت زد،می موج توش خاصی خشنی که آروم صدایی با
 خواستی؟نمی رو همین مگه کجا، -
 .تخت روی افتادم پشت از که مـینه*سـ روی زد دستش با بزنم، حرفی خواستم تا

 .زدم کوتاهی جیغ
 !سیاوش -

 .داد هلم و گذاشت تخت روی رو زانوش یه سریع اما شم؛ بلند که برداشتم خیز
 .کردممی نگاهش شدهمسخ که بود نگاهش تو چی دونمنمی. دوخت هامچشم به رو نگاهش

 دستم روی رو دستش آروم خیلی اما بفرستمش؛ عقب که ششونه روی گذاشتم و آوردم باال آروم رو هامدست
. کرد ـلقه*حـ من هایانگشت دور رو هاشانگشت آخر در و کشید دستم روی نرم رو هاشانگشت گذاشت،
 .زدنمی حرفی و گردوندمی هامچشم بین رو نگاهش
 :پیچید گوشم توی آرومش صدای

 آیناز؟ کنی کارچی داری قصد -
 :زدم لب اختیار بی
 .کنم تدیوونه -
 :گفت و داد باال رو ابروش تای یه
 مطمئنی؟ -

 با رو صورتش یفاصله و آورد پایین آروم رو سرش. دادم تکون آره معنی به رو سرم. نشست لبم روی عمیقی لبخند
 . کرد کم صورتم

  
 :کرد زمزمه آروم و برد باال کم خیلی رو سرش

 بری؟ خواستیمی -
 .کردم ـلقه*حـ دورش و کشیدم بیرون دستش توی از رو دستم
 .زدمی خاصی برق صورتم از کمی یفاصله با روشنش ایقهوه نگاه. کردم باز رو هامچشم
 :زدم لب آروم

 .گشتمبرمی ولی آره؛ -
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 .شد بلند روم از و زد تخت به رو دستش. نشست ابروهاش بین ریزی اخم کشید؛ هم تو رو ابروهاش
 .کرد سکوت و نشست تخت یلبه من به پشت
 با آروم. کردم نگاه جذابش رخنیم به و برگردوندم رو سرم. نشستم کنارش شدم، بلند و زدم تخت به رو هامدست
 :گفتم مهربونی لحن

 شدی؟ ناراحت -
 :داد جواب سرد خیلی

 .نه -
 .کرد گل شیطنتم دوباره. دادمی نشون رو حرفش خالف نگاهش اما ؛«نه» گفتمی

. بده تکیه تخت تاج به شد مجبور تعادلش، حفظ برای که دادم تکیه بازوش به و کردم کج سمتش به رو خودم
 :گفتم باشیطنت و کردم ـلقه*حـ دورش رو دستم

 .نگو دروغ -
 و آوردم در خودم از مانندی «اووم» صدای و کردم غنچه رو هامب*ل. نزد حرفی و انداخت بهم ایجدی نگاه

 .دم*وسی*ب رو شگونه و کردم ـلقه*حـ دورش رو دستم
 عالم غم و افتادم رهام حرفای یاد دوباره. کردم نگاه بود، شده گرد تعجب از که هاشچشم به و آوردم باال رو سرم

 .نزدی دم و کشیدی هاییسختی چه که سیاوش برم دلت قربون. ریخت دلم تو
 .بگیره تعجب رنگ قبل از بیشتر سیاوش نگاه شد، باعث همین و کردم حس هامچشم توی رو اشک هجوم

 :کردم زمزمه آروم نگاهش به توجهبی
 .سیاوش ذارمنمی تنهات وقتهیچ. کنارتم آخرش تا -

 .عقب کشید رو خودش و کرد تخت حایل پشت از رو هاشدست. نشست لبش روی پوزخندی
 :گفت بود لبش روی که پوزخندی همون با
 .امروز مثل -
 :گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم زدهخجالت و رفتم عقب زدم، بهش که حرفایی یادآوری از
 .نه -

 :گفت و خورد تکونی جاش تو. کردممی حس رو شخیره نگاه اما بود؛ پایین سرم
 بمونی؟ من پیش جاهمین یا ببینیش بری خوایمی بیارن، رو عروست لباس بود قرار -

 :گفتم و آوردم باال رو سرم اختیاربی
 .بمونم تو پیش-
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. زد زل هامچشم تو و شد خیزنیم. تخت روی انداختم حرکت یه با و گرفت رو دستم مچ. کشید پیش رو دستش
 .جدی ولی بود؛ آروم هاشچشم

 .بیرون بری نداری، حق دیگه امشب مثل موندی، االن اگه -
 صبحش یاد اما نشست؛ لبم روی لبخندی بخوابم، اونجا حتماً باید که بود داده گیر سیاوش که شبی اون یادآوری با

 :گفتم و رفت هم توی هاماخم افتادم، که
 رو صبحش قراره اگه ولی. محرمی دیگه االن چون نیست؛ سخت برام شب اون مثل که اتاقت تو بمونم اینکه -

 .عروسیم کارای دنبالِ برم عروسا تمام مثل میدم، ترجیح کنیم، شروع روز اون مثل
 :پرسید گیج و داد باال رو ابروش تای یه
 افتاد؟ اتفاقی چه روز اون مگه روز؟ اون -
 .بود گذاشته سرم کنار تخت روی رو شدیگه دستِ و بود گرفته رو دستم دستش یه با
 :گفت کشیده لحنی با بلند و داد تکون سری که کردم نگاه هاشب*ل به
 میگی؟ رو تارا. آها -
 :داد ادامه جدی و
 ...ید*س*بو یهو -

 :گفتم جدی نشست، پیشونیم روی ریزی اخم. گذاشتم بش*ل روی رو دستم سریع
 .نگو هیس، -
 رو؟ چی -
 بگی؟ خواستیمی االن که همونی -
 بگم؟ خواستممی چی -
 ...هم -

 .دوختم چشم بود، جدی که نگاهش به دقیق و کردم ریز رو هامچشم. شدم ساکت
 پشت رو دستم. شد ترغلیظ هاماخم. کنه اذیتم حرفاش این با خوادمی که بود مشخص اما بود؛ جدی نگاهش
 .زدم موهاش به چنگی و بردم گردنش
 :گفتم شمردهشمرده

 .کن فراموش -
 رو؟ چی -
 :زدم صدا رو اسمش حرص با
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 !سیاوش -
 .دوخت چشم من به دوباره و انداخت تخت روی سرم کنار به ثانیه چند واسه رو نگاهش

 رو؟ تارا هایب*ل -
 .زدم جیغ و عقب دادم هلش. رفت هوا جیغم حرفش با
 !شعوریبی خیلی سیاوش -

 در غرق یچهره به آلودغضب و برداشتم تالش از دست. رفتنعقب سانت یک از دریغ اما عقب؛ دادممی هلش
 :غریدم و دوختم چشم آرامشش

 !حیابی -
 .کنم فراموش تونمنمی -

 :پیچید گوشم توی صداش که بزنم حرفی تا کردم باز دهن بستم، حرص با رو هامچشم
 .کنم فراموش تا کن تالش خودت -

 .زدم زل هاشچشم توی دقیق. کردم باز ضرب با رو هامچشم
 :گفتم شیطنت با و گذاشتم کنار رو حسادت. کنم اذیتش خوادمی دلش و داره کرم خودش ببین ببین،

 نکنم؟ تالش اگه -
 :گفت و شد بلند روم از. کرد ول رو دستم و برداشت گوشم کنار از رو دستش

 ...ب*ل کنمنمی فراموش منم خب، -
 .تخت روی افتاد بازطاق بود، غیرمنتظره چون و کشیدم رو لباسش پشت خشونت با بزنه، کامل رو حرفش نذاشتم

 من از زورش چون اما گذاشتم؛ شـینه*سـ روی رو دستم که شه بلند خواست. طرفش شدم خیزنیم من باراین
 .دادم تحویلش گشادی لبخند و نشستم شکمش روی حرکت یه با و سرعت به. کرد بلند رو شتنهنیم بود، بیشتر
 .نخندید اما گرفته؛ شخنده کردم حس

 :گفتم تهدیدآمیزی لحن با زدم، چنگ رو لباسش و زدم شـینه*سـ روی دست کف با
 کنی؟می فراموش -

 .انداخت باال ابرو
 .نه -
 :گفتم جیغ با و شـینه*سـ روی زدم حرص با
 !کنیمی فراموش -
 .نه -
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 ! سیاوش -
  

 :گفت و نشست پیشونیش روی ریزی اخم. گذاشت دستم روی رو دستش
 .کنهنمی تغییر جوابم که لحظه تو. دادم جواب پرسیدی، سوال -
 :گفتم و رفتم بهش چپیچپ حرص با
 کنه؟نمی تغییر که -
 ...کنم فکر شو، بلند. نه -

 ... .و آورد باال رو سرش مجبوری که کشیدم رو لباسش ییقه خشونت با بده، ادامه رو حرفش نذاشتم
 :کرد زمزمه آروم. بود بسته هاشچشم. کرد مکث چندلحظه سیاوش

 .کنمنمی فراموش -
 کشیدم، عقب رو خودم و گذاشتم شـینه*سـ روی رو دستم. انداختم شبسته هایچشم به رو نگاهم خوردل

 :گفتم خوریدل لحن با. نشستم کنارش
 ...خونمی داری، دوسش چون -
 .رو هاتب*ل -

 .کردمی نگاه من به و بود باز هاشچشم. برگشتم سمتش ضرب به. ماسید دهنم تو حرف
 «رو هاتب*ل... کنمنمی فراموش»: کردم تکرار ذهنم توی باریک رو شجمله

 .شده قرمز هیجان و ذوق از مگونه االن که بودم مطمئن. دوید هامچشم توی سرعت به هیجان
 :گفتم دویدم،می در سمت که حالی در و شدم بلند جام از سریع ندم، لو رو خودم این از بیشتر اینکه برای

 .کن استراحت. یاس پیش برم من -
 .دادم تکیه در به و بستم رو در. رفتم بیرون و ندادم بهش حرفی یاجازه
 مـینه*سـ بود ممکن هرآن که تند انقدر. کوبیدمی مـینه*سـ یدیواره به رو خودش تندتند هیجان از داشت قلبم

 .بزنه بیرون و بشکافه رو
 جلوی نتونستم بود، یهویی چون و شد باز سیاوش اتاق در زمانهم که کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم
 کردم؛ بلند خودم داشتننگه برای هوا تو رو هامدست و زدم بلندی جیغ. داخل شدم پرت پشت از و بگیرم رو خودم

 .بود شده گشاد ترس از هامچشم اما کردم؛ پیدا آرامش حس دورِم، سیاوش هایدست شدنـلقه*حـ با اما
 :گفت و انداخت بهم نگاهی متعجب سیاوش

 !بودی؟ ایستاده در پشت چرا -
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 :گفتم و زدم روش به لبخندی ظاهر حفظ برای. ایستادم صاف. داد هل باال به رو کمرم و
 ...تاز نفس داشتم. هیچی -
 کنه لعنتت خدا وای. شدم ساکت بود، داشته نگهش جدی کماکان اما داشت؛ خنده از رنگی که نگاهش دیدن با

 کنی؟نمی دقت زدنتحرف به چرا تو. آیناز
 کردم؟می تازه نفس چی یعنی آخه

 .آیناز -
 :گفتم و برگشتم ضرب به یاس، صدای با
 .اومدم اومدم، -
 متعجب یاس. بستم رو در سریع و شدم وارد. یاس اتاقِ سمتِ دویدم بندازم، سیاوش به نگاهی اینکه بدون و

 .سمتم برگشت
 !قرمزی؟ انقدر چرا دختر؟ چته -

 :گفتم تند و دادم تکون سری
 داشتی؟ کارم. خیالبی هیچی -

 :گفت و نشوند لبش روی آمیزیشیطنت لبخند
 کردین؟ آشتی. داداش اتاق تو رفتی دیدم -
 :گفتم بیرون، بیایم سیاوش بحث از سریع اینکه برای و انداختم نگاهی تخت روی ی جعبه به
 چیه؟ این آره، -
 کردم اشاره جعبه به و

 :گفت و تخت روی نشست که
 .عروست لباس -
 :گفت شیطنت با باز و
 شدی؟ قرمز انقدر تو که کردید کارچی دیگه آشتی از غیر -
 :گفتم حرص با بلند و برگشتم سمتش به تعجب از گردشده هایچشم با
 !شو ساکت یاس -

 :گفت و زد خنده زیر بلند
 .شده قرمز چه ببین وای، -

 :گفت صداش توی یخندهته با و کشید رو دستم که انداختم پایین رو سرم زدهخجالت
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 .خوبه ببین بپوش، رو لباس این بدو. پرسمنمی سوال دیگه باشه -
 :گفت و کرد اشاره لباس به ذوق با. کرد باز رو جعبه در و
 .میشه العادهفوق تنت توی میگم نپوشیده، و نکرده باز -

*** 
 .عزیزم کن باز رو هاتچشم -
 :گفت و کوبید همبه رو هاشدست ذوق با طاهره. کردم باز رو هامچشم طاهره، صدای با
 .دختر تو شدی خوشگل چقدر وای، -

 .افتاد خودم یکردهآرایش یچهره به آینه توی نگاهم. شدم بلند جام از. زدم روش به لبخندی
 از ترخوشگل و تردرشت هامچشم بودم، زده طاهره و یاس زور به که مصنوعی مژه و مشکی چشم خط اون با

 برق و کردمی خودنمایی درخشانی طرز به و بود شده گذاشته هامچشم توی هم رنگیآبی لنز. بود شده همیشه
 .زدمی
 .اومدمی نظر به تردرشت بود، شده زده که ایدهندهحجم و قرمز رژ اون با هاملب

 افتاد، من به نگاهش و برگشت تا. شد وارد یاس و شد باز در که بودم شده خیره خودم به آینه توی چقدر نفهمیدم
 :گفت طاهره به رو زدهوحشت و پرید رخش از رنگ

 آبی؟ چرا طاهره -
 :گفت که کردیم نگاه یاس به گیج طاهره و من
 .درمیاد سیاوش صدای االن طاهره؟ بهش زدی لنزآبی چرا -

 :پرسید گیج طاهره
 بزنم؟ نباید آبی لنز چرا چی؟ یعنی -

 :گفت و کرد نگاه من به نگران یاس
 .یخی یا طوسی. بزن دیگه لنز یه دربیار، رو لنز طاهره -

 :گفت شاکی لحن با بلند طاهره
 چشمش آرایش بیارم، درش اگه االن. اومد آب کلی هاشچشم از زدمش وقتی من میگی؟ چی یاس، نه وای -

 .میشه خراب
 نه؟ آبی لنز چرا. بود انداخته شک به رو من بدجور نگرانیش از حجم این

 :گفت یاس که انداختم آینه توی نگاهی باشک
 . هست وقت نداره، عیب -
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 :پرسیدم جدیت با برگشتم. بده ادامه رو حرفش نذاشتم

 نمیاد؟ خوشش آبی لنز از چرا سیاوش نه؟ لنزآبی چرا -
*** 

 رو یاس بیرون، اومدم اتاق از که ایلحظه از. نبود که نبود اما کنم؛ پیدا رو یاس تا گردوندم جمعیت بین رو نگاهم
 .بودم نشسته هامهمون جمعیت وسط وتنهاتک و بودم ندیده
 نگاه با مدام هم سارا. پیشم فرستاد رو سارا تنهام، دید وقتی و کرد دود اسفند برام اومد اول بیچاره زری

 .کردمی نگاه هامهمون به ـزش*آمیـحسرت
 اینکه برای سیاوش خودِ حتی اینکه از. بیرون برن بخوام همه از و بزنم داد خواستمی دلم که قدراون. بودم عصبی

 تا و اتاق تو برم خواستمی دلم و بودم عصبی رهام از حتی یاس، از و بود نیومده دنبالم پایین، بیام باال یطبقه از
 .نیام بیرون نکردم، خالی تاشونسه سر رو حرصم وقتی
 .بودم نفهمیده رو میاد بدش آبی لنز از سیاوش اینکه دلیل هنوز اینکه بدتر

 . رفتمی باال کِل و جیغ صدای هرازگاهی و شدمی پخش سالن توی باالیی ولوم با آهنگ صدای
 روز تو حتی که بودم تنها چقدر من. نشست گلوم توی بغضی. کشیدم عروسم لباس به دستی. انداختم پایین رو سرم

 .بشینم تنها باید عروسیمم،
 .داداشم خوشگلِ عروس -
 .برگردوندم رو روم و انداختم بهش سردی نگاه بودم، خوردل ازش چون اما آوردم؛ باال رو سرم یاس صدای با

 .نشست بود، دوماد صندلی مثالً که ایصندلی روی همین برای ناراحتم؛ دستش از فهمید انگار
 :گفت ایجویانهدل لحن با و کرد ـلقه*حـ دورم رو دستش

 کرده؟ قهر خوشگلمون عروس -
 :پرسیدم آروم و برگشتم زد، که حرفی به توجهبی
 میاد؟ بدش آبی لنز از سیاوش چرا -
 :شد بلند جاش از ضرب به و برداشت مشونه دورِ از رو دستش. شدم دستپاچگیش و شدنهول متوجه وضوح به
 ....مه به برم من -

 :زدم صداش تحکم با و بده ادامه رو حرفش ندادم اجازه
 !یاس -

 :گفت و کرد نگاه اطراف به کالفه. شد ساکت
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 ...از. آیناز نپرسی من از میشه -
 .نمیگه خودش -

 .بگم تونمنمی هم من اینکه یعنی خوندم؛می رو نگاهش معنی خوب. انداخت بهم نگاهی شرمنده و متأسف
 :گفتم سردی لحن با آروم. کردم ول رو دستش

 .اُکی -
 .نشو ناراحت من دست از توروخدا آیناز -

 :گفتم جدی و انداختم یاس هایچشم تو رو سردم نگاه
 هنوز خاطرشبه سیاوش که هست چی اینکه و ریختید همبه انقدر شما که داره سری چه آبی لنز نفهمم وقتی تا -

 برندارید، کاریاپنهون این از دست و ندونید سیاوش زن منو رسماً شما که وقتی تا و ببینه رو عروسش روی نیومده
 .ندارم کاری سیاوش حتی نه رهام، و تو با نه

 :گفت آروم
 .زدی آبی لنز تو دونهنمی سیاوش اما -

 :گفتم و انداختم اطراف به نگاهی حوصلهبی
 .باشی نکرده آماده لنزها دیدن برای رو سیاوش و نرفتی که کردم باور باشه -

 داشت، گناهی چه یاس آخه. سوخت براش دلم لحظه یه واسه. گرفتم غمگینش نگاه از رو نگاهم و گفتم رو این
 چه بدونم، دارم حق که منم. منم داره حق که اونی نه، ولی میشه؛ عصبی سیاوش بگه، اگه دونستمی هم اون

 .بخورم حرص انقدر عروسی روز تو باید خاطرشبه که هست آبی لنز تو سری
 دخترا همین برای اومد؛ پایین و داد رضایت سیاوش باالخره. آوردم روباال سرم رفت، هوا که جیغ و دست صدای با

 .دادنمی جر رو خودشون گلوی داشتن
 ولی گرفتم؛نمی بود، شده ترجذاب رنگمشکی وشلوارکت اون توی که سیاوش از رو نگاهم بود، عادی حالت تو اگه

 .االن
 .شدن آروم به نکنه مجبورم مجنبهبی قلب تا انداختم پایین رو سرم سریع

 کنارم آخر در و شدمی ترنزدیک داشت هرلحظه که رسیدمی گوش به صدا همه اون بین محکمش هایقدم صدای
 اما کردم؛ حس رو نگاهش سنگینی ایلحظه واسه. کنم نگاهش که نکردم بلند سر نشست، هم وقتی حتی. نشست

 من و کنه نگاه رو من اون نکنه که گرفتمی ازش رو زیاد کردننگاه جلوی غرورش انگار. لحظه چند برای فقط
 .کنم محلیبی
 :پیچید گوشم توی آرومش صدای. نشست لبم روی پوزخندی فکر این با
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 .باال بگیر رو سرت -
 چه آبی لنز دیدن با ببینم تا گرفتم باال رو سرم. شد عوض نظرم سریع خیلی اما نکنم؛ اعتنایی خواستم اول

 .میده نشون المعلیعکس
 خیلی و رفت هم تو هاشاخم لنزها دیدن با شایدم یا دیدنم با. زدم زل هاشچشم تو مستقیم و گرفتم باال رو سرم

 .گرفت ازم رو نگاهش سریع
 .نزدم حرفی
 :گفت بلند یاس و شد قطع آهنگ که سیاوش اومدن از بود نگذشته خیلی

 .کنید خالی رو وسط لطفاً عزیزم، هایمهمون. دوماه عروس یدونفره ـص*رقـ وقت دیگه خب، -
 :گفت بلند سیاوش و من به رو و
 اید؟آماده داماد و عروس -

 .داد بیرون حرص با رو نفسش و گفت زیرلب چیزی یه سیاوش
 .شد بلند هم سیاوش زمانهم که شدم بلند جام از

 .گرفت رو دستم و کشید سمتم رو دستش بلندشدنش، با زمانهم
 .بود میخ سرم پشت به جدیش نگاه. برگشتم هوابی که بود یهویی انقدر
 .نکنم خراب رو خودم حالِ فعالً کردم سعی. نداره رو هامچشم رنگ دیدن طاقت حتماً هه،

 و چرخید ایستاد، که وسط رفتمی من از جلوتر چون. شد بلند زدندست صدای که رفتیم وسط باهاش همراه
 .ایستاد رومروبه درست

 :گفت آروم و اومد جلو یاس
 گیرید؟می فاصله کمیه -

 :گفت که کرد نگاهش حرص با سیاوش
 .داداش توروخدا -
 :گفت بلند و
 ...تو سیاوش و سالن سمتِ اون برو تو آیناز -

 .دادم انجام گفت که رو کاری حرفی هیچبی من. شد ساکت همش تو هایاخم دیدن با که سیاوش سمتِ برگشت
 .رفت باالجبار هم سیاوش

 .هم سمتِ برید آرومآروم آهنگ شروع با -
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 شناختمش؛نمی که دختری هم سرش پشت. شد وارد تارا و شد باز سالن درِ زمانهم که انداختم جمعیت به نگاهی
 .بود چشم تو بدجور تاریکی این توی که بود رنگشآبی هایچشم کرد، جلب رو توجهم که چیزی اولین اما

 بگیرم، ناشناس دختر از رو نگاهم که این بدون. شد پلی آهنگ. داد دست بهم بدی حس یه اما چرا؛ دونستمنمی
 .رفتم سیاوش سمت آروم و گرفتم باال کمیه رو عروس لباس دامن
 .اول قدم

 .موند ثابت سیاوش روی نگاهش و برگشت دختره
 .دوم قدم

 هاشچشم توی زدهحلقه هایاشک و تلخ لبخند
 .سوم قدم

 .کردم ثابت کرد،می نگاه دختره به و بود پریده رخش از رنگ که یاس روی و گردوندم تردید با و آروم رو نگاهم
 .چهارم قدم

- Dualar eder insan 

 میکند دعاها انسان

Mutlu bir ömür için 
 شاد زندگی یک برای

Sen varsan her yer huzur 
 ...باشی تو وقتی است، شآرام همهجا
 توی و برگشتم. گذاشتم سیاوش هایدست توی رو مزدهیخ و جونبی هایدست که بود شده کم خیلی مونفاصله
 .زدم زل هاشچشم
 روی رو بودن گرم من هایدست برخالف که رو دستش هم سیاوش که گذاشتم ششونه روی رو آزادم دست
 .کرد نزدیک خودش به رو من و کرد پر رو کم یفاصله همون خودش خاص باخشونت و گذاشت پهلوم

Huzurla yanar içim 
 درونم سوزدمی ،نباشی

Çok şükür bin şükür seni bana verene 
 داد من به را تو که کسی. رشک هزار ،شکر خیلی

Yazmasın tek günü sensiz kadere 
 ...سرنوشتم تو. تو بدون را روز یک ننویسد
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 .بود افتاده جونم به دختره دیدن با ناخودآگاه که حسادتی و کرد می مخفه داشت که بغضی. داشتم بغض
 پشتِ سمت و درآوردم حرکت به آروم رو سردم و ظریف هایدست. گذاشتم سیاوش یـینه*سـ روی رو سرم

 .بردم ـردنش*گـ

Ellerimiz bir gönüllerimiz bir 
 یکی قلبمان ،یکی دستهامان

Ne dağlar ne denizler engel bir sevene 
 نباشند عشقمان مانع ،دریاها نه ،کوهها نه

Bu şarkı kalbimin tek sahibine 
 ...قلبم صاحب تنها واسه ،آهنگ این

 .کردم بازشون کردم، حس که نگاهی سنگینی با اما بودم؛ بسته رو هامچشم
 به و آوردم باال رو سرم کرد،می نگاهم خاصی نفرت با و بود ایستاده رومروبه درست که دختره همون دیدن با

 .کردم نگاه سیاوش
 .آورد پایین رو سرش که بود من روی هنوز نگاهش

Ömürlük yarime gönül eşime 
 همسرم یواسه ،ماهمیشگی یار

Bahar sensin bana gülüşün cennet 
 بهشته تو لبخند برام ،تویی بهار

"Melekler nur saçmış aşkım yüzüne 
 ...عشقم ،اندتابانده نور ویتربر فرشتگان

 ...چون ندارم؛ دوست رو آبی لنز -
 .برگردوندم و عقب بردم آهنگ ریتم با همراه و گرفت رو دستم هوابی
 .کرد ـغلم*بـ پشت از باراین
 :کرد زمزمه آروم لب زیر
 فراموش هم رو دریا بودنت با کردم؛ فراموشش بودنت با که تارا یوسه*ب مثل کردم، فراموشش وقته خیلی -

 .کردم
 .شد تموم آهنگ زمانهم که ببینم رو شچهره بتونم تا کردم، کج رو سرم

 .بستم رو هامچشم سیاوش، یوسه*ب داغی حس با
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 بود؟ سیاوش قبلیِ عشق دختره اون پس
 :پیچید گوشم توی صداش

 .کردم فراموش هم رو دریا بودنت، با -
 .سمتش برگشتم. رفت یادم رو ناراحتیم کلبه. نشست لبم روی عمیقی لبخند
 .زدن حـلقه سیاوش و من دورِ و وسط اومدن کِل و جیغ با بقیه و شد پخش شادی آهنگ
 .انداختم دریاست، اسمش بودم فهمیده که دختری به رو نگاهم. کردم ـلقه*حـ سیاوش دور رو هامدست
 .دوختم چشم سیاوش یچهره به و گرفتم رو نگاهم سریع خیلی

 :زدم لب آروم. شد ترعمیق لبخندم شخیره نگاه دیدن با
 شدم؟ خوشگل -

 :انداخت باال ابرویی
 .نه -
 :گفتم و زدم گردنش به ایضربه آروم بود، گردنش پشت که دستم با حرص با
 !سیاوش -

 .بودم کج لبخند این عاشقِ چقدر من که آخ. نشست لبش روی کجی لبخند
 :گفت آروم و داشت نگه گوشم دم رو سرش و شد خم گرفت، رو دستم که رقصیدممی داشتم

 .بشینیم بریم. کافیه -
 .هاصندلی سمتِ کشوندم

 :گفتم شیطنت با
 .میشه کم غرورت از برقصی بیشتر کمیه اگه -

 .بود نشسته پیشونیش روی ریزی اخم. گرفت سمتم رو رخشنیم
 .بزن حرف کم -

 .آروم اما داد؛ هل خودش از جلوتر رو من و کشید رو دستم مچ
 :گفت و کرد اشاره ابرو با که ایستادم صندلی کنار

 .بشین -
 :گفتم ناز با
 .آقا چشم -
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 به و بود نگران شچهره هنوز. سمتمون اومد یاس که نشست و کرد اطراف به کوتاهی نگاه هم سیاوش. نشستم
 .گفته من به رو چیزهمه خودش سیاوش که دونهنمی! آخی. کردمی نگاه من

 :گفت سیاوش به رو و صندلیم کنار ایستاد
 میای؟ لحظه یه سیاوش -

 :گفت و انداخت یاس به جدی نگاهی و برگردوند سر سیاوش
 .دارم کارشون پیشم، بیان بگو سعید یا احمد به فقط نگو؛ چیزی بگی، خوایمی دریا مورد در اگه -
 نگاه رفتن،می محلی ـص*رقـ داشتن وسط که جمعمیتی به زدههیجان و لبم روی عمیق لبخند با که حالی در

 .کردم حس رو یاس متعجب نگاه سنگینی کردم،می
 :گفت و خورد تکونی یاس که زد صداش جدیت و تحکم با سیاوش

 .میرم االن باشه، -
 ...ب بگو رهام به نه، تو -
 دستم به بعد و من به نگاهی متعجب. کرد قطع رو حرفش گرفتم، دستم توی رو دستش که من یهویی حرکت با

. بود اومدن،می سمتمون به که تارا و دریا میخِ من نگاه اما انداخت؛ بودم، کرده ـلقه*حـ دستش دور محکم که
 :پیچید گوشم توی یاس پرحرص صدای

 ور؟این میان دارن چرا نکبت دوتا این -
 رو العملشعکس تا برگردوندم سیاوش سمتِ به تردید با رو سرم. برگشت و کرد بلند سر سیاوش حرفش این با

 .بود کرده مشت بود دستم توی که رو دستی و بود هم تو هاشاخم. ببینم دریا دیدن موقع
 :گفت ـشوه*عـ و ناز با جاهمون از تارا که برسن بود مونده قدم چند

 .بیارم سورپرایز یه برات بود قرار. ازدواج به گرفتی تصمیم یهویی چه جون سیاوش -
 .مطلب اصل سر رفت سریع کردن،سالم حتی بدون اینکه بدتر و گرفت حرصم پرروییش از

 :گفت و انداخت نگاهی تارا به و گرفت دریا از رو سردش نگاه جدیت با سیاوش
 کرد؟ خبرت کی -
 :داد ادامه جدی تمسخرآمیزی لحن با
 باشی؟ مجالس یهمه فراش کردی عادت -
 :گفت داد،می حرصم که عادی لحنی با اما خوره؛می حرص داره چقدر که بود مشخص تارا یقرمزشده رنگ از
 .آوردم برات که کادوییه مهم. نیست مهم کرد، خبرم کی اینکه -
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 روی به لبخندی و برگشت بود، سیاوش میخِ نگاهش االن تا که دریا. کردمی اشاره دریا به داشت نامحسوس خیلی
 .زد تارا

 :گفت و انداخت دریا به دوباره رو حسشبی و سرد نگاه سیاوش
 .کن کم رو شرّت و بده رو کادو -

 :گفت شیطنت با تارا
 بدم؟ رو کادو مطمئنی -
 !دریاست؟ همون کادو، از تارا منظورِ بود، نشده متوجه یعنی کردم؛ نگاه سیاوش به

 .نبود سرد کرد، نگاه من به وقتی اما بود؛ جدی هنوز نگاهش. برگردوند سر که دادم دستش به خفیفی فشار
 :گفت آروم خیلی و زد بازوم به آروم بود، کرده سکوت االن تا که یاس

 .بگو چیزی یه -
 .انداختم نگاهی کرد،می نگاه من به پیروزمندانه و شیطنت با که تارا به و گرفتم سیاوش از رو نگاهم تردید با

 :گفتم و رفتم تارا سمتِ به محکم قدم یک. شدم بلند صندلی روی از و کردم رها رو سیاوش دست
 .من به بده رو کادو -

 :گفت و زد نیشخندی
 .نیاوردم تو برای رو کادو من -
 دریا که شعتیقه کادوی و تارا سر به بالیی یهو که کردممی خودخوری و خوردممی حرص بدجور داشتم داخل از

 .نیارم باشه،
 .دادم نشون رو انگشتم توی انگشتر شستم، انگشت با و تارا صورتِ رویروبه درست گرفتم، باال رو دستم

 :گفتم آلودیحرص صدای با و
 چیه؟ این دونید می -

 .انداختم دریا براق آبی هایچشم به رو عصبانیتم و حرص از مملو نگاه
 .سیاوشم زنِ االن من یعنی. شدنیکی یعنی. تعهد یعنی این -
 :گفتم بیشتر تأکید با
 !سیاوش زنِ -

 روز تو که تارا مثل باشه یکی حسابم طرف که الخصوصعلی بدم؛ دستِ از رو کارم کنترل که بودم عصبی انقدر
 .بود آورده بود، کرده بلند رو شوهرم قبلی عشق عروسیم،

 :غریدم زیرلب خشم با کشوندم، خودم سمتِ به و گرفتم رو تارا بازوی



 

 

267 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 .زنشم منم و منه شوهر االن سیاوش -
 :کردم اشاره هردو به اشاره انگشت با و عقب دادم هلش

 .شده تموم شما انقضای تاریخ یعنی این -
 .کردم اشاره تارا به سر با
 سه، بشمار دارم انتظار هم االن. سیاوش به شدننزدیک برای نزن، درودیوار به رو خودت انقدر هم تو پس -

 احترام با نگهبانا میگم وگرنه بیرون؛ برید من عروسی از و گمشید ارزشتبی کادوی همراه و کنی گم رو گورتون
 .بیرون بندازنتون خودتونه، مختص که بیشتری

 :غریدم آروم خشم با که بزنه حرفی تا کرد باز لب. کردمی نگاهم تعجب و خشم با آمیخته نگاهی با دریا
 و عروسی قید وسط همین من که بببینی تا بزن، حرفی و کن باز رو شتریت هایلب اون داری جرئت -

 ! نه یا زنممی رو بودنعروس
  
 :گفت باغیظ زیرلب حرفم، این با
 .بمونم خوامنمی اینجا من تارا، بریم! ادببی چه وا، -

 .رفت سالن در سمتِ به دریا همراه و برگشت کرد، نگاهم آلودغضب نگاهی و خشم از برافروخته صورتی با تارا
 .فرستادم بیرون رو نفسم و بستم بود، ایکبیری دوتا اون رویدنباله حرص با که رو هامچشم

 .کردم باز رو هامچشم زد، بازوم به یاس که ایضربه با
 ...ریـ خوب دختر، ایول -

 آروم. گرفت مخنده بزنه، حرفی چه خواستمی اینکه فکر از. انداخت سیاوش به نگاهی برگشت و خورد رو حرفش
 .بود نشسته پیشونیش روی ریزی اخم. سیاوش سمتِ برگشتم کامل و کردم نثارش ای«دیوونه»

 :گفت و انداخت من به کوتاهی نگاه شد، بلند جاش از و کشید پیشونیش به دستی
 .مردا سمتِ میرم من -
 :پرسیدم آروم و برگشتم یاس سمتِ به تردید با. رفت و گذاشت کنم، اعتراضی خواستم تا
 شده؟ ناراحت یعنی -

 :گفت خیالیبی با یاس
 .بابا نه -

 .گردوند اطراف به رو نگاهش
 .نیست بلد احساسات ابراز شناسی،نمی منو داداش تو -
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 :گفت و داشت نگه ثابت من روی باالخره رو نگاهش
 داره؟ دوسِت گفته مستقیم خیلی حاال تا سیاوش تو، خودِ اصالً -

 :دادم جواب وقت فوت بی
 !عمراً -

 :گفت و گرفت شخنده دادن،جواب تو سرعتم از یاس
 .نداره احساس داداشم که کن درک هم سرعتی دادی، جواب سرعتی انقدر که تو. دیگه همین خب -

 :گفت گوشم دم آروم و شد خم
 .حیوون مثل بالنسبت، -
 .شد بلند شقهقهه که رفتم بهش چپیچپ و زدم پهلوش به ایضربه آرنج با
 :گفت و شد بلند جاش از
 .شد خشک کمرم تو قر. ـصیم*برقـ کمیه بریم پاشو پاشو. زدیم حرف انقدر بسه، -
 صدای و رفت باال جیغ و دست صدای ـص،*رقـ پیست سمتِ برداشتم قدم تا و شدم بلند جام از زور به خنده با

 .باالتر آهنگ
 توی محمد نبودن خوشبختی، احساس این بین دلم ته که دونستمی خدا فقط اما نشست؛ لبم روی عمیقی لبخند

 .کردمی ناقص رو خوشبختیم عروسیم
*** 
 کل دانای

 در شدنکوبیده متوجه کسی بود، باال آهنگ صدای چون اما بست؛ محکم را در عصبانیت با و رفت بیرون سالن از
 .نشد

 :رسید گوش به کنار از پسری صدای و شد جلبش همه توجه که رفت پایین هاپله از بلند و محکم هایقدم با
 .آقاداماد افتخار به رو قشنگه کف بزن -

 .شد بلند عمارت حیاط وکنارگوشه از وسوتدست صدای
 :گفت قبل از بلندتر پسرک همان

 .شُل شُله. ماشاءاهلل آ -
 .برداشت عقب به قدمی و گرفت آرام رفت، او به سیاوش که وحشتناکی یغرهچشم با

 .شد بلند بودند، گذاشته حیاط توی که پخشی صدای زمانهم
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 گرنظاره و بود ایستاده ایگوشه که رهام سمتِ به راستیک و گرفت بیچاره پسرک از را آلودشغضب نگاه سیاوش
 .رفت بود، اطراف
 .نشد سیاوش آمدن متوجه بود، سیاوش به پشتش رهام چون
 :زد صدایش که برسد رهام به بود مانده قدم چند

 .رهام -
 :نشست لبش روی عمیقی لبخند دامادی وشلوارکت در سیاوش دیدن با و برگشت رهام

 ...دام ماشاءاهلل آ -
 :گفت و پرید رهام حرفِ میان و کرد نگاه اطراف به کالفه سیاوش

 ...کنه شروع خوادمی علی. کن ول رو تعریفا این رهام -
 :زد لب آرام و کرد نگاه سیاوش به شک با و کرد مکثی. کرد قطع را حرفش رهام

 چی؟ -
 :گفت مقدمهبی. ماند ثابت رهام روی آخر در و گرداند اطراف به را نگاهش حرص با سیاوش

 .تارا با اما اینجا؛ بود اومده دریا امشب -
 :گفت ناباورانه و بلند

 کی؟! چی؟ -
 هایاخم شد باعث و برگشتند سمتشان به بودند، نزدیکی همان که نفری چند که کرد ادا را حرفش بلند قدرآن

 :گفت حرص با و بروند هم در بیشتر سیاوش
 .کردی جلب رو همه توجه. بزنی حرف تونیمی هم ترآروم چته؟ -

 :گفت ایشدهکنترل صدای با بود، سیاوش حرفِ شوکِ در هنوز که حالی در رهام
 اینجا؟ اومده دریا چی یعنی سیاوش؟ میگی چی تو -

 .ایستاد رهام یشانه به شانه و زد موهایش داخل به چنگی سیاوش
 .نیست برداردست خودش اما بزنم؛ رو فطرتپست اون از انتقام قید خواستممی -

 سمتِ برگشت تردید با و آرام. داشت نگه ثابت کشید،می اشگونه روی داشت که حالتی همان در را دستش رهام
 :پرسید و سیاوش

 ...انتقام قیدِ خواستیمی -
 :گفت سریع خیلی و برگشت سیاوش
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 باید. بگیریم آتو ازشون بیشتر باید. نیست کافی خان، و علی کاریایکـثافت از داریم دست تو که مدارکی اون -
 .ببره بویی پلیس اینکه از قبل ببریم، پیش جلوتر رو نقشه

 :گفت تأکیدوار و زد رهام یشانه به دستی
 !ترسریع خیلی -

 :گفت مصمم و گذاشت سیاوش دستِ روی را دستش رهام
 کنم؟ کارچی بگو فقط کجا؟ و کی بگو فقط تو. هرکاری. سیاوش میدم انجام بخوای هرکاری -

 :کرد زمزمه آرام و دوخت زمین به را پرنفرتش نگاه سیاوش
 .خودش بعدش شرکتش، اول -
 .شد خیره رهام به ترساند،می را رهام که نگاهی با و

 پای آخرش تا خوردمی قسم که نگاهی. زدمی موج آن در اندازه و حدبی نفرت و انتقام خشم، آتش که نگاهی
 .بکشم پس پا که است محال باشد، هرچه بازی این آخر گفتمی که نگاهی. ماندمی علی نابودی

 را کفشش حالیبی با و آورد باال را راستش پای گرفت، باال را عروسش لباس دامن. نشست مبل روی خستگی با
 .درآورد هم را دیگرش کفش یلنگه ترتیب به و انداخت سالن یگوشه و درآورد

 :گفت خستگی با داد،می ماساژ را پایش کف که حالی در
 .ـصیدم*رقـ کفشا این با بس از گرفت درد پام اوف، -

 :گفت و انداخت را خودش آیناز کنار هم یاس
 .خدابه بدم تکون رو پاهام تونمنمی دیگه. طورهمین منم اوف، -
 دومین اما خودش؛ کنار افتاد اولی داد، تکان محکم هوا در را پاهایش بزند، هایشکفش به دستی اینکه بدون و

 .افتاد شد، سالن وارد لحظه همان که سیاوش پای کنار درست و چرخید هوا در کفشش یلنگه
 کفش یلنگه به جدی و درهم هایاخم با و بود پایین سرش که سیاوش به شد، بلند جایش از دستپاچگی با یاس
 .شد خیره کرد،می نگاه

 :گفت و رفت سیاوش سمتِ سرعت به اما لنگانلنگان نبود، پاهایش در جانی خستگی فرط از که حالی در
 .باشن پاهام تو اینا دیگه، یدقیقه یه نداشتم طاقت اصالً کرد،می درد پاهام خدابه. داداش ببخشید -

 :گفت خنده با ماجرا، تمام شاهد و بود سیاوش سر پشت لحظه آن تا که حالی در رهام. برداشت را کفش شد خم
 ـصی؟*برقـ انقدر مجبوری من، خواهر خب -

 :گفت کند، لوس سیاوش برای را خودش خواستمی که حالی در یاس
 داداش؟ ها گفتن،می چی مردم. ـصم*برقـ کم که شدنمی بود، بزرگم داداش عروسی میشه؟ مگه وای -
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 :گفت و گرفت آیناز از را نگاهش سیاوش
 .مردم حرفِ گردنِ ننداز رو خودت ـاصی*رقـ. گفتننمی چیزی مردم. هیچ -
 :گفت و زد سیاوش بازوی به ایضربه مشت با یاس. شد بلند رهام یقهقهه صدای حرفش این با
 .داداش بدی خیلی -

 .کشید ـوش*آغـ در را یاس و برد جلو دست نداشت، را خواهرش تک ناراحتی لحظه یک طاقت که سیاوش
 :گفت آرام و زد یاس پیشونی روی به ایـوسـه*بـ
 .بذارم سرتسربه خواستم -

 :گفت خنده با رهام
 .کنیمی ناراحت رو بقیه برعکس نمیره، انتظار ازت چون نکن؛ کارا این از تو سیاوش -
 گرنظاره لبش روی لبخند با که آیناز به برگشت و گرفت شدت رهام یخنده رفت، رهام به سیاوش که چپیچپ با

 .زد چشمکی بود، ماجرا
 :گفت و آمد بیرون سیاوش ـغل*بـ از زدههیجان یاس

 بودم؟ شده خوشگل داداش -
 :داد جواب آرام و زد یاس روی به کجی لبخند سیاوش

 .خیلی آره -
 بود، پرسیده سیاوش از که افتاد ایلحظه یاد و افتاد جانش به حسادت ناخودآگاه. شد محو آیناز لبِ روی از لبخند

 .نه بود، داده جواب جدی خیلی سیاوش که نه یا شده قشنگ
 بلند جایش از و گذاشت زمین روی بود، چپش پایش روی که را راستش پای. گرفت سیاوش از را نگاهش خوردل
 .شد
 :کردمی زمزمه آلودحرص و خوردل لحنی با آرام که حالی در و برداشت را هایشکفش شد خم

 .بودم نشده خوشگل من فقط حساب، این با -
 قبلی اتاق راه کرد،می نگاهش متعجب و بود شنیده را حرفش که رهام به توجهبی و برداشت را دوم کفش یلنگه

 .گرفت پیش در را خودش
 :گفت رهام به رو متعجب اشخالی جای دیدن با که بزند را حرفی آیناز به تا برگشت یاس

 رفت؟ کجا -
 :پرسید سیاوش سمتِ به رو آرام بود، تیز موارد این در که رهام

 بود؟ پرسیده رو یاس سوالِ ازت آیناز -
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 :پرسید گیج سیاوش
 سوالی؟ چه -
 شدم؟ خوشگل -

 :داد جواب آرام. نشست سیاوش ابروهای بین ریزی اخم
 چطور؟ آره، -

 :گفت آلودیحرص لحن با رهام
 نه؟ گفتی هم تو حتماً -

 خوریدل لحن با بود، رهام حرفِ تأیید منظورِ به که سیاوش سر تکان با که انداخت سیاوش به منتظری نگاه یاس
 :گفت

 چی؟ یعنی. داداش اِ -
 :داد جواب و کرد درهم بیشتر را هایشاخم سیاوش

 بگم؟ دروغ یعنی بود؛ نشده خب -
 :گفت و انداخت سیاوش به نگاهی تعجب با یاس

 .بود شده هاپری عینِ برم قربونش! نشده؟ قشنگ کجا داداش -
 .زری هم سرش پشت شد، سالن وارد شده دود اسفند با همراه زری زمانهم و

 :پرسید یاس به رو آیناز خالی جای دیدن با زری
 همه. بود شده ناز خیلی امشب برم، قربونش آخه. بدم تاب سرش دور آوردم اسپند کجاست؟ خانوم آیناز خانوم، -

 .بزنن چشمش ترسممی گفتن،می خوشگلیش از هی هم هازن
 :داد جواب رفت،می بود زری به نگاهش که سیاوش به چپیچپ که حالی در رهام

 .زری خودش اتاقِ تو رفته -
 بدون اما انداخت؛ جمع به نگاهی رفته، خودش قبلی اتاق به دوباره آیناز چرا که بود کرده تعجب که حالی در زری

 .رفت بیرون سالن از سحر با همراه سوالی
 :پرسید سیاوش به رو شک با و گرفت زری خالی جای از را نگاهش یاس

 بود؟ نشده قشنگ نظرت به واقعاً -
 :گفت غیظ با رهام

 چرا؟ دیگه تو یاس -
 :گفت سیاوش به رو شاکی و
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 .بود زده آبی لنز چون نشده؛ قشنگ میگه چیه، سیاوش دردِ دونیمی که تو -
 :گفت رهام به رو شاکی سیاوش

 .کن صحبت درست. رهام کافیه -
 و رفت بیرون سالن از نگیرد، باال منطقشبی برادر با بحثش اینکه برای و گرفت سیاوش از را نگاهش عصبی رهام

 .رفت اتاقش سمتِ به
 .زد بیرون سالن از و داد بیرون سختی به را نفسش سیاوش

 اتاق به آیناز بود، گفته رهام که افتاد یادش. رفت درهم هایشاخم آیناز خالی جای دیدن با اما شد؛ اتاقش وارد
 .رفته خودش

 .رفت آیناز اتاق سمتِ به و زد بیرون اتاق از کرد، گردعقب
 . کرد باز را در درزدن، بدون

  
 .گرفت باال را سرش در بازشدن صدای با بود، نشسته در رویروبه تخت روی که آیناز

 .زد تکیه در درگاه به و کرد باز را در کامل سیاوش
 .بیرون بیا -

 :گفت آرام و گرفت سیاوش از را نگاهش آیناز
 .راحتم خوام،نمی -

 نشان تندی العملعکس آیناز بازیلج مقابل در و باشد آرام کرد سعی. بست حرص روی از را هایشچشم سیاوش
 .ندهد

 .من اتاق تو برو و بیرون بیا گفتم آیناز -
 :گفت و کوبید زمین به پا برگشت، حرص با آیناز

 . خودت اتاق تو برو شما. راحته جام جاهمین. برم خوام نمی گفتم. نمیرم -
 فقط اما افتاد؛ آیناز جانِ به ترسی ایلحظه برای که انداخت آیناز به آلودیغضب نگاه و برگشت ضرب به سیاوش

 لنز از سیاوش نفرت دلیل اینکه بدتر و سیاوش به بود خیره که رنگشآبی نگاه آن و دریا یادآوری با. ایلحظه برای
 .آمد جوش به خونش بود، دریا همان آبی،

 :گفت بلند و
 .نمیام تو اتاق تو من نکن، خسته رو خودت سیاوش -

 :کشید فریاد و برداشت آیناز سمتِ به قدمی عصبانیت با سیاوش
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 .کنیمی غلط تو خب -
 :گفت تهدیدآمیزی لحن با و
 ...وگرنه اتاق، بیای و کنی پاک رو آرایشت داری وقت ساعتنیم تا -

 :گفت باحرص و پرید حرفش میان آیناز
 .دربیارم میندازدت دریا یادِ که رو لنزآبی این نمیگی چرا آرایش؟ میگی چرا اصالً چی؟ وگرنه -

 :داد ادامه و زد پوزخندی
 ...خوهم من با دریا یاد به رو امشب نیارم، در رو لنز اگه ترسیمی نکنه -
 !آیناز شوخفه -
 .گذاشت دهانش روی را دستش و شد ساکت بارهیکبه آیناز سیاوش خراشگوش فریاد با

 .شدمی جاری زبانش بر فکر بدون که هاییحرف و عصبانیت دوباره. زدمی حرفی چه داشت که فهمید تازه
 :زد داد و گرفت را آیناز بازوی خشم با سیاوش

 احمق یدختره نمونه دهنت تو دندون که دهنت تو بزنم چنان تا بده ادامه. بده ادامه ها؟ گفتی،می داشتی چی -
 .سرخیره

 .افتاد تخت روی که داد هلش عقب به محکم
 دست از را کنترلش آیناز حرف یادآوری با و بماند بیشتر نکند تا رفت بیرون اتاق از سرعت به و برگشت. نکرد صبر
 .بدهد آیناز و خودش دستِ کاری و بدهد

 .زد تخت به چنگی و لرزید آیناز صدایش از که کوبید همبه محکم را اتاق در
 صدای با و برد فرو بالشت در را سرش امروز اتفاقات از خسته و حالبی. شد جاری اشگونه روی آرام اشکی قطره
 .رفت خواب به و شد خسته چشمانش گریه از که قدرآن. کرد گریه بلند

*** 
 :زد داد و آمد پایین هاپله از
 .سعید -
 .نگرفت باال سر حتی قبلش شب حرف شرم از اما افتاد؛ بود، آشپزخانه در که آیناز جان به خفیفی یلرزه صدایش با

 .کرد صدا را سعید بلند رفت،می هامبل سمتِ به که حالی در و انداخت سالن اطراف به نگاهی سیاوش
 :گفت و انداخت زری به نگاهی باشک بود، آشپزخونه در که سعید

 زنه؟می صدا داره آقا -
 :گفت سریع زری



 

 

275 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 .ستریختههمبه اعصابش بدجور امروز. برو بدو آره -
 :گفت لرزیدمی بغض از که صدایی با بود، شده واقع سیاوش خشم مورد قبل چندی که سارا

 .زد داد من سر هم قبل لحظه چند -
 :گفت و زد سارا یشانه به زری و رفت بیرون سعید

 .بده رو بیچاره پیرمرد اون غذای و آب موقع سر گفت چندبار آقا. هواییسربه بس از -
 :گفت باحرص و انداخت خورد،می را اشصبحانه حرفی هیچبی و بود پایین سرش که آیناز به نگاهینیم سارا

 .شده بلند چپ یدنده از امروز کالً آقا خیر،نه داشت؟ دادوهوار همه این تأخیر دقیقه ده آخه زری -
 فکرش تمام و نشنیده را هایشانحرف از کلمه یک آیناز بداند آنکهبی کرد، اشاره آیناز به سر با و گزید را لبش زری

 .داد خراش را انگشتش پنیر، جای به نبود حواسش که قدرآن. بود سیاوش درگیرِ
 زری. گفت بلندی آخ و کرد پرت را چاقو زدهوحشت. آمد خودش به بود، شده آشپزخانه وارد تازه که سحر جیغ با

 :گفت نگران و انداخت چنگی اشگونه به آرام
 خانوم؟ شد چی عالم، خاک -
 .گرفت دست در را آیناز آلودِخون دستِ و

 :کرد ناله آرام آیناز
 .کنهمی درد زری، آخ -

 :گفت عصبی سارا به رو زری
 .بیار رو اولیه هایکمک جعبه اون بدو کنی،می نگاه منو ایستادی مترسک عینهو چرا سارا -

 :گفت و گذاشت میز روی را جعبه سرعت به گشت،می جعبه دنبال قبل از که سحر
 .ندیده رو وضع این و نیومده آقاسیاوش تا زری، بدو فقط -

 .نشست گلویش توی سنگینی بغض سیاوش اسم شنیدن با آیناز
 :پرسید نگران کند،می درد انگشتش اینکه گمان به زری که شد جاری اشگونه روی آرام هایشاشک

 کنه؟می درد خیلی دستتون جان خانوم -
 :زد لب آرام انداخت، نگاهی اشخوردهچسب انگشت به آیناز

 .نه -
 :گفت و زد رویش به لبخندی زری
 .است شده ومنتشر  دانلودساخته نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
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 .بگیرم لقمه برات خودم تا بشین پس -
 .اتاقم برم من. شدم سیر. کافیه زری، نه -
 .رفت بیرون آشپزخانه از زری نگران نگاه به توجهبی و

 :پرسید بود، ایستاده سیاوش رویروبه که سعید شد،می رد سالن از داشت
 بود؟ افتاده اتفاقی آشپزخونه تو -

 :زد لب آرام و انداخت بود بهش پشتش که سیاوش به کوتاهی نگاه
 .نه -

 :گفت و برگشت سیاوش
 ...سحر چرا پس -

 :پرسید و کرد اشاره انگشتش به سر با. خورد را حرفش افتاد، آیناز یخوردهچسب انگشت به که نگاهش
  شده؟ چی دستت -
  

 :گفت رفتهتحلیل صدایی با آرام. انداخت نگاهی انگشتش به و گرفت باال را دستش آیناز
 .شد زخمی نبود، حواسم هیچی -

 را ابروهایش افتاد، آیناز قبلِ شبِ رفتار یادِ کههمین اما برداشت؛ آیناز سوی به قدم یک نگران غیرارادی سیاوش
 .کشید درهم
 :گفت جدی و کشید صورتش به دستی

 . بری تونیمی. باشه -
 باال سرش پشت هایپله از و برگشت عقب به حرفی هیچبی. انداخت سیاوش به خوریدل و غمگین نگاه آیناز
 .رفت

 .سعید سمتِ برگشت و داد بیرون باکالفگی را نفسش سیاوش
 .بده انجام گفتم که رو کارایی -

 :داد ادامه جدیت با و گرفت سعید سمتِ به را اشاشاره انگشت
 .کنی تموم رو کار خواممی شب تا -
 .میرم دنبالش خودم من -

 :گفت آمدمی سیاوش سمتِ به که حالی در و آمد پایین آخر یپله از رهام صدا، سمتِ به سربرگرداند سیاوش
 .گیرممی رو کارا دنبال خودم من -
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 :داد جواب و گرفت رهام از را اشجدی نگاه سیاوش
 .رهام اصالً -

 :گفت و برداشت سیاوش سوی به را آخر قدم مصمم رهام
 .بدم انجام کارو این خودم خواممی من سیاوش -
 .تونینمی -
 خوای؟نمی یا تونمنمی -

 .نزد حرفی و انداخت رهام به را تیزش نگاه
 .بری تونیمی سعید -

 :گفت سعید به رو سیاوش به توجهبی رهام
 .من به بده رو هاپرونده اون سعید -

 به و آورد باال گوشش کنار تا را پرونده. کشید دستش از را پرونده کند، پیدا العملیعکس فرصت سعید اینکه از قبل
 :گفت جدی و مصمم لحنی با. داد نشان سیاوش

 .کنممی حلش من -
 .رفت باال هاپله از محکم و بلند هایقدم با و گرفت رهام از را نگاهش خشم با سیاوش

 یادِ. کرد توقف راه میان ایلحظه برای افتاد، آیناز با مشترکش اتاق به که نگاهش اما رفت؛ کارش اتاق سمتِ به
 .شد وارد و رفت اتاق سمتِ به بلند هایقدم با و رفت درهم هایشاخم افتاد که دیشب

 دستش که برگشت سریع در صدای شنیدن با کرد،می نگاه لنزها یجعبه به و بود نشسته آرایش میز پشت که آیناز
 .خورد جعبه به
 .شد بلند جایش از آرام آیناز سیاوش، پای جلوی لنز یجعبه افتادن با

 یجعبه تا شدند خم باهم زمانهم. رفت پیش قدمی چند. داد سوق سیاوش هایچشم سمتِ به اکراه با را نگاهش
 خیره هم به و گرفتند باال را سرشان هردو. کرد برخورد سیاوش دستِ به آینار یاشاره انگشت که بردارند را لنز

 .رفت عقب و برداشت را جعبه سرعت به شد، هول شد، داغ سیاوش نگاه گرمی از. شدند
 :گفت آرام و کشید صورتش به دستی سیاوش

 .منتظرتم بیرون. شو آماده -
 :پرسید کنجکاو آیناز که برگشت در سمت به
 بریم؟ خوایممی کجا -
 :داد جواب رفت،می بیرون کهدرحینی و کرد باز را در
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 .شو آماده -
 .خورد زنگ گوشیش که رفت بیرون اتاق از

 :داد جواب و کرد اخمی رهام اسم دیدن با. درآورد کتش زیرین جیب از را اشگوشی و زد کنار را کتش
 .رهام بگو -
 .امعلی شرکت تو االن من سیاوش -

 :گفت و بست حرص با را هایشچشم
 اونجا؟ بری کردی وقت کی تو رهام -

 :گفت شیطنت با رهام
 .دیدم رو کی امروز بگو سیاوش، کن ول فعالً رو این. دیگه دیگه -
 :داد جواب سردی به
 کی؟ -
 یادته؟ رو فرشید -
 !نه -
 .کن فکر کمیه -
 :گفت تلخیاوقات با
 پرسی؟می سوالی بیست. دیگه بزن حرف خودت رهام -

 :گفت بود، رفته هم توی اشقیافه سیاوش ذوقیبی همه این از که رهام
 .دانشگاهم دوران دوستِ میگم، رو فرشید. اعصاببی خب خیلی -

 .داد تکیه هاپله محافظ به و داد تکان سری حوصلهبی
 مبارکه؟ یا سالمتی به بگم بگم؟ چی حاال خب -

 :گفت حرص با رهام
 کنه؟می تحمل رو احساسبی تویِ چطور آیناز. خوکی خیلی سیاوش -
 ...خداحاف. سریع خونه برگرد. کارمبی من کردی فکر رهام؟ زنیمی زنگ داری مرض نداری، حرفی که تو -
 .شرکته حسابدار فرشید بابا،. سیاوش وایسا نه، نه -

 :رهام بعدی حرفِ با شد زمانهم که زد موهاش توی چنگی کالفه
 از خبربی مختلف هایبهونه به شرکت پولِ از کمکم خان فهمیده، جدیداً گفت که پرسیدم خان مورد در ازش -

 .دارهبرمی علی
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 .روروبه به خیره نگاهش و ماند موهایش در حالت همان در شسیاو دستِ
 :زد لب مآرا و داد تکان سری آمیزرضایت سختی؟ هیچ بدون خان انداختن مدا به از بهتر چی

 .رهام بده ادامه -
 .دستش کف ذارممی رو شیاد یمرتیکه این جلب حکم فردا تا حتماً -
 .ایستاد صاف و گرفت پله محافظ از را اشتکیه. شد کشیده سمتش به سیاوش نگاه آیناز، اتاق در بازشدن با
 .رهام خداحافظ فعالً -

 سیاوش سنگی یروحیه به بدجور که آیناز زیریسربه این حتی و بود خوردل آیناز دستِ از هنوز. کرد قطع را گوشی
 .کند آرامش نتوانست هم، نشستمی
 .بریم -

 .انداخت سیاوش به را غمگینش نگاه و گرفت باال را سرش آیناز. رفت پایین هاپله از و برگشت
 .رفت دنبالش به و کشید آهی

 :گفت ذوق با رفت،می اسطبل سمتِ به که سیاوش دیدن با آیناز زدند، بیرون که سالن از
 !بریم قراره اسب با -

 :گفت جدیت با و ایستاد راه وسط. رفت درهم سیاوش هایاخم که بود بلند قدرآن صدایش
 . نمیره باال صدات انقدر باشی، داده قورت هم بلندگو خبرته؟ چه -
  

 :گفت جدیت همان با و انداخت اطراف به نگاهی
 .بیام تا کن صبر جاهمین-

 :کرد زمزمه لب زیر و کوبید پا زمین به محکم و درآورد را ادایش بود، گرفته حرصش سیاوش از که آیناز رفت وقتی
 .االغ -

*** 
 .شد آیناز بودنخواب یمتوجه هم رخنیم همان از. گرفت آیناز سمتِ را رخشنیم. داشت نگه درخت کنارِ را اسب

 .گذاشت آیناز پشتِ و برد پشت به را دستش. خندید اشبچگی و شیطنت از حجم این و آیناز به دل در
 سرعت به که شد کج پایین سمتِ به بود، خواب در که آیناز گذاشت، زمین را پایش تا. آمد پایین اسب از احتیاط با
 .داد قرار آیناز زانوان زیر را دیگرش دست و کـمرش دور را دستش یک. کشیدش ـوش*آغـ در
 برد بود رویش قرمزی تشک که چوبی تخت سمتِ به را آیناز و شد وارد. کرد حرکت کلبه سمتِ به آرام هایقدم با
 .کرد درازش تخت روی آرام و
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 آیناز خواب در غرق و معصوم صورت به نگاهش که کرد بلند را سرش. کرد باز ـردنش*گـ دور از را آیناز دست
 .افتاد

 و قرمز هایب*ل روی اختیاربی نگاهش. نشست اشپیشانی روی سردی عرق. رفت باال تپشش اختیاربی قلبش
 .ماند مات آیناز درشت

 :پیچید گوشش در بود، زده اتاقش در روزآن که هاییحرف و آیناز صدای»
 .کن فراموش -»
 رو؟ چی -
 !سیاوش -
 رو؟ تارا هایب*ل -
 :زد جیغ و عقب داد هلش. رفت هوا جیغش حرفش با
 «!شعوریبی خیلی سیاوش -

 اشگوشی صدای زمانهم که برد پایین آیناز ـوسیدن*بـ قصد به را سرش. نشست سیاوش لبِ روی کجی لبخند
 .رفت بیرون کلبه از و داد جواب را گوشی شود، بیدار آیناز اینکه از قبل و ایستاد صاف جایش در سرعت به. شد بلند

*** 
 آیناز

 ارتفاع با رومروبه درست و بودم خوابیده راست یشونه روی. کردم باز رو هامچشم هاپرنده جیکجیک صدای با
 .داشت دید بیرون به که بود چوبی ایپنجره کمی،
 .پریدنمی شاخه اون به شاخه این از دائم پرندگان که بود سرسبزی هایدرخت از پر بیرون تمام
 .شبقیه اما سیاوش؛ کنارِ بودم، اسب سوار یادمه رو دفعه آخرین کجاست؟ اینجا پرسیدم، خودم از لحظه یه واسه

 سمتِ به و بود دستش توی چوب تیکه چند که بود سیاوش. برگشتم. اومدم بیرون فکر از در بازشدن صدای با
 .نشد من بیداربودن یمتوجه بود، پایین سرش چون. رفتمی شومینه

 .کردم نگاه اطراف به و کردم آویزون تخت از رو پاهام و نشستم تخت روی. نشست شومینه کنارِ من به پشت
 و قدیمی وسایل از بود پر بودم، من که جاهمین اولش یطبقه که بود دوطبقه و بزرگ نسبتاً چوبی یکلبه

 قبالً چون باشه؛ سیاوش مادر زدممی حدس. بود لبش روی عمیقی لبخند هرعکس تو که جوونی زنِ از هاییعکس
 .بودم دیده سیاوش اتاق تو رو زن همین عکس

 شدی؟ بیدار -
 :گفتم شیطنت با و دادم سوق سیاوش سمتِ به رو نگاهم
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 .خوابم هنوز نه، -
 .نشستم کنارش و رفتم شدم، بلند تخت روی از. نشست پیشونیش روی ریزی اخم

 :گفتم آرومی لحن با. کشیدم پایین به باال از چندبار و گذاشتم ابروهاش وسط درست رو ماشاره انگشت
 !تریخوشگل صدبرابر اخم بدون اما خوشگلی؛ اخم با آیناز جون به. نکن اخم دیگه رو امروز یه فقط -

 چون گفتم؛ دروغ اما تره؛خوشگل برابر صد اخم بدون گفتم. انداخت شومینه آتیش به رو نگاهش و نزد حرفی
 .بردممی حساب بدجور هم جدیتش و هاشاخم از که کنم چه اما. بـرده منو دل که اخمشه با سیاوش
 :پرسیدم مقدمهبی و برگردوندم سمتش به رو سرم جو تغییر برای بود، حاکم فضا در سکوت

 مادرتن؟ عکسای اینا -
 .انداخت نگاه هاعکس به برگردوند، رو سرش

 اینجا؟ آوردمتمی نظرت به بود، این از غیر -
 کشیدم، هم تو مصلحتی رو هاماخم. بذاره سرمسربه جدیت قالب تو بود کرده ـوس*هـ دوباره سیاوش که آخآخ

 :سمتش برگشتم و زدم کمر به دست
 ...در عکسای که هست جایی اینکه یعنی گفتی؛ که جوریاین شد؟ چی شد؟ چی -

 :گفتم و بردم باال تهدیدوار رو ماشاره انگشت. گرفت حرصم بدجور فکرش با اما نزدم؛ کامل رو حرفم
 .کشمتمی هست، چیزی همچین بفهمم اگه خودم، جون به سیاوش -
 :گفتم و انداختم بهش نگاهی غیظ با
 هست؟ چیزی همچین -

 :گفت و انداخت باال ایشونه. گرفت ازم رو نگاهش
 .دونمنمی -

 .زدم ایضربه بازوش به مشت با و زدم کوتاهی جیغ
 !سیاوش -

 :زدم لب شک با. انداخت بهم آرومی نگاه و برگشت
 نه؟ مگه نیست، -

 :داد جواب آروم شد،می بلند جاش از که حالی در. کرد تر رو لبش
 .شاید -

 .ایستاد گرفتم، رو دستش مچ. شدم بلند جام از. نداره دریا از عکسی کجاهیچ و کنه اذیتم خوادمی دونستممی
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 رو حرص جای آرامش بشم باعث و کنم اذیتش من داشتم، قصد دفعه این اما بود؛ آروم نگاهش. سمتم برگشت
 .عاشقمه که بدم امید خودم به جورایی یه. بگیره

 :گفتم خیالیبی با و زدم روش به لبخندی
 .دارم عکس یه کیفم توی عمارت تو هم من. نداره اشکال خب -

 :گفتم مظلومیت با و گرفتم باال یک ینشونه به رو انگشتم
 .هادونهیه فقط -

 :پرسید جدی
 کی؟ از عکس -

 جدیش نگاه دیدن با که بگیرم پس رو حرفم خواستم و شدم پشیمون خودم یکرده از آنیک که پرسید جدی انقدر
 .شد غیرتی پس شدم؛ زدهذوق ناخودآگاه

 در. کشیدم خجالت یعنی که کنم وانمود جوری خواستممی. انداختم پایین رو سرم و دادم قورت زور به رو گلوم آب
 :گفتم. کردممی بازیبازی دستم هایانگشت با که حالی

 ...یعنی خب،. بگم چطور راستش -
 :گفتم نگرانی مثالً لحن با و آوردم باال رو سرم سریع و
 ...قبل برای شهمه. نشیا عصبی گفتم، اگه -
 :گفت حرفم میون بلندی نسبتاً صدای و عصبانیت با
 حرف کی مورد در داری کیفته؟ تو کی عکس. بده توضیح آدم یبچه مثل رو ماجرا و مطلب اصل سر برو آیناز -

 زنی؟می
 .شد جمع هامچشم تو ترس جدیجدی باراین و افتاد لرزه به بدنم چهارستون که گفت بلند چنان رو آخر یجمله
 کنی؟می خرکی شوخی باهاش تو که داره کردنشوخی یجنبه هیوال این آخه! آیناز سرت تو خاک

 !آیناز -
 :گفتم تندتند و کردم باز لب غیرارادی عصبیش، فوق صدای شنیدن با
 .کردممی اذیتت داشتم. بذارم کیفم تو رو کی عکس من آخه. کردم شوخی سیاوش جونِ به. کردم شوخی -

 :کرد زمزمه زیرلب و رفت هم تو بیشتر هاشاخم
 اذیت؟ -

 .کردم ـغلش*بـ و رفتم جلو فکر بدون کنم، آرومش اینکه برای بزنه حرفی خواست تا. کردم بدترش من، وای ای
 .نبود ترس از خبری دیگه که شد القا بهم خاصی آرامش و گرمی حس گرفتنش، ـوش*آغـ به با
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 .بود ایستاده حرکتی هیچبی هم سیاوش. کردم ـلقه*حـ دورش قبل از بیشتر رو دستم آرومی به
 .ودب شده آروم من مثل هم سیاوش شاید. نیست عصبی دیگه که بود مشخص هاشنفسش صدای از
 .بستم رو هامچشم. گرفت خفیفی لرزش تنم ـمرم،*کـ روی هاشدست آنی نشستن با

 :پیچید گوشم تو آرومش صدای
 .نکن من با شوخیا این از دیگه -

 :زدم لب و بردم گوشش دم رو هاملب متقابالً. نشست لبم روی عمیقی لبخند
 چرا؟ -
 :کرد زمزمه گوشم دم خاصی لحن با
 .بگیری قرار دیگری کنار خوامنمی هم شوخی به حتی. سیاوش آینازِ. منی آیناز فقط تو -

 :زد لب جدیت با و برد عقب رو سرش
 فهمیدی؟ -

 !کنیمی مدیوونه یدیوونه داری کم کم که بشه خوشگلت های زدنحرف این قربون به آیناز آخ،
 :زدم لب و بردم فرو رو خودم ش*وش*آغ تو دوباره. زدم روش به عمیقی لبخند

 .فهمیدم -
 بستم رو هامچشم و کشیدم باال رو سرم اختیاربی ـردنم،*گـ گودی تو نفسش گرمی حس با

 .نشست پوستم روی به شوسه*ب داغی که
 :پیچید گوشم تو آرومش صدای

 .باشی من برای باید فقط تو -
 کج رو سرم طاقتبی. زدم موهاش به چنگی و آوردم باال رو دستم. شد عشق و هیجان از پر دلم ته حرفش این با

 .سیدم*بو رو شگـونه و کردم
 :کردم زمزمه گوشش دم
 .نذار تنهام داری، دوسم اگه. سیاوش دارم دوستت خیلی -

. بود آرامش از پر نگاهش. داد قرار صورتم طرف دو رو حـرارتش از پر و گرم هایدست. گرفت باال رو سرش
 .آوردمی وجد به رو بدنم هایسلول تکتک که آرامشی

 .ذارمنمی تنهات -
 دارم؛ دوست نگفت. زد حلقه هامچشم تو اشک غیرارادی. داشتم نگه ـینه*سـ تو عمیقاً رو نفسم جمله، این گفتن با

 .ذارمنمی تنهات گفت اما
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 :اومدم بیرون فکر از آرامشش از پر و آروم صدای با
 .آیناز -
 :دادم جواب احساس تمام با
 جانم؟ -

 روی پهلوهاش از و پهلوهاش به آروم ـمرم*کـ دور از رو هامدست. خوندم رو حرفش نگاهش از اما نزد؛ حرفی
 .گذاشتم شـینه*سـ
 :گفتم آروم. نشست لبم روی لبخندی زد،می قبل از تندتر هرلحظه که قلبش ضربان حس با
 هیجانه؟ از! زنهمی تند چقدر -

 رو تنم و کرد قالبشون هم به پشت همون و انداخت دورم رو هاشدست هوابی که گفتم شیطنت با رو مجمله آخر
 .چسبوند خودش به
 :گفت نده، نشون رو لرزشش کردمی سعی که آرومی صدای تن با و
 .هیجانه از -

 :زدم لب و دوختم هاشچشم به رو شیطونم نگاه. ببینمش بتونم تا گرفتم باال رو سرم
 !هیجان -

 رو صورتم. بردم جلو رو سرم و شدم بلند پا یپاشنه روی و نموندم کاربی. اومدمی پایین کمکم سرش. نداد جوابی
 .داشتم نگه صورتش از چندسانتی یفاصله در

 ... .و کرد پر رو فاصله همون آخر در و کرد مکثی
 .رفت عقب چندلحظه از بعد

 .کشیدیممی عمیقی هاینفس هیجان روی از و بود بسته هردومون هایچشم
 .رفت تخت سمتِ به و دوخت هامچشم تو رو احساسش از پر و خمـار نگاه. کرد ـغلم*بـ و شد خم هوابی

 .افتاد پنجره به نگاهم که سمتم شد خیزنیم. گذاشتم تخت روی آروم خیلی
 :زدم لب آروم

 .پنجره -
 .بست رو پنجره و شد بلند حرفی هیچبی
 .سمتم برگشت دوباره و

*** 
 کل دانای
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 .کرد باز را هایشچشم پیچید، شکمش و کمر در که دردی حس با
 به چنگی اختیاربی که پیچید دلش زیر بدی درد آنیک که گرفت پهلوهایش به را دستانش و گزید را لبش درد از

 :زد جیغ و زد سیاوش بازوی
 !آی -

 :گفت نگران و نشست جایش در ضرب به پریده، رنگ آن با آیناز دیدن با. کرد باز را چشمانش زدهوحشت سیاوش
 شده؟ چی -

 را سرش و انداخت گل هایشگونه خجالت از سیاوش، یچهره دیدن با اما بگوید؛ را دردش تا کرد باز لب آیناز
 .انداخت پایین
 .شد بلند جایش از صدابی و فهمید را دردش. افتاد بود، زده پهلوهایش به محکم که آیناز دستان به سیاوش نگاه

 را کردنشبلند قصد شد؛ خم آیناز سمتِ به. پوشید باعجله و برداشت بود، افتاده چوبی تخت پایین که را هایشلباس
 :گفت آرام و زد پس را دستش زدهخجالت آیناز که داشت

 ...خود. سیاوش نه -
 :گفت پرتحکم و جدی لحنی با و کرد درهم را هایشاخم

 .باشه قرص یخچال تو کنم فکر. بپوش رو هاتلباس اول. کنم کمکت بذار تونی،نمی خودت -
 .کرد تنش را هایشلباس آرام بود، آیناز حالِ نگرانِ که حالی در. انداخت آیناز به آرامی نگاه سیاوش. نزد حرفی آیناز
 :گفت آرام بود، پایین سرش که حال همان در شد،می سرخ خجالت از روتختی دیدن با هربار که آیناز

 کنی؟ جمع رو روتختی میشه -
 اینکه از قبل اما نشست؛ لبش روی کجی لبخند شد، که آیناز خجالت متوجه. انداخت روتختی به را نگاهش سیاوش

 .کشید لبش روی را دستش شود، متوجه آیناز
 و رفت شد،می ختم باال یطبقه به که چوبی هایپله سمتِ به. کرد بلند را روتختی حرکت یک با و شد خم
 :گفت زمانهم
 .بیارم قرص برات تا بشین،. سرپا واینستا جاهمون -

 .نشست و داد بیشتری فشار بود گزیدن حال در هایشدندان حصار زیر که را زیرینش لب آیناز
 خودش کنار را آب لیوان و قرص رفت، شومینه سمتِ به. آمد پایین هاپله از قرص با همراه سیاوش بعد کمی

 :گفت و گرفت آیناز سمتِ به را سرش گذاشت،
 .اینجا بیا -
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 نشاندنش و کشید را دستش سیاوش که بنشیند کنارش خواستمی. رفت سیاوش سمتِ به و شد بلند حرفی هیچبی
 .کرد ـلقه*حـ دورش را دستانش پشت از و

 :کرد زمزمه آرام گوشش زیر
 چیه؟ برای خجالت این -

 داشت؛ درد هنوز. انداخت شومینه آتش به را نگاهش زدهخجالت نبود، خبری قبلش ساعتی شیطنت از دیگر که آیناز
 .کند فراموش را دردش شدمی باعث هایشحرف و سیاوش کارهای اما

 :کرد زمزمه خورد،می آیناز هایشنفس که حالی در و فروبرد آیناز ـردنِ*گـ گودی در را سرش
 .کن ولش کندی، رو لبت -
 از بود شده سرخ که آیناز پایین لب آرام فشار، یک با و گذاشت لبش پایین را شستش انگشت خودش زمانهم و

 .کرد آزاد هایشدندان حصار
 .زد اشگونه به ایوسه*ب
 رفته؟ کجا هاتشیطنت -

 سمتِ به و کرد کج را آیناز کـمر حرکت، یک با و برد درهم را هایشاخم باراین. شد مواجه آیناز سکوت با دوباره
 .برگرداند خود
 :گفت عصبی لحنی با و دوخت آیناز یچهره به را آلودشاخم نگاه

 آیناز؟ زنینمی حرف چرا -
 :داد جواب آرام

 بگم؟ چی -
 :گفت بود، صدایش در که خاصی خشونت با و گرفت باال را سرش و آیناز یچانه زیر انداخت دست خشونت با
 آیناز همون تو انگار نه انگار شدی؟ ساکت انقدر چرا تو ثانیاً. پایین ننداز وفرتفرت هی رو سرت این کهاین اول -

 .شدنمی ساکت دهنت لحظه یه که قبلی چندساعت
 .کرد بازی دستش هایانگشت با آرام و انداخت پایین به را نگاهش
 :گفت بود، بعید او از که آرامی لحن با و کرد کج کمی را سرش سیاوش

 بزنی؟ حرف خواینمی آیناز -
 :زد لب آرامی صدای با
 دونی؟نمی تو یعنی -
 .بدونم که بگو تو. دونمنمی نه -
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 یتیله دو آن دیدن با بزند، حرفی خواست تا. دوخت سیاوش چشمان به را نگاهش و گرفت باال را سرش باراین
 سیاوش یـنه*سیـ روی را سرش و رفت جلو اختیاربی و لرزید دلش داشت، خاصی برق که سیاوش رنگایقهوه

 .گذاشت
 .کرد ـلقه*حـ آیناز دورش را دستانش و بست نفسش فرستادنبیرون با همراه را هایشچشم سیاوش

 اینجا؟ اومدیم چرا -
 .کرد باز را چشمانش آیناز صدای با
 نداری؟ دوست -
 رو؟ چی -
 .رو اینجا -

 .نشست لبش روی لبخندی
 .عاشقشم -

 :گفت ذوق با و رفت عقب
 اینجا؟ بمونیم -

 که رویشروبه سفید دخترک به. دوخت چشم آیناز به نبود، سرد یا جدی دیگر که نگاهی با سکوت در سیاوش
 بود نشسته سنگیش دل در عجیب

 به را قلبش دلِ و دست بد. بود شده خیره او به بود، عسلی و زیتونی از ترکیبی رنگشان که چشمانی آن با که حاال و
 .بود درآورده لرزه
 فقط که راز این بندِ از را خودش تا بود آورده. بگوید برایش را اشزندگی یقصه تمام تا اینجا بود آورده را آیناز

 بود داده دستش کار اشطنازی آن با آیناز باز اما کند؛ آزاد دارد، خبر رهام و خودش
 .بود گذاشته لـبانش بر سکوت مُهر هم باز و
 سیاوش؟ -
 .شد بلند جایش از و داد تکانی سرش به. آمد خودش به آیناز صدای با
 .آیناز دارم کار کلی عمارت توی -

 :زد لب رفته وا آیناز
 ...سیاوش اما -

 .رفت در سمتِ به و برگشت نکند، خواهش این از بیشتر آیناز آنکه برای
 .مونیممی بیشتر و میایم دیگه بار یه بیرون؛ بیا -
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 .رفت بیرون و شد بلند غرولندکنان آیناز. رفت بیرون و
 .کردمی نگاه آمد،می سمتش به و زدمی غر لب زیر که آیناز به و بود ایستاده اسب کنار سیاوش

 :گفت تحکم با بکشد، غرزدن از دست آنکه برای
 .دیگه بیا -
 :گفت و گرفت باال را سرش غیظ با
 .دیگه اومدم -

 :گفت جانببهحق و ایستاد سیاوش کنار
 .بگیر رو دستم -

 .گرفت را آیناز دستِ و گزید را لبش بود، گرفته اشخنده آیناز کارهای دستِ از که سیاوش
 .نمیاد بهت کن، باز رو اخمات -

 :گفت نشست،می اسب روی که حالی در آیناز
 .همه تو اخمات شهمه میاد؛ تو به که نه -

 .گذاشت آیناز پایِ روی را دستش و چرخید سیاوش
 نمیاد؟ بهم واقعاً -

 .دوخت کرد،می نگاهش خیره که سیاوش به را نگاهش و کرد مکثی
 بود؟ نشده هایشاخم و جدیتِ همین عاشقِ آیناز مگر آمد؟نمی بهش اخم واقعاً

 :گفت آرام و زد لبخندی فکر این با
 .لعنت منکرش بر -

 :گفت سرعت به سیاوش
 .لعنت دشمنت به -

 :گفت شد،می سوار که حالی در سیاوش که کرد نگاهش گیج آیناز
 .شدیمی منکرش داشتی خودت -
 زد ـلقه*حـ سیاوش دور به محکم را دستانش هیجان روی از و نشست آیناز لبِ روی گشادی لبخند حرفش این با
 .گذاشت کـمرش پشت را سرش و

 .آمد خودش به سرعت به اما گرفت؛ آیناز سمتِ به را رخشنیم. کرد مکث ایلحظه برای سیاوش
 .آمد در حرکت به آرام گرگی که زد اسب تنِ به ایضربه
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 آیناز بدن و تن به گاهی از هر هایشانشاخه و بود گرفته را جنگل دورتادور که کشیده فلک به سر درختان میان از
 .گذشت خوردند،می سیاوش و

 را دستش یـلقه*حـ و بست را هایشچشم ـذت*لـ با. بود پیچیده فضا در سبز بخشـذت*لـ بوی و رطوبت بوی
 .کرد ترتنگ سیاوش دور

 به بخشیـذت*لـ گرمی کارش همین با که گذاشت آیناز سرد هایدست روی و برد پیش را دستش و نیاورد طاقت
 .بخشید آینار جانِ تمام

*** 
 .داشت نگه عمارت حیاط وسط در را اسب

 .کنند نگاه اطراف به گیج هردو شد باعث رسید،می گوش به عمارت داخل از که زنی هایضجه و جیغ صدای
 :زد داد و برگشت بود، در کنار که محمد سمتِ به سیاوش

 خبره؟ چه اینجا محمد -
 :گفت و رساند سیاوش به را خودش سرعت به محمد

 شبچه زری که آوردنش دوره، خیلی اینجا از بیمارستان اینکه واسه گرفت، دردش ده، بود اومده کدخدا دختر آقا، -
 .بیاره دنیابه رو

 :زد داد شد،می اتاق وارد که حالی در زری
 .بیار هم تمیز یپارچه و حوله یه -
 .شد وارد و

 اتاق به هم با و کرد درست را جوش آب و کرد پیدا بزرگی یقابلمه سحر کمک با بود، شده سالن وارد تازه که آیناز
 .بردند
 شد،می هوشبی داشت کمکم درد از که فائزه کنار تشویش و نگرانی با که- را فائزه شوهر حامد، زور به زری

 .فرستاد بیرون -بود نشسته
 .رفت فائزه سمتِ سرعت به و کرد قفل را در

 :گفت مهربانی با. کشید بیرون آیناز دستِ از را سفید یپارچه
 .گلم دختر کن خم رو زانوهات -

 :گفت عجز از پر لحنی و گریه با فائزه
 !ترسممی -

 .کند آرامش هایشحرف با کرد سعی و گرفت را دستش نشست، فائزه کنار سریع آیناز. انداخت آیناز به نگاهی زری
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 .کرد شروع را کارش و گفت اهلل بسم. بست را هایشچشم. انداخت فائزه زانوان روی را پارچه زری
 اتاق سمتِ به گاهی از هر و چرخیدمی را عمارت کل لرزانش هایقدم با خراب حالی با نگران و کالفه حامد
 .گشتبرمی

 او به و بود نشسته مبل روی که سیاوش به نگران نگاهی. کردمی ترخراب را حالش فائزه پردرد هایجیغ صدای
 :گفت حرص با و انداخت کرد،می نگاه

 ...خودتم زنِ وقتی ببینم بشین، راحت بشین، -
 :زد لب و برگشت زدهوحشت فائزه صدای قطع با
 .یاعلی -
 زمانهم. خورد زمین به محکم و کرد گیر عمارت وسط کوچک فرش به پایش که دوید در سمتِ سرعت به و

 .پیچید فضا در نوزاد صدای
 .بود شده قطع هایشجیغ صدای که بود فائزه حامد، یلحظه این نگرانیِ تنها اما
 .برگشتند سمتش به چهارنفر هر زمانهم که کرد باز را در. دوید در سمتِ به و شد بلند جایش از

 .زد زل حامد به رمقبی هایچشم با و برگرداند را سرش فائزه
 :زد صدایش زدهوحشت. بست را هایشچشم فائزه زمانهم که فرستاد بیرون را نفسش فائزه، بازِ هایچشم دیدن با
 فائزه؟ -

 :گفت آرامی لحن با و برگشت سریع زری
 .شده هوشبی فقط خوبه؛ حالش زنت. پسرجان باش آروم -

 :گفت و گذاشت حامد ـوش*آغـ در کرد،می گریه سخت که را نوزاد
 .رسممی زنت به من بگیر؛ رو بچه این -
 :گفت آیناز به رو و
 .بزن آب رو بچه این بدن و تن برو هم شما جان خانوم -
 :گفت تأکید با و
 .تنش به بزن آب آروم خیلی خودت دست با جان، خانوم نگیری آب زیر -

 :زد لب ترس با بود، نکرده را کار این حال به تا که آیناز
 من؟ -

 :گرفت سمتش را بچه حامد
 .مونممی فائزه پیشِ من بگیرید، رو بچه شما -
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 :گفت و درآمد جلویش سریع یاس که آمد بیرون اتاق از و گرفت ـوش*آغـ در را بچه تردید با آیناز
 .بیرون بیام نکردم جرئت اصالً. زد داد بس از شد ریش دلم وای شد؟ چی -

 :زد لب آرام داشت، ترس رسید،می بازویش تا زوربه قدش که ایبچه کردنحمام از که آیناز
 . یاس کنم حمامش گفت -
  

 :گفت خنده با یاس
 پریده؟ رنگت چرا حمامه، یه دختر -

 :آمد سرش پشتِ از رهام شیطان صدای
 .کرده حمام خیلی بچگی تو رو یاس اون آخه. بخواه کمک سیاوش از آیناز -

 :زد تشر و شد بلند جایش از سیاوش
 .شو ساکت تو رهام -

 کمکش که کندنمی قبول وجههیج به سیاوش بود مطمئن که آنجایی از و انداخت رهام به خندانی نگاهنیم آیناز
 .رفت بود، پایین سالن در که حمامی سمتِ حرفی هیچبی کند،
 .کردمی بیشتر را آیناز ترسِ همین و کردمی گریه هنوز نوزاد

 تا رفت کلنجار آب یلوله با آزادش دست یک با و نشست. بودش گرفته محکم نخورد، لیز دستش از اینکه ترس از
 .کند گرمش و سرد
 .زد کوتاهی لبخند سیاوش دیدن با. گرفت باال را سرش. افتاد رویش ایسایه که

 .نشست و کشید باال را شلوارش زانوی روی اشاشاره و شست انگشت با سیاوش
 .رو بچه من بده -

 بچه بگیرد، بود، گرفته مهربانی و هیجان از رنگی حال که سیاوش رنگایقهوه نگاه از را نگاهش اینکه بدون آیناز
 .داد دستش به را
 .داغ زیاد نه و باشه سرد زیاد نه کن سعی. کن تنظیم رو آب دقت با حاال -

 .کرد مالیم را آب زیاد، و کم کمیه از بعد و کرد باز را گرم و سرد آب و گفت «چشمی» لب زیر آیناز
 :گفت شیطنت با و برگشت سیاوش سمتِ به
 معلم؟ آقای کنیم کارچی حاال -

 :گفت آرام و کرد ریزی اخم سیاوش
 !بدم نشونت رو بودن معلم آقا تا بزن، رو حرف این دیگه باریه تو -
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 :گفت خنده با آیناز
 کنی؟می تنبیهم یعنی -
 :گفت و کرد اشاره بچه به سر با
 .میدم رو جوابت بعد بشوریم، رو بچه این فعالً -

 .گفت باالیی بلند چشم آیناز
 .شد قطع کمکم صدایش که کرد بچه شستن به شروع دقیق و آرام خیلی و نزد حرفی دیگر سیاوش
 به توجهبی. کشید صورتش روی را دستش همان آرام خیلی و کشید بچه سر به و کرد خیس را دستش سیاوش
 .دادمی ادامه کارش به دقیق بود، شده کردنشنگاه غرق که آینازی

 .شد قفل آیناز یخیره نگاه به نگاهش که گرفت باال را سرش و بست را آب
 :گفت و شد بلند سریع آیناز. آمدند خودشان به بچه یگریه صدای با که بود رفته در دستشان از زمان

 کنیم؟ کارچی حاال -
 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی سیاوش

 نداره؟ لباس -
 .داد تکان نه ینشانه به سری تأسف با

 بود، آرنجش روی شکمش که حالتی از و گذاشت کـمرش پشت را دستش نرم خیلی. شد خیره بچه به ثانیه چند
 .پیچید دورش را کوچکی یحوله. کشیدش ـوش**آغـ در و درآورد

 :گفت آرام
 .بیا -
 .رفت بیرون حمام از و

*** 
 آیناز

 .کردممی نگاه بود، گرفته آروم سیاوش ـوش*آغـ توی که بچه به باذوق. اومدم بیرون حموم از سیاوش سر پشتِ
 که اتاقه تو چی بدونم که کردمی کنجکاو رو من بدجور و بود قفل همیشه که اتاقی در کنار و رفت جلو سیاوش
 .ایستاد سیاوش، خودِ دستِ جز نیست کجاهیچ هم کلیدش و قفله درش همیشه
. دربیاره جیبش از رو کلید داشت سعی آزادش دست با و گرفت ـوش*آغـ در محکم رو بچه دستش یه با سیاوش

 :گفتم و رفتم جلو سریع
 .رو بچه من بده -
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 رو بچه و بردم پیش دست زدم، روش به کوتاهی لبخند. زد زل هامچشم تو چندثانیه واسه. گرفت باال رو سرش
 .گرفتم

 .داخل برم اول من تا کرد باز رو در درآورد، رو کلید. گرفت ازم رو جدیش و گیرا نگاه کوتاهی مکث با سیاوش
 .مادرش عکس بود؛ وصل دیوار به که بود بزرگی عکس قاب گرفت، رو چشمم که چیزی اولین شدم که اتاق وارد
 ...چرا االن اصالً بشه؟ اتاق وارد کسی دادنمی اجازه چرا اما مادرشه؛ اتاق این پس

 .نکردن استفاده ازش وقته خیلی که بود مشخص بود، کرده ایجاد که سروصدایی از کمد، در بازشدن صدای با
 عجیب که حامد و فائزه یبچه به و گرفتم گشت،می چیزی دنبالِ کمد تو داشت که سیاوش از رو کنجکاوم نگاه

 .کردم نگاه نکرد، گریه شیر برای زیاد هابچه تمام مثل و بود ساکت
 .کشیدم لطفیش و نرم یگونه روی نرم خیلی رو ماشاره انگشت. نشست لبم روی لبخندی

 .صورتیش کوچولوی هایلب و ایهقلوه که بود مشخص االن همین از که بینیش و کوچیک هایچشم
 شدم ـذت*لـ غرق سیاوش و من یبچه لفظ از ایلحظه واسه. میشه قشنگ انقدر هم سیاوش و من یبچه یعنی

 .شد ترعمیق لبخندم و
 .تنش بکن رو اینا بیا -

 .کردم نگاه بود، سیاوش دستِ تو و کننمی قنداق رو بچه باهاش که سفیدی یپارچه به و گرفتم باال رو سرم
 :گفتم و کردم ردوبدل هالباس و سیاوش هایچشم بین رو نگاهم متعجب

 ...اینا -
 :گفت و کرد ریزی اخم

 .هوا سرده ببند؛ رو بچه سریع نیست، کردنالٔ  سو وقتِ االن آیناز -
 .نبودم بلد زیاد هرچند. ببندم رو بچه اول تا گذاشتم، کنار رو کنجکاوی حرفش این با

 که بود کوچیک انقدر هرچند. بیفته ترسیدممی اما بگیرم؛ رو پارچه و شم بلند خواستم. گذاشتم تخت روی رو بچه
 .ترسیدممی هم باز اما بخوره؛ تکون نتونه
 :گفتم و گرفتم سیاوش سمتِ رو دستم برگردم، اینکه بدون

 .من بده -
 دستم کف روی نرم خیلی اشتباه یا عمد از دونمنمی رو دستش کشیدنعقب موقع و گذاشت دستم تو رو پارچه
 .نشست لبم روی لبخندی آرامشش، از پر و گیرا نگاه دیدن با. سمتش برگردم شد باعث که کشید
 .کردم قنداق رو بچه دردسر و ترفند هزار با و نشستم تخت روی
 :گفتم زدهذوق بود، شده قنداق تمیز خیلی که بچه دیدن با سر آخر
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 نه؟ مگه شد، خوب چقدر -
 .کردم بلند بود شده ترراحت خیلی کردنشـغل*بـ االن که رو بچه. کرد گل شیطنتم باز که نزد حرفی سیاوش

 :گفتم خودم خاص شیطنت با و رفتم سیاوش سمتِ به
 نه؟ مگه خوبه، مونآینده برای. بودم بلد دیدی -
 :زد لب و داد باال رو ابروش تای یه
 آینده؟ -
 .محامله یعنی که کشیدم فرضی شکلک هوا تو شکمم جلوی دستم یه با
 .دیگه نینی -

 .زدم سیاوش کردناذیت برای رو خالص تیر و رفتم جلو بدجنسی با که کرد نگاهم فقط و نزد حرفی
 :گفتم و یدمش*وس*ب آروم خیلی

 .مامانش شیطونی و باباش خوشگلی به نینی یه -
 خنده و شیطنت با برگردوندم، رو سرم. گرفت رو دستم مچ که برگشتم عقب. زدم روش به چشمکی و رفتم عقب
 :گفتم

 !جونم؟ -
 :گفت و کرد اشاره بچه به ابرو با
 این جواب بد وگرنه هست، چیهمه متوجه تولد بدو از بچه دارم عقیده هم من و اینجاست بچه این حیف -

 !خانوم دادممی رو شیطنتت
 به رو جدیش همیشه و آروم نگاه. رفت عقب. وسید*ب بودم قبلش حرف کف تو هنوز که رو من و شد خم هوابی

 :گفت و دوخت هامچشم
 .کنممی تالفی بعداً اما -

 :نازگفتم با و رفتم عقب قدم یه نیاوردم، کم
 کی؟ -
 :اومد جلو قدم یک داد، باال رو ابروش تای یه
 داری؟ عجله -

 :خندیدم ریز
 باشم؟ نداشته -
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 دادنِادامه به رو من که بود نگاهش تو هم خاصی حالت یه ولی بود؛ جدی هنوز. هامچشم روی بود میخ نگاهش
 .داشتوامی شیطنتم

 .خورد در به ایتقه که اومد جلو قدم یه
 اینجایید؟ شما آقا -

 :گفت بلند و گرفت من از رو نگاهش سیاوش
 .سارا تو بیا -
 .شد وارد سارا و شد باز در
 شده؟ چی -

 :گفت و کرد اشاره بچه به سارا
 ...اوم هوش به خانوم فائزه -

 :گفت و بزنه کامل رو حرفش نذاشت سیاوش
 .ببریش تونیمی -

 :گفتم سریع. سارا بود بچه بردن وقت االن آخه! شانسم روح تو ای
 .برممی -

 :گفت جدیت با و گرفت رو دستم مچ سیاوش که برگردم خواستم
 .ببر رو بچه تو سارا. بمون تو نه -

 .رفت بیرون و گرفت ازم رو بچه حرفی هیچبی سارا
 پشت و گرفت رو هامدست دوتا مچ بیام، خودم به تا و برداشت سمتم به بلند قدم یه سیاوش شد، بسته که در

 .کرد قفل کـمرم
 گفتی؟می داشتی خب -

 .گرفت شیطنتم دوباره و شدم مدهوش بینیم، تو عطرش بوی پیچیدن با اما بگیرم؛ پس رو حرفم خواستم
 :گفتم و زدم بهش نازی از پر لبخند

 گفتم؟ چی. گفتم چی نیست یادم -
 :گفت گوشم دم نجواکنان آورد، پایین رو سرش

 نیست؟ یادت که -
 .نچ -

 :گفت و کشید مشقیقه کنار موهای توی خشونت با و کرد باز دستام دور از رو دستش
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 !داری دوست -
 رو؟ چی -

 :گفت حرص با و رفت بهم چپیچپ
 .رو من -
 :گفتم خنده با
 .آره که بود کردنتاذیت منظورت اگه ولی البته؛ صد که اون -
 داری؟ دوست رو من -

 .زدم زل هاشچشم به شدهمسخ ایلحظه برای که بود آروم و گیرا قدراون صداش
 .رفتمی کف از داشت من عیاربی دل این باز. همیشه از ترکنندهـست*مـ عطرش بوی. بود داغ دستم کف

 پایینیم لب شاشاره انگشت با و گرفت باال رو سرم. داشت نگه مچونه زیر و کشید مگونه روی نرم خیلی رو دستش
 .کشید پایین کمی رو

 :رسید گوش به صورتم چندسانتی از صداش. بستم رو هامچشم همین برای وسه،*بب خوادمی کردم فکر
 ندادی؟ رو من جواب -

 :زدم لب آروم کنم، باز رو هامچشم اینکه بدون
 داری؟ شک -
 .نه -
 .نپرس پس -
 داری؟ -

 :زدم لب و کردم باز رو هامچشم محابابی باراین
 چی؟ تو اما. خیلی -

 .ایستاد حرکت از بود، حرکت حال در گرنوازش لبم پایین که شستش انگشت لحظه یه واسه
 .بود هامچشم قفل نگاهش
 .آرامش از پر و جدی نگاهی

 :زدم لب و دادم قورت رو گلوم آب
 ...نمی جواب -
 .نبود معنابی کم هم حرکتش همین اما زد؛ باز سر دادنجواب از دوباره. ماسید دهنم تو حرف کرد، که کاری با
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 بگه، بشنوه رو این کسی شاید. کنه احساسات ابراز من مثل راحت خیلی تونهنمی سیاوش که دونستممی خوب من
 میگی؟ چرا تو خب
 شده حتی. میگم بهش بخوام هربار. میگم بهش بپرسه، هربار ولی نه؛ هرروز سیاوش به رو حسم من. میگم من اما

 .شنوممی رو جمله این هم سیاوش زبون از باالخره دارم امید چون. صدبار روزی
 .کردم باز آروم رو هامچشم هاش،ب*ل جداشدن با

*** 
 .بزن خدا، رو تو بزن! بزن -
 :زد داد که گزارشگر صدای با
 !گُل -

 رهام. کردم پریدن به شروع مبل روی و شدم بلند زدم،می جیغ که حالی در. رفت هوا من جیغ و رهام فریاد صدای
 . هوا پریدممی و زدممی جیغ هی فقط من و زدمی داد خوشی از هنوز

  
 خبرتونه؟ چه -
 که شدم پرت پایین سمت به پهلو به و خورد چی به پام نفهمیدم که برگشتم سریع سیاوش، عصبی و بلند صدای با

 .افتادممی مبل کنارِ ایشیشه میز روی پهلو به بودم، نگرفته موقع به سیاوش اگه
 .شدم روروبه سیاوش درهم وحشتناک هایاخم با که گرفتم باال رو سرم ترس از شدهدرشت هایچشم با

 :گفتم و کردم اشاره ویتی به برگردم، کهاین بدون و کردم باز رو نیشم. شدم هل
 .زد گُل ایران -

 :گفت عادی و جدی خیلی و انداخت ویتی به نگاهینیم و گرفت باال رو سرش
 .کردن ردش -

 :پرسیدم شک با. وایسم درست کرد کمک
 چی؟ -
 :گفت و کرد اشاره سرم پشت به
 .بازیکن دستِ به خورد کردن؛ رد رو گل -
 :گفتم بلند و برگشتم ضرب به
 چی؟ -

 .بود رفته وا شقیافه که افتاد رهام به نگاهم زمانهم که
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 :پیچید گوشم تو پایین ولوم با سیاوش عصبی و جدی صدای
 اون و تو با دونممی من میدی، قر مبل روی داری رهام، جلوی ببینم بیام یا و بشنوم رو هاتجیغ صدای بعد بار -

 !خرکیت ذوق و هیجان
 .اتاقش بره گفت و زد صدا رو رهام بلند بدم، رو جوابش و برگردم خواستم تا

 لب و گرفت جلوم تهدیدوار رو شاشاره انگشت. انداخت بهم جدی نگاهی که انداختم بهش متعجبی نگاه و برگشتم
 :زد
 !نشنوم رو جیغت صدای -
 :کردم زمزمه آروم زیرلب و نشست لبم روی لبخندی غیرارادی. برگردوند رو
 .من بداخالق عشق -

*** 
 کل دانای
 .شد وارد بود، ایران یشده رد گل خاطر به که رفته وا یقیافه با رهام و شد اتاق وارد

 :گفت عصبی افتاد، که رهام به نگاهش. نشست میزش پشت سیاوش
 .کن درست رو تقیافه رهام -

 :گفت و نشست مبل روی حوصلهبی رهام
 .ببینم رو بازی یبقیه برم خواممی بزن، رو حرفت. داری من یقیافه به چکار تو -

 :گفت و رفت او به چپیچپ
 .فعالً کنار بذار رو بازی فکر. رهام بزنم مهمی حرف خواممی -
 ...حساس جای خدا،به نمیشه -

 :زد تشر و کوبید میز روی ایضربه عصبی سیاوش
 !رهام -

 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش
 .بگو باشه -

 پنجره سمتِ که حالی در و شد بلند صندلی روی از و کرد میز حائل را دستش گرفت، رهام از را اشعصبی نگاه
 :گفت رفتمی
 .علی پیشِ رفته محمد -

 :پرسید ناباورانه و شد بلند جایش از ضرب به رهام
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 رفته؟ کجا چی؟ -
 .علی پیشِ رفته که رسیده خبر اما چرا؛ دونم نمی -

 :پرسید نگران رهام
 دونه؟می آیناز! آیناز -
 :گفت و برگشت رهام سمتِ به ضرب به
 .بدونه نباید اون. زنینمی آیناز به حرفی و کنینمی باز رو دهنت اصالً رهام، اصالً -
 :داد ادامه آرام و
 .بشم مطمئن چیزی یه از من تا بدونه، نباید فعالً حداقلش یعنی -

 را، کاری چه اما بدهد؛ انجام کاری قرارست سیاوش که دانستمی خوب. کرد نگاه سیاوش به آلودشک رهام
 .فهمیدنمی خواست،نمی سیاوش خودِ تا که بود مطمئن

 :پرسید آلودشک و آرام صدای تُن با
 بکنی؟ خوایمی کارچی -

 مقدمهبی و انداخت رهام روی به بود، شده ترپرجذبه آلوداخم ابروان آن با که را اشجدی و مصمم نگاه سیاوش
 :گفت

 .بزنم حرف محمد با باید -
 :گفت بلندی نسبتاً صدای با و شد گشاد ممکن درجه آخرین تا هایشچشم

 بزنی؟ حرف محمد با تو -
 قبل از ترآرام شده، عصبی رهام زدنداد خاطربه بود، مشخص نگاهش از که سیاوش شاکی و آلوداخم نگاه دیدن با
 :گفت نگرانی به آمیخته لحنی با
 بگی؟ بهش چی خوایمی -

 بود، بـرده شلوارش جیب در را دستانش که حالی در او به پشت دوباره و برگشت. گرفت رهام از را نگاهش سیاوش
 .ایستاد ایشیشه تمام یپنجره رویبه رو
 سمتِ به محکم قدم چند با. کردمی چندان دو را رهام نگرانی و ترسِ که سکوتی. کرد سکوت و شد خیره بیرون به

 :گفت بود، نگرانی و ترس به آمیخته که صدایی با و رفت سیاوش
 کنی؟ کارچی خوایمی سیاوش -

 :پرسید رهام حرفِ به اعتنابی سیاوش
 کردی؟ چکار رو خان -
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 :داد جواب کالفه و عصبی رهام
 ...خوامی بگو سیاوش -

 :گفت جدیت با و گرفت رهام سمتِ به را رخشنیم جدی
 دستت تو که مدارکی هم فردا. کن تموم جاهمین رو موضوع پس رهام، بدم انجام خطرناکی کار هیچ خوامنمی -

 .علی بده رو هست
 .کالنتری بردن بستهکت رو خان حتماً االن تا. فرستادم ناشناس با امروز همین -
 .خوبه -
 داخل تا را آیناز چشم با و رفت درهم بیشتر هایشاخم دوید، اسطبل سمتِ به و زد بیرون سالن از که آیناز دیدن با

 فاصله آن از که یاس داد صدای و افتاد زد بیرون سالن از دو با که یاس به نگاهش زمانهم. کرد همراهی اسطبل
 .کردمی صدا را آیناز وحشت با که رسید سیاوش گوش به بود، شده ضعیف خیلی

 .دوید بیرون بود، کرده رم که حالی در گرگ و شد شکسته وحشتناکی طرز به اسطبل در
 .پیچید فضا در یاس جیغ صدای

 :زد لب زدهوحشت بود، هاصحنه تمام شاهد که سیاوش
 !کرد رم دوباره -

 :زد لب شک با رهام
 چی؟ -

 پله آخرین روی بر رفت، پایین هاپله از تندتند. دوید در سمتِ به سرعتبه و برگشت کردن تلف وقت بدون سیاوش
 .گرفت هاپله ینرده به را دستش سرعتبه که بیفتد بود، نزدیک

 .کرد بیشتر را سیاوش نگرانی آمد،می اسطبل داخل از که یاس هایجیغ صدای. زد بیرون سالن از
 :زد لب لرزید،می نگرانی از که صدایی با زیرلب آرام و دوید اسطبل سمتِ به
 !آیناز -

 .آورد زبان به را آیناز اسم دوباره بلند صدای با و شد اسطبل وارد
 رنگ آیناز دیدن با که سیاوش به گریان هایچشم با بود، گرفته ـوش*آغـ در را آیناز جانبی تن که حالی در یاس

 .انداخت نگاهی بود، پریده رویش از
 :کرد ناله عجز با و زد هق

 .داداش -
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 بیرون یاس ـغل*بـ از را او و زد زانو کنارش رفت، آیناز سمتِ به مانند دو هایقدم با. آمد خودش به یاس صدای با
 :زد داد و دوید خروجی سمت به و شد بلند جایش از درنگبی و کرد ـغلش*بـ کشید،

 .سریع. اسالمی دکتر بزن زنگ یاس -
 .شد بلند آیناز یناله صدای. رفت بیرون

 .سرم -
 :زد لب آرام کرد، نگاه آیناز یبسته هایچشم به سیاوش

 جانم؟ آیناز؟ جانم -
 . افتادمی حال همین به هم «جانم» یکلمه و سیاوش یجمله این شنیدن با بود، بهوش آیناز اگر شکبی

 از بود محال احساساتی ابراز چنین شنیدن با دیگر بود، شده زدهذوق انقدر سیاوش از لبخند یک دیدن با وقتی
 .ندهد خودش دستِ کار خوشی

 پیشانی روی و کرد بلند را لرزانش و گرم هایدست. نشست کنارش خودش و خواباند تخت روی را آیناز آرام
 .شدند اتاق وارد رهام و یاس و شد باز در زمانهم که کشید آیناز آلودخون
 :آمد جلو نگران رهام

 اومد؟ بهوش سیاوش، شد چی -
 :پرسید عصبی و برگشت سیاوش

 دکتر؟ زدی زنگ -
 :داد جواب سریع یاس

 .رسونهمی رو خودش دیگه دقیقه ده تا گفت. روستا بود اومده کاری برای اتفاقاً. داداش آره -
 :گفت یاس به رو و برگشت عصبی بود، شده راحت خیالش دکتر بابت از که سیاوش

 اسطبل؟ تو رفت آیناز که افتاد اتفاقی چه -
 :زد داد خشم با و
 میشه؟ وحشی چقدر کنه،می رم وقتی گرگ دونینمی تو -

 .کرد گریه صدابی و شد بیشتر بغضش سیاوش داد صدای با بود، ناراحت خودش که یاس
 :گفت بود، کرده سکوت االن تا که ونوی

 هم کوچیکش پسر و کرده رم گرگ گفت که شده، چی پرسیدن آیناز گشت،می شما دنبالِ و اومد نگهبانا از یکی -
 .بگیریم رو جلوش بخوایم که نداد اجازه هم اصالً. رفت و دوید شنید، رو این تا هم آیناز. اسطبله تو

 :گفت و انداخت میشد خارج گلوش از مانندی ناله صدای گاهی از هر که آیناز به سردرگم سیاوش
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 شد؟ چی دکتر این پس -
 .کرد باز را در سریع یاس و خورد در به ایتقه. گرفت دست در را آیناز دستِ و
 :گفت و رفت عقب سریع دکتر دیدن با
 .داخل بفرمایید -

 :گفت و شد بلند جا از سریع بدهد، را سالمش جواب کهاین بدون سیاوش. گفت کلی سالم و شد وارد دکتر
 !دکتر آقای لطفاً سریع -

 :گفت مهربانی و آرام لحن با و گذاشت عسلی روی را کیفش دکتر
 .بدید اجازه شما آقا، چشم -
 .کرد آیناز یمعاینه به شروع داشت، کارهایش انجام در همیشه که آرامشی با و نشست تخت روی آیناز کنارِ و

 سعی که صدایی تُن و لحن با و آمد جلو طاقتبی سیاوش. شد بلند تخت روی از آیناز به سُرم زدن و معاینه از بعد
 :گفت باشد جدی همیشه مثل و نلرزد کردمی
  دکتر؟ آقای شد چی -

 :گفت و گرفت سمتش را اینسخه دکتر
 که بود شوک و زیادی ترس خاطربه هم االن. نیست عمیق زیاد پیشونیش زخم. نبود جدی خطر. آقا خوبه حالش _

 که بگیرید هم رو نسخه این. نباشید نگران میاد، بهوش دیگه ساعتهیک یا ساعتنیم تا شاءهللان که شده هوشبی
 .کنه مصرف داشت، سردرد اگه

 و یاس یخیره نگاه دیدن با بفرستد، بیرون راحتی به تا آمدمی که را نفسش حرفش، این شنیدن با که سیاوش
 .داد بیرونش آرام رهام

 رهام دکتر، رفتن از بعد و کرد تشکر دکتر از سیاوش. بنشیند یاس لبِ روی لبخندی شد باعث هم کارش همین که
 :گفت و آمد جلو

 .گیرمشمی میرم من، بده رو نسخه -
 .رفت بیرون اتاق از «گردمبرمی سریع» گفتن با رهام و داد رهام دستِ به را نسخه حرفی هیچبی سیاوش

 خود متوجه را سیاوش کهاین بدون و خندید ریز یاس. بود آیناز روی به قرارشبی نگاه که سیاوشی و ماند یاس
 خودش اتاق به نگرانی بدون و راحت خیال با توانستمی بود، مطمئن آیناز حالِ از که حاال. رفت بیرون اتاق از کند،
 .برود
 .کردمی نگاه آیناز مظلوم و نقصبی یچهره و بسته هایچشم به حرکتی یا و حرف هیچبی. نشست تخت کنارِ
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 کرده اعتراف امشب تازه که آمدمی مغروری مرد این حال به چه آمد،می آیناز سر به بالیی اگر که دانستمی خدا
 آمدنش از که شده دختری یوابسته و عاشق چقدر که بود فهمیده خودش امشب تازه و هست جانش آیناز که بود
 .گذشتنمی هم سالیک هنوز خانه این به

 .بود شده اششیفته و عاشق گونهاین که بود آورده سیاوش سر به بالیی چه ماهشش این در. ماهشش تنها
 بیرون آیناز صورت روی محابابی را داغش هاینفس. کرد خم آیناز صورتِ سمت به را سرش اختیاربی سیاوش

 . کشید آیناز یگونه روی بر و آورد باال را راستش دست. فرستادمی
  

 اشدیوانه ای،لحظه برای حتی آیناز دادن دست از فکر امشب که دانستمی تنها فهمید، نمی را حالش هم خودش
 .بود کرده

 روی تا اشبینی یتیغه روی از را شستش انگشت و کشیدمی آیناز یگونه روی گونهـوازش*نـ و آرام را دستش
 .کشیدمی لبش

 اشخیره نگاه با. داشت فاصله انگشت بند دو یاندازه به تنها آیناز صورت با صورتش و بود پایین هنوز سرش
 امانشبی هایشیطنت آن و بازش هایچشم برای هرلحظه و کردمی بحر از را آیناز صورتِ اجزای تکتک
 .میشد ترطاقتبی
 :زد لب آرام طاقت،بی
 !آیناز -

 .خورد در به ایتقه زمانهم که بست را هایشچشم و کرد مکثی
 نشست سرجایش درست و کرد تخت حائل را دستش کرد، بازدم و دم بلند را نفسش

 :گفت جدیت با بگیرد آیناز از را نگاهش کهاین بدون. کرد اکتفا آینار دستِ گرفتن به تنها و
 .تو بیا -

 .شد وارد بود، کنارش مانی اشساله 8 پسرِ که حالی در زیرسربه رحیم و شد باز آرام در
 :زد لب آرام

 .آقا سالم -
 .کرد پهن رویش و برداشت آیناز پای زیر از را مالفه. برد درهم را هایشاخم رحیم دیدن با سیاوش
 :گفت رفتمی در سمتِ که حالی در و رحیم سمتِ برگشت و ایستاد

 .بیرون بیا -
 .برگشت و ایستاد میز به پشت رفت، میز سمتِ به راستیک و شد اتاق وارد
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 :گفت جدیت با سیاوش. آمد داخل پسرش همراه رحیم
 .رحیم کن بلند رو سرت -

 .کرد بلند سر سرعت به رحیم
 .بزن رو حرفت -

 :گفت و دوخت سیاوش به را نگاهش زدهخجالت رحیم
 به ایشساچمه تفنگ با و اسطبل تو رفت خرکره این که شد چی نفهمیدم یهو خدابه. کردم غلط بگم، اومدم آقا -

 ...غ. کردم اشتباه من. ببخشید شما آقا. کرد شلیک بسته زبون این
 :غرید خشم با سیاوش

 .رحیم کافیه -
 .کن مراعات بچه جلوی یعنی که کرد مانی به ایاشاره خشم با و

 :گفت عصبی و زد مانی کمرِ پشت به دست با رحیم
 ...معذر آقا از برو. بگیری مونیالل و اینجا بیای که نگفتم خر،کره -
 !رحیم -
 :برگشت ترس با و خورد را حرفش سیاوش، دادِ صدای با
 آقا؟ جانم -

 :گفت عصبی
 کنه؟ خواهیمعذرت که آوردی رو بچه -

 .بود مانده جا رحیم هایانگشت جای صورتش طرفِیک. انداخت مانی یگریه غرق هایچشم به را نگاهش
 با را سیلی رحمانهبی رحیم اینکه فکر از. کشید دست سیلی جای بر و برد مانی یگونه سمتِ به را دستش اختیاربی
 گرفت را جانش تمام خشم زده، معصوم طفل این صورتِ بر سنگینش و بزرگ هایدست آن
 :گفت نترساند را مانی و باشد آرام کرد،می سعی که حرص و خشم از ایدورگه صدای با و
 .میاد حاال هم بابا مامانت، پیش برو تو مانی -

 :گفت اشبچگانه ناز صدای آن با و داد تکان سری مانی
 .عمو چشم -

 :گفت عصبانیت با سریع رحیم
 ...آق بگو مانی! آقا نه، عمو -
 .انداخت پایین را سرش و خورد را حرفش کرد، او به سیاوش که آلودیغضب نگاه با
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 .رفت بیرون حرفی هیچ بدون و گرداند پدرش و سیاوش بینِ را نگاهش باریک مانی
*** 
 آیناز

 یادم شده، چی کردممی فکر هرچی و بود شده قفل ذهنم. کردم نگاه اطراف به گیج. کردم باز آروم رو هامچشم
 .اومدنمی

 ...بعدش اما کردممی نگاه فوتبال داشتم یادمه، که جایی تا
 .اومد یادم چیهمه و شد رد چشمم جلو از فیلم مثل دیشب، هایاتفاق

 که زخمی چسب روی رو دستم. پیچید سرم تو دردی که نشستم سرجام زدهوحشت یبچه اون و اسطبل یادآوری با
 .گذاشتم بود، شده زده پیشونیم به

 اون حالِ نبود، مهم خودم حالِ االن اما. شد زخمی سرم زمین، روی افتادم و زد بهم لگد گرگ که لحظه اون حتماً
 شد؟ له گرگ پای و دست زیر نکنه خدا، وای. بود اسطبل تو که بود مهم بچه
 .ندیدمش من و زمین بود افتاده نکنه. نبودش اسطبل تو رفتم من وقتی آخه. حتماً آره
 زدهذوق دید، منو تا که بود یاس. شد باز در زمانهم که شدم بلند جام از اومده، بچه اون سر به بالیی اینکه فکر با

 :گفت
 تو و شد صبح شب شد، تموم سُرمت. االن تا دیشب از دادی دق رو ما که تو دختر اومدی؟ بهوش باالخره وای -

 تا دیشب از که باش من معصوم طفل داداش اون فکر به نیستی، رهام و من فکر به دختر. نیومدی بهوش هنوز

 .داشتم هم گریه انتظار ازش من که بود آشفته انقدر یعنی. نگرانی از کرد کم کیلو 10 االن
 :گفتم ذوق با و کردم فراموش رو بچه اون حتی و پرحرفیش کل به یاس حرفای شنیدن با
 میگی؟ راستی من جون -

 :گفت و کرد غنچه رو هاشلب و شد خیره سقف به کنه،می فکر داره مثالً که حالتی یه با یاس
 ...اوم -
 :گفت و انداخت من به رو نگاهش و
 چیه؟ دونیمی پیاز -

 :زدم لب و کردم نگاهش گیج
 چی؟ -

 :گفت و گرفت باال پیاز شکلِ به هوا تو رو دستش
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 چه که کمیه بنده که برسونم عرضت به باید همین برای. دونیمی که البته صد چیه؟ پیاز دونیمی میگم؛ پیاز -
 .کردم زیاد رو داغش پیاز زیاد، خیلی کنم، عرض

 :گفتم شک با
 چی؟ یعنی -

 :گفت کردمی فرار و خندیدمی که حالی در یاس
 ...نیست خوک به شباهتبی احساسیبی در که من داداش کردی باور که خری خیلی اینکه یعنی -
 .سیاوش به خورد محکم دوید،می داشت که یاس و شد باز در

 سمتش به سیاوش جدی نگاه که اومد عقب بود، کرده هول که یاس. انداخت من به نگاهی کرد، بلند سر سیاوش
 :گفت و کرد هم تو رو هاشاخم. برگشت

 ...شادامه خب؟. نیست خوک به شباهتبی احساسیبی در که داداشت گفتی؟می داشتی خب -
 بود گرفته شخنده هم خودش که حالی در. سمتم برگشت یاس. خنده زیر زدم بلند صدای با زد، رو حرف این تا

 :گفت
 .بود رهام نبودی، تو منظورم نه -

 :پرسید شک با و داد باال رو ابروش تای سیاوش
 مطمئنی؟ -

 :گفت و زد کنار رو سیاوش سریع یاس
 .آیناز جون آره -
 !گودروغ تعمه جون زدم، جیغ حرص با. بیرون دوید و

 .شدم ساکت غیرارادی افتاد، که لبش روی کج لبخند و آروم نگاه و سیاوش به نگاهم
 :پیچید فضا در جدیش اما آروم؛ و بم صدای زمانهم و اومد جلو

 خوبی؟ -
 :گفتم و رفتم جلو قدم یه غیرارادی

 !عالی -
 کشیدم ـوش*آغـ تو حرکتیه با و گذاشت بازوهام روی رو دستاش

 :زد لب آروم و
 .اومدی بهوش دیر چقدر -

 ببینمش بتونم تا کشیدم عقب کمیه رو کمرم و گذاشتم شـینه*سـ روی رو دستم. شد ترعمیق لبخندم



 

 

307 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 :گفتم شیطنت با و
 شدی؟ نگران نکنه -

 :گفت و فرستاد گوشم پشت رو صورتم تو موهای و آورد جلو رو دستش. شد ایجاد ابروهاش بین ریزی اخم
 شدی؟نمی نگران بود، افتاده اتفاقی همچین من برای اگه -

 :گفتم فکر ایلحظه و مکث بدون
 .نکنه خدا -

 .دوخت هامچشم به رو خواستنیش و جدی نگاه. ایستاد حرکت از موهام روی دستش
 :گفت محکم لحنی با. چسبوند خودش به بیشتر رو من و داد فشار بود، کمرم پشت که رو دستش

 ندادی؟ جواب -
 :گفتم بگیرم ازش رو خواهانشم چقدر دادمی نشون که رو طاقتمبی نگاه کهاین بدون

 .آره -
 .پیچید گوشم تو گیراش و بم صدای. فروبرد گردنم گودی تو رو سرش و کشیدتم ـوش*آغـ تو گفتم، رو «آره» تا
 .نپرس دونی،می رو جوابش که الیٔ  سو پس -

 دادنش جواب جوراین یشیفته من چقدر. بود داده جواب غیرمستقیم رو المٔ  سو دوباره. نشست لبم روی لبخندی
 .بقیه از ترخاص بودم،
 .بستم ـذت*لـ با رو هامچشم ـوشش*آغـ تو و کردم حلقه کمرش دور محکم رو هامدست
*** 
 کل دانای

 !کنید ولم هستید؟ کی شما -
 کشیدش بیرون ون از تقالهایش به توجهبی و گرفت را محمد بازوی سعید

 :پیچید هوا در فریادش صدای. خورد زمین به محکم کرد که تقالیی اثر بر که
 کنی؟می چکار! شعوربی احمقِ هوی، -

 :گفت و زد محمد کمر پشت به ایضربه
 .نیفتی تا کن، تقال کمتر. پاشو -

 سعید سمتِ برگشت خشم با بود، شده بسته مشکی بندچشم با هایشچشم که حالی در محمد
 :گفت حرص با و
 .میارم احمقت رئیس اون و تو سر به بالیی چه ببین کیه، بفهمم فقط -
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 .شد پارک ون سر پست سیاوش ماشین حرفش، این با زمانهم
 .کرد باز سیاوش برای را عقب در و شد پیاده ماشین از احمد. برگشتند سمت آن به ماشین صدای با محمد و سعید

 .بست را وسطش یدکمه و کشید کتش به دستی. شد پیاده ماشین از اشهمیشگی صالبت و جدیت با سیاوش
 پوشانده را سرتاسر که بلندی هایکوه و بود بیابانی محیطی کرد،می کار چشم تا که انداخت اطراف به کلی نگاهی
 .بودند

 .برگشت سعید سمتِ به و آورد در چشمانش روی از را عینکش
 .کن باز رو دستاش -

 .برداشت را بندچشم آخر در و هایشدست اول کرد، اطاعت سرعتبه سعید
 .کرد درهم را هایشاخم بود، ایستاده رویشروبه جدیت با که سیاوش دیدن با و برگشت سرعتبه محمد

 :توپید غیظ و عصبانیت با
 اینجا؟ آوردی منو چرا ها؟ کنی؟می غلطی چه داری تو -

 .شدند دور آنجا از و شده ماشین سوار سرعتبه هردو که انداخت سعید و احمد به محکمی و جدی نگاه
 :گفت محمد به رو و گرفت شدمی دور که ماشین از را نگاهش

 علی؟ پیش رفتی -
 :غرید خشم با بود، کفری سیاوش دستِ از که محمد

 .حیوون مثل جوری؟این اونم ها؟ اینجا، آوردی منو چرا پرسیدم من ها؟ چه، تو به چه؟ تو به -
 شده مشت وحشتناکی طرز به که را مشتش تا گرفت را خودش جلوی رفت، درهم سیاوش هایاخم حرفش این با

 .نکند خالی محمد صورت در را بود
 علی؟ پیش رفتی -

 :زد فریاد و گرفت را سیاوش ییقه و برداشت خیز محمد
 چی؟ که رفتم، آره -

 :زد فریاد. داد هلش عقب به و زد محمد یـنه*سیـ تخت را دستانش طاقتبی سیاوش
 . ننداز راه هوار و داد من برای انقدر کنار، بکش -

 .کردمی نگاه سیاوش به نشسته خون به نگاهی با بود، گرفته فاصله سیاوش از قدم دو یاندازه به که محمد
 :گفت و زد پوزخندی سیاوش

 بشه؟ چی که علی پیشِ رفتی -
 :داد جواب سرعتبه
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 .نداره ربطی تو به -
 :زد داد یاوشس که بود نرسیده پنجم قدم به. شد دور بلند هایقدم با. گرفت سیاوش از را رویش و
 بگیری؟ انتقام که رفتی -

 .شد خیره رویشروبه در نامعلوم اینقطه به و ایستاد
 دوخته محمد سر پشت به را نگاهش جدیت و اطمینان از پر نگاهی با بود، مطمئن بود، زده که حرفی از که سیاوش

 .برگردد بود منتظر و
 از کند، کم را اشفاصله کهاین بدون. چرخید پا یپاشنه روی آنی تصمیمی با. گذاشت هم روی را هایشپلک

 :زد داد جاهمان
 !پدرت از انتقام تو، از انتقام برای علی، از انتقام برای نه اما آره؛ -

 .کرد درهم را هایشاخم و آمد خودش به سرعتبه اما خورد؛ یکه نداشت، را جوابی چنین انتظار که سیاوش
 :گفت و کرد اشاره خودش به اشاره انگشت با
 من؟ از انتقام -

 :گفت و برداشت سیاوش سرعت به را تندی هایقدم خشم با محمد
 ...فرو زنش به حتی هاش،بچه به کارش، به رو پول که شرفتبی پدر از تو، از آره -
 .خورد زمین به محکم و کرد قطع را حرفش زد، صورتش به سیاوش که مشتی با

 با و کوباندش ماشین به محکم و کرد بلندش جا از و گرفت را اشیقه برد، یورش سمتش به آلودخشم سیاوش
 :زد فریاد خشم

 پدرم؟ از من؟ از بیچاره بدبخت آره بگیری؟ انتقام خوایمی که ها؟ بکنی، خواستی می غلطی چه بگو بزن، حرف -
 .من نه بگیری، انتقام اون از باید تو. شرفهبی علی اون کرد، بدبخت رو تخونواده و تو که اونی شعوربی احمق

 به شده کنترل خشمی با را مشتش داد، هلش چپ سمتِ به و کرد دورش ماشین از گرفت محکم را اشیقه
 .کوبید ماشین یشیشه
 آب و کشید بود شده خونی که لبش یگوشه به را شستش انگشت و انداخت سیاوش به نگاهی حرص با محمد
 .کرد پرتاب زمین به را دهنش

 رو مادرم حتی و خواهرم و من چون گیرم؛می انتقام پدرت از. کردی بدبخت رو خواهرم چون گیرم؛می انتقام تو از -
 .کرد بدبخت

 :کرد زمزمه زیرلب و نشست سیاوش لبِ یگوشه پوزخندی
 .احمق -
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 :گفت بلندی صدای تن و عصبانیت با شنید، را صدایش که محمد
 دونیگـه اون از نتونستم هنوز که احمقم. بمونه عوضی نامرد توئه یخونه تو آیناز گذاشتم که احمقم من آره، -

 .بیرون بیارمش
 :گفت عصبانیت و تمسخر با آمیخته لحنی با سیاوش

 علی؟ پیشِ نکنه کجا؟ ببریش دونیهگـه تو یگفته به که عمارت اون از خوایمی -
 :گفت آمیزیتمسخر لحن با بود، خبر با سیاوش ضعف نقطه از خوب که محمد

 چیه؟ منظورم که دونیمی نرسه، آیناز به آسیبی که ببرمش کجا دونممی خوب من نه، -
 تا و نشست خون به چشمانش ایقهوه رنگ بارهیک به و گرفت را سیاوش چشمان جلوی خون حرفش این با

 فریاد صدای. کرد ـلقه*حـ محمد گردن دور را دستانش و کرد حمله سویش به بیاید خودش به محمد
 :پیچید کوه دل در خراششگوش

 .عوضی نکردم سرتبی جاهمین تا رو، صاحاببی زبون اون کن غالف -
 کردن عصبی بود؛ رسیده خواستمی که هدفی آن به. کرد غالف را زبانش سیاوش قول به و زد پوزخندی محمد

 .سیاوش
 :گفت محکم و جدی لحنی با و چپ سمت به کرد پرتش و کرد رها را اشیقه خشم با سیاوش

 .باشی خودت مثل عوضی یه کنارِ که همینه لیاقتت -
 در تنها که محمد به توجهبی و شد سوار. رفت ماشین سمتِ به محکم و بلند هایقدم با و گرفت محمد از را رویش

 .آورد در حرکت به را ماشین بود، مانده افتاده دور بیابان این
*** 
 آیناز

 
 آیناز؟ -

 .کردم نگاه یاس به و گرفتم تلویزیون از رو نگاهم
 چیه؟ -
 .کرد ـغل*بـ و برداشت رو مبل روی کوسن زدههیجان دید، خودش به رو نگاهم تا
 دیدی؟ رو فائزه نینی -

 اون برای دلم عجیب اما رفتن؛ که نکشید ساعت یک به زایمان از بعد رفت؛ حامد و فائزه یبچه سمتِ به فکرم
 . بود شده تنگ گذاشت، دخترش روی رو من اسم ما از تشکر برای پدرش که روزهیه یبچه
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 رفتی؟ کجا هی -
 :زدم لب و دادم تکون رو سرم. اومدم خودم به یاس صدای با
 ها؟ -

 :گفت شیطنت با و خندید
 .میشم خوبی یعمه واسش خدابه واسم، بیار یکی -

 :داد ادامه
 .بگو سیاوش به -

 حرص با گذاشته، سرمسربه اینکه فهمیدن با. رفت باالتر شخنده صدای که انداختم پایین رو سرم زدهخجالت
 .شدم بلند جام از. رفتم یاس به چپیچپی و برگشتم

 :کردم زمرمه آروم و پنجره سمتِ برگشتم شدم، زدههیجان غیرارادی. اومد بیرون از ماشین صدای زمانهم
 .اومد -
 .کردم نگاه بیرون به پنجره پشت از و رفتم پنجره سمتِ به

 ماشین یشده باز در به زد،می برق سیاوش دیدن ذوق از که هاییچشم با. کرد توقف عمارت وسط سیاوش ماشین
 شدم خیره

 بروترتودل مشکی وشلوارکت این با چقدر که بشه رعناش باالی و قد قربون به آیناز که آخ. شد پیاده باالخره که
 .کنم استشمام فاصله همین از تونستممی عطرشم بوی حتی. شده

 .کیه ببینم تا شد، بازتر هامچشم غیرارادی. شد باز راننده کمک سمتِ در که بودم رفتنش صدقه قربون حال در
 نگاه پرده به حرص با و بودم پرده با رفتن کلنجار حالِ در. ببینم تردقیق بتونم تا عقب، کشیدم بیشتر رو پرده
 کوبمیخ سرجام که بندازم پرده به رو نگاهم خواستم دوباره. انداختم بیرون به نگاهینیم زمانهم که کردممی

 .شدم
 که شخصی به نشست، نگاهم در آنی که حسادتی حس و تعجب از شده گشاده هایچشم با و برگشتم ضرب به

 .کردم نگاه بود، ایستاده سیاوش ماشین کنارِ
 :اومد سرم پشت از یاس وارشیطنت صدای

 ...می و دیدی رو مجنون جان؟ لیلی شد چی -
 .شنیدم رو کوتاهش «هین» صدای. کرد قطع رو حرفش که دید رو دریا کنم فکر

 کمکم و بود افتاده جونم به خوره مثل عصبانیت، و حسادت. میشد ترمشت هرلحظه بود، پرده یگوشه به که دستم
 .زدمی جنون به داشت
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 شد؟ پیاده سیاوش ماشینِ از چرا کنه؟می کارچی اینجا دریا
 شد باعث و آورد جوش به رو خونم بوده، دریا پیش بود، دوازده ساعت که لحظه این تا صبح از سیاوش کهاین فکر
 .برگردم طاقتبی

 از بلند و محکم هایقدم با یاس به توجهبی. رفت عقب و خورد تکونی جاش تو ترس از یاس که برگشتم یهو انقدر
 .دویدم سالن در تا. رفتم بیرون پذیرایی

 باراین بهتره شاید عصبیَم، که نیارم خودم روی به کردم سعی. دادم بیرون سختی به رو نفسم ایستادم، در پشت اما
 دوباره دریا دیدن با. رفتم بیرون و کردم باز رو سالن در. بده توضیح اگه البته بده؛ توضیح سیاوش اول بدم، اجازه

 سیاوش به که هرکی از اصالً. اومدمی بدم ازش عجیب اما بودم؛ نشده کالمهم باهاش زیاد حاال تا. گرفت حرصم
 .بودمی هم قبلیش عشقِ که برسه چه دیگه اومد،می بدم داشت، نظر

 حال در حیاط داخل که رهام. رفتم سمتشون به. بشه کمتر عصبانیتم از شاید تا کردم، مشت رو هامدست فکر این با
 .بودن نشده متوجه هنوز بود، من به پشتشون که دریا و سیاوش اما شد؛ ممتوجه بود، سعید با صحبت

 :گفت لب زیر شدم متوجه و گزید لب دید، رو من تا رهام
 .ابوالفضل یا -

 چون ولی! ابوالفضل یا و ـرمار*زهـ که فهموندم بهش اخم همین با و کردم چاشنیش چپیچپ و کردم بهش اخمی
 .نیارم زبون به رو جمله این کرد،می حکم ادب بود، من از تربزرگ
 .نشد متوجه باز اما ایستادم سیاوش سر پشت

 سیاوش یشونه روی رو دستش آزادانه خیلی هم دریا و بود داده تکیه ماشین به پهلو به که بود جوری وضعیتش
 .بهش بود چسبیده و بود گذاشته
 گفت؛می چی شنیدم،نمی اصالً ولی زد؛می حرف داشت ریزیک دریا. کردم نگاه اطراف به و انداختم باال رو ابروهام

 .کردمنمی توجه یعنی
 .برگشت و گرفت ماشین از رو شتکیه سیاوش که گذشت دیقه دو یکی

 :زد لب آروم و افتاد من به نگاهش که بود برنگشته کامل اما
 آیناز؟ -
 :زدم روش به لبخندی تمسخر با
 !سیاوش -

 هم تو رو هاتاخم اون بگم و سرش تو بزنم االن خواست،می دلم چقدر که آخ. رفت هم تو ریز خیلی هاشاخم
 .نیست وقتش اصالً که من برای نکن
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 . دوختم دریا به رو خورهمی رو خونم خون داره داخل از و ظاهریه فقط فهمید؛می احمقی آدم هر که رو خندونم نگاه
 :تگف و دوخت من به رو نگاهش. زد پس ششونه از رو دریا دستِ و کرد لطف باالخره سیاوش

 .داخل بریم -
 .کشوندم خودش همراه تقریباً و گرفت محکمش هایپنجه میون رو دستم حرفی هیچبی و اومد جلو

 .شدم آروم کردم، حس که رو دریا نگاه سنگینی اما بکشم؛ بیرون دستش از رو دستم کردم سعی
 آلوداخم رخنیم به و برگردوندم سر. گرفتممی رو خودم جلوی باید شده، که هم ایکبیری این دادن حرص برای

 .کردم نگاه سیاوش
 :گفتم غیظ با
 همه؟ تو چرا هاتاخم بگی و بفرمایی میشه -

 :گفت جدی و برگشت
 !پایین بیار رو صدات -

 نگاه. شد وارد وقت فوت بدون هم دریا که شدیم سالن وارد. نزدم حرفی و برگردوندم رو صورتم. زدم پوزخندی
 و فشردم مبل یدسته به رو دستم. گرفتم نشست مبل به روی و رفت عادی خیلی که سیاوش از رو آلودمحرص

 :گفتم کنایه با آمیخته لحنی با و دریا سمتِ برگشتم
 .بشین نکن، تعارف. بفرما -

 :گفت رفتمی مبل سمتِ به که حالی در. سوزوند رو تهم تا که زد روم به لبخندی دریا
 .کنار بذارم رو تعارف باید و مهمونم اینجا هفتهیه باالخره عزیزم، چشم -
 :گفتم بلند و برگشتم سیاوش سمتِبه ضرببه و شد گشاد درجه آخرین تا هامچشم حرفش شنیدن با
 هفته؟ یه -

 :گفت و انداخت پا روی پا بود، لبش روی ایپیروزمندانه لبخند که حالی در دریا
 انگلیس، رفته من( پدر) فادر چون و جون سیاوش کاری شریک بشه قراره من عموی دونی،می آخه. هفته یه بله -
 .بمونم اینجا هفته یک من که خواست جون سیاوش از

 .کنهمی هم فادرفادر چه ببرن، رو فادرت و خودت شورمرده ای
 :گفتم و انداختم سیاوش به نگاهی حرص با
 ...تونمی عموشون خودِ جون، سیاوش -
 !کافیه آیناز، -
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 و کرد ساکتم حرفش با راحت انقدر دریا جلوی که سیاوش به ناباورانه. شدم ساکت سیاوش تحکم از پر صدای با
 .دوختم چشم شو، خفه بود، گفته مستقیم غیر جورایییه

 با بمونم، بیشتر لحظهیه اگه دونستممی. نشست گلوم تو سنگینی بغض. کردمی نگاه من به و بود هم تو هاشاخم
 .کنممی رسوا دریا جلوی رو خودم هاماشک

 هاپله از داشت که حالی در راه وسطِ یاس که دویدم اتاقم سمتِ به. زدم بیرون سالن از و کردم گردعقب سرعت به
 .اومد دنبالم به نگران و شد ممتوجه اومد،می پایین
 .زدممی باد رو خودم هامدست با. نریزم اشک کردم سعی. ایستادم اتاق وسط. شدم اتاق وارد

 .شدم سرخ که بود مشخص کامل صورتم التهاب از
 .زدن حرف کردم شروع خودم با لرزون صدای با
 .نشده هیچی باش، آروم آیناز، باش آروم -
 آیناز؟ شده چی -
 .شدم منفجر رسیده، پایان به وقتش که بمبی مثل و برگشتم عصبی یاس صدای با
 هم گرامیتون داداش و کنه اتراق اینجا هفتهیه خوادمی و اومده دریا کهاین از بدتر چی ها؟ بشه، خواستیمی چی -
 ! شو خفه میگه، محترمانه خیلی دریا جلوی کنم،می مخالفت که من برابر در مخالفت، جای به
  
 نگاه بود، شده اتاق وارد که سیاوش به زدمی دو دو خشم از هنوز که نگاهی با. شد قطع صدام در کوبش صدای با

 .کردم
 :پیچید فضا تو سیاوش آمیزتحکم صدای

 .یاس بیرون برو -
 :گفتم و گرفتم رو یاس دستِ سریع

 .نمیره کجاهیچ یاس -
 بره؛ خوادهنمی دلش دونستممی. انداخت من به دودلی و نگران نگاه یاس. انداخت یاس به آلودیاخم و جدی نگاه

 .سیاوش اما
 :زدم لب آروم و کردم رها رو دستش

 .برو -
 که سمتم برداشت قدم یه سیاوش شد، بسته که در. زد بیرون اتاق از بود، نگرانی از پر نگاهش که حالی در یاس
 :گفتم و گرفتم مـنه*سیـ جلوی رو دستام رفتم، عقب سریع
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 .نیا جلو -
 :دوخت هامچشم به رو شکالفه و عصبی نگاه. زد موهاش تو چنگی و ایستاد سرجایش کالفه

 آیناز؟ مرگته چه -
 :زدم خندینیش

 تو؟ یا من -
 :غرید زیرلب

 .آیناز -
 :گفتم متأسفی مثالً لحن با و گذاشتم دهنم روی رو دستم سریع

 .خرسند آقای باهاتون زدم حرف بد که ببخشید آخ -
 :گرفتم سمتش به رو ماشاره انگشت نیاوردم، کم اما رفت؛ هم تو بیشتر هاشاخم

 .نمیام کوتاه وجههیج به باراین که هم تو نکن رو هاتاخم اون -
 چی؟ مقابل در -
 .دریا موندن -
 .سهفته یه فقط -
 .ساعت یه بگو تو -
 !آیناز -

 شاید تا بشه، کم مزنانه حسادت حس از تا کنه کاری یه خواستنمی هم االن حتی بود، پرتحکم و جدی صداش
 .بشم راضی

 :گفتم زد صدام کهاین به توجهبی
 مونه؟می -

 :زد لب آروم و بست حرص با رو هاشچشم
 .آره -
 االن سیاوش کردم، فکر که بودم خیالخوش چه. زدم پوزخندی نه، میگه االن کردم،می خیال که خودم به دلم تو

 .مونهنمی پس خوای،نمی تو چون. مونهنمی نه میگه،
 .من محال آرزوهای بیچاره من، بیچاره

 .بمونه اینجا دریا بذارم، بود محال. نبودم اومدن کوتاه آدم مسئله این تو من اما
 .دوختم سیاوش به رو جدیم و مصمم نگاه
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 آره؟ مونه،می که -
 .نشینه دلش به زیاد شاید که خوابیده دیگه حرف یه المٔ  سو این پشت که فهمید انگار نزد، حرفی

 :گفتم آروم و رفتم عقب قدم یه
 .مونمنمی من بمونه، دریا -
 :زد داد و رفت هم تو هاشاخم زدم، رو حرف این تا
 .نمونی که کنیمی بیخود تو -

 :گفتم آلودبغض و لرزون صدای با. نبینه هامچشم تو رو اشک تا بستم رو هامچشم
 ...نرفت اگه رفت، که رفت دریا امشب تا اگه -

 :خورد سُر مگونه روی آروم هاماشک که کردم باز رو هامچشم
 .میرم و کنممی دل تو از حتی عمارت، این از خونه، این از میرم؛ سیاوش، خدا خداوندی به -

 که صدایی با. گرفت قویش و محکم هایپنجه میون و زد چنگی بازوهام به اومد، سمتم به بلند هایقدم با سیاوش
 :گفت بود حرص و خشم از آمیخته

 نگفتم؟ یا گفتم نزن؟ رفتن از حرف بودم نگفته -
 :گفتم جانب به حق و کردم هم تو رو هاماخم

 .بودی نگفته -
 :کشید فریاد و تخت رو کرد پرتم آمیزجنون حرکت یه با حرفم این با
 .بشی دور سانتیه حتی خونه این از نداری حق. میگم االن پس -
 :گفتم آلودحرص و آروم باصدای و کردم اشاره فرضی دریا به
 .میرم من بمونه، دریا -

 .نزد اما بودم؛ سیلی درد منتظر. رفتم عقب و زدم کوتاهی جیغ که شد بلند هوا تو دستش
 خون به نگاه و بود پیچیده فضا تو عصبیش هاینفس صدای که سیاوش به کردم، باز ترس با رو هامچشم

 .کردم نگاه بود، من روی شنشسته
 :غرید خشم با
 .بری جایی کنی،می بیجا خیلی تو -
 بیام ـغلش*بـ از که کردم تقال. کشیدتم ـوش*آغـ به محکم و کشید رو دستم هوابی بزنم، حرفی خواستم تا

 .برم عقب تونستمنمی هم سانت یه حتی که بودم گرفته محکم انقدر اما بیرون؛
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 جدیش و مصمم صدای. رفتن عقب قدم یه از دریغ اما فرستادمش؛ عقب و گذاشتم شـنه*سیـ روی رو هامدست
 :پیچید گوشم تو
 .بری کجاهیچ ذارمنمی من و منی زن تو. آیناز ذارمنمی -

 :گفتم و زد پوزخندی
 .زنتم فقط -
 .نه -

 :زدم لب شک با. ببینمش بتونم تا گرفتم عقب رو سرم گیج. جدی و مصمم ی«نه» یک
 .برو گفتیمی راحت که قبالً چی؟ پس -

 .شد خیره سرم پشت به و گرفت هامچشم از رو نگاهش
 .نبودی زنم قبالً -
 :کردم تکرار رو حرفم لجوجانه و حرص با
 زنتم؟ فقط -

 :داد جواب قبل جدیت همون با و دوخت من به دوباره رو نگاهش. کرد ریزی اخم
 .نه گفتم -
 چی؟ پس -
 بگم؟ الزمه -
 .کنهمی آرومش دونیمی که بزنی حرفی باید مقابلت، طرفِ شدن آروم برای گاهی -

 ششونه روی رو سرم کرد وادارم و گذاشت گردنم پشت رو دارشتب گرم دست. نشست لبش یگوشه کجی لبخند
 .بذارم

 .باشی من یخونه تو فقط داری حق و منی مال فقط تو -
. چسبوندم بیشتر شـنه*سیـ به رو سرم. نیومدم کوتاه اما شد؛ باز نیشم و شدم مرگذوق زد که حرفی از که این با

 :گفتم نباشه وارشیطنت کردم،می سعی که صدایی با و زدم پیراهنش ییقه به چنگی
 ...تو مال که عروسکتم من مگه -
 :کرد زمزمه گوشم دم جدی و آروم صدای با پرید، حرفم تو
 ...تم هم زنم شدی هم کردی، ازدواج من با اماوقتی نیستی؛ عروسکم -
 بلند و در سمتِ برگشت کرد، جدام خودش از. داد بیرون حرص با رو نفسش و کرد سکوت خورد، در به که ایتقه با

 :گفت
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 . تو بیا -
  

 .شد اتاق وارد دریا و شد باز در که گفتممی بیراه و بد زد، در بدموقع که کسی اون به داشتم دلم تو
 .گرفت دستش تو رو دستم و انداخت من به نگاهی و برگشت سیاوش. رفت هم تو هاماخم دیدنش با

 بود شده حلقه ظریفم هایانگشت دور که شد شمردونه و کشیده هایانگشت مات ایلحظه واسه نگاهم
 به لبخند با غیرارادی زد،می تندتند سیاوش حرکت این از قلبم که حالی در و گرفتم رو نگاهم دریا صدای با که

 .کردم هم تو رو هاماخم و اومدم خودم به یهو که کردم نگاه دریا روی
 :گفت سیاوش به رو ناز با و کرد نازک واسم چشمی پشت نامحسوس خیلی دریا

 .بذارم اتاق کدوم رو چمدونم سیا -
 :گفت جدیت با کشید، درهم رو هاشاخم همین برای و اومد بدش «سیا» لفظ از بودم مطمئن که حالی در سیاوش

 .میده نشون رو اتاقت بهت( رحیم زن) کتی ـلی،*بـغـ ساختمون تو برو -
 دستم به که خفیفی فشار با که برگشتم سیاوش سمتِ به گیج. انداخت سیاوش به بعد و من به نگاهی تعجب با دریا
 .نزنم حرفی فعالً که فهموند بهم داد،
 :گفت تعجب از پر لحنی با دریا

 ...می فکر من ـلی؟*بـغـ ساختمون چرا -
 :گفت همیشگیش جدیت با و پرید حرفش تو سیاوش

 .بده نشون رو اتاقت بهت کتی تا برو ترسریع بمونی، اینجا خوایمی اگه هم حاال. بود اشتباه فکرت -
 :گفت و زد عصبی یخندهتک. انداخت من به عصبی نگاهی بود، گرفته حرصش که دریا

 آره؟ نداد، اجازه زنت -
 شاید بشنوم، رو سیاوش جوابِ خواست دلم که بود آرامشی یه هاشچشم تو. انداخت من به رو نگاهش سیاوش

 اما ندونه؛ من حرفای تابع رو اون دریا که جورییه بود؛ خودم تصمیم نه، بگه و کنه حفظ رو غرورش همیشه مثل
 .بده جواب خواست دلم هم باز

 :گفت بگیره من از رو نگاهش کهاین بدون. کشید عمیقی نفس. کرد بسته و باز کوتاه خیلی رو هاشچشم
 . بمونید عمارت تو نداد اجازه زنم آره، -
 :دریا سمتِ چرخوند رو سرش خاصی حالت یه با و
 دارید؟ مشکلی شما -
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 که شدم متوجه پرحرصش «نه»  گفتن با اما دیدم؛نمی رو دریا حالِ و کردممی نگاه سیاوش به مبهوت و مات
 .بُرجکش تو خورده بدجور
 .بگیرم سیاوش از رو نگاهم نشد، باعث هم در شدن بسته صدای حتی
 .کردم باز لب از لب باالخره. سمتم چرخید پا یپاشنه روی

 سیاوش؟ -
 بری؟ خوایمی هم هنوز -

 برم؟ کجا خواستم،می من که میشد اونی کمکم داشت سیاوش که حاال برم؟ کجا برم؟. کرد هم تو رو هاشاخم
 خوب که خودم اما برم؛ خواممی که میگم هردفعه اما تونم؛نمی سیاوش بدونِ که کردم اعتراف خودم به هزاردفعه

 .زنممی سیاوش کردنِ اذیت برای فقط رو حرف این دونستممی
 :زدم لب آروم

 برم؟ کجا -
. ـلش*بغـ تو پریدم ذوق با و گرفتم ایتازه جون لبخندش دیدن با دوباره که نشست لبش یگوشه کجی لبخند
 :گفتم و کردم ـلقه*حـ گردنش دور محک رو هامدست

 .سیا زنیمی لبخند قشنگ چقدر تو وای -
 کنه حفظ رو خودش تعادل بتونه تا گذاشت، کمرم پشت رو دستش یه
 در نشسته حالت به رو خودم و کردم تخت حائل رو دستام سریع که تخت رو انداختم و برگردوندم حرکت یه با و

 .آوردم
 :گفتم شیطنت با
 بری؟ خواستینمی -

 .خنده زیر زدم بلند صدای با و بگیرم رو خودم جلو نتونستم که کرد نگام متعجب و کرد تغییر نگاهش رنگ
 :گفت دادمی تکیه تخت تاج به که حالی در و نشست تخت روی. رفت بهم چپیچپ

 .بمونم خواممی خودمه اتاقِ -
 کشید عقب رو خودش تعجب با. بردم خیز سمتش به و کردم حائل پهلوهاش کنار درست تخت طرف دو رو دستام

 عقب رو خودم و زدم شگونه به ایـوسه*بـ و رفتم جلوتر کرد که تعجبی به اعتنابی. چسبید تخت به کامل و
 :گفتم و زدم چشمکی. کشیدم

 .بمون باشه -
 .نزد حرفی و داد باال رو ابروش تای یه
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 دقیقه چند خوریدل و دعوا کُل به. خندیدممی دل ته از. خنده زیر زدم سرخوشانه که بود جالب شقیافه حالت انقدر
 .کنه خودش رام رو من یگسیخته افسار دلِ جوریچه که دونستمی خوب سیاوش. بودم کرده فراموش رو قبلم

 کمکم مخنده که بود گرم و گیرا چنان نگاهش. خورد گره سیاوش یخیره نگاه با نگاهم که خندیدممی سرخوش
 .کردممی نگاه زدن،می برق بدجور که سیاوش رنگایقهوه هایچشم به شدهـخ*مسـ و شد آروم

 .کشید مگونه روی گونهنوازش رو شاشاره انگشت و گذاشت مگونه روی نرم و آورد باال رو دستش
 خوب اتفاقِ کوچیکترین با که بودم ایبچه مثل سیاوش، برابر در. کرد تپش به شروع سرعتبه دوباره مجنبهبی قلب

 .میشه زدههیجان
 خیلی من یا میشدم زدهذوق من کرد،می حرکتی یک تا خشکه انقدر چون که بود سیاوش از مشکل دونستمنمی

 .بودم رومروبه مغرور مردِ این عاشقِ
 .گذاشتم سیاوش دستِ روی و کردم بلند رو دستم طاقتبی

 :پیچید گوشم تو آرومش و گرم صدای
 بیرون؟ بریم -
 راست یاس که الحق بیرون؟ بریم خوایمی میگه وقتاون گرفت، احساسی ژست همه این. ذوقم تو خورد کُل به

 !نیست خوک به شباهتبی احساسیبی تو که گفتمی
 ساعت. انداختم ساعت به کوتاهی نگاه. نکنم پشیمون حرفش از رو رومروبه احساسبی آدم این اگه نیستم، آیناز اما
 .بودن خواب همه ملحظه این و بود ظهر دو
 عقب عادی خیلی و انداختم باال ابرویی. گرفتم رو خودم جلوی که شیطانی لبخندی برای رفت هاملب فکر این با

 :گفتم و رفتم
 .نمیام من بیرون، بری تونیمی تو -

 :گفتم ایکشیده و محکم لحن با و انداختم بهش عمیقی نگاه
 .میاد خوابم من -

 .شدم بلند جام از و زدم بهش نماییدندون لبخند. نیاورد خودش روی به اما کرد؛ تعجب کردم حس
 .نشست لبم روی ایخبیثانه لبخند رفتم،می کمد سمتِ که حالی در و کردم بهش رو پشتم
 !خان سیاوش برات دارم

 :گفتم کالفه لحنی با و آوردم باال زدن باد صورت به رو دستم. کردم باز رو کمد در
 !گرمه اوف،

 .روشنه که کولر -



 

 

321 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 قبل حالت همون به هنوز. برگردوندم سمتش به کمد یشده باز در کنار از رو سرم و گرفتم کمد در به رو دستم
 .بود آویزون تخت از پاش و تخت تاج به بود داده تکیه

 :گفتم و کردم نگاه کولر به کالفه
 .گرممه خیلی چون کمه؛ شدرجه حتماً -
 لباس از یکی تمام بدجنسی با. دیدنمی رو لبخندم سیاوش و بود قایم کمد در پشت که دادم قرار جوری رو سرم و

 .برداشتم رو بود خریده برام زور به یاس که هاییخواب
 .گرفتم کمد در پشت خودم جلوی بدم، قرار سیاوش دید تیررس در رو لباس کهاین بدون و رفتم عقب قدم یه

 پایین از. بود تور شهمه شـنه*سیـ وسط و گیپور شـنه*سیـ قالب روی که ایـلقه*حـ حریر کوتاه خواب لباس
 .بود حریر تمامش هم بعدش به ـنه*سیـ
 .دوید صورتم تو خون بپوشم سیاوش جلوی رو لباس این بخوام اینکه فکر از لحظهیه

 .کردم نگاه کرد،می بحر از رو من کارهای داشت دقیق خیلی که سیاوش به چشمی زیر و گزیدم لب زدهخجالت
 .کرد گُل شیطنتم دوباره و گذاشتم کنار کُل به رو خجالت که دیدم چی نگاهش تو دونم نمی. سمتش برگشتم

 :گفتم و سیاوش سمتِ برگشتم کامل. بستم رو در و آوردم عقب رو لباس
 بری؟ خواستینمی مگه. دیگه بیرون برو خب -

 و کرد اشاره سمتش به چون خوام؛می چی برای رو این من که داشت شک انگار. بود دستم توی لباس میخ نگاهش
 :گفت

 بپوشی؟ خوایمی رو این-
 :گفتم و کردم نگاه لباس به زدهذوق

 قشنگه؟. آره -
 :پرسیدم دوباره و کردم نگاهش که نزد حرفی

 قشنگه؟ -
 :گفت بود تهدیدآمیز حدی تا که لحنی و جدیت با و شد بلند جاش از و نشست پیشونیش روی ریزی اخم

 !داخل نیاد یهو کسی که کنیمی قفل درهم. بیرون نمیای پوشیدیش -
 :گفتم تعجب با
 بیرون؟ بری خوایمی مگه -
 :گفت و داد باال رو ابروش تای یه
 .بیرون برم بود، قرار اولش از -
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 دوباره که حمام سمتِ رفتم و گفتم ای«باشه». نیاوردم خودم روی به اما حرفش؛ این با خوردم حرص چقدر که آخ
 :گفت

 کجا؟ -
 :گفتم برگردم کهاین بدون

 . کنم عوض لباس -
 :گفت و کرد اشاره لباس به سر با سیاوش که برگردوندم سر. عقب شد کشیده بازوم که رفتم دیگه قدم یه
 کنی؟نمی عوض جاهمین چرا -

 :گفتم بدم حرصش اینکه برای
 .جایی این تو خب -

 هم تو بیشتر هاشاخم هی دیدم. باشه خوب ذاری،نمی دقیقه دو که آیناز روحت تو ای. هم تو رفت بدفرم هاشاخم
 .کردم ـلقه*حـ گردنش دور رو هامدست و برگشتم کامل. نیاوردم طاقت میره،

 :گفتم ناز با
 .کنم عوض لباس جاهمین من تا بیرون، نرو اتاق از خب -

 سیاوش مثلِ تونستم،نمی من اما بود؛ کرده تعجب بود، صدام تو که طاقتیبی همه این از انگار کرد، نگاهم متعجب
 .باشم سنگ

 آیناز؟ چته -
 :گفتم غیظ با و کردم هم تو رو هاماخم

 .نیست هیچیم چمه؟ -
 :گفتم و رفتم عقب

 رحمانمش برای من بیرون، بری خوایمی تو. پوشمنمی رو لباس این من اصالً. برو بیرون، بری خوایمی -
 .بپوشم

 !آیناز -
 .انداختم پایین رو سرم رفتم، عقب. کردم تهی قالب ترس از آنیه که زد صدا رو اسمم تشر با چنان

 .بزنم حرفی نکردم، بلند سر اما کردم؛ حس رو نگاهش سنگینی
 :گفت و شکست رو سکوت باالخره

 نشم؟ چشم تو چشم دریا با یهو که داری نگهم اینجا خوای می -
 آورد؟ زبون به رو کردمنمی فکر بهش اصالً که هدفی تنها گفت؟می چی این. آوردم باال رو سرم زدهحیرت
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 :گفتم و کردم هم تو رو هاماخم
 شده تنگ برات دلم چون بمون؛ اینجا گفتم اگه من دارم؟ نگه اینجا رو تو خاطرشبه بخوام من که خریه چه دریا -

 ...و بود
 افتاد، سیاوش لبِ یگوشه لبخند به که نگاهم. کردم تکرار خودم برای چندبار رو بودم زده که حرفی. کردم سکوت
 .کردم خراب باز که فهمیدم

 .بودم من کرد، بیان رو احساسش که اونی دوباره. دادم آب رو بند سیاوش جلوی همیشه مثل
 با. کرد ـلقه*حـ کمرم دور آروم و نرم خیلی و گذاشت پهلوهام روی رو هاشدست اومد، جلو قدم یه سیاوش
 .چسبوندم خودش به خاصی خشونت

 بود؟ شده تنگ برام دلت -
 :زدم لب آروم. بستم رو هامچشم و شدم حالی یه خوردمی صورتم به کمی یفاصله از که هاشنفس هرم از
 چی؟ تو -
 .داره راه بهم دالشون شوهرا و زن -

 :گفتم آروم لحن همون با. کردم باز رو هامچشم. بود شده تنگ برات دلم آره یعنی؛ این
  کی؟ تا -
  

 آرومآروم رو دستش هایانگشت و کشید دراز کنارم پهلو به هم خودش. انداختم تخت روی و برگردوندم نرم خیلی
 کرد ـلقه*حـ هامانگشت دور

 :کرد باز لب باالخره و
 کی؟ تا چی -

 پایین آروم رو سرش که نزدم حرفی. بگم خواستممی چی رفت، یادم که بودم شده مات سیاوش کارهای به انقدر
 .آورد

 .شد حبس هردومون نفس لحظهیه واسه خورد، در به که ایتقه با
 .رفت عقب و کرد حائل تخت روی سرم کنار رو هاشدست. بود هم تو هاشاخم. کردم باز رو هامچشم

 :گفت حرص با و بلند میشد، بلند تخت روی از که حالی در
 بله؟ -

 :اومد در پشت از رهام صدای
 .دارم کارت بیرون بیا لحظهیه سیاوش -
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 شد بلند جاش از و کرد رهام نثارِ فحشی زیرلب بود، گرفته حرصش بدجور که سیاوش
 .شدم خیره سقف به بدم، خوابیدنم حالت در تغییری اینکه بدون. رفت بیرون اتاق از و

 .کشیدم لبم روی گونهنوازش رو ماشاره انگشت نوک و آوردم باال رو دستم
 بود افتاده تخت روی که گوشی سمتِ به رو نگاهم حرص با. خوردم تکونی سیاوش، گوشی پیام زنگ صدای با

 :گفتم بلند حرص با. انداختم
 .حالم و حس وسط بپر هم یکی تو -

 شدم کنجکاو همین برای بود، ناآشنا برام فامیلیش. بود «دارابی» طرف از پیام. کردم بلندش و زدم گوشی به چنگی
 .کردم بازش و

. قرارداد بستن برای شرکت بیاید تونیدمی برگشت، سفر از تیمور وقتی. شد حل چیهمه آقا. سالم»: بود نوشته
 «.راحت خیالتون کنه،نمی شک چیزی به اصالً که زدم حرف علی با جوری

 بزنی؟ بقیه گوشی به دست اجازهبی داری عادت همیشه -
 دیدنش با اما خبره؛ چه ببینم بودم کنجکاو و بود گنگ برام پیام اینکه با گرفتم؛ باال رو سرم سریع سیاوش صدای با

 :گفتم و شدم بلند جام از و تخت روی کردم پرت رو گوشی نشست، لبم روی لبخندی
 .بله شوهرم گوشی ولی نه؛ که بقیه گوشی -

 :کردم نزدیکش رو خودم و کردم ـلقه*حـ گردنش دور رو دستام
 بشی؟ شریک علی با خوایمی خبر؟ چه بگو جان شوهر حاال -
 .آره -

 :گفتم متعجب فرستادم، عقب کمیه رو کمرم. برد ماتم آنیه که داد جواب مصمم و جدی انقدر
 چی؟ -

 برداره رو موبایل تا میشد خم که حالی در. کرد هدایتم چپ سمتِ به آروم خیلی و گرفت پهلوم به رو هاشدست
 :گفت

 .سوری اما آره؛ -
 :پرسیدم کنجکاوی و شک با آمیخته لحنی با آروم. شدم ترگیج حرفش این با
 چی؟ یعنی سوری؟ -
 :گفت و عسلی روی انداختش رفت، ور گوشیش با کمیه
 .ببینه رو کارهاش جواب وقتشه یعنی -
 :زدم چنگ هامپنجه میون رو بازوش رفتم، جلو مضطرب و نگران حرفش این با
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 !ترسممی من سیاوش؟ بکنی خوایمی کارچی -
 :گفت جدی و آروم لحن با. سمتم برگشت

 چرا؟ -
 :گفتم آروم و دوختم هاشچشم به رو نگرانم نگاه

 .ترسممی. شینهنمی ساکت بزنی، ضرر بهش اگه نیست، درستی آدم علی -
 :پیچید گوشم تو آرومش صدای. شدم خیره داشت، آرامش بدجور که هاشچشم به تشویش با و شدم ساکت

 چی؟ از -
 :گفتم لرزیدمی بغض و ترس از که صدایی با و انداختم پایین رو سرم

 .بیاد سرت به بالیی که -
 .نگاهش سنگینی و سیاوش گرم و آروم هاینفس صدای. شد فرماحکم اتاق تو که کامل سکوتی و

 گوشم یالله به داغی یـوسه*بـ و کشید ـوش*آغـ تو رو من نرم خیلی و نشست بازوهام روی گرمش هایدست
 .زد

 :پیچید گوشم تو محکمش و بم صدای. کردم ـلقه*حـ گردنش دور رو هامدست و بستم رو هامچشم
 .میدم قول. نمیفته برام اتفاقی هیچ -
 ترمحکم رو هامدست یـقه*حلـ. نشست گلوم تو سنگینی بغض غیرارادی بیاد، سیاوش سرِ به بالیی اینکه فکر با

 .گذاشتم شـینه*سـ روی رو سرم و کردم
 :گفتم آلودبغض صدای با
 .نره یادت دادی، قول -
 .خانوم قوله سیاوش، قول -

 بود، وقت خیلی که رو درخواستی و کردم سوءاستفاده سیاوش آرامش و موقعیت از. نشست لبم روی لبخندی
 .کردن مطرح برای دیدم مناسب االن رو بکنم ازش خواستممی

 :زدم لب آروم و انداختم سیاوش به نگاهی مظلوم رفتم، عقب آروم
 سیاوش؟ -

 .خواممی ازش چیزی یه فهمید حتماً. گردوند هامچشم تو رو نگاهش دقیق
 بله؟ -

 زنهمی دلدل داره دلم نگم و کنم سکوت تونستمنمی نداشت، طاقت دیگه دلم اما حرفم؛ گفتنِ برای بودم دودل
 .سربازی برگرده دیگه عمراً م،خونه این تو من فهمیده که االن دونم،می که محمدی. محمد دیدنِ برای
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 روی به. دیدممی رو محمد ساعتیه برای شده حتی و برم بذاره تا کردممی التماس باید شده حتی گفتم،می باید
 .بودم تنگشدل خیلی اما نشه؛ عصبی سیاوش تا آوردمنمی خودم
 :گفتم و گذاشتم کنار رو ترسم. دادم بیرون سختی به رو نفسم

 محمد؟ دیدنِ برم میشه -
 :گفت جدیت و تحکم با رفت،می در سمت که حالی در و برگشت. رفت هم تو هاشاخم زدم، رو حرف این تا
 !نه -
 :گفتم عجز با و گرفتم رو دستش رفتم، دنبالش سرعتبه
 !تنگشه دلم. قرآن رو تو سیاوش -

 ـلقه*حـ هامچشم تو اشک شد باعث نشست، گلوم تو که بغضی. بود خیره روشروبه به جدیت همون با و برنگشت
 .بزنه

 :زدم صداش آرومی و رفته تحلیل صدای با
  سیاوش؟ -
  

 :پیچید گوشم تو عصبیش فوق صدای
 کجاست؟ دونیمی -

 :گفتم و ایستادم جلوش و زدم دور زدهذوق فکر این با داد؟ اجازه یعنی حرفش این
 برم؟ ذاریمی یعنی -

 :داد جواب تلخی با و رفت هم تو بیشتر هاشاخم
 کجاست؟ دونیمی گفتم، برو؟ گفتم -

 :گفتم بذاره تأثیر هیجانم روی تلخش لحن اینکه بدون
 .قبلیمون یخونه همون دیگه، آره -

 :فرستادم چپ سمتِ به و زد بازوم به دست پشت با. زد پوزخندی
 .نباشی لوح ساده انقدر کن سعی و کنار برو -

 :زدم لب و سمتش برگشتم گیج در، سمتِ رفت
 چی؟ -
 رو دستش پشت از. برم دنبالش سرعتبه شد باعث افتاد، جونم به بدجور که اینگرانی حس اما کرد؛ باز رو در

 .کشیدم
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 :گفتم نگرانی و استرس از پر لحنی با
 دونم؟نمی من که دونیمی چی تو چی؟ یعنی. سیاوش وایسا -
 :زدم لب وحشت با
 اومده؟ محمد سر بالیی نکنه! محمد -

 :گفت عصبانیت با و گرفت رو بازوهام
 .نشده چیزیهیچ آیناز، باش آروم -
 !میگی دروغ -

 :کردم ناله و خورد سُر مگونه روی هاماشک
 اومده؟ محمد سرِ بالیی یه. میگی دروغ داری -
 .علی پیشِ رفته -
 :گفتم مانند فریاد تقریباً صدای با و برگشتم بود، ایستاده سیاوش سر پشتِ که رهام سمتِبه ضرببه
 چی؟ -

 :زد داد و برگشت عصبی سیاوش
 .رهام نگو نگفتم -

 :گفت و کرد اشاره من به رهام
 .خب میفتاد پس داشت -

 :گفتم و کردم نگاه سیاوش به ناباورانه
 رفته؟ کجا محمد میگه؟ چی رهام سیاوش، -

 :گفت و انداخت محمد به نگاهی غضب با سیاوش
 ...آ نیست چیزی -
 .زدم صداش حرص با
 !سیاوش -

 واسه چی؟ واسه اما علی؛ پیشِ رفته محمد گفت،می درست رهام پس. بست حرص با رو هاشچشم. شد ساکت
 رفت؟ چرا بود؟ سرش زیر بدبختیمون تمام که عوضی یمرتیکه اون پیش رفت چی

 نگاه رهام به منتظر. شد خیره زمین به درهم هایاخم با و کرد سکوت اما پرسیدم؛ سیاوس از رو الٔ  سو همین
 :گفت و انداخت سیاوش به کوتاهی نگاه که کردم

 ...انت من بابای و سیاوش از خوادمی -
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 :زد نعره و برگشت سیاوش که بود نشده کامل حرفش
 .شو ساکت رهام، بسه -
 :عقب داد هلش و رسوند رهام به رو خودش بلند قدم چند با
 .یاال پایین، برو -

 :زد داد و انداخت سیاوش به نگاهی عصبی رهام. داد هلش دوباره
 .نکنی پنهون آیناز از رو چیزی کن سعی هم تو ولی میرم؛ من باشه -

 :غرید خشم با سیاوش
 .برو رهام -

 .رفت پایین سرعتبه و نزد حرفی دیگه
 .سمتم برگشت که سیاوش به زدهبُهت و ناباورانه نگاهی با موندم من

 :زدم لب آروم
 چرا؟ اما تو؟ از انتقام -

*** 
 .روشنه کولر باال، بکش رو پنجره -

 درهمش هایاخم از. کردم نگاه بود، شده خیره روشروبه یجاده به درهم هایاخم با که سیاوش به و برگشتم
 .ناراضیه محمد دیدنِ بیاره رو من کرده قبول اینکه از هم هنوز که بود مشخص

. ببینمش باید که کفش یه تو کردم رو پام بود، چی علی یخونه به رفتن از هدفش محمد فهمیدم، کهاین از بعد
 .ببینم رو محمد خواممی که کردممی بحث سیاوش با داشتم رو دیشب تمام
 قبول باالخره اما شد؛ عصبی حرفم این با. میرم خودم نبرتم، خودش اگه که خوردم قسم کهاین تا کرد،نمی قبول
 .کرد

 هنوز رفتیم،می داشتیم که ملحظه این. گذاشت قرار و داشت رو ششماره کجا از نفهمیدم که محمد به زد زنگ
 .بود هم تو هاشاخم
 روی و بردم جلو رو دستم. انداختم نبود ما به حواسش اصالً و کردمی رانندگی داشت که سعید به کوتاهی نگاه

 :زدم صداش دلجویانه و گذاشتم بود رونش روی شده مشت که سیاوش دستِ
 سیاوش؟ -
 رو چپم دست. سمتش خزیدم و کردم لوس رو خودم. سمتم برگشت جدی فوق نگاهی و درهم هایاخم همون با

 :گفتم آروم ناز با و گذاشتم شـنه*سیـ روی
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 قهری؟ -
 :گفت آروم زیرلب

 .سعید جلوی زشته عقب، برو -
 :گفتم و چسبوندم بهش رو خودم بیشتر

 .نیست زشت هم اصالً. نچ -
 :گفت آروم حرص با. گذاشتم شـنه*سیـ روی رو سرم و
 کنی؟می کارچی عقب برو آیناز -
 :گفتم شیطنت با
 .کنی آشتی که ببرم رو دلت تا کنممی ناز -

 :گفت و رفت بهم چپیچپ. عقب بردم و گرفت رو بازوهام. کشید بیرون دستم از رو دستش
 اینجا؟ -
 :گفتم و خندیدم شیطنت با
 خواب؟ اتاق تو -

 :گفت عصبی و کرد هم تو بیشتر رو هاشاخم
 .آیناز بزن حرف آروم -

 :گفتم و کردم مظلوم رو مقیافه
 .گفتم آروم -

 :گفت حرصی
 !حیابی. خیلی آره -
 رو خودم جلوی نتونستم بود، سیاوش صدای تو که حرصی با هم اون «حیابی» لغت شنیدن با. برگردوند رو روش و

 .خنده زیر زدم بلند صدای با و بگیرم
 که رفت بهم غضبناکی یغرهچشم چنان و برگشت سیاوش اما گرفت؛ درد گوشم لحظه یه واسه که بلند انقدر
 .کردم سکوت و رفت یادم از هم لبخند هیچ که خنده

 :انداخت بهم جدی نگاهی و برگشت سیاوش ماشین، توقف با
 .شو پیاده -
 :گفتم تعجب با و شدم پیاده سریع. شد پیاده چپ سمتِ در از خودش و
 میای؟ هم تو -
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 .کردم حرکت رستوران سمتِ به پاشهم و شدم ساکت انداخت، بهم که نگاهی با
  بری؟ تنها ذارممی کردی، فکر واقعاً گفت،می که بود جوری نگاهش. نزدم حرفی

 . زدم جدیش و آلوداخم رخنیم به لبخندی. کشهمی رو تو نزدن حرف جور که مهربونت نگاه اون قربون به آیناز آخ
  
 لبخندم و کردم نگاه مونشده ـلقه*حـ هایدست به. اومدم بیرون فکر از دستم، دور به دستش شدن ـلقه*حـ با

 .شد ترعمیق
 با رنگی قرمز هایصندلی با همراه گردی میزهای که شیک و روزبه کامالً رستوران یه. شدیم رستوران وارد

 .بودن شده چیده هم از قدمی چند هایفاصله
 .بودن پر میزها از چندتا فقط و نبود شلوغ زیاد. بود پیچیده فضا تو مالیمی آهنگ صدای و بود طبقه دو

 هم خوریمدل اما علی؛ پیشِ رفته چرا که بودم خوردل ازش. ببینم رو محمد تا چرخوندم اطراف به رو نگاهم
 .بشه دلتنگیم از مانع تونستنمی

 .کردمی نگاه بیرون به و نشسته بود نزدیک شیشه به که میزهایی از یکی کنار. دیدمش باالخره
 و کرد اشاره داشت، فاصله بود، نشسته محمد که میزی با قدم چند تنها که میزی به و کرد رها رو دستم سیاوش

 :گفت
 .هست بهت حواسم. اینجا شینممی -

 .رفتم محمد سمتِ و کشیدم بیرون دستش از رو دستم. نکردم درگیر رو خودم هم زیاد و گفت رو این چرا نفهمیدم
 بهش بود مونده قدم دو هنوز. شد بلند جاش از ضرببه دیدنم با. برگردوند رو سرش هامکفش یپاشنه صدای از

 .کشید ـوش*آغـ تو رو من محکم و رسوند بهم رو خودش بلند قدم با که برسم
 .گریه زیر زدم و ترکید بغضم. کردم ـلقه*حـ گردنش دور رو هامدست طاقتبی
 .سربازی بره خواستمی که روزی مثل درست. کنهمی گریه داره اونم که فهمیدم هاششونه لرزش از

 و کرد ـلقه*حـ صورتم دور رو دستاش. زد صورتم جایجای به درپیپی هایـوسه*بـ و برد عقب رو سرش
 :گفت مهربونی لحن با و کرد پاک شستش انگشت با رو هاماشک

 پیش برمتمی میدم قول ذارم،نمی تنهات دیگه. شد تموم چیهمه. شد تموم نکن، گریه. بشم قربونت نکن گریه -
 .خودم

 :گفتم و شدم تلخ. رفت کنار صورتم دور از دستاش که رفتم عقب. علی پیشِ رفته که افتادم این یادِ حرفش این با
 علی؟ یخونه بریم؟می کجا -

 .گیج و متعجب کرد، تغییر نگاهش رنگ
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 .گرفتم رو نگاهش رد و برگشتم. رفت هم تو هاشاخم و شد میخ سرم پشت به نگاهش
 .کردمی نگاه کرد،می نگاهمون درهم هایاخم و جدیت با که سیاوش به داشت
 :پیچید گوشم تو عصبیش صدای

 اومدی؟ مردک این با چرا -
 :گفتم و برگشتم شاکی

 محمد؟ -
 :گفت و انداخت بهم نگاهی آلودغضب

 .بیفت راه یاال درد، و محمد -
 :زدم پس رو دستش سریع. کشوندم خودش با و گرفت رو دستم مچ
 .کن صبر محمد -

 :برگشت عصبانیت با و ایستاد
 چیه؟ -
 :کردم اشاره میز به
 .بزنیم حرف باید بشین، -

 :گفت و کرد نگاه اطراف به عصبی و کالفه
 موردِ؟ در -

 .نشستم و گذاشتم میز روی رو کیفم میز، سمتِ رفتم
 .سیاوش با تو مشکلِ -
 .ندارم مشکلی من -
 :گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه
  خوایمی وقتاون و نداری مشکلی مطمئنی؟ -

  بگیری؟ انتقام ازش
 :غرید زیرلب

 .آیناز -
 صدام دلجویی و آروم لحن با نشست و کشید عقب رو صندلی. شدم خیره بیرون به و گرفتم ازش رو نگاهم خوردل
 :زد
 آیناز؟ -
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 :گفت غمگینی صدای با. گذاشت دستم روی و داد سُر دستم سمتِ به میز روی از رو دستش که ندادم رو جوابش
 کنی؟نمی نگاه رو داداشی آیناز؟ -

 .کردم نگاهش و برگشتم خوردل
 محمد؟ کنی کارچی خوایمی -

 :گفت و برگردوند سیاوش سمتِ به رو نگاهش
 دادم؟می انجام پیش وقت خیلی باید که کاری -
 :گفتم غمگین و خوردل لحنی با
 سیاوشه؟ از انتقام بکنی، خوایمی که کاری -

 .شد خیره میز به و انداخت پایین رو سرش
 .پدرش از هم و سیاوش هم -
 ...رو عوضی اون گولِ تنها سیاوش پدر. محمد کشت رو پدرمون که بود اون چی؟ علی پس -
 !آیناز -

 :گفت عصبی و کرد هم تو رو هاشاخم. کردم قطع رو حرفم
 بدبخت عمر یه رو ما هم رو مامان هم. سکوتش با ریخت بهم رو ما زندگی اون نخورده، گول فقط عوضی اون -

 ...رو ما یهرسه اون و کشت رو بابا فقط علی. کرد
 .کنهمی اشتباه داره بفهمه، محمد که کنم کارچی یا بگم چی دونستم نمی. گردوندم اطراف به رو نگاهم کالفه

 .ریممی هم با امروز -
 :برگشتم سمتش به ضرب به
 کجا؟ -
 :گفت کردمی اشاره گارسون به که حالی در
 .علی یخونه -

 کهاین به برسه چه نداشتم، رو شقیافه دیدن تحمل حتی من. نشستمی دلم تو نفرت اسمش شنیدن از حتی
 .محاله نه. بمونم شخونه توی بخوام
 :زدم لب آروم

 .نمیام جایی من -
 :پرسید شک با
 گفتی؟ چی -
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 لبخند بود، نشسته میز و صندلی همون روی هنوز که سیاوش دیدن با. انداختم نگاهی سیاوش به و برگردوندم سر
 :گفتم و برگشتم مصمم و ترس بدون. نشست لبم روی کوتاهی

 .نمیام علی یخونه یعنی نمیام؛ جایی من -
 :گفت آرومی لحن با اما رفت؛ هم تو بدجور هاشاخم

 میای؟ برم، بخوام ایدیگه جای یعنی -
 بگیری؟ انتقام سیاوش از خوایمی -

 :گفت عصبی
 .نده جواب الٔ  سو با رو المٔ  سو -

 :گفت و بست حرص با رو هاشچشم. کرد مشت میز روی رو دستش که کردم تکرار رو مجمله جدی و لجوجانه
 .بمونی عمارت اون توی تو خوامنمی همین برای. آره -

 .نداشتم رو محمد هایچشم تو کردن نگاه روی گفتنش برای که بزنم حرفی خواستممی. انداختم پایین رو سرم
 اما کنی؛ دور عمارت از منو داری، سعی همین برای بگیری، انتقام ازش خوایمی میگی. محمد بیام تونمنمی من -

 ...من... من بیاد، سیاوش سرِ به بالیی اگه. بشم هم دور عمارت اون از اگه حتی من که بدون رو این
 .شد پر اشک از هامچشم. نشست گلوم تو سنگینی بغض

 :پیچید گوشم تو محمد غمگین صدای
 چی؟ تو -

 :گفت خودش دوباره که کردم سکوت
 داری؟ دوسش -
 .افتاد بودم زده گره هم تو که هامدست روی ایقطره و خورد سر مگونه روی آروم هاماشک جمله، این شنیدن با

 .گرفتم باال رو سرم سریع. شد بلند جاش از. پیچید فضا تو محمد درد پر و عمیق نفس صدای
 محمد؟ -

 چند شدم، مجبور بود، بهم پشتش چون. شدم بلند صندلی روی از. شد خیره روشروبه به سکوت در و نزد حرفی
 :گفتم ایواهمه از پر لحن با. وایسم روشروبه و برم جلو قدم

 میری؟ کجا -
 :گفت و دوخت هامچشم به رو جدیش نگاه. نشست پیشونیش رو ریزی اخم

 اومدم؟ ازش که جاییهمون -
 :زدم لب شک با
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 علی؟ یخونه -
 .آره -
 :نالیدم لب زیر عجز با
 !محمد -
 :گفت بلند و انداخت بهم نگاهی غضب با
 رو خودم راه هم من بمونی، شوهرت پیشِ گرفتی تصمیم و کردی انتخاب رو خودت راه تو آیناز؟ چی، محمد -

 .میرم
 :گفت و گرفت باال رو تهدیدش انگشت بزنم، حرفی خواستم تا
 .کنینمی دخالت هم تو و -
 ...مح -

 :گفت عصبی و حرفم تو پرید
 .بشنوم چیزی خوامنمی. آیناز کافیه -
 :زدم داد. رفتم سرش پشت بلند هایقدم با و برگشتم. شد رد کنارم از بهسرعت و
 .وایسا خدا رو تو محمد. محمد کن صبر -

 سیاوش کنارِ از داشتم. دنبالش دویدم. کرد حرکت دوباره و ایستاد سیاوش یشونه به شونه ایلحظه واسه
 :خودش سمتِ کشیدم و گرفت رو دستم مچِ که گذشتممی
 .کافیه آیناز، وایسا -
 :گفتم و سمتش برگشتم عجز با
 .کن کاری یه سیاوش، خدا رو تو -

 :گفت حرص با زیرلب و انداخت محمد خالی جای به نگاهی
 .بیفت راه. احمق یپسره -
 کجا؟ -
 .عمارت -

 :نالیدم
 !سیاوش -

 :گفت عصبی و برگشت
 .برو هم من اعصاب رو کمتر بیفت راه پس نکن، دخالت گفت گفت؟ چی نشنیدی مگه چی؟ سیاوش -
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 .رفتم دنبالش به باإلجبار گرفته حالی با و مغموم. بیرون زد رستوران از بلند هایقدم با و زد رو حرف این
*** 

 :پرسید سیاوش از که شنیدم رو رهام نگران و آروم صدای
 چشه؟ -

 .شدم عمارت وارد بلندتر و ترسریع هایقدم با و نشدم سیاوش جواب منتظرِ
 هاماخم بود، سرش باالی میوه از پر ظرف یه با هم سارا و بود داده لم مبل روی که دریا دیدن با شدم، سالن وارد تا
 .رفت هم تو

 گاهی از هر و داشتبرمی سینی توی انگورهای از دونهدونه آرومآروم دل نم با داشت و بود انداخته پا رو پا چنان
 .شخصیش خدمه سارا و بود قصر پرنسس اون انگار که انداختمی سارا به غروری پر نگاه

. کنم پرخون رو نکبت یدختره این دهنِ نزنم تا بشم مسلط خودم اعصاب به کردم سعی و بستم رو هامچشم
 :گفتم بلندی صدای با و کردم باز رو هامچشم

 !سارا -
 :گفتم و رفتم بهش ایغره چشم. سمتم برگشت زدهوحشت و پرید جاش تو بیچاره

 .برس کارت به برو -
 :گفت و برگشت غیظ با دریا

 .خورممی میوه دارم داری؟ کارشچی -
 .گذاشت میز روی رو سینی حرفی هیچبی سارا. میز روی بذاره رو هامیوه سینی یعنی که کردم اشاره سارا به سر با
 :گفتم کردمی نگاهم شاکی که دریا به رو
 .بخوری تونیمی هم االن -

 .رفتم هاپله سمتِ و کردم حرفم یادامه چاشنی هم نیشخندی
 .بود کرده ممنوع رو بهش ورود سیاوش که افتاد اتاقی به نگاهم که اتاقم سمتِ برم خواستممی
 .بود ما هایبدبختی نصف باعث شاید که گیریزمین پیرمرد همون اتاق

 .بستم رو در و شدم اتاق وارد درنگبی. کردم کج راه اتاقش سمتِ به
. کردمی فکر بود، داده دستش از تلخ چقدر که ایگذشته به داشت شاید. بود شده خیره سقف به صدابی همیشه مثل
 ...یا کردمی فکر من یبیچاره مادر به داشت شاید

 .نشست لبم روی تلخی لبخند. باریدمی حسرت نگاهش از تنها بود هرچی
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 بهم پشیمون شاید نگاه یک کهاین جز بکنه؟ تونهمی چکار اصالً کنه؟می چکار زنم همون دخترِ من بفهمه اگه
 .بندازه
 .سمتم برگردوند رو سرش که اتاقم تو فهمید جوریچه دونمنمی

 .دوختم نبود سیاوش هایچشم به شباهتبی که رنگش ایقهوه هایچشم به رو نگاهم
 :کردم زمزمه آروم. زدم روش به تلخی لبخند. بود غم از پر نگاهش

 خوبید؟ -
 .برد بین از رو مگرفته حالت اون و وزید صورتم به خنکی باد که کردم باز رو پنجره. پنجره کنار رفتم و
 .برگشتم پیرمرد سمتِ به شد، ریخته وجودم در که نشدنی وصف ذوقی با
 .بود شده دم خیلی اتاق هوای! خنکی بادِ چه -

 حرکتی یه شاید کردم،می معرفی رو خودم بود بهتر شناختم،نمی شاید. کرد نگاهم خیره سکوت در و نزد حرفی
 .کردمی

 .نشستم تخت روی کنارش
 .سیاوش همسر! آینازم من پدرجان؟ شناسیدمی منو -
 .شد جوریاین چرا بفهمم که نبود سخت هم خیلی. بست ـلقه*حـ هاشچشم تو اشک آوردم، رو سیاوش اسم تا

 :کرد زمزمه دارخش صدای با و زد حرف باالخره
 .سیاوش -

 .دادم قورت زور به رو بود نشسته گلوم تو که سنگینی بغض
 بیاد؟ بگم -

 از سیاوش نفرتِ دلیل و گذشته بد هایاتفاق. پیچید گوشم تو رهام هایحرف. بست «آره» معنی به رو هاشچشم
 ...پدرش و علی

 .بیاد اتاق این به سیاوش بود محال نه
 :گفتم آروم ایگرفته صدای با و انداختم پایین رو سرم

 .نمیاد -
*** 
 کل دانای

 :گفت و انداخت عمارت اطراف به نگاهی سیاوش
 خان؟ از خبر چه -
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 :گفت و نشست لبش روی لبخندی خان یادآوری با رهام
 .بشه آزاد حاالهام حاال نکنم فکر بازداشته تو هنوز -
 :گفت خنده با
 .برسونن هم رو گوریگوربه شهرام حساب که خرهاشکله دستِ سپرده شاکیه، دستش از بدجور علی -

 .برگشتند عمارت در سمتِ به هردو ماشینی بوق صدای با. بست نقش سیاوش لبِ روی پوزخندی
 :گفت و شد بلند عمارت حیاط وسط چوبی نیمکت روی از و کرد پوفی ماشین دیدن با رهام

 .کنه خیر به خدا. نبودش وقته خیلی -
 یک. انداخت کرد، توقف پایش جلوی درست و شد داخل عمارت در از که شاپور ماشین به جدی نگاهی سیاوش

 .رفت عقب قدم
 باز سیاوش گرفتن ـل*بغـ منظورِ به را دستانش. زد سیاوش روی به نماییدندان لبخند. شد پیاده ماشین از شاپور

 کرد
 تمسخر با آمیخته و جدی لحنی با. آورد باال ایست معنی به را دستش و برداشت عقب به دیگر قدمی سیاوش که

 :گفت
 !خونهمی خروس کبکت بینممی. شاپور خبرته چه -

 :گفت و زد ایقهقهه شاپور
 .رو حالم فهمیدی زود چقدر -

 .کرد نگاه بود، ساله1۸ پسری به شبیه تیپش که شاپور سرتاپای به نفرت با و زد خندینیش
 :گفت نخندد کردمی سعی که حالی در بود، گرفته اشخنده سیاوش کردنِ نگاه طرز از که رهام

 .کردی جوونی احساس امروز. شاپور خیره -
 :گفت و کرد اشاره تیپش به
 جوونیت؟ به برگشتی -

 :گفت سرخوشی با سیاوش به رو رهام سنگین یکنایه و تیکه به توجهبی شاپور
 .دستش دادی امضاء سفید چک یه نیتت حُسن دادن نشون برای و بشی شریک علی با خوایمی که فهمیدم -

 :داد جواب کند کم نگاهش جدیت و سردی از کهاین بدون سیاوش
 تو؟ به چیش اما رسوندن؛ عرضت به اشتباه ایذره بدون و درست رو خبر -

 او به پشتش که سیاوش سمتِ به و چرخید پا یپاشنه روی شاپور. افتاد راه عمارت سمتِ به و برگرداند را رویش
 :گفت بود
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 .برسونی دلم مُراد به رو من و بیای راه هم من با بخوای اومدی، راه علی با که جورهمون شاید گفتم -
 .انداخت کردمی نگاه هاآن به کنجکاوی با و بود ایستاده اتاقش بالکن در که آیناز به را کثیفش و هیز نگاه و

 منظورش همین واقعاً آیا که داشت شک اما بود؛ فهمیده را شاپور منظورِ. کرد درهم را هایشاخم. ایستاد سیاوش
 .نه یا است

 متوجه بزند، حرفی تا کرد باز لب از لب. برگشت شک با و آرام بود، شلوارش جیب در دستانش که حال همان در
 .شد بود باال به نگاهش که شاپور براق هایچشم

 گرفت را چشمانش جلوی خون آیناز دیدن با. کرد نگاه باال به و برگشت ضرب به افتاد، جانش به که آنی جنونی با
 .است نکرده اشتباه که فهمید و

 فاصله قدم چند. برگشت شاپور سمتِ به خشم با. بود آیناز همان« .برساند دلش مراد به را او» گفتن از شاپور منظور
 .کوبیدش ماشین یتنه به محکم و گرفت را اشیقه بیاید، خودش به شاپور تا و کرد طی بلند و محکم را

 که کردمی نگاه سیاوش به زدهبیرون حدقه از چشمانی با نداشت، سیاوش از را حرکتی چنین انتظار که شاپور
 :گفت آرام لرزید،می عصبانیت و خشونت از که صدایی با سیاوش

 هم خودت که میارم سرت به بالیی وگرنه بیرون، گمشی عمارت از و کنی گم رو گورت داری وقت ثانیه30 تا -
 .نشناسی رو خودت نحس یچهره

 :زد فریاد و داد هلش ماشین چپ سمتِ به و

 .شد شروع لحظه همین از تثانیه30 -
 .افتاد راه عمارت سمتِ به و زد را حرف این
 زمانهم که رفت عقب قدم یک ترس با آمد،می عمارت سمتِ به محکم و بلند هایقدم با که سیاوش دیدن با آیناز
 .برگشت آیناز سمتِ به سیاوش ینشسته خون به نگاه

 .داخل برود کرد، اشاره سر با و انداخت آیناز به جدی نگاهی و ایستاد
 .برود اتاق داخل و برگردد درنگ ایذره بدون کرد، وادار را آیناز که بود جدی و پرجذبه چنان سیاوش نگاه

 .نشست تخت روی و داد بیرون سختی به بود شده حبس اشـینه*سـ در ترس از که را نفسش
 بزنیم؟ حرف هم با میشه سیاوش -
 .رفت در سمتِ به و شد بلند جایش از سرعت به دریا صدای با

 :گفت که آمد پشت از سیاوش صدای
 بله؟ -

 :گفت و آمد جلو داد،می رفتنش راه به همیشه که نازی با دریا
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 .بکنم درخواستی یه خواستممی راستش -
 .بگو -
 .تولدمه دیگه روز دو که هست یادت -

 :گفت و انداخت دریا به جدی نگاه سیاوش
 خب؟ -

 :گفت و زد نازی از پر لبخند
 بگیرم؟ اینجا رو تولدم میشه -

*** 
 عصبی تارا و دریا دستِ از که یاس. برگشت سمتش به متعجب آیناز. کوبید همبه محکم را در و شد اتاق وارد یاس
 :گفت پرحرصی لحن با و آیناز سمتِ به برگشت بود،

 به دارن ریزیک االن تا صبح از. میشم دیوونه ترشیده یاعجوبه دوتا این دستِ از دارم من آیناز، کردی قبول چرا -
 .میدن دستور اون و این

 :گفت قبل از ترحرصی و آمد جوش به خونش تارا درخواست یادآوری با
 .میده دستور منم به که هست هم پررو انقدر -
 :گفت ناز با و آورد رو تارا ادای و
 .ببینه تاپ با منو زشته اومد، سیاوش بیاری، اتاقم از رو مانتوم بری میشه جونی یاس -

 قدرآن. شد بلند جایش از ضرب به آخر یجمله شنیدن با خندید،می یاس پرحرص لحن به داشت االن تا که آیناز
 :گفت و رفت عقب ترس با یاس که یهویی

 شد؟ چی -
 واسش؟ بردی -

 :گفت و کرد درهم را هاشاخم
 .نیومد که هم شعجوزه خود. نه که معلومه -

 اتاق از کرد،می تارا نثار «لعنتی» لب زیر که حالی در و کرد پرت تخت روی را دستش توی کتاب حرص با آیناز
 .رفت بیرون
*** 
 آیناز
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 شدم، مطمئن سیاوش نبودن از وقتی. کردم نگاه اطراف به. ایستادم پله آخرین روی. رفتم پایین رو هاپله تندتند
 .دادم بیرون راحتی به رو نفسم

 :گفتم سحر به رو تارا و دریا یخیره نگاه به توجهبی
 .بیار رو دوتا این مانتوی برو سحر -

 :گفت سریع دریا
 .راحتیم -
 :گفتم و سمتش برگشتم غیظ با
 .هستن چندنفر اینجا که فهمممی من اما فهمید؛نمی شما ناراحتم، من ولی -

 :گفت و زد پوزخندی دریا
 داره؟ ربطی چه تو به مردا -

 :گفت و خندید سرخوش تارا
 .خوبه خونه این مردای با شـطه*رابـ حتماً -

 :گفتم جدی و محکم لحن با و رفتم تارا به چپیچپ. زدن ایقهقهه تارا حرفِ این به هردو
 .بگردید جوریاین ندارید حق اینجاست، من شوهر وقتی تا ولی نداره؛ ربطی من به دیگه مردای -
 انداختم و کشیدم رو بود سحر دست توی که مانتویی دو و برگشتم زمانهم. گفتم خاصی غلظت با رو «شوهرم»

 :گفتم و سمتشون
 .بدید ادامه کارتون به بعد و بپوشید -

 :گفت تمسخر با تارا که سالن در سمتِ رفتم
 بپوشونی؟ رو ما خوایمی که داری شک شوهرت هایچشم به انقدر -

 :گفتم و زدم پوزخندی برگردم، کهاین بدون
 .دارم آره، شما حریص هایچشم به اما نه؛ شوهرم به -
 .کردم کج بیرون سمتِ به رو راهم و زدم پوزخندی هردو عصبانیت از سرخ یچهره به

 .ببینمش نتونستم چرخوندم، چشم چی هر اما شدم؛ عمارت حیاط وارد
 .باغات سمت رفت االن همین بگم باید سیاوشی، دنبالِ اگه -

 :گفت شیطنت با و زد چشمکی که رهام سمتِ برگشتم
 .رسیامی بهش بری، االن -

 :گفتم آروم و زدم روش به لبخندی
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 چی؟ با -
 .بگم بهت تا بیا -
 به آرومی ی ضربه و ایستاد اسبی کنار. شدم وارد سرش پشت. شد اسطبل وارد. رفتم دنبالش و رفتم پایین هاپله از

 :زد شتنه
 و بشی سوارش راحت خیلی تونیمی همین برای نیست، من مطیع خیلی سیاوش گرگِ مثل. ما رخش از اینم -

 .بری
 .داشت خاصی برق مشکیش هایچشم که مشکی هایرگه با بود سفید اسب یه

 :گفت آروم رهام
 .بزن صداش -

 .انداختم اسب به بعد و رهام به نگاهی
 .رخش -
 .کرد نگاهم و سمتم برگردوند سر و آورد در خودش از صدایی زدم، صداش تا

 .برگشتم کردمی نگاه اسب به مهربونی با که رهام سمت به زدهذوق
 :گفت و زد اسب به ایدیگه یضربه

 .آیناز شو سوار. کن سفیدمون رو و برو بابایی، یاال -
 زد لبخندی شد، ترسم متوجه که رهام. کنه رم گرگ مثل هم رخش ترسیدممی. کردم نگاه رهام و اسب به ترس با
 :گفت و
 .کنهنمی رم نترس -

 :زد لب آروم که کردم نگاهش دودل
 .باش مطمئن -

 .گذاشتم اسب رکاب روی پا حرکت یه با و کردم درست رو سرم روی شال. انداختم باال ایشونه
 تو. گذاشت رخش صورت طرف دو رو هاشدست و رخش سمتِ کرد رو. انداخت بهم مهربونی نگاه رهام
 :گفت طبعیشوخ و جالب لحن با و شد خیره هاشچشم

 ! خب؟ ایه؟اعجوبه چه دونیمی شناسی،می که رو سیاوش عمو بابایی، -
 :گفت و کرد اشاره من به سر با بگیره، باال رو سرش کهاین بدون
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 بالیی تا باشه عمو زن به حواست و برو نجیب اسب یه مثل. شناسیمی که هم رو عمو خب؟ زنشه، خانوم این -
 به حواست پس خب؟ بره،می بیخ تا بیخ سوزیدل ایذره بدون رو هردومون سرِ سیاوش وقتاون که نیاد سرش

 خب؟ باشه، عموت زن
 :گفتم خندیدممی که حالی در
 .دیگه کنار برو رهام -

 :گفت بود صداش تو که ایخنده ته با رهام
 .کنم حجت اتمام باهاش خواستم -

 :زد رخش کمر به ایضربه و رفت عقب
 .پسر برو -
 تا شتنه به بزن آروم خیلی پا با. اومد سرم پشت از رهام صدای. کرد حرکت به شروع آروم رخش ضربه این با

 .آروم خیلی ولی بره؛ ترسریع
 بیشتر سرعتش که زدم پهلوش به آروم رو پام و دادم قورت زور به رو گلوم آب. انداختم رخش به نگاهی ترس با

 . بترسم بخوام که قدراون نه ولی شد؛
  
 .رفتم عمارت در سمتِبه و زدم بیرون اسطبل از

 :گفت و کرد باز برام رو در سعید
 .راسته سر میده رو آدرسش بپرسی کسی هر از راه تو باغ، برید خوایدمی اگه خانوم-
 .سعید مرسی-
 :اومد اتاقش بالکن توی از یاس فریادِ صدای که زدم بیرون عمارت از
 .گذاشتی تنها کنه دوتا این با منو نامرد -

 .دادم تکون براش دستی و برگردوندم سر
 همسرشم یا و گردممی سیاوش دنبالِ فهمیدنمی تا هرکدوم که پرسیدم الٔ  سو نفری چند از راه توی
 .دادنمی رو جوابم روییخوش با و زدمی برق هاشونچشم

 .کاری مشغول هرکدوم و بودن باغ تو زیادی مردای و زن. رسیدم باغ به باالخره
 با و بودن کرده باز بود، گشاد خیلی که رو لباسشون دامن و بودن نشسته زمین روی محلی لباس با که زن چندتا به

 .انداختنمی دامنشون تو و کردنمی تمیز رو هاسیب دستشون تو دستمال
 .گرفتم رو نگاهم سختی به. کردم نگاه بودنم، انداخته ـوس*هـ به بدجور که قرمزرنگی هایسیب به
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 .بود ایستاده بود، تنشون محلی لباس که چندمرد کنار دیدم که کنم پیدا رو سیاوش تا گردوندم اطراف به رو نگاهم
 .رفتم نقصشبی هیکل قدو این یصدقه قربون دلم تو و کردم نگاه سرتاپاش به خاصی ذوق و شعف با

 هایکفش و مشکی کتون شلوار و مشکی کتون کت با سفیدرنگ تیشرت بود، آینازکُش همیشه مثل که تیپش
 .بود تک همیشه مثل که رنگش مشکی کالج

 :اومد سرم پشت از بلندی فریاد صدای که بودم فکرا همین تو
 .خان کردی رو خودت که بینممی عوضی، نامرد آی -
 سمتِ به داشت سرش، پشت محافظ نفر دو با که بود خان پسر شهرام. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم ترس با

 .رفتمی سیاوش
 .بود ندیده رو من هنوز اما بود؛ برگشته سمت این به سیاوش. پریدم پایین اسب از سرعتبه شدن، رد که کنارم از
 :زد داد شهرام. کردمی نگاه شهرام به جدیت و درهم هایاخم با
 .نشستی جاش خودت و زندان یگوشه فرستادی منو پدر -

 :کشید فریاد و زد سیاوش یـنه*سیـ قفسه به محکمی یضربه و ایستاد سیاوش رویروبه
 خرم کردی فکر علی؟ دست دادی رو مدارک اون و رفتی حقی چه به تو ها؟ مرد، گذاشتی رو خودت اسم -

 فهمم؟نمی
 :گفت حرص با و گرفت مشت تو رو سیاوش ییقه
 .بود کرده اعتماد شماها به پدرم نامرد -

 :زد داد و داد هل رو شهرام خشم با یهو و نشست سیاوش لبِ روی پوزخندی
 حقی چه به کهاین و عالمید یه از نامردتر شرفتبی پدر و خودت که نزن حرف اعتماد و نامردی از. کنار بکش -

 .پدرت و تو با من حسابتصفیه پای بذار هم رو علی دستِ دادم رو مدارک اون
. اومد عقب قدم یه. بود پخش فضا تو که بود شهرام پرحرص کشیدن نفس صدای تنها و کرد پر رو فضا سکوت
 :گفت و گرفت هم اهالی یبقیه سمتِ به داد،می تکون که حالی در و گرفت سیاوش سوی به رو تهدیدش انگشت

 !کنید تماشا و وایسید فقط کنم؛ کارتون چه دونممی -
 :گفت کنارش دومرد به رو و برگشت

 .بیفتید راه -
 من به نگاهش زمانهم که برگردوند رو روش و انداخت نگاهی شهرام به نفرت از مملو نگاهی و جدیت با سیاوش

 .افتاد
 .نشست لبش روی کجی لبخند. کرد برانداز رو سرتاپام کثیفش و هیز نگاه با و شد رد کنارم از شهرام
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 بازویش به و ایستادم کنارش. دویدم سیاوش سمتِ به و گذشتم کنارش از سرعت به. افتاد تنم به ایلرزه نگاهش از
 .زدم چنگی

 .رفت و ماشینش سمتِ برگشت و زد پوزخندی. انداخت بهم نگاهی هیزش و ترسناک نگاه همون با و برگردوند سر
 :گفتم آروم و کردم باز بازوش میون از رو دستم. انداخت من به رو ششده گره درهم ابروهای با جدی نگاه سیاوش

 .سالم -
 :پرسید سیاوش که انداختم نگاهی شدن، رد کنارمون از که مردی چند به
 اینجا؟ تا اومدی چطور -
 .اومدم پُرسونپُرسون -

 :گفت و کرد حرکت
 .نیستی بلد دونستمی کهاون. نیاوردت رهام چرا -

 :گفتم کردممی نگاه سیب هایدرخت و اطراف به که حالی در و رفتم دنبالش هم من
 ...ضمن در. میرم خودم پس گفتم راسته، سر راهش گفت -

 :گفتم طبعیشوخ با و روشروبه ایستادم و رفتم جلو
 .باشه عموش زن به حواسش که کرد توصیه پسرش به هم خیلی تازه -

 :زد لب و داد باال رو ابروش تای یه گیج
 پسرش؟ -

 :کردم اشاره اسب به و خندیدم
 .عموش زن من و بودی عموش هم تو تازه پسرم، گفتمی بهش رهام -

 .کرد رهام نثار ای«دیوونه» لب زیر و نشست لبش روی خوشگل کج لبخند همون دوباره
 .هاماشین تو ببریم رو سبدها این خوایممی میاین؟ لحظهیه آقا، -

 :گفت آروم سیاوش
 .میام االن کن، صبر جاهمین -
 و بلند و سبز هایدرخت. گردوندم اطراف به رو هیجانم از پر نگاه رفت، تا. زد صداش که مردی سمتِ رفت و

 بود دربرگرفته رو باغ کل مربع یک شکل به که داشتند قرار کوچیکی هایدرختچه دورتادور. چمن از پوشیده زمینی
 بودم اطراف به کردن نگاه غرق انقدر. بود صورتی و قرمز هایازگل پر باغ یگوشه گوشه که کوچیکی هایباغچه و

 .کردممی نگاه اطراف به ندیدپدیدها مثل و بود نشسته لبم روی عمیقی لبخند که
  جان؟ خانوم جان؟ خانوم -
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 تنِ تو که هاییلباس این از. بود مخمل جنس از که لجنی سبز و قرمز محلی لباس با زنی. برگشتم صدا سمتِ به

 هالباس این از برام که خواستممی سیاوش از شدمی اگه که قدراون. بود اومده ،خوشم بود روستا این هایزن بیشتر
 .بخره

 هستید؟ سیاوش آقا زن شما جان خانوم -
 :گفتم و زدم روش به لبخندی

 چطور؟ عزیزم، آره -
 :گفت و انداخت بهم مهربونی و خریدارانه نگاه

 .هستید ناز چقدر پاتون، کف چشام. ماشاءاهلل ماشاءاهلل، -
 :کشید خودش دنبالِ و گرفت رو دستم بزنم، حرفی من بده اجازه کهاین از قبل و
 .جان خانوم بیا -
 :گفت بلند و ایستاد بودن صحبت حال در که زن چندتا کنارِ که رفتم دنبالش به
 .سیاوش آقا زن آوردم، رو کی ببینید. بکنید رو اون و این غیبت کم خانوما، بسه -

 منم ناچار و روبوسی به کردن شروع خاصی ذوق با و شدن بلند چهارنفرشون هر وقفهبی. برگشتن سمتم به همگی
 کردممی ـوسی*روبـ
 که حالی در س،دیوونه قولی به یا و داره روانی مشکل بود، مشخص رفتارش و چهره از که جوونی دختر یهو که
 :گفت خندیدمی
 .ببینم رو جاریم باید من. بیاید کنار، بیاید -
. شدنمی که بیام بیرون ـغلش*بـ از کردم تقال. میشم خفه دارم کردم حس که محکم انقدر. کرد ـلم*بـغـ محکم و

 .عقب کشیدنش دیدمش، اول که زنی همون با زن دوتا آخر در
 :گفت و گرفت رو بازوم اومد، جلو زدهوحشت زنه
 خوبید؟ جان خانوم -

 :گفتم و کشیدم ایتازه نفس
 .خوبم -

 :گفت و انداخت دیوونه دخترک به آلودیغضب نگاه و برگشت زن
 دیوونه؟ کوکب کنیمی چکار اینجا تو -

 :گفت من به رو و خندید سرخوش کوکب
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 .نیست که من نگران چطوره؟ رهام -
 :گفت بود کنارم که زنی به رو و شد بلند زن چهار هر «هین» صدای

 .ندیدش سیاوش آقا تا ببر بردار رو این بیا راحله -
 :گفت زن به رو حرص با کوکب

 .دهنتا تو زنممی نزنا، حرف ثریا -
 :غرید و زد کوکب کمر به محکمی یضربه دست با راحله

 .بیفت راه ببند، رو دهنت! کوکب شو خفه -
 :گفت ایزدهخجالت لحن با من به رو و
 .کرد کثیف هم رو شما لباس بود، کثیف دیوونه این لباس. خانوم ببخشید شما -
 :گفت بود ثریا کنار که دختری به رو و
 .اینجا بیا. رقیه رقیه، -

 :گفت صداش تو یخنده ته با خندید،می ریزریز که حالی در بود، رقیه همون گمونم به که دختری
 جان؟ راحله جانم -

 :گفت و رفت بهش ایغره چشم راحله
 شو دیگه یکی بعد بپوشه، خانوم بده بیار، در ساک اون از رو خریدی بازار از امروز که رو لباسی اون. بخند کمتر -

 .خریمی
 :گفت و گرفت رو دستم رقیه کنم، مخالفت خواستم تا
 .هافرشته عینهو میشی ناز خیلی بپوشیش مطمئنم نازه، انقدرِ لباس. جان خانوم بیا -

 :گفت ذوق با و زد چنگی بازوم به و سمتم دوید کوکب یهو
 .باهاتون میام منم -

 :گفت حرص با و ایستاد رقیه
 .مامان پیش گمشو برو کوکب -
 :زد داد و
 .مامان -

 :گفتم سریع
 .بیاد بذار عزیزم، کن ولش. رقیه رقیه، -

 :گفت حرص با هم کوکب
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 .بیام بذار میگه، راست خب -
 :گفت باز نیش و ذوق با و
 .گیرهمی منو میاد رهامم زودی همین به جاریش، بشم من قراره باالخره -

 :گفت و گزید لب رقیه
 .خدابه داره کم جان، خانوم ببخشید شما -

 مخنده غیرارادی که گفتمی دل ته از چنان بگیرتش، خوادمی رهام گفتمی وقتی اما بود؛ دیوونه گفت،می راست
 .گرفتممی رو خودم جلوی سختی به و گرفتمی
 :گفت و کشید دستش از سریع کوکب که آورد در کیف از رو لباسی رقیه و شدیم کوچیکی اتاقک وارد

 .بیاد خوشش رهام بپوشم، من. منه برای این -
 رو من یخنده که رقیه. خندیدن کردم شروع ریزریز و انداختم پایین رو سرم بگیرم، رو خودم جلوی نتونستم باراین
 :گفت خجول و زد لبخندی دید،

 .شرمنده واقعاً -
 :گفت عصبانیت با کوکب به رو و
 .بگیرتت نیاد و بشه ناراحت ازت تا میگم رهام آقا به وگرنه خانوم، بده رو لباس -
 :گفت و سمتم کرد پرت رو لباس سریع کوکب زد، رو حرف این تا
 .بگیر بیا -
 :گفت رقیه به رو تأکید با و
 .رهاما به نگی -

 :گفت بود گرفته شخنده که حالی در رقیه
 .بپوشه رو لباس خانوم تا بیرون بریم حاال باشه -
 .دادم تکون سری خنده با. رفتن بیرون هم با و

 .عاشقشه دیوونه یه که رهام بیچاره
 رو بود داده بهم رقیه که ایمحلی لباس و آوردم در رو بود شده گِلی شهمه پیراهنم جلوی که رو هاملباس

 .پوشیدم
 .بود تور و گیپور حالت و نبود مخمل جنسش لباس این اما خواست؛می دلم که هاییلباس همون درست
 هم رنگش و بود رونم روی تا بلندیش که لباسش و داشت پف حالت یه که داشت زیری انقدر که رنگی سفید دامن
 .سفید
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 .شد وارد رقیه که دادم ورود ی اجازه. خورد در به ایتقه. کردم نگاه تنم تو لباس به ذوق با
 :گفت و زد چوبی در به تقه چند سریع دیدنم با
 .سیاوش آقا دل حال به وای. جان خانوم شدی گلدسته یه عینهو. شاءاهللان کر شیطون گوش -
 :گفت و برداشت رو کثیفم هایلباس اومد، جلو که انداختم پایین رو سرم زدهخجالت حرفش این با
 .جان خانوم برات فرستممی و شورممی -

 :گفتم سریع
 .نکش زحمت شورم،می خودم نه -

 :گفت و کرد ریزی اخم
 .اصالً بشورید، شما کرده، کثیف من یدیوونه خواهر -
 :گرفت رو دستم و
 . نشده نگران آقا تا بریم، بریم -
  
 نیش با و گرفت رو بازوم محکم و ایستاد کنارم اومد. شد پیدا کوکب یکله و سر دوباره که اومدیم بیرون اتاقک از

 .رفتیم بقیه سمتِ به رقیه همراه و زدم روش به لبخندی. کرد نگاهم باز
 تونستمنمی بهم، بود چسبیده بدجور هم کوکب. نشه کثیف تا باال بگیرمش بودم مجبور بود، سفید چون لباس دامن

 .برم راه درست
 :اومد سرم پشت از صداش یهو که ببینم رو سیاوش شاید تا گردوندم،می اطراف از به رو نگاهم

 .رقیه -
 دوید کوکب یهو که کردمی نگاهم خیره چندثانیه واسه. خورد یکه وضوح به من دیدن با. برگشتیم سمتش به هرسه

 :گفت بلند و کرد ـلش*بـغـ بیاد، خودش به سیاوش تا و سمتش
 خوبه؟ رهام خوبی؟ جون سیاوش -

 سیاوش که خندیدممی کماکان اما پایین؛ آوردم رو صدام سریع خیلی اما خنده؛ زیر زدم بلند. خنده از پوکیدم که آخ
 :گفت عصبی و زد کنار رو کوکب حرص با
 .ببر وردار رو این بیا رقیه. ببینم کنار برو -

 .بردش خودش با زور به و کوکب سمت رفت سریع بود، ترسیده بدجور که رقیه
 :زد نعره یهو و انداخت نگاهی بود، شده کثیف که لباسش به عصبی سیاوش

 راحله؟ -
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 در و رسوند رو خودش چندثانیه عرض در و اومد سرم پشت از راحله دویدن صدای. دادم جون راحله جای به من
 .کرد نگاه سیاوش به نداشت رو به رنگ که حالی

 :گفت عصبی سیاوش
 ها؟ باغ؟ نیارید خودتون با رو کوکب گفتم دفعه چند -
 نداشت، رو به رنگ که راحله به سوزیدل با. رفتم عقب و لرزیدم جام تو که گفت فریاد و تحکم با چنان رو «ها»

 .کردم نگاه
 :گفت آرومی لحن با آروم

 .نیاوردمش من اومد، ششده دربهدر خود خدابه. آقا ببخشید -
 :گفت و انداخت راحله به آلودغضب نگاه سیاوش

 فهمیدی؟ ببینمش، اینجا خوامنمی دیگه -
 :گفت سریع راحله

 .فهمیدم. آقا بله -
 .برس کارت به برو -

 لباس داخلش قبل دقیقه چند که ایکلبه سمتِ کشوند خودش همراه رو من و کرد قفل دستم تو محکم رو دستش
 .کردم عوض

 :گفت آروم و کرد باز رو در
 .داخل برو -

 :زد داد زمانهم
 .رقیه -

 :گفت و سمتمون دوید سرعتبه چون بود، منتظر انگار بیچاره رقیه
 آقا؟ جانم -

 :گفت و کرد تصحیح رو حرفش سریع رقیه که انداخت بهش جدی نگاهی سیاوش
 .آقا بله ببخشید، -

 :گفت و شد کلبه وارد سیاوش
 .برام بیار سریع و کن خشک بشور، ببر میدم، رو لباسم کن صبر -
 .آقا چشم -
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 یه با و انداخت کلبه وسط قالیچه روی و آورد در رو کتش من به توجه بدون و بست رو در و شد کلبه وارد سیاوش
 .در سمتِ برگشت و کرد مکثی دید، که رو من یخیره نگاه. آورد در رو پیراهنش حرکت
 :گفتم و گذاشتم ـختش*لـ بازوی روی رو دستم رفتم، سمتش سریع

 .کن صبر -
 .کشیدم بیرون دستش از رو پیراهن و رفتم جلو

 رقیه سمتِ به رو پیراهن. کردم باز نیست، مشخص سیاوش دونستممی که جایی تا رو در و رفتم در سمت خودم
 :گفتم و زدم روش به لبخندی. گرفتم

 .مرسی -
 :گفت و زد مهربونی لبخند گرفت، رو پیراهن

 .ستوظیفه -
 و گرفتم سیب از رو نگاهم. افتاد کلبه کوچیک یطاقچه روی سرخ سیبِ به نگاهم که برگشتم بستم، رو در. رفت

 .دوختم سیاوش به
 :گفتم آروم و رفتم جلو قدم یه غیرارادی

 .دریاس تولد امشب -
 :کرد زمزمه و برد گوشم دم رو سرش. خودش به چسبوندم و کمرم دورِ انداخت دست هوابی
 اینجا؟ اومدی چرا بگو. نیست مهم -

 :گفتم آروم و بستم رو هامچشم
 .اومدم تو دنبالِ -

 با و کرد نگاه تنم تو هایلباس به و برد پایین رو نگاهش کمکم. زد زل هامچشم تو و برد عقب کمیه رو سرش
 :گفت ایرفته تحلیل صدای

 آیناز؟ کنی چکار من با داری قصد -
 .کرد نگاه خیره هامچشم تو و آورد باال رو نگاهش که کردم نگاهش گیج

 پیش دست بودم، ـوشش*آغـ تو که حال همون در. شدم شیطون دیدم، که رو هاشچشم تو حال و حس دوباره
 :گرفتم صورتش جلوی رو براق و قرمز سیب. کردم بلند رو طاقچه کنار سیب و بردم

 .شنیدی رو سرخ سیب یقصه -
 حوا؟ و آدم -
 .آره -



 

 

351 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 .خیلی -
 :گفتم و رفتم جلوتر قدم یه. کردم ـلقه*حـ گردنش دور رو دستام بود، دستم تو سیب که حالی در. زدم لبخندی

 .باشم حوا خواممی -
 .کردمی تردگرگون رو حالم و پیچیدمی گوشم تو آرومش هاینفس صدای. بست رو هاشچشم

 باشم؟ آدم هم من -
 :کردم زمزمه و بردم گوشش دم رو سرم. کردم ترتنگ رو هامدست یحلقه

 .آره -
 .میشیم رونده بهشت از اما -
 .نیست مهم. واسم بهشته جهنمم کنارمی، تو وقتی مهمه؟ چه بشیم، -

 .گذاشتم شـنه*سیـ روی رو سرم. کشید ـوش*آغـ در رو من کامل
 .بردمی خوابم داشت کمکم آرامشش از از که آروم انقدر داد، حرکت گونهـوازش*نـ کمرم پشت رو دستش

 :کردم زمزمه آروم
 سیاوش؟ -

 :پیچید گوشم تو گیراش و گرم صدای
 .بگو -
 لحظه چند واسه. گذاشتم ـریانش*عـ یـنه*سیـ روی رو دستم رفتم، عقب. شد باز خنده به هاملب جوابش از

 .موند خیره خودم ظریف هایانگشت و ستبرش یـنه*سیـ به نگاهم
 بود، مشخص شلوارش جیب از برجستگیش که رو گوشیش سریع و کردم نگاهش زدهذوق زد، سرم به که فکری با
 :گفتم و آوردم در
 .میشه ناز خیلی بگیرم، عکس یه کن، صبر یهلحظه آیناز جون -
 دستم روی و آورد باال رو دستش هوابی که بگیرم عکس خواستم و گذاشتم شـنه*سیـ روی رو راستم دست و

 .گذاشت
 :زد لب گیراش و آروم لحن با و نشست لبش روی کجی لبخند که دوختم بهش رو متعجبم و مات نگاه

 .بگیر حاال -
 .گرفتم رو عکس و نشست لبم رو عمیقی لبخند. کردم نگاه بود، دستم روی که دستش به
 :گفتم و دادم نشونش رو عکس ذوق با
 !شده قشنگ چه ببین -
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 .نزد حرفی و کرد نگاهم آرومش، نگاه و اومدمی بهش حدبی که لبش روی کج لبخند همون با
 .رفتم عقب و کشیدم عقب رو دستم
 :گفتم بود صدام تو که ذوقی با و روشروبه ایستادم خوردم، تاب و گرفتم رو لباس دامن

 .رقیه به برگردونمش باید حیف ولی دارم؛ دوسش خیلی نه؟ مگه قشنگه، -
 و اومده خوشش هم اون که بود مشخص اما نمیاره؛ زبون به که بودم مطمئن. انداخت تنم تو لباس به کلی نگاهی
 .کردمی نگاهم بزنه، پلک کهاین بدون چون اومد؛می بهم لباس
 :زدم صداش آروم. اومدممی در پا از داشتم کمکم که بود گیرا نگاهش انقدر

 سیاوش؟ -
 :داد جواب بگیره، تنم تو لباس و من از رو نگاهش کهاین بدون

 هوم؟ -
 و خورد تکونی که کردم صداش بلندتر باراین و دوباره. نشه مخنده متوجه تا کشیدم هاملب به دستی. گرفت مخنده
 :گفت و آورد باال رو سرش گیج

 ها؟ -
 :گفتم و کشیدم رو دستش رفتم، جلو. گرفتم رو مخنده جلوی زور به
 .بدم بهت خوب خبر یه خواممی بشین، بیا -

 .زد تکیه کلبه دیوار به و نشست رنگ قرمز یقالیچه روی کنارم. نشستم
 .کرد ـلقه*حـ کمرم دور رو هاشدست که گذاشتم شـنه*سیـ روی رو سرم و کردم کج سمتش به رو خودم

 بگی؟ خواستیمی چی -
 :گفتم و خندیدم کوکب هایحرف یادآوری با
 داره؟ چاکـینه*سـ عاشق یه رهام دونستیمی -

 :پرسید گیج. کرد نگاهم و کرد کج رو سرش
 چی؟ -

 :گفتم و کردم نگاهش خندید،می که هاییلب و خندون نگاهی با و گرفتم باال رو سرم
 .خواستگاریش بیاد رهام منتظره. رهامه عاشقِ کوکب -

 :دادم ادامه و گرفت شدت مخنده
 .جاری گفتمی من به سیاوش، وای -

 .بست رو هاشچشم و گزید رو لبش گرفت، شخنده بود مشخص
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 :گفتم و شـنه*سیـ رو زدم خنده با. خوردمی رو شخنده داشت
 .خندینمی چرا بچه، بخند خب -

 :گفت حرفم به اعتنابی و زد محوی لبخند. کرد باز رو هاشچشم
 .رهامه خودِ تقصیرِ -

 :گفتم و کشیدم عقب رو خودم متعجب
 چطور؟ -
 : اومد در پشت از رقیه صدای و خورد در به ایتقه بزنه، حرفی خواست تا
 .حاضره لباستون سیاوش آقا -
 :گفتم و شدم بلند سریع. نشست صاف جاش تو
 .کن صبر -

 :اومد آرومش صدای
 !حسود -

 رو هامدست سمتش، بودم شده خم کمر تا که حالتی همون تو. سمتش شدم خم برگشتم،. ایستادم. گرفت مخنده
 :گفتم شیطنت به آمیخته لحنی با و کردم قاب صورتش دور

 .عالمم دختر حسودترین من حسودیه؛ ببینه، خودم جز کسی رو شوهرم تن ندارم دوست اینکه اگه -
 .در سمتِ برگشتم و کردم مـوسه*بـ چاشنی چشمکی زدم، شگونه به ایـوسه*بـ آخر در
 رو پیراهن و زد لبخندی دیدنم با. بود ایستاده در پشت رقیه. کردم باز رو در بود، لبم روی عمیقی لبخند که حالی در
 :گرفت سمتم به
 .تمیزه تمیز. آوردم و کردم خشک ایدیقه ده اتو با شستم،. جان خانوم بیا -

 :گفتم آرومی و مهربون لحن با و گرفتم ازش رو پیراهن
 .نباشی خسته عزیزم، مرسی -

 :گفت که اومد داخل از سیاوش محکم و بلند صدای
 .دارم کارت کن صبر رقیه -
 مطمئنی لحن با و زدم روش به لبخندی. کرد نگاه من به نگران و پرید طفلک رقیه رخِ از رنگ ثانیه چند عرض در

 :گفتم
 .باش منتظر لحظه یه. نباش نگران نداره، کاری -

 .بود ایستاده سرم پشت که سیاوش سمتِ برگشتم و بستم رو در. رفتم داخل
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 .گرفتم سمتش رو لباس
 .طفلک اون برسه چه گرخیدم من کردی، صداش جورییه داری؟ بیچاره رقیه با کارچی -

 :گفت و برداشت رو کت شد، خم. کشید پایین رو پیراهنش
 مگه؟ زدم صدا جور چه -

 :گفتم و کردم پرتحکم و کلفت سیاوش شبیه رو صدام ایستادم، صاف کردم، مصلحتی ایسرفه
 .دارم کارت کن صبر رقیه -

 :گفتم و کردم باز رو نیشم
 .جوریاین -

 :گفت و کمرم پشت زد آروم دست با. انداخت بهم نبود، جدی هم خیلی که ایغرهچشم برگشت. پوشید رو کت
 .بیرون برو -
 زدم شگونه روی ایـوسه*بـ و برگشتم هوابی که بود نشسته در یدستگیره روی دستش. خندیدم ناز با

 .ایستاد حرکت از که
 :گفتم و زدم چشمکی شیطنت با
 .بریم حاال -
 به نگرانی و ترس با بود، خورده تکونی در، شدن باز با که رقیه. رفتم بیرون و کردم باز رو در بیاد، خودش به تا و

 .رفت عقب قدم یه و انداخت نگاهی سیاوش
 :گفت جدی لحنی با. رفت هم تو هاشاخم چرا دونم نمی که رقیه سمتِ برگشت. بست رو در و بیرون اومد سیاوش

 .پریده رخت از رنگ جوراین که متبسته وزنجیرغل به بار چند -
 :گفت خجول و انداخت پایین رو سرش رقیه. زدم صداش حرص با آروم

 .ببخشید شرمنده. آقا وقتهیچ -
 .انداخت نگاهی تنم توی هایلباس به و سمتم برگشت شد تررنگکم سیاوش هایاخم

 :گفت و رقیه سمتِ برگردوند سر کوتاهی مکث با
 چقدره؟ لباس این قیمتِ -

 :گفت و گرفت باال رو سرش متعجب رقیه
 آقا؟ چی -

 :گفت و کرد اشاره تنم تو لباس به سیاوش
 چنده؟ لباس این قیمتِ میگم -
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 رو قیمتش رقیه از داره چرا خب اما بخره؟ برام هالباس این از خواستمی یعنی. انداختم نگاهی سیاوش به گیج
 پرسه؟می

 :داد جواب و گردوند سیاوش و من بین رو نگاهش گیج رقیه
 آقا؟ چرا -

 :گفت و گردوند اطراف به رو نگاهش کالفه سیاوش
 نه؟ یا میگی رو قیمت رقیه -

 :گفت سریع بود، ترسیده سیاوش عصبی لحن از که رقیه

 .خریدم تومن210.میگم آقا بله -
 :گفت آروم و برگردوند من سمتِ به رو نگاهش سیاوش

 داری؟ دوست رو لباس -
 :گفت آروم تحکم با که کنه چکار خوادمی بفهمم تا دوختم چشم سیاوش به گیج

 .بده رو من جواب. آیناز نکن نگاه جوراین -
 ...اما آره؛ -

 :گفت و حرفم تو پرید
 .تمام باشه، -

 :گفت میاورد در تومنی50 و تومنی100 تروال دوتا جیبش تو از که حالی در و رقیه سمتِ برگشت
 .مونهمی آیناز برای لباس این -

 :داد ادامه و گرفت رقیه سمتِ رو پول
 .بخر دیگه یکی تو -

 :گفت و رفت عقب قدم یه سریع رقیه
 خانوم؛ خودِ برای دادم رو لباس من هم اولش همون از. رو پول گیرمنمی من. نفرمایید آقا، سرم به خاک وای -

 .آقام جان نداشتم رو گرفتنش پس قصد
 .بگیر رو لباس پول ولی رقیه ممنون باشه -
 ...اما -

 :گفت آمیزتحکم و جدی لحنی با و کنه کامل رو حرفش نداد اجازه سیاوش
 .سریع کارت؛ سر برو و بگیر رو پول رقیه -
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 جاش در زد،می صدا رو اسمش تشر با که سیاوش صدای با. انداخت سیاوش و من به رو تردیدش از پر نگاه رقیه
 .دوید ما مخالف سمتِ به و گفت «مرسی». گرفت سیاوش دستِ از رو هاپول سرعتبه. خورد تکونی

 رو من یجنبهبی دل این کاراش با چقدر دونستنمی خودش که آخ. سیاوش به قدرآمیزانه نگاهی با موندم من
 .لرزونهمی

 گاهبی و گاه چون بود؛ اومده خوشش خیلی بود مشخص. انداخت تنم تو هایلباس به نگاهی. سمتم برگشت
 .کردمی نگاه من به و گشتبرمی
 :زد لب آروم

 .بریم مبارکه، -
 و کردم بلند رو خودم زمانهم و سمتش چرخیدم پا یپاشنه روی و گرفتم رو دستش مچ سریع. شد رد کنارم از

 .سـیدم*بـو رو شگونه دوباره
 :گفتم لرزیدمی ذوق و هیجان از که صدایی با آروم. کرد نگاه اطراف به و چرخوند سر سریع

 .کردی حالمخوش خیلی. سیاوش مرسی -
 :گفت و گرفت رو دستم. کشید عمیقی نفس

 .برات گرفتمش میشی، حالخوش دونستممی. خواهش -
 .شدم قدمشهم و کردم نگاه رخشنیم به عشق با. نشست لبم روی عمیقی لبخند حرفش این با

*** 
 :شد بلند سرم پشت از سیاوش صدای که سالن در سمتِ دویدم و شدم پیاده ماشین از
 .میفتی ترآروم -

 اون مهمونی تا و نداشتم وقت چون اما «بشه نگرانیت دل قربون به آیناز آخ،» بگم جوابش در و برگردم خواستم

 .کردم اکتفا باالیی بلند چشم گفتن به تنها بود، مونده باقی ساعت1 فقط ایکبیری،
 من به نگاهش تا اما بیرون؛ اومد بود، هم تو هاشاخم که حالی در رهام و شد باز در که بودم رسیده سالن در به

 :گفت سریع و شد محو هاشاخم افتاد
 جا؟همون گذاشتیش که نگو آوردید؟ رو مبچه -

 .بود عاشقش دیوونه یه که رهام بیچاره. گرفت مخنده و افتادم کوکب هایحرف یادِ دیدم، که رو رهام
 :پرسید و کرد نگاهم متعجب و گیج رهام. شد بلند مخنده که گذاشتم هم کنار رو وکوکب رهام ایلحظه واسه

 خوبی؟ چته، -
 :گفتم و خوردم رو مخنده
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 .بیارش مادرش دست دادم هم اسبت. خوبم -
 :گفت ومآر که رسید گوشم به رهام گیج صدای اما شدم؛ سالن وارد. رفت هوا مخنده یقهقهه و
 رخش؟ مادر گفت؟ چی این -

 :گفت عصبی و رفت بهم ایغره چشم دید، رو من تا. اومد پایین هاپله از یاس که خندیدممی داشتم هنوز
 .خندیمی هرهر تازه نکردی، کاری هنوز تو و میشه شروع جشن دیگه ساعته یک -

 هاملباس به کلی نگاهی برگشت و ایستاد دوم یپله روی اما ایستاد؛ هاپله سمتِ خودش با و کشید رو دستم
 :گفت و انداخت

 پوشیدی؟ چیه اینا -
 باز هم از رو هامدست. رفتم پایین پله دو از میاد، خوشش خیلی االن و دید تنم تو رو هاملباس اینکه از زدهذوق
 :گفتم و خوردم دوری و کردم

 نه؟ مگه قشنگه، -
 داد؟ بهت کی رو این فقط. عالیه -

 :گفتم زدههیجان و بلند. کوبیدم همبه رو هامدست
 !سیاوش -

 :گفت بلند و شد گشاد درجه آخرین تا هاشچشم
 کی؟ -

 :گفتم و خندیدم سرخوش
 .سیاوش -

 :گفت حرصی لحنی با و رفت بهم چپیچپ
 .محاله کارا؟ این و سیاوش. نکن سیاه منو برو آیناز، برو -

 :گفتم زور به و گرفت شدت مخنده
 ...بگم جوریچه یعنی خرید؛ سیاوش. میگم راست یاس جون -

 :گفتم کشوندممی خودم دنبال که حالی در و گرفتم رو یاس دستِ. گفتم بلندی وای افتاد، که ساعت به نگاهم
 .شد دیر بدو میگم، بهت بیا -

*** 
 :گفتمی خنده با مدام. انداختم نگاهی بود، شده قرمز صورتش و شده پهن زمین کف خنده از که یاس به
 .وای خدا، وای -
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 :گفت خنده بین و کرد اشاره من به. گرفتمی شدت شخنده باز و
 !کوکب؟ و تو -
 .میشدم عصبی نداشت، تمامی که ایخنده این از داشتم کمکم. زد قهقهه و

 .خندیدمی داشت ریزیه اونم و بودم گفته براش رو رهام به عشقش و کوکب قضیه که میشد مین15
 شخنده صدای دوباره که رفتم یاس به ایغره چشم و شدم بلند. گذاشتم میز روی رو رژم و کشیدم آرایش از دست

 .شد بلند
 انتخاب امشب برای که رو رنگی جیگری لباس. دادم تکون تأسف ینشونه به سری و گرفت مخنده یاس کارای از

 .برداشتم بود کرده
 :گفتم حرص با و گرفتم یاس سمتِبه رو رخمنیم. پوشیدم رو لباس و آوردم در رو هاملباس

 .ببند منو لباس زیپ بیا پاشو. بخند کم یاس، زهرمار -
 بلند هاشآستین که زرشکی رنگ به لباسی کردم؛ نگاه بود، نشسته تنم تو شیک خیلی که لباس به آیینه توی از و
 .داشت کلوش و باز حالت پایین به ـن*باسـ از و بود تنگ ـن*باسـ روی تا. بود بسته گردن تا شیقه و گیپوری و

 :گفت آروم بود، صداش تو که ایخنده ته با و کرد نزدیک گوشم به رو سرش. بست رو زیپ و شد بلند یاس
 نمیاد؟ جاریت -
 :گفتم و کوبیدم شکمش به رو آرنجم خنده با
 .دیگه زهرمار -

 :گفت و خندید
 .بفهمه رهام اگه وای میشه؟ حسودیت چته، -

 سمتِ برگشتم و کشیدم کار از دست کالفه. خنده زیر زد دوباره که کردم،می درست رو موهام جلوی آیینه تو داشتم
 .یاس
 :گفتم جدی خیلی

 .بیرون برو یاس -
 :گفت متعجب و شد قطع شخنده

 چی؟ -
 :گفتم شاکی و کشیدم هم تو رو هاماخم

 .داخل بیاد سیاوش شاید بیرون، برو حداقل نکردی، که کمکم. خندیمی داری ریزیه سدیقه20! درد و چی -
 :گفت و گرفت شیطنت نگاهش رنگ گفتم، رو آخرم یجمله تا
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 .بگو رو همین اول از پس. آها -
 :گفت و رفت در سمتِ

 .فعالً. رفتم من باشه -
 :گفت و زد چشمکی برگردوند، رو سرش که بیرون بره خواست و کرد باز رو در
 .شدی معرکه راستی -
 .موهام سراغ برگشتم دوباره و زدم خالیش جای به لبخندی. بیرون رفت و

 :گفتم برگردم کهاین بدون یاسه، کهاین هوای به. شد باز در که گذشت دقیقه چند
 ...و سیاوشم منتظر االن من. ندارم حوصله بیرون، برو بخندی، اومدی اگه جدت جان یاس، -
 کردم نگاه سرم پشت به آیینه توی از. شدم ساکت شکمم، دور دستی شدن ـلقه*حـ با

 .زد گردنم به ایـوسه*بــ و فروبرد گردنم گودی تو رو سرش. خورد گره سیاوش نگاه تو نگاهم که
 :کرد زمزمه گوشم دم آروم

 بودی؟ من منتظر -
 در همین برای. نبود شدن خودبی خود از وقتِ اصالً االن اما شدم؛ حالی یه گردنم، به داغش هاینفس خوردن با

 به و گذاشتم شـنه*سیـ روی رو هام دست. سمتش برگشتم بود، ـلقه*حـ شکمم دور دستش که حالی همون
 :گفتم و دادم هلش عقب

 .کنی عوض رو لباسات و بیای بودم منتظر آره، -
 .گرفت رو دستم مچ و چرخید پا یپاشنه روی سریع که شدم رد کنارش از
 مطمئنی؟ -
 :گفتم و سربرگردوندم لبم روی لبخند با
 .نیست وقتش االن دونممی خوب اما. نه -
 :گفت جدی و داد باال رو ابروش تای یه
 چی؟ وقت -

 .کردم آزاد رو دستم و گذاشتم بود، ـلقه*حـ مچم دور که دستش روی رو دستم
 .بشیم حوا و آدم کهاین وقتِ -

 از رو بودم کرده انتخاب براش دیشب از که دوختیخوش مشکی وشلوارکت. کمد سمتِ برگشتم و زدم چشمکی
 .گرفتم سمتشبه و آوردم در کمد داخل

 .بپوش رو این بفرما، -
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 .رفتم جلو قدم یه خودم و عقب کشیدمش سریع که بگیره رو کت خواست کشید، پیش دست
 .کنم باز رو هاشاخم کردم سعی و گذاشتم ابروهاش یتیغه دو میون رو ماشاره انگشت و بردم باال رو آزادم دست
 :گفتم آروم

 نمیشه؟. باشه خوشگلت صورت مهمون نذار، هم روی هاتواخم اون -
 صورتم نزدیک صورتش. خودش به چسبوندم کامل و گرفت رو دستم مچ هوابی که زدم شگونه به ایـوسه*بــ و

 :گفت و داد قرار
 نیست؟ وقتش نگفتی االن همین -
 :گفتم تعجب با
 .بود دونه یه -

 .رفت عقب و کرد ول رو دستم ریلکس خیلی. ـوسید*بـ رو مگونه و شد خم سریع خیلی
 :گفت و انداخت بهم نگاهی کشید، بیرون دستم از رو کت

 .نکن نگاه جوراون بود، دونه یه -
 رو کاری یه باریه اگه. کردم نثارش ی«دیوونه» لب زیر و خندیدم صدابی بست که رو در. حمام سمتِ رفت و

 .مغرور بشر این نمیشد روز شبش، که کردنمی تالفی
 .صورتم تو ریختم کج جلو از و بستم باال اسبیدم رو موهام. برگردوندم سر خنده با
. کردم تجدید رو رژم. کردم ست اومد،می خیلی داشت، طوسی سایه که مشکیم چشم خط به که رو رنگم قرمز رژ

 کلی نگاهی یاس. شد باز در و خورد در به ایتقه. سرم انداختم و برداشتم رو بود صندلی روی که رنگی سفید شال
 :گفت و انداخت سرتاپام به
 پایین؟ نمیای خوشگل -
 در زمانهم که گفت شیطنتی از پر و بلندباال ی«ها» که کردم اشاره حمام به و انداختم باال رو ابروهام شیطنت با

 .شد باز حمام
 یدکمه که حالی در و گردوند یاس و من بین رو نگاهش سیاوش. برگشتم بود لبم روی عمیقی لبخند که حالی در

 :گفت جدی لحنی با بست،می رو کتش وسط
 داشتی؟ کاری یاس -

 :داد تکون سری خنده با یاس
 .بیرون گمشم که اینه منظورت فهمیدم قشنگ گفتی، جوری یه. داداش نه -
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 معنی به رو دستش و رفت عقب قدم یه یاس که انداخت یاس به جدی نگاهی و بُرد هم تو رو ابروهاش سیاوش
 :گفت شوخی لحن با و برد باال تسلیم

 .نکن نگاه جوراون. داداش تسلیمیم ما -
 :گفت سیاوش که خندیدممی یاس کارای به صدابی و بودم انداخته پایین رو سرم

 .من به بده سرت پشت رو کراوات اون آیناز. میایم االن هم ما برو،. بریز زبون کمتر یاس -
 لبخند که افتاد یاس به نگاهم زمانهم. سمتش گرفتم و برداشتم آرایش میز روی از رو کراوات و برگشتم سریع

 .بود نشسته لبش روی شیطونی
 زنگ گوشیش که گرفتم سمتش رو کراوات و دادم تکون سری خنده با. بیرون رفت و کرد اشاره سیاوش به سر با

 .خورد
 :داد جواب و برداشت عسلی روی از رو گوشیش و شد خم. آورد باال کن صبر معنی به رو شاشاره انگشت

 شده؟ چی خب؟... بله؟ -
 واسه. آوردم جلو و انداختم پیراهنش ییقه دور رو کراوات و بردم گردنش پشت رو هامدست رفتم، جلو قدمی

 .داد ادامه رو حرفش و اومد خودش به سریع خیلی اما کرد؛ سکوت چندلحظه
 چقدر هر که بود خوب عطر این بوی چقدر لعنتی. بود کرده ـستم*مـ بدجور و بود پیچیده بینیم توی عطرش بوی
 .میشدم ـستش*مـ باز گذشت،می هم
 .فردا گفتم! رضایی... کنممی رسیدگی و میام فردا خودم -

. زدم گردنش به کوتاهی یـوسه*بـ و شدم خم سریع خیلی و شدم وسوسه که عقب برم خواستم. بستم رو کراوات
 .نشست کمرم پشت دستش که عقب برم خواستم

 .خداحافظ -
 .گذاشت میز روی رو گوشی و شد خم برداره، کمرم پشت از رو دستش کهاین بدون. کرد قطع

 شد؟ تا چند -
 :گفتم و زدم شگونه به ایدیگه یـوسه*بـ و رفتم جلو همین برای چیه، منظورش فهمیدم

 .بیشتر شایدم. باشه شده تاییهشت-هفت شاید کالً باغ، توی چهارتام-سه با خونه، تو تاسه شد این با -
 .کرد باز کمرم دور از رو هاشدست و بست حرص با رو هاشچشم. خورد در به ایتقه که بزنه حرفی کرد، باز لب

 :زد داد تقریباً
 .تو بیا -
 :گفت و شد وارد ترس، از پریده رنگی با سارا و شد باز در
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 .پایین بیاید کنم، صداتون گفت خانوم دریا اما شدم؛ مزاحم ببخشید آقا -
 :گفت آمیزتحکم و جدی لحنی با. رفتن هم تو وحشتناک هاشاخم دوباره. رفت جلو جدیت با سیاوش

 عینهو ساعت یه و جلوش گیریمی میوه روز یه ندارم؟ خبر من که داری شنوی حرف خانوم دریا از االن تا کی از -
 رو کاراش و کوزت عین میشی روز یه ماساژ، روز یه کنه، زهرمار رو هامیوه تا باالسرش وایمیستی سرجالیز مترسک

 .نیام کی بیام کی نکنم؛ چه کنم چه میگی من به و میای دستورش به روز یه میدی، انجام
 :گفت بود افتاده پتهتته به که حالی در و رفت عقب قدم یه دستپاچگی با سارا

 ...شماست مهمون چون گفتم خدابه. بکنم غلط....غلـ ن....مـ آقا، -
 .بیرون برو بشنوم، چیزی خوامنمی. کافیه -
 کردممی نگاهش دلسوزانه که من به ایزدهوحشت نگاه. شد سفید کامل سارا یچهره رنگ دیگه زد، که دادی با

 .رفت بیرون اتاق از و برگشت سریع خیلی انداخت،
 .کوبیدش همبه محکم دست با سیاوش که بود نشده بسته کامل در

 اون حتماً. نبود تنهاییمون خوردن برهم دلیلش تنها، سیاوش، بودن عصبی این که داد تشخیص میشد راحت خیلی
 .بود کرده شآشفته و عصبی انقدر که زد حرفی بود، زده زنگ بهش که کسی

 :زدم صداش و رفتم سمتشبه قدم یه
 !سیاوش -

 :گفت و برگشت کنه، نگاهم کهاین بدون
 .اومدن هامهمون پایین، بریم -

 .کردم نگاه عصبیش یچهره درهم هایاخم به. ماسید دهنم تو حرف
 .رفتم دنبالش حرفی هیچبی. رفت در سمتِبه و گرفت رو دستم
 پاکله هامهمون جلوی و نکنه گیر لباسم به بودم، پوشیده که بلندی پاشنه هایکفش تا کشیدم باال رو لباسم دامن
 .ایستاد که رسیدیم پاگرد به. نشم

 دور رو دستم و زدم روش به لبخندی. گرفت سمتمبه رو بازوش و انداخت بهم ایپرجذبه و جدی نگاه و برگشت
 .کردم ـلقه*حـ بازوش

 .رفتیم پایین هاپله از هم با -اومد می بهش چقدر که آخ- بود حرکاتش تمام و هاچشم تو که غروری با
 .بشینه لبم روی محوی لبخند شد، باعث و شد کشیده سمتمونبه هامهمون اکثر نگاه رسیدیم، که اول یپله به
 بیرون دستم یـلقه*حـ میون از رو بازوش یهو. کردمی نگاه رو اطراف جدیش، نگاه همون با کماکان سیاوش اما

 :گفت و کشید
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 .گردمبرمی -
 سیاوش؟ کجا، اِ -
 :گفتم و کوبیدم زمین به رو پام حرص با. گذاشت جواببی رو سوالم و سالن در سمتِ رفت اما
 .لعنتی اَه -
 شدی؟ عصبی چرا مادمازل؟ شد چی -
 .کنم کمتر باهاش رو مفاصله تا رفتم عقب. کشیدم درهم رو ابروهام شهرام، دیدن با. برگشتم ضرب به
 .نفهم یپسره س،پوشیده لباسم خوبه. زد دید رو بدنم و تن کامل دور یه کثیفش و هیز نگاه با

 :گفتم و رفتم بهش ایغره چشم
 اینجایی؟ تو دونهمی سیاوش ها؟ کنی،می غلطی چه اینجا تو -
 اومد جلوتر قدم یه و شد ـینه*سـ به دست. زد کرد،می ترزشت رو نحسش یقیافه که کریهی لبخند تنها جوابم در
 .رفتم عقب سرعتبه که

 :گفت و زد خندینیش
 ترسی؟می من از -
 ترس انتظار آیناز از که نترسه، خاصه، و عام یشهره رذالت و نامردی توی که وخالخط خوش مار یه از که کیه -

 .نداری
 عقب به و زد شهرام یشونه به دست با و برداشت سمتمونبه محکم قدم چند یاس. برگشتیم یاس سمتِبه هردو

 :گفت و زد زل هاشچشم تو نفرت با. فرستادش
 .نکن نزدیک آیناز به انقدر رو کثیفت هیکل -

 :گفت و زد پوزخندی شهرام
 .بزنی دارنیش هایحرف گرفتی یاد. شدی دراز زبون -

 :داد جواب بگیره، شهرام از رو نفرتش از پر نگاه کهاین بدون یاس
 میاد؟ بدت چیه،. گرفتم یاد آره -

 :گفت آروم و کرد نزدیک یاس صورتِ به رو سرش تمام، وقاحت با شهرام
 ....مَـ قدیمی عشق شدی خوردنی و بروتودل بیشتر جوریاین. اومد خوشم اتفاقاً نه، -
 صدایی تنها پرخشمش هاینفس صدای که حالی در یاس کرد قطع رو حرفش زد، صورتش تو یاس که ایسیلی با

 با رو هاشچشم که شهرام از سرعتبه و گرفت رو دستم. دوخت چشم شهرام به غضب با بود، حاکم فضا در که بود
 .ایستاد داشت شهرام از زیادی یفاصله که میزی کنار و کرد دور بود، بسته حرص



 

 

364 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 .شدم کردنمی نگاه شهرام و یاس به تعجب از باز دهنی با بعضیاشون که همه متعجب نگاه متوجه
 :گفت و شد بلند دریا صدای

 .کنیم شروع رو جشن نظرم به خب، خب -
 .نذاشتمش جواببی که رفت من به چپیچپ زمانهم

 :گفت نگرانی با و آروم یاس. اومد سمتمون بود، سالن توی که هایینگهبان از یکی. پیچید فضا در آهنگ صدای
 .میگن سیاوش به میرن االن. بودن نگهبان وای، ای -

 :گفت یاس به رو و ایستاد کنارمون نگهبان
 نگران شما. نمیده گوش حرف بیرون، بره میگیم نفهم، زبون این به هرچی. بیاد بگه آقا به رفت مرتضی خانوم -

 .میاد آقا خودِ االن نباشید،
 :گفت و داد نگهبان تحویل مصنوعی لبخندی یاس

 .بری تونیمی. ممنون باشه -
 .خانوم چشم -

*** 
 کل دانای

 :زد داد و انداخت اطراف به دقیقی نگاه. زد بیرون سالن از
 .احمد -
 .رساند سیاوش به را خودش سرعتبه احمد که رفت احمد سمتبه محکم و بلند هایقدم با و
 آقا؟ بله -
 کجاست؟ رهام -
 .افتهنمی اتفاقی هیچ. مواظبیم چهارچشمی نباشید، نگران آقا. نه یا هستن، سرجاشون هانگهبان ببینه رفته آقا -
 !سیاوش -
 :گفت و برگشت رهام سمتِبه
 حله؟ شد؟ چی -

 :داد جواب بود، کالفه و عصبی موضوعی از که رهام
 .نیستن نگهبانا نصفِ. حلی چه داداش، نه -

 : گفت عصبی و کشید درهم را ابروهایش
 میشه؟ مگه نیستن؟ چی یعنی -
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 :گفت و زد موهاش توی چنگی کالفه رهام
 .میشن وگورگم دارن یکی یکی االن، تا صبح از میگه سعید. دیگه نیستن -

 :زد لب و بست را هایشچشم حرص با سیاوش
 .شرفشهبی خود کار. خودشه کار -

 :گفت و کرد نگاه بود، شده قرمز خشم از که سیاوش به گیج رهام
 کیه؟ کار سیاوش؟ کیه منظورت -

 :زد داد احمد سر و برگشت مقدمهبی و کرد نگاه اطراف به آلودغضب
 تمام هیچ که چهارچشمی باید رو امشب. باشه حواسشون باید هستن هرچقدر نگهبانا احمد، باشه حواست -

 وارد امشب عوضی شاپور اون هایآدم از نفر یه خوامنمی. کنن نگهبانی عمارت این از و چشم بشه هیکلشون،
 .الکاتبینهکرام با تکتونتک حساب بشن، وارد اگه که بشن عمارت
 .آمد بیرون سالن از مرتضی زمانهم که برگشت سالن سمتِبه و زد را حرفش
 :گفت سریع بزند، حرفی خواهدمی مرتضی شد، متوجه که سیاوش

 شده؟ چی -
 :گفت و کرد اشاره سالن به کرد، تازه نفسی. ایستاد کنارش مرتضی

 کرد ایاضافه غلط چه دونمنمی. کردنمی دعوا باهاشون داشتن خانوم یاس قبل دقیقه چند و اومده شهرام آقا، -
 .زدش سیلی و نیاورد طاقت خانوم که

 .رفت سالن سمتِبه ترعصبی بود، عصبی که سیاوش و رفت درهم رهام هایاخم
 :کرد زمزمه زیرلب

 .عوضی یحرومزاده -
 شهرام کهاین از قبل و برداشت بلندی هایقدم شهرام سمتِبه کند، جلب را توجهی کهاین بدون و شد سالن وارد

 .کشید بیرون خودش با را او شهرام تقالهای به توجهبی و گرفت را کتش ییقه شود، متوجه
 :گفت و زد یاس بازوی به زدهوحشت آیناز

 ...سیاوش یاس، -
 . دوید بیرون به سیاوش دنبال به معطلیبی و
  

 یاس و آیناز. کرد قطع شهرام و خود از را سالن در حاضر افراد متعجب نگاه خط و کوبید همبه محکم را سالن در
 .زدند بیرون سالن از نگران



 

 

366 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 :زد داد و داد هلش و کشید هاپله سمتِبه را شهرام ییقه خشم با سیاوش
 هایسگ جلوی بندازن رو کثیفت یالشه و بدن جر رو تخرخره وسط همین ندادم تا بیرون عمارت از گمشو -

 !یاال. ولگرد
 با و کرد مکثی. دوخت چشم سیاوش به نفرت و کینه از پر نگاهی با و زد کنار صورت جلوی از را موهایش شهرام
 زیرلب و رفت پایین هاپله از محکم هایقدم با و چرخید پا یپاشنه روی. انداخت نگاهی آیناز و یاس به نگاه، همان

 :غرید خشم با
 .خرسند سیاوش برات، دارم -

 انگشت و زد خندینیش انداخت، بود رفتنش گرنظاره غضب با که سیاوش به دیگری نگاه و برگرداند را سرش
 .کشید لبش یگوشه به را شستش
 :زد نعره و شد منفجر ساعتی بمب مثل یاس و آیناز دیدن با و برگشت. داد بیرون سختی به را نفسش سیاوش

 کنید؟می غلطی چه اینجا شما -
 .شدند سالن وارد و برگشتند سرعتبه حرف ایکلمه بدون. خوردند تکانی زدهوحشت هردو
 هایلب متوجه سیاوش تا انداخت پایین را سرش و گرفت اشخنده صحنه این دیدن با بود، عصبی که رهام

 .نشود خندانش
 :زد داد بود، دور او از قدمی چند که تارا سمتِبه رو. گشتمی سیاوش دنبالِ و کردمی نگاه اطراف به دقت با دریا

 تارا؟. جونم تارا -
 :گفت و برگشت ناز با تارا
 جون؟ دریا جونم -

 .فرستاد تارا برای ایـوسـه*بـ و کرد غنچه را هایشلب فاصله همان از و زد رویش به عمیقی لبخند دریا
 .برممی رو کیک وقتی باشه کنارم خواممی بیاد، بگو. کجاست سیاوش ببین برو عشقم، قربونت -
 .عزیزم باشه -
 را رویش خورد،می حرص که حالی در بود، شنیده را تارا و دریا یمکالمه اول از که آیناز. رفت سالن در سمتِبه
 :گفت عصبی و پرحرص لحنی با و کرد خندیدمی خوردنش حرص به که یاس سمتبه
 دیگه که نمونه باقی ششده پروتز هایلب اون از هیچی که بدم جر رو دهنش برم سیاوش قولِ به حقشه حاال -

 .باشه کنارش سیاوش بخواد کنه،می غلط. بزنه دهنش از تربزرگ هایحرف نتونه
 :گفت و کرد اشاره سرش پشت به یاس

 .اومد تارا با داداشم خان -
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 وجودش تمام حرص از که حالی در و گرفت یاس سمتِبه را رویش دوباره سیاوش دیدن با. برگشت ضرب به
 :گفت و گرفت یاس صورت جلوی را تهدیدش انگشت لرزید،می
 ...دریا کنارِ ایستاد رفت اگه قسم خدا به ببین،. قسم خدابه یاس -
 .ایستاد -
 دریا کنارِ فاصله قدم دو با سیاوش گفت،می درست یاس. برگشت تردید با و آرام و شد ساکت زد، یاس که حرفی با

 .بودند دریا توسط کیک شدن بریده منتظر و بودند ایستاده هردو رویروبه که جمعیتی با. بود ایستاده
 :گفت و انداخت تارا به نگاهی جدیت با سیاوش

 چی؟ واسه داخل آوردی منو -
 :گفت و برگشت سیاوش سمتِبه خواندمی را «تولد تولد» آهنگ و زدمی دست که حالی در تارا
 .کیک بریدن موقعِ باشی کنارش تو خواست،می دلش دریا -
 زمین کف هایپارکت به درهم هایاخم با که بود آیناز روی به سیاوش یخیره نگاه زد،می حرف تارا که حینی در

 .بود خیره
 :گفت و گرفت آیناز از را نگاهش تارا
 نیست؟ طوراین پیشت؛ میاد االن باشه، تو کنارِ بخواد دلش واقعاً هم زنت اگه. گفت رو دلش یخواسته دریا -

 .دهد ادامه زدنش دست به و شود ساکت شد باعث که انداخت تارا به آلودیغضب نگاه سیاوش
 :وگفت زد آیناز پهلوی به ایضربه یاس

 که مشخصه نگاهش از. نکردی نگاش تو و کرد نگات انقدر داد، جون مبیچاره داداش. بگیر باال رو سرت آیناز -
 .پیشش بری منتظره

 :گفت تلخی اوقات با و برگرداند یاس سمتِبه را رویش. زد پس را یاس دستِ بود، عصبی سیاوش از بدجور که آیناز
 اگه. جلو برم من شهمه چرا. ببینه من هایچشم توی رو انتظار سیاوش شده که هم باریه! منتظره که منتظره -

 .وایسه کنارم بیاد خودش خب باشم، کنارش من االن که مهمه براش خیلی سیاوش
 سریع خیلی اما خورد؛ گره سیاوش یخیره نگاه به نگاهش لحظه چند واسه که برگرادند را رویش و زد را حرف این

 .گرفت را نگاهش
 ایستادی؟ اینجا چرا من اخموی داداش زن -

 :گفت شوخی لحن با بشنود، آیناز که جوری آرام یاس
 .گیرهمی هم رو تو یپاچه االن که نگو چیزی یاس جونِ داداش، -
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 به سر با. کرد نگاه یاس به کنجکاو رهام. کرد یاس نثار ی«کوفت» بود، گرفته اشخنده یاس بیان طرز از که آیناز
 :زد لب و کرد اشاره آیناز

 چشه؟ -
 .کرد اشاره بود، ایستاده قبل از بیشتر یفاصله با دریا کنارِ که سیاوش به سر با و داد تکان سری تأسف با یاس
 حرص با بود، رهام و یاس حرکات متوجه که آیناز. گفت صداییبی «وای» و گزید لب نمایشی حالت با رهام

 :گفت و گرفت روروبه از را نگاهش
 .نزنید حرف هم با صدابی زدن لب و سر با و نکنید؟ بازی پانتومیم انقدر میشه -

 شد، آیناز رفتن متوجه که سیاوش. رفت آشپزخانه سمتِبه. گذشت یاس و رهام کنارِ از غیظ با و گفت را این
 :گفت مندیگله و ناز از پر لحن با و گرفت را دستش سریع دریا اما برود؛ دنبالش که برگشت

 .کنم باز رو کادوها خواممی سیاوش، نرو کجا؟ اِ -
 .رفت آشپزخانه سمتِبه و زد پس را دستش انداخت، دریا به سردی نگاه سیاوش

 سوی به قدم یه. کرد نگاه بود، کرده حائل میز به را دستانش او به پشت که آیناز به سکوت در و شد آشپزخانه وارد
 .بست سرش پشت را آشپزخانه در. برداشت او
 آیناز؟ -
 لحظهیه بدون و کشید درهم ابرو. آمد خودش به سریع خیلی اما خورد؛ تکانی جایش در سیاوس صدای شنیدن با

 :گفت آمیزیکنایه لحن با. برگشت مکث
 که داد اجازه خانوم دریا یا اومدی خودت کندی؟ دل که شد چی اصالً! کندی دل عجب چه خان، سیاوش بَه -

 !کدوم؟ ها؟ بیای؟
 از مملو لحنی با و گرداند آیناز آلودحرص هایچشم در را نگاهش گیج آورد،درنمی سر آیناز هایحرف از که سیاوش

 :پرسید آرام کنجکاوی،
 آیناز؟ میگی چی -

 :گفت و زد پوزخندی
 خودش دید از کاراش تموم که تو مثل خودخواهی و مغرور آدم برای. بپرسی رو این هم باید آره؟ میگم، چی -

 .باشم داشته رو الیٔ  سو همچین توقع بایدم جاست، به و درست
 :گفت و برداشت جلو به قدمی عصبی سیاوش

 .میگی چی ببینم کن، صحبت درست آیناز -
 :زد داد و کرد استفاده موقعیت از آیناز و رفت باالتر بیرون از آهنگ صدای
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 ایستادی، ایکبیری یدختره اون کنارِ و رفتی حقی چی به. بدی جواب باید و میگم. میگم باشه آره؟ بگم، درست -
 ...وقتاون نشستی، من کنار و اومدی زور به عروسیت روزِ تو ها؟

 :داد هلش عقب به و زد سیاوش یـنه*سیـ به محکمی یضربه دستانش هردو کف با و کرد قطع را حرفش
 ها؟ بشه، کم غرورت از ترسیدیمی من؟ پیش نیومدی چرا ها؟ ایستادی، کنارش رفتی چرا سیاوش -

 دهد، نشان را خودش حسادت گونهاین آیناز اینکه از گویی. کردمی نگاه آیناز به خاصی آرامش با سکوت در سیاوش
 .بردمی ـذت*لـ

 :زد داد. زدمی سیاوش یـنه*سیـ به درپیپی هایمشت بود، شده ترعصبی سیاوش سکوت از که آیناز
 حق فقط تو فهمی،نمی اینکه از. سیاوش کنیمی مخسته داری دیگه!سیاوش بزن حرف ها؟ زنی،نمی حرف چرا -

 !شدم خسته منی،
 :گفت و گرفت ظریفش هایپنجه میان را سیاوش ییقه حرص با
 ...فقط. منی حق فقط تو گفتم؟ چی فهمیدی -

... و آورد نزدیک را سرش و گذاشت آیناز گردن پشت را دستش خشونت با بود، شده تمام تحملش دیگر که سیاوش
. 

 :رسید گوش به رهام یزدهوحشت و بلند صدای و خورد در به محکمی یضربه که بود نگذشته خیلی
 !نیستش یاس. یاس. بیرون بیا سیاوش -

 :زدند لب و برگشتند آشپزخانه در سمتِبه ضرببه هردو
 چی؟ -

*** 
 ماشین در حرص با. شد بیشتر عقب صندوق از یاس یخفه هایجیغ صدای که شد پیاده سرعتبه ماشین، توقف با
 :زد داد و کوبید همبه را
 .میارم رو وحشی این من داخل، برو تو داوود -
 .آقا چشم -
 .کرد باز را درش رفت، عقب صندوق سمتِبه

 .بود تقال حالِ در بسته چشمانی و پا و دست با که انداخت یاس به نگاهی
 :کرد زمزمه آرام زیرلب و انداخت نگاهی اطراف به عصبی و کالفه. زد صندوق یلبه به را دستش

 .مرد کنه لعنتت خدا -
 :گفت جدیت و تحکم با و گرفت را یاس بازوی شد خم و
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 رو هیکلت تمام میگم بیاری، در بازی وحشی بخوای. داخل بری آدم مثل خودت تا کنم باز رو پاهات خواممی -
 .ببندن

 :گفت کردمی بیشتر را یاس ترس که لحنی با و
 .کنن مومیاییت میگم چیه؟ دونیمی که مومیایی -
 :زد داد و رفت هوا به جیغش که کشید را بود یاس دهان روی که چسبی هوابی و
 !کندی رو لبم پوست نفهم یمرتیکه -
 :گفت و کرد نزدیک یاس صورتِ به را سرش شیطنت با
 کنم؟ خوبش خوایمی -

 :گفت حرص با یاس
 هستی؟ خری چه دیگه تو! کثافت شوخفه -

 :زد داد
 .دزدیده منو عوضی این. کنه کمک یکی! کمک -

 :گفت کشیدمی یاس پای دور طناب به را تیزبر که حالی در و شد خم
 .نشنوه رو صدات کسی که هست پرت انقدر اینجا نکن، پاره رو خودت یحنجره -

 :پرسید آرام و کشید عقب را خودش بود، شده برابر چند ترسش حرف این با که یاس
 ها؟ شدی، اجیر شهرام طرف از هستی؟ کی تو -

 :گفت و گرفت محکم را بازویش بدهد، را یاس جواب کهآن بدون
 .بیفت راه نزن، حرف -

 :زد جیغ و کشید عقب را خودش زدهوحشت یاس
 خوای؟می جونم از چی. کن ولم خدا رو تو! سیاوش؟ داداش؟. نمیام کن، ولم -

 :گفت تمسخر با بود، شده بالکن وارد یاس سروصدای از که داوود
 بیاریش؟ تونینمی شد؟ چی -

 :زد داد و برگشت عصبی
 .کنم خالی تو روی رو حرصم نیومدم تا داخل گمشو برو. داوود نداره ربطی تو به -

 :داد جواب غیظ با داوود
 .تونینمی داخل، بیاری رو گوشت کیلونیم خوایمی ساعتهیه خب گیری؟می پاچه چته هو، -

 :زد داد و برگشت خشم با یاس
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 .االغ کثافت جدوآبادت هفت و خودتی گوشت کیلونیم یابو، هوی -
 :گفت داوود به رو و گرفت یاس از را نگاهش بود، گرفته اشخنده که حالی در
 .بکنم رو کارم تا داخل گمشو حاال. جونت نوش خوردی؟ -

 :زد داد یاس به رو بود، گرفته حرصش که داوود
 .داخل بیارش سریع محمد. دراز زبون یدختره برات دارم -

 :زد لب ناباورانه و برگشت محمد سمتِبه ضرب به «محمد» اسمِ شنیدنِ با یاس
 محمد؟ -

 .شد برداشته چشمانش روی از بندچشم زمانهم که
*** 

 .رفت سویش به محکم هایقدم با و شد بلند جایش از ضرب به سیاوش. شد وارد سرعتبه سعید و شد باز سالن در
 آوردینش؟ -
 .انداختیمش انباری توی. آقا بله -

 قابل غیر خشمی با. کوبید دیوار به محکم را در. رفت انبار سمتِبه و زد بیرون سالن از تحمل ایثانیه بدون سیاوش
 .برد هجوم شهرام سوی به کنترل

 انبار یگوشه به که زد اشچانه به محکمی مشت یضربه و کشید خود سمتِبه را او وحشیانه گرفت را اشیقه
 .شد پرتاب
 :پیچید فضا در سیاوش خراشگوش فریاد صدای

 بردی؟ کجا رو یاس بگو و بزن حرف. شهرام بزن حرف -
 :زد داد و کشید لبش و چانه به دستی برگشت، خشم با شهرام

 .کجاست یاس دونممیچه من روانی؟ تو میگی چی -
 با. کرد بلندش جایش از و گرفت هایشپنجه میان محکم را اشچانه و کرد حمله سویش به طاقتبی سیاوش
 :گفت خشمی از پر لحن با و زد زل شهرام هایچشم به نشسته خون به نگاهی

 .شهرام بزن حرف -
 :گفت و زد پوزخندی سیاوش خشم به توجهبی برد،می ـذت*لـ سیاوش عصبانیت و خوردن حرص از که شهرام

 !دزدیدن؟ رو آبجیت بود، گرم زنت به سرت شده؟ چی -
 :غرید زیرلب و سابید همبه خشم با را هایشدندان و بست زدمی دو دو عصبانیت و حرص فرط از که را هایشچشم

 .شهرام شوخفه -
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 :کرد بیشتر شهرام فک روی را دستش فشار
 .کشمتمی قسم واهلل به وگرنه بزن، حرف -
 :غرید و گذاشت شهرام یشقیقه کنار و کرد اشآماده آورد، در را اشاسلحه زمانهم و
 .بزن حرف -

 :گفت ایرفته تحلیل صدای با. نبیند هایشچشم در را عجز و درد سیاوش تا بست را هایشچشم
 .بردنش کجا دونمنمی من. دونمنمی من -
 :کرد زمزمه عصبی و آلودخشم صدایی با
 .میگی دروغ -

 :زد نعره
 !عوضی میگی دروغ -
 .پیچید فضا در پردردش فریاد که زد شهرام یگونه به محکمی یضربه اسلحه پشتِ با و

 :گفت عصبی و نگران لحنی با و برداشت قدم سیاوش سمتِبه شد، انبار وارد سرعتبه رهام
 نه؟ یا اومد مُغور سیاوش، شد چی -

 :گفت و گرفت شهرام از را نفرتش از پر نگاه
 .زنهمی حرف ولی نه؛ هنوز -

 :زد داد و زد شهرام پهلوی به لگدی
 .کنممی مجبورش من یعنی -

 :نالید و پیچید خودش به درد از شهرام
 .اونه سرِ زیر شهمه نکردم، کاری من خدابه. نزن عوضی. نزن -

 .بنشیند کرد مجبورش و کشید را شهرام ییقه شد، خم. برد درهم را ابروهایش شهرام، حرفِ شنیدن با سیاوش
 کیه؟ کار -

 .داد تکیه دیوار به را سرش و بست را هایشچشم جانبی نداشت، زدن حرف توان پهلویش و فک درد از که شهرام
 نعره و زد شهرام صورتِ به محکمی یضربه و زد کنار را سیاوش حرص با رهام. فرستاد بیرون را نفسش خشم با
 :زد
 کیه؟ کار. لعنتی بزن حرف -

 :کرد زمزمه آرام کرد، باز را هایشچشم شهرام
 .محمد و شاپور -
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 :پیچید فضا در سیاوش خراشگوش فریاد صدای که رفت عقب قدم یه ناباورانه رهام
 !لعنتی -

*** 
 دوید پایین هاپله از زدهوحشت آیناز. انداخت نگرانی به را اهالی یهمه و پیچید عمارت کُل در سیاوش فریاد صدای

 :زد داد و
 !زری زری، -
 با و بودند ایستاده در کنارِ که هامستخدم از دیگر چندنفر و زری به نگاهش که برگشت. آمد پایین پله آخرین از

 .افتاد کردندمی نگاه بیرون به نگرانی
 :گفت آلودیبغض و آرام صدای با سارا

 چی؟ بیارن خانوم یاس سرِ به بالیی اگه. ترسممی من -
 :گفت لرزان صدای با و کرد پاک هایشگونه روی از را هایشاشک سحر

 .بگیر گاز رو زبونت نکنه، خدا -
 :گفت حرص با سارا

 .برسونه کثیفش اعمال سزای به رو اون و کرده رو کار این کی، بفهمه آقا کاش -
 رخت گویی دلش در. ایستاد سرشان پشت کند، حضور اعالم اینکه بدون زد،می را یاس شورِ بدجور دلش که آیناز
 .بود پریده رویش از رنگ و خوردمی بهم وقفهبی حالش نگرانی یا بود استرس از. شستندمی

 :زد داد و آمد بیرون انبار از محکم هایقدم و غضب با سیاوش
 دزدیدن رو یاس که شرفبی محمد اون و شاپور عوضی یـرومزاده*حـ اون قسم واهلل به. رهام کشمشمی -

 .کشممی
 .رفت ماشینش سمتِبه

 زبان از که بقبوالند خودش به کرد سعی و بست عجز با را هایشچشم بود، شنیده را سیاوش بلند صدای که آیناز
 .میشد تکرار گوشش در مدام سیاوش یجمله اما نشنید؛ را «محمد» اسم سیاوش

 «.کشممی دزدیده، رو یاس که شرفبی محمد اون»
 .نیفتد تا گرفت دیوار به را دستش سرعتبه اما داد؛ دست از را تعادلش. بست رخت تنش از جان بارهیه به
 .زد کنار را زری. رفت در سمتِبه بود، شده تار اشک از که نگاهی و لرزان هایقدم با

 :زد لب آرام و برگشت سویش به نگران و غمگین زری
 خانوم؟ میری کجا -
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 برای شدن آماده حالِ در که ماشینی سه سوی به و گرفت رفت بیرون عمارت از که سیاوش ماشین از را نگاهش
 .انداخت بودند رفتن
 هم رفتن راه که بلند پاشنه هایکفش همان با و کشید باال بود، نکرده عوض هنوز که را لباسش تردید بدون

 :گفت و برگشت سرعتبه احمد که شد سوار. دوید رنگیمشکی ماشین سمتِبه بود، سخت باهاشان
 .لطفاً شید پیاده خانوم -

 :گفت لرزیدمی بغض از که صدایی با و کرد درهم را هایشاخم
 .کن حرکت نمیشم، پیاده -

 :گفت نگرانی لحن با و کالفه احمد
 .میشه عصبی آوردم، خودم با رو شما من بفهمه آقا پایین؛ برید کنممی خواهش خانوم -

 :گفت تهدیدآمیزی لحن با نداشت، شدن پیاده قصد وجههیچ به که آیناز
 ریدمی شما که مقصدی به دونممی. دنبالتون میام خودم شده که نحوی هر به و میشم پیاده نکنی، حرکت خدا به -

 .کن حرکت پس اندازم؛می دردسر به رو تو بازم اما رسم؛نمی
 :غرید حرص با آیناز که گفت ی«اهلل اال اله ال» لب زیر و انداخت نگاهی مرتضی به کالفه احمد

 .کن حرکت -
 آلودشاشک نگاه بود، شده راحت رفتن جانب از خیالش که آیناز. کرد حرکت و روشن را ماشین. برگشت ناچار احمد

 .خورد سُر اشگونه روی آرام هایشاشک که دوخت شب تاریکی و بیرون به را
*** 
 آیناز

 پر رو اطراف کل سیاوش فریادهای صدای اما بودم؛ نشده پیاده هنوز. کرد توقف بزرگی عمارت رویبه رو ماشین
 آلودنفرت نگاهی و بود پوزخند شبیه که تلخی لبخند با محمد. افتاد عمارت سوم طبقه یپنجره به نگاهم. بود کرده

 .کردمی نگاه بود، انداخته راه هوار و داد نگهبان سر و بود ایستاده پایین که سیاوش به
 بود بسته همت کمر وجود تمام با االن و بود امیدم تمام روز یه که برادری از چرکیندل. شدم بیشتر و بودم خوردل
 بردم ماشین در سمتِبه رو بود زدهیخ که لرزونم هایدست. کنه نابود رو شخونواده حتی و شوهرم و من زندگی تا

 .کنم باز رو در که
 و گرفتم دهنم جلوی رو دستم. اومدم بیرون ماشین از بیشتری سرعت با گلوم، تو ممعده محتوای تمام هجوم با
 .زدم عق و دویدم خیابون از ایگوشه سمتبه
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 دیوار، به خودم گرفتن با بخوام که بود اونی از ترجونبی پاهام اما نخورم؛ زمین به که گرفتم دیوار به رو دستم
 .بگیرم رو افتادنم جلوی
 .نمیشد قطع ملحظهیه زدنم، عق و خوردمی سُر مگونه روی سرعتبه هاماشک

 :رسید گوش به کنارم از سیاوش نگران صدای
 خوبی؟ آیناز -

 :نالیدم آروم
 سیاوش؟ -

 نداشتم؛ رو هاشچشم به کردن نگاه روی حتی. زدم چنگی پیراهنش به مدیگه دستِ با و گرفتم بازوش به رو دستم
 صدای با و افتادم شدلبرانه حرفای و غیرمستقیم هایمهربونی تموم یاد پیچید، بینیم تو تا تلخش عطر بوی اما

 .گریه زیر زدم بلندی
 .کردم گریه دل ته از و گذاشتم شـینه*سـ روی رو سرم

 :پیچید گوشم تو نگرانش صدای
 منو؟ ببین شده؟ چی آیناز؟ -

 گرفته رو بازوش و بودم زده چنگ پیراهنش به محکم اما کنه؛ جدا خودش از رو من کرد سعی و گرفت رو بازوهام
 .ریختممی اشک و بودم گذاشته شـنه*سیـ روی رو سرم. بودم
 .نبودش دیگه اما انداختم؛ محمد اتاق یپنجره به رو آلودماشک نگاه

 .گرفت رو جونم تمام وحشت بیرون، بیاد بخواد و باشه شده نگران من، بدِ حالِ دیدن با نکنه اینکه فکر با
 :شنیدم وارزمزمه گوشم زیر رو سیاوش جدی اما آروم صدای

 نه؟ مگه فهمیدی، -
 تا چون نداشتم؛ گریه برای وقتی دیگه در، شدن باز صدای با اما نشست،؛ گلوم تو تریسنگین بغض سوالش این با

 .برد هجوم محمد سوی به و زد کنار رو من امانبی افتاد، محمد به نگاهش سیاوش
 روی و شد خم. بشه بلند نداد اجازه. شد زمین نقشِ که زد محمد صورتِ چپِ سمتِبه مشتی و گرفت رو شیقه
 .زد محمد صورتِ به درپیپی هایمشت و نشست شـینه*سـ

 خراش گوش فریادهای صدای. کردممی نگاه رومروبه یصحنه به ترس از شده درشت هایچشم با زدهوحشت
 پیچیده فضا در بزنه، کنار رو سیاوش بود تالش در که رهام الخصوصعلی و بقیه صدای و محمد پردرد و سیاوش

 .بود
 .ریختممی اشک صدابی. زدم تکیه دیوار به رو جونمبی تن
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 :غرید زیرلب که آورد عقب رو سیاوش زور به رهام
 .کن ولم رهام -

 :گفت عصبی رهام
 .کشتیش سیاوش، بسه -

 :زد داد
 .بمیره که حقشه. بمیره باید شرفبی این. بمیره باید! درک به -
 :زد نعره و برداشت خیز بود، افتاده زمین روی جونبی که محمد به رو و
 نقطه روی گذاشتن دست و کردن اذیت تنها و نبود دزدیدنش قصدت دونممی. کثافت بیرون بیار رو یاس برو یاال -

 .بود من ضعفِ
 :گفت و داد تکون تهدیدوارانه و گرفت محمد سوی به رو تهدیدش انگشت

 .شرفبی بدی جون خودم زیرپای تا زنمتمی سگ مثل انقدر جاهمین نیاوردی. آوردی آوردی، دیگه دیقه ده تا -
 :زدم جیغ بزنه، رو محمد دوباره سیاوش اینکه از طاقتبی. دوید محمد سمتِبه دوباره و داد هل رو رهام هوابی و
 !بسه -
 :زدم جیغ عجز با و افتادم هقهق به
 .دیگه بسه توروخدا -

 روی جونبی. زدممی عق تنها و آوردن باال برای بود نمونده باقی چیزی باراین که ممعده محتویات هجوم دوباره
 تو محمد مهربون و گرم صدای و فرورفتم ـوشی*غـ*آ گرمی تو که میشد بسته داشت هامچشم. زدم زانو زمین
 : پیچید گوشم

 آیناز؟. آیناز کردم غلط. بشم قربونت باشه. آیناز باشه -
 به و بودم گذاشته محمد یـینه*سـ روی جونبی رو سرم. نداشتم رو سرم دادن حرکت حتی و زدن حرف توان
 کردممی نگاه خیره زمین

 کاری تونستمنمی اما سیاوشه؛ فهمیدم هاشدست گرمی از. کشید بیرون محمد ـوش*آغـ از رو من قوی دستی که
 .بشه تموم اتفاقات این تموم شاید تا بخوابم. بخوابم و ببندم رو هامچشم خواستمی دلم فقط. بکنم

 :کرد زمزمه آروم که ندادم جواب اما زد؛ صدام آلودبغض صدای با محمد
 فقط. آیناز میگم خدابه. میگم ولی نگفتم؛ بهت اولش همون از که کردم اشتباه من کردم، غلط من. آیناز باشه -

 .بده رو جوابم
*** 
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 حالیبی و سستی احساس هم هنوز. دادممی گوش آب لیوان تو قاشق چرخش صدای به و بودم بسته رو هامچشم
 .داشتم
 .داره نگه دور هم از رو محمد و سیاوش امکان حد تا کردمی سعی که هم رهام. رفتمی مصدقه قربون مدام زری

 :پیچید گوشم توی آرومش صدای که فشردم سردم هایدست میون رو سیاوش گرم هایدست
 .قند آب این شد چی زری خوبه؟ حالت آیناز، شد چی -
 .بخور خانوم، بیا -

 لیوان و برد پیش دست سیاوش که بگیرم رو لیوان تا کنم بلند رو دستم خواستممی. کردم باز سختی به رو هامچشم
 .کرد نزدیک هاملب به و گرفت رو

 :نالیدم و بردم عقب رو سرم شده جمع یقیافه با. ریخت همبه ممعده کردم حس که خوردم رو قند آب از ایجرعه
 .سیاوش خورمنمی -
 :گفت و آورد جلو رو لیوان جدیت با
 .افتاده فشارت بخور،. آیناز نداریم تونمنمی -

 که محمد به نگاهم که کردم قند آب خوردن به شروع حرفی هیچبی کرد، برخورد هاملب به که لیوان یلبه سردی
 .افتاد کرد،می نگاهم نگرانی با و بود نشسته رومروبه مبل روی

 :گفتم جدی و کردم کج چپ به رو سرم. فرستادمش عقب و زدم لیوان یبدنه به رو دستم
 .خورمنمی -
 :گفتم محمد به رو بزنه حرفی خواست سیاوش تا
 .بگی بهم باید چیزی یه گفتی -

 لرزون و آلودبغض صدای با و شدم بلند جام از طاقتبی. انداخت پایین رو سرش و کرد تغییر محمد نگاه رنگ
 :زدم صداش

 محمد؟ -
 :زدم جیغ و ترکید بغضم. نگرفت باال رو سرش حتی. نداد رو جوابم

 کجاست؟ یاس ها؟ میاری، من و خودت سر بالیی چه داری کنی؟می چکار داری بگو. بزن حرف محمد -
 :گفت که شد بلند محمد آروم صدای

 .امنه جاش -
 :زد داد و شد بلند جاش از رهام

 عوضی؟ نامردِ تو پیش کی؟ پیش امنه؟ جاش -
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 :زد داد صورتش تو خشم با کرد، بلندش جا از و گرفت رو پیراهنش ییقه برد، هجوم محمد سمتِبه و
 رو بقیه جلوی سیاوش، گرفتنِ جای به سروقتت، اومد سیاوش که بعد بار وگرنه بیار، بردار رو خواهرم برو -

 .نکشن بیرون سیاوش دستِ زیر از رو حرومزاده توی و جلو نیان تا گیرم،می
 :زدم لب آروم و کردم نگاه رهام به مندگله

 .رهام -
 :گفت و شد بلند جاش از بود، ساکت ناباوری حالت به االن تا که سیاوش

 .بریم -
 :گفت و انداخت محمد به جدی نگاهی که سمتش برگشتیم گیج هرسه

 .گردونیمبرمی رو یاس و میریم -
 .ایستاد جایش در زد، محمد که حرفی با. رفت قدم یه و زد رو حرفش

 .سیاوش نمیشه -
 جیغ. کرد حمله محمد سمتِبه و برگشت آنی. افتاد شخورده گره هایمشت به نگاهم. کرد مکث ثانیه چند سیاوش
 .ایستادم جلوش برسه، محمد به سیاوش اینکه از قبل و زدم بلندی
 :گفتم ملتمسی لحن با و گرفتم جلوش رو هامدست

 .نزن توروقرآن سیاوش -
 .کرد نگاه محمد به بود، مونده خشک هوا در که مشتی و نشسته خون به نگاهی با سیاوش
 :گفت آروم محمد

 .بزنیم حرف باید -
 :زد نعره آلودیخشم لحن با سیاوش

 تو؟ با دارم حرفی چه من ها؟ چی، مورد در -
 .گذاشتم گوشم روی رو هامدست و بستم رو هامچشم سیاوش بلند داد صدای از

 :غرید و گرفت رو محمد ییقه و داد هلم عقب به و گرفت رو بازوم هوا بی
 کنار و تو یخونه تو خواهرم میدم اجازه من بگی، اگه کردی فکر که بگی خوایمی چی ها؟ بگی، خوایمی چی -
 !ها بمونه؟ تو

 یا داشت شک بزنه، خواستمی که حرفی به انگار داشت، دودلی و تردید از رنگی نگاهش. کرد تر رو لبش محمد
 .بود مونده نگفتن یا و گفتن بین شاید

 :گفت غضب با و داد محمد به تکونی و گرفت ترمحکم رو شیقه سیاوش
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 .دیگه بزن حرف -
 .خواست ازم علی -

 :گفت جدیت و تحکم با محمد که بزنه حرفی تا کرد باز دهن سیاوش
 .سیاوش بزنم رو حرفم بذار -

 :گفت و رفت عقب. کرد جدا و گذاشت بود شیقه به که سیاوش هایدست روی رو هاشدست
 که منی رو این. ترهخطرناک خیلی کنید،می فکر شما که چیزی اون از علی. دونیدنمی شما که هست چیزا خیلی -

 .دونممی خوب کنم،می کار باهاش ساله6
 :زدم لب ناباورانه

 سال؟6 -
 :داد ادامه و انداخت پایین رو سرش محمد

 و من بدبختی همه این باعث که کسی از انتقام. رفتم انتقام دنبالِ فهمیدم، رو حقیقت که ایلحظه همون از -

 خبر با میشدی، خبر با زندگیمون زیروبم از مخفیانه که «سیاوش» توئه حتی کس،هیچ کهاین بدون سال6. آینازه
 روز اون. دونمنمی چیزی کنهمی فکر هم االن حتی. دونممی رو حقیقت نگفتم بهش. شدم نزدیک علی به بشی،

 تونستم سال6 این تو. خبرمبی هنوز کرد باور که کردم وانمود جوری ولی گفتین؛ بهم کرد فکر اینجا، اومدم که
 کار یه تو خواست، ازم که پیش ماه چند همین تا کنم، پیدا نابودیش برای راهی و کنم جلب رو اعتمادش جورههمه

 شخونه ماهی چند کار این خاطربه باید که گفت اما کردم؛ قبول. کنم کمکش بود، گرفته تازگی به که بزرگی
 میرم دارم که کردم وانمود جوری همین برای بدم، ادامه آمدم و رفت به نمیشد و بود خطرناک کارش. بمونم

 . میرم کی و کجا که کردم پخش هم جاهمه و سربازی
  

 نثارم تلخی لبخند و کرد نگاهی کردم،می نگاهش آلوداشک نگاهی با که منی به و گرفت باال رو سرش. کرد مکثی
 :گفت و فروبرد رو گلوش آب. کرد

 خودش از تونهمی که بود قرص دلمم اما. میفته براش اتفاقی چه تارا پیش اینکه از بود؛ آیناز نگرونیم دل تمام -
 می ترغیبم بیشتر نابودی و انتقام فکر اما بودم؛ نگران. خودش برا بود شده خانومی خودش قول به کنه؛ مراقبت

 با بشم، اتوبوس سوارِ خواستممی که روز اون. برم که کردم راضی رو خودم زحمت هزار به باالخره و رفتن به کرد
 رفتم؛. رفتم و گرفتم رو خودم جلوی اما نرم؛ خواستممی و میشدم خودبی خود از داشتم کمکم آیناز هایاشک دیدن

 شناخته خوب خیلی سال6 این تو. توئه پیش آینازِ که داد خبر بهم علی که روزی تا بود، آیناز پیشِ فکرم تمام اما
 دنیای از و گفت بابات از. دقیقی کارت تو چقدر و هستی جدی و خشن چقدر اینکه گفت،می برام ازت علی. بودمت
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 متنفر ازت همین برای خودت، برای هستی سدی برعکس و نیستی خالف آدم تو که گفتمی. بابات و تو متفاوت
 کردمی فکر داشت، حق. بکاره تو از دلم تو رو تنفر بذر تا گفتمی تو از رو اینها یهمه. بود تو نابودی هدفش و بود
 یه پیشته، آیناز فهمیدم وقتی شد باعث زد، موردت در که حرفایی اما. کثیفم و خالفکار آدم یه خودش مثل هم من

 آیناز به اما نه؛ تو به. آیناز دنبالِ بیام نداشتم قصد. بذارم بالشت روی سر راحت رو شب یک و بکشم راحت نفس
. علی یخونه ببرم و بیارم بیرون تو عمارت از رو آیناز نبودم حاضر طرفی از. کنهنمی اشتباهی کار که داشتم اعتماد

 رو عروسیتون خبر وقتی اما کنیم؛ نابود رو علی هم کمک با بتونیم شاید تا بگم بهتون رو حقیقت و بیام خواستممی
 نگاه وقتی هم، کنارِ دیدمتون وقتی. بودید کرده عقد و اومدم دیر. آیناز بردن قصدِ به اومدم شدم، عصبی شنیدم،

. خوشبختی شاید یا و خوشحالی از برقی بود؛ خاصی برق یه نگاهش توی. شدم آروم دیدم، رو آیناز درخشان
 آیناز که زدم حدس. تو به نگاهش دیدم؛ رو نگاه اون ببینه، منو که این از قبل چون نیست؛ من دیدن از دونستممی
 وقتی اما داری؛ سوءاستفاده قصد کردم، فکر اولش. نکردی عقدش دلیلبی تو که زدم حدس. نیست قبلی آیناز اون

 نیست، سوءاستفاده یا انتقام قصدت که کردم قبول حدودی تا پدرت، یقضیه جز به دونهمی رو حقیقت فهمیدم

 وضعیت این از یعنی که کردم وانمود جوری جاش به. نگفتم و کردم نظر صرف سال6 حقیقت گفتن از همین برای
 ـوش*آغـ قراربی انقدر چون بگیری؛ رو جلوش کردممی خداخدا بیاد، من با خوادمی گفت آیناز وقتی. نیستم راضی

 بهش حواسم دورادور اما رفتم؛ من و نذاشتی اما. ببرمش خودمم با بود ممکن که بودم مهربونش نگاه و خواهرانه
 که هرصورتی به و بیام تا آینازه، کردن اذیت تنها قصدت که بشه ثابت بهم و ببینم ازت رفتاری تا بودم منتظر و بود

 نحو به تونهمی وضعیت این تو که کسی تنها بلکه نیست، اذیتش قصدت تنها نه کردم باور کمکم اما ببرمش؛ شده
 ...یاس اما. علیَم پیشِ بفهمی که کردم کاری همین برای. تویی کنه، مراقبت آیناز از احسنت
 :گفت و داد بیرون صدا با را نفسش

 باشه، پشتش کلکی شاید که کرده شک. ببندید هم با دیگه یهفته تا قراره که شراکتی به. بهت کرده شک علی -
 بفهمی تو که دادم انجام رو کارم جوری اما روز؛ اون تا خودم پیشِ ببرم و بدزدم رو یاس خواست ازم همین برای
 بیای و بفهمی خواستممی. شاپوره طرفِ از دستور گفتم و نزدم علی از حرفی اما گفتم؛ شهرام به. بوده من کار

. کنم کمکت راه این تو خواممی و انتقامه علی از قصدت دونممی. بزنم رو حرفام و بیاد پیش فرصت شاید تا سراغم

 باید روز4. سیاوش روز4 فقط اما. بزنیمش زمین به راحت خیلی بتونیم که گرفتم آتو علی از سال6 این تو انقدر
 میگی؟ چی بمونه، من پیشِ یاس
*** 
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 تا. بشه رد قدمیش دو از پسره اون ذارینمی. باشه یاس به حواست چهارچشمی رقیه، میگم بهت دارم چی ببین -
 جُمب یاس اتاق در از هم لحظهیه واسه باشه، حواست هم تو بیژن. زنیمی بیژن صدا بکنه، کاری خواست

 فهمیدین؟ خوری،نمی
 .برگشت که کردممی نگاه سیاوش به درهم هایاخم با. برن داد اجازه سیاوش که گفتن ای«بله» رسا و بلند هردو
 :گفتم عصبی و نیاوردم طاقت

 .داداشم ی خونه بفرست گُردان یه خوایمی -
 :گفت رفتمی هاپله سمتِبه که حالی در و زد پوزخندی

 .علی یخونه و نه داداشت یخونه -
 :گفتم پرحرصی لحن با
 نداشته باهاش کاری داد قول که محمد باشن؟ یاس مواظب که فرستادی رو دوتا این چی یعنی. چی هر حاال -

 .پیشش برم من ذاشتیمی بودی، اعتمادبی انقدر که تو. باشه
 یپله روی تا بودم گرفته باال که رو پام. سمتم برگشت و ایستاد یهو که پایین رفتممی هاپله از سرش پشت داشتم
 شده بدتر دیگه بود، ایستاده هم باالتر پله یه بود، بلند قدش خودش. گذاشتم قبل یپله همون روی رو بذارم بعدی

 .گرفتممی باال رو سرم باید دیدنش برای و بود
 :گفت جدی صدایی با و چسبوند هانرده به رو کمرم حرکت یه با و گرفت رو بازوهام هوابی. بود هم تو هاشاخم

  نگفتم؟ نه، گفتم و دادی رو مسخره پیشنهاد همین محمدم جلوی -
  

 :گفت که دادم تکون آره معنی به رو سرم غیرارادی که بود آمیزتحکم و جدی لحنش انقدر
 .نزن حرف دیگه پس -
 :گفتم و سمتش برگشتم بردم هم تو رو هاماخم. شد رد کنارم از
 زدنه؟ حرف طرزِ چه این سیاوش؟ چی یعنی -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی غضب با. سمتم برگشت و ایستاد پله آخرین روی
 .ندارم حوصله نرو، اعصابم رو یعنی -
 .بستم رو در غیظ با و رفتم سرش پشت لجوجانه. شد اتاق وارد. رفت اتاقش سمتِ و
 ها؟ باشی، داشته االن که داشتی حوصله کی تو -
 :گفت و برگشت حرص با
 .کندی رو در خبرته؟ چه -
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 :گفتم حرص با و بستمش ترمحکم باراین و کردم باز رو در دوباره لج از
 .دارم دوست چون -

 :گفت و اومد سمتمبه بلند و محکم قدم چند با شد، ترپررنگ هاشاخم
 آیناز؟ مرگته چه تو -

 :زدم جیغ
 .سیاوش کن صحبت درست -
 :زد داد و شـینه*سـ روی زدم مشت با
 دیگه حداقلش ولی باشم؛ داشته رو انتظارش بخوام که نداری احساس چون ندارم؛ احساسات ابراز انتظار ازت -

 .نکن احترامیبی
 :گفتم و زدم کنارش عصبی و حوصلهبی. کردمی دادبی هاشچشم تو تعجب از رنگی اما بود؛ هم تو هاشاخم

 .بخوابم خواممی کنار، برو -
 .داشت منگه و گرفت رو دستم مچ که گذشتم کنارش از
 .وایسا -

 :گفتم حوصلهبی
 .سیاوش کن ول -
 محمد با خواستمی دلم. برنگشتم اما کردم؛ حس رو نگاهش سنگینی. کشیدم بیرون دستش از رو دستم و

 برم؛ بذاره خواستم سیاوش از. بودم نزده حرف باهاش و بودم ننشسته کنارش سیر دل یه بود وقت خیلی. رفتممی
 .شدم بدتر و بودم دمغ. نذاشت اما
 کرد،می ـلم*بـغـ و کنارم اومدمی االن میشد چی. کردم نگاه بود برگه چندتا دورش که سیاوش به چشمی زیر

 .میشدم ترآروم کمیه جوریاون شاید
 .هامبدخلقی برای ایبهونه شده محمد و سیاوشم خودِ ـوش*آغـ تنگِدل اصالً شاید
 از پر نگاهی با من عکس، تو. دوختم چشم عروسیم عکس قاب به. کشیدم دراز شکم به و خوردم تخت روی غلتی
 بزنه؛ لبخند خواست سیاوس از خیلی یاس روز اون یادمه. بود زده زل من به جدی کامالً نگاهی با سیاوش و عشق

 .میشد روروبه سیاوش یغره چشم با دفعه هر اما
 رو من هم محمد حتی نشست، لبم رو تلخی لبخند. افتادم زد محمد که حقیقتی و حرفا یادِ. بستم رو هامچشم
 و کشید زجر خاطرش به سالهمه این که موضوعی اون هنوز سیاوش که جورهمین ندونست؛ خودش اسرار محرم
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 لجوجانه هاماشک. شنیدم رو حقیقت این رهام زبون از من و نگفت من به رو زد علی از انتقام به دست خاطرش به
 .خورد سُر مگونه روی به هاممژه الیالبه از

 تو که بود سیاوش آروم صدای و افتاد صورتم روی ایسایه که نکردم باز رو هامچشم. خورد تکونی تخت زمانهم
 :پیچید گوشم

 آیناز؟ -
 :دادم جواب ایخفه صدای با تنها و نکردم باز رو هامچشم

 هوم؟ -
 .زد پس رو هاماشک و کشید مگونه روی گونهنوازش رو شستش انگشت و نشست صورتم طرفیه دستش

 خوری؟دل من از. رو هاتچشم کن باز -
 گردنش دور و بردم باال رو هامدست باشه، مادرش ـوش*آغـ طاقتبی که کودکی مثل اما نکردم؛ باز رو هامچشم

 .نشست مشونه روی سرش که کردم ـلقه*حـ
 :گفتم لرزونی و آلودبغض صدای با
 .آره -

 :کرد زمزمه گوشم دم و زد گردنم به ایـوسه*بـ. کرد ـلقه*حـ کمرم دور رو هاشدست و اومدم تخت روی کامل
 چرا؟ -

 .شدم چشمش تو چشم که کردم باز رو هامچشم. برد عقب رو سرش
 .داشت کردنش پنهون در سعی که ناشناخته حسی و نگرانی با آمیخته او نگاه و آلوداشک من نگاه

 سیاوش؟ داری دوسم -
 .نشست لبش روی کجی لبخند

 .آره -
 نمیگی؟ وقتهیچ چرا پس -
 هامچشم تو رنگش ایقهوه یتیله جفت یه اون با و زد کنار رو بود افتاده صورتم تو که مویی تار اشاره انگشت با

 :گفت و زد زل
 .گفت نباید که رو چیهمه -
 کنی؟ می فرار ازش تو که سخته خیلی «دارم دوست» گفتن. نیست چیزهمه که این اما -
 .نه -
 نمیگی؟ چرا پس -
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 .باشم خاص خواممی -
 :گفتم خنده با. میاره بهونه داره بود، مشخص قشنگ گرفت؛ مهخند

 نباشی؟ خاص مورد این توی نمیشه خاصی، موارد همه توی که تو -
 .نه -

 :زدم صدا رو اسمش معترض
 !سیاوش اِ -

 .زد مگونه روی ایـوسه*بـ و آورد جلو رو صورتش
 شد؟ بهتر حالت -

 :گفتم متعجب
 بود؟ چم مگه -
 :گفت و گرفت موهام از رو نگاهش کشید،می موهام روی گونهنوازش رو دستش که حالی در
 .شد بد حالت محمد خونه در -

 :دادم ادامه و گفتم باالیی بلندی آهان
 .شدم بهتر آره. اصالً رفت یادم -

 .نشوند لبم روی لبخندی که گفت ی«شکر رو خدا» لب زیر که شنیدم و کشید ـوش*آغـ تو رو من
*** 

 .کن ولم توروخدا زری، خورمنمی وای -
 :گفت ملتمسی لحن با و نشست کنارم نگران زری

 .میشید خوب بخورید، هارازیانه این از کمیه توروخدا خانوم، -
 :گفتم و کردم نگاهش توهمی یقیافه با
 .میده زهرمار یمزه میگی تو که ایرازیه این زری خب -

 :گفت بود گرفته هم شخنده وسط این نگرانی از حجم همه اون با که حالی در زری
 فکر من هرچند. میشه خوب تمعده و دلت بخور تو داری، شمزه به چکار تو بعدشم! رازیانه نه، رازیه خانوم -

 .نیست درد دل تو، مرضِ کنممی
 .کرد نگاهم شیطنت با همراه امید از پر نگاهی با و
 :زدم لب و کردم نگاهش شک با
  چیه؟ دردم پس -
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 :گفت و گذاشت شکمم روی رو دستش ایبچگانه ذوق با
 .حامله دخترم، ایحامله -

 و شد باز در زمانهم که کردم نگاه بود، شکمم روی که دستش به تعجب با. شد گشاد درجه آخرین تا هامچشم
 .شد سالن وارد سیاوش

 :گفت زدههیجان لحن با و دوید سیاوش سمتِبه بود، فهمیده رو زری آخرِ یجمله که سحر
 .براتون دارم خوب خبر یه که آقا بده مشتلق -
 :گفت خنده با زری. شدم بلند صندلی روی از سرعتبه
 .بده شوهرش به رو خوش خبر این بخواد خودش مبچه شاید دختر، نگیرتت درد سحر -
 .کردممی نگاه کرد،می نگاه من به کنجکاو و تعجب با که سیاوش اون از بدتر و سحر و زری به باز دهنی با

 :گفت و خندید سحر
 .سحامله خانوم بفهمه، االن همین آقا میشه چی. بگه خودش رو چی زری، -
 و زری به حرص با. رفتم عقب قدم یه و ترسیدم که سمتم برگردوند رو سرش چنان سیاوش زد، رو حرف این تا

 .کردم نگاه سحر
 :زد لب شک با سیاوش که
 چی؟ -

 :گفت گوشم زیر و خندید آروم زری
 .بگو بهش رو کاملش خودت تو بریم، ما -

 بدجور که لبش روی لبخند همون با زری. گرفتم سیاوش یزدهشوکه نگاه از رو نگاهم که زد مشونه به دستی
 :گفت آوردمی در رو حرصم

 ...که فردا تا حدسه، فقط این بگو بهش ولی -
 آروم حرص با. نبینتم که کردم سیاوش به رو پشتم کامل و گرفتم رو بازوش حرص با و بده ادامه رو حرفش نذاشتم

 :گفتم
 !کنیدامی کارا چه باشم؟ حامله میشه مگه آخه. روزم هفت اون حالت تو االن من ای؟بچه چه ای،حامله چه زری -

 :گفت آرومی تقریباً و ناباور صدای با و گرفت باال رو سرش ضرب به زری
 س؟ماهیانه عادت منظورت روز؟ هفت -

 .دادم تکون آره معنی به رو سرم
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 :کرد زمزمه آروم و گزید رو لبش. گرفته شخنده بدجور که بود مشخص شقیافه شدن سرخ از
 بگیم؟ آقا به جورچه االن سرم به خاک -
 .زری درنیار بازیطبیب بعد یدفعه فقط بگید؛ نیست الزم -
 و رفت عقب قدم دو و زد کوتاهی جیغ بیچاره زری. برگشتیم ترس با بود، سرمون پشت که سیاوش صدای با

 .گذاشت قلبش روی رو دستش
 :پرسیدم و انداختم زری به رو نگاهم نگران

 خوبی؟ -
 :گفتم سیاوش به رو حرص با و
 . ترکید زهرش بیچاره سرمون؟ پشت میای یهو چرا -

 :گفت زری به رو و گرفت من از رو نگاهش سیاوش
 خوبی؟ -

 :گفت و داد بیرون رو نفسش زری
 ...که ببخشید شما. آقا خوبم -

 :گفت زری خواهیمعذرت جواب در و نشست مبل روی سیاوش. اندخت پایین رو سرش زدهخجالت
 .بری تونیمی. نیست مشکلی -

 که دونستممی. کشیدممی خجالت سیاوش روی از. رفتن آشپزخونه سمتِبه دو هر و کرد اشاره سحر به سر با زری
 .اتاقم تو برم تا برگشتم زیرسربه. فهمیده رو زری و من حرفای

 سمتبه سمتم، برگرده کهاین بدون. برگردوندم سمتشبه رو سرم. گرفت رو دستم مچ که برداشتم رو اول قدم
 :گفت و کشوندم خودش

 .بشین -
. بردمی رو دلم که داشت رو پنهونی مهربونی و آرامش همون دوباره نگاهش. برگردوند رو سرش زمانهم و

 .نشستم کنارش و زدم روش به لبخندی غیرارادی
 .گذاشتم ششونه روی رو سرم. چسبوند خودش به بیشتر رو من و انداخت مبل پشتی روی گردنم پشت رو دستش

 :گفت و کرد اشاره بود، رازیانه داروی که لیوان به بود، گردنم دور که دستی با
 شد؟ بد حالت دوباره -
 .اوهوم -
 شدی؟ خوب -
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 احساس؟بی گفتممی سیاوش به چرا من واقعاً. بود شده تنگ شعاشقانه کارهای برای دلم اما آره؛ بگم خواستم
. دادمی نشون حالت ترینخاص به رو احساساتش که مردی. شناختممی که بود مردی تریناحساس با سیاوش
 .افتاد مشونه رو از دستش که شدم بلند جام از هوابی و نشست لبم روی لبخندی

 :گفتم و گرفتم رو دستش شدم خم و زدم روش به لبخندی کنجکاوش و گیج نگاه به توجهبی
 .پاشو -
 :گفت متعجب و داد باال رو ابروش تای یه
 کجا؟ -
 .میگم بهت پاشو -

 .ـوسید*بـ رو مگونه و کشید رو دستم هوابی و شد بلند جاش از و زد مبل به رو دستش کف. داد بیرون رو نفسش
 با و گرفتم رو دستش. شد ترعمیق لبم روی لبخند. دوخت هامچشم به رو دارشحس نگاه و کشید عقب رو سرش

 .رفتم باال هاپله از سریع و بلند هایقدم
 خیز نیم. خندیدم ریز. ایستاد سرم باالی مستاصل که کشیدم دراز و رفتم تخت سمتِ. بستم رو در و شدم اتاق وارد

 .تخت روی نشست که کشیدم رو دستش شدم،
 .گذاشتم شکمم روی رو دستم و کشیدم دراز

 .کنهمی درد هنوز دلم-
 تکون آروم شکمم روی رو گرمش دست کف و کشید باال رو لباسم حرفی هیچبی. نشست لبش روی کجی لبخند

 .داد
 تقریباً هایچشم داشت، ریزی اخم همیشه هم عادی حالت تو که پهنی ابروهای نقصش؛بی یچهره به خیره

 درست ایالعادهفوق ترکیب شچهره از که ریشش ته اون با درشتش هایلب و قلمی بینی رنگ، ایقهوه درشت
 .کردم نگاه برد،می رو دلم و بود کرده
 .گرفت باال رو سرش و کرد مکث ایلحظه واسه که دادم بیرون صدا با رو نفسم ارادی غیر
 :پرسید آروم

 شده؟ چیزی -
 :گفت یهو و کرد مکث ایلحظه چند. دادم تکون نفی معنی به رو سرم

 .بشین پاشو -
 :پرسیدم متعجب

 چی؟ -
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 :شد دوخته نگاهم به و شد جدی دوباره نگاهش
 .بگم بهت رو چیزی یه باید بشین؛ پاشو -
 :گفتم و نشستم تخت روی زانو دو سریع. افتاد جونم به اضطراب و ترس حرفش این با
 چی؟ موردِ در -

 :کرد زمزمه آروم و انداخت پایین رو سرش
 .مادرم پدرم، م،گذشته -
 .بود کرده بغض سیاوش آره،. بود بغض از لرزشش. لرزید صداش کردم حس «مادرم» یکلمه گفتن با

 چه اما بشنونم؛ سیاوش خودِ زبون از بود قرار االن رو بود گفته بهم رهام که حرفایی. بگه خوادمی چی فهمیدم
 .بگه بهم جوریچه رو آورعذاب یگذشته اون قراره سیاوش دونستمنمی. دونستمنمی جوری،

 :گفتم آروم و گرفتم دستم تو رو دستش. سیاوش کنار نشستم و اومدم در زانو دو حالت از
 .بگو باشه، -

 زد تکیه پنجره کنارِ دیوار به رو آرنجش. رفت اتاق قد تمام یپنجره سمتِبه و کشید بیرون دستم زیر از رو دستش
 .شد خیره بیرون به و

. سختشه دونستممی. کنه شروع خودش تا بودم منتظر. بود فرماحکم اتاق تو سکوت تنها و گذشت یلحظه چند
 .لحظه همون از ترتلخ حتی بود، سخت شگذشته گفتن

 :گفت جدی و آروم. شکست رو اتاق سکوت صداش

 دستم زیر از خیابون تو ایبچه هیچ. بود شیطون سختی به که چهارمی کالس یبچه یه. بود مساله10 فقط -
 از بودن، خورده کتک من از همه پنجمی تا گرفته اولی کالس از مدرسه تو. رفتنمی بیرون کتک بدون و سالم
 همین برای بودم، آورده بالیی یه شونهمه سر. بودن نرفته در من هایشیطنت زیر از مدرسه مدیر تا گرفته معلم

 تعهد و مدرسه به اومدن بود، شده روزش هر کار که بود مبیچاره مادر برای ترسخت ولی بود؛ سخت من تحمل
 رهام داشتم، رو هواش مدرسه تو که کسی تنها اول کالس و خوندمی درس مدرسه همون توی هم رهام. دادن
 .بود داداشم چون اونم بود؛

 و مدرسه بیاد روز هر نتونست دیگه مامان و اومد دنیا به یاس سال، همون که خالصه. بود آروم من برخالف رهام
 .کردن اخراجم مدرسه از آخر در
 .نشست لبم روی لبخندی رسید، که حرفش اینجای به
 که زد انقدر. کتک باد به گرفتم شدم، اخراج فهمید تا بود، شده حدم از بیش تغییرات متوجه بود، سالیه که بابام -

 انقدر دونستمنمی ولی بودم؛ بابا از مامان خوردن کتک شاهد باری چند سالیه اون تو. آوردم در بیمارستان از سر
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 خوب شاهد سال9 فقط من ولی. دوست خانواده و شناسوظیفه سرگرد یه بود؛ خوبی آدم بابام... و سنگینه دستش

 و خوبی از که خوب انقدر. بودم هاشبچه و مامان به شحدواندازهبی عشق شاهد سال9. بودم بودنش
 و مُرد خوب سیامک اون شبه یه. کرد تغییر شبهیه اما چرخید؛می همه دهن روی اسمش معرفت، و دوستیخانواده

 بابام عنوان به من که سیامکی. مادرم شوهر و ما پدر شد و خونه اومد معنا تمام به حیوون یه جاش به
. تغییرش همه اون نشده، باورم هم هنوز. داشت نظر همه به که ـیز*هـ و پرستپول آدم یه بود شده شناختمش،می

 ...به شد راضی شد، راضی که پست انقدر. شد پست انقدر که آورد سرش به بالیی چه عوضی اون دونمنمی
 جام از. چکیدنمی مگونه روی آروم هاماشک. گذاشت شیشه روی ششده مشت دست روی رو سرش. کرد سکوت

 .نداشتم رو سیاوش به شدن نزدیک جرئت اما شدم؛ بلند
 .بشنوم رو هاشگریه ریز صدای و جلو برم نداشتم طاقت
 :شد بلند شگرفته صدای

 که منو و اومدمی سریع میشد، عصبی که بابا. رهام و من دلِ مرحم بود شده که بود مامان فقط بابام، از بعد -
 باشم آروم که خواستمی ازم التماس به گاهی و بردمی اتاق به رو بودم خونه تو سروصدا و شیطنت حال در همیشه

 .نفهمه بابام تا اومدمی پنهونی میشد، احضار مدرسه به که روزهایی حتی. بزنه کتکم و نیاد بابا یهو که
 اولین برای اومد بدنیا که یاس. مدرسه برگردوندم دوباره خواهش و التماس کلی با مادرم اما شدم؛ اخراج مدرسه از

. نیومد خوشم ازش اولش همون از. شد باز مونخونه به سالمتی سر برای بابام دوستِ عنوان به علی پای بار
 روی تو رفت، وقتی و اومد جوش به غیرتم امبچگی عالم تو که ـیز*هـ و بد انقدر بود، جوری یه مامان به نگاهش

 تنها نه علی، آمدورفت. زد دوباره. زد منو اما چرا؛ گفتم. جا این بیاد نداره حق مرتیکه، این دیگه گفتم و ایستادم بابام
 به برسم وقتی تا و بردم می من اما بیاره؛ چایی که کردمی صدا رو مامان بابا، گاهی. شد هم بیشتر بلکه نشد، کمتر
 گریه با بابام از محکمی گردنی پس با آخرش. ریختنمی فنجون تو هاچایی تمام هامدست لرزش از سالن
 پشت و« !که نزد محکم مامان، سیاوش نشو لوس» گفت،می من به دادن دلداری برای که مامان پیش گشتمبرمی

 نگاه و بیشتر مونخونه به علی وآمدرفت مدت این طول تو و گذشت. بشم خوب مثالً که ـوسید*بـمی رو گردنم
 ...که مادرم تولد به بود مونده روز دو. میشد بدتر مامان به هیزش
 پشت، از. رفتم جلو طاقتبی. کردممی حس وضوح به هم فاصله همین از رو هاشدست لرزش. کرد مکثی
 :گفتم گریه با و کردم ـلقه*حـ شکمش دور رو هامدست

 .بشنوم خوامنمی. نگو سیاوش، بسه -
 :گفت قبل از تر.گرفته
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 با و دیدم علی رو بچه اون لحظه یه واسه. شد دعوام بود، داده مادر فحش بهم که پسری با مدرسه تو روزاون -
 صدای شدم، که وارد. خونه رفتم و کردم فرار مدرسه از ترسیدم،. شد هوشبی که زدم بینیش تو مشتی قوام تموم
 .شدم وارد و سالن سمتِ دویدم زدهوحشت. شنیدم که بود چیزی اولین مامانم هایجیغ
 ... .و بزنه کنار بود، افتاده روش که رو علی داشت سعی و زدمی وپادست. زد خشکم مامان وضعِ دیدن با اما

 گره مشت آمیزجنون حالت یه با هوابی که رفتم عقب زدهوحشت. شد بلند شمردونه هایگریه هقهق صدای
 کوبید پنجره یشیشه به رو ششده
 .انداخت طنین اتاق در باهم شیشه شکستن و من بلند جیغ صدای که

*** 
 کل دانای

 .کنار برو -
 :گفت و انداخت داوود به جدی و سرد نگاهی بیژن

 .نشه اتاق وارد کسی دادن دستور آقا -
 :گفت و انداخت بیژن به نگاهی غیظ با داوود

 .ببینم کنار برو خریه، چه آقا -
 .ایستاد داوود جلوی و برداشت خیز بهسرعت بیژن اما زد؛ کنار رو بیژن و
 ...آقا گفتم -
. رفت عقب قدم یک زدهوحشت و پرید رخش از رنگ. خورد را حرفش پیشانیش، روی اسلحه یلوله نشستن با

 :گفت آمیزیتحکم و خشن لحن با داوود
 .عوضی یمرتیکه نکردم خالی مغزت تو گلوله یه تا کن گم رو گورت -
 :زد داد و
 !شوگم -

 .بزند صدا را محمد تا دوید پایین یطبقه سمتِبه و شد رد داوود کنارِ از سرعتبه بیژن
 در سمتِبه و بود شده بلند جایش از بیرون سروصداهای از که یاس. کرد باز را اتاق در و زد خندینیش داوود

 .رفت عقب قدم دو سرعتبه زدهوحشت داوود دیدن با آمد،می
 :گفت و انداخت یاس سرتاپای به را ـیزش*هـ نگاه داوود

 .خانومی داری هیکلی چه! جونم -
 :زد داد و دوخت داوود به را نگاهش نفرت با یاس
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 .آشغال عوضی بیرون شوگم برو -
 به یاس جیغ که برداشت خیز یاس سمتِبه و کرد پرت آرایش میز روی را اشاسلحه. کرد درهم را هایشاخم داوود

 و گرفت اشقوی و محکم هایپنجه میان محکم را بازوهایش داوود. رفت عقب قدم یه سرعتبه و برخواست هوا
 :گفت شاکی و حرصی لحن با
 ...هم کنی حال هم که جوری یه. کوچولو خانوم کنممی کوتاه رو زبونت خودم -
 :شد بلند محمد سرد و خشن صدای. خورد را حرفش گردنش، پشت اسلحه یلوله نشستن با
 کنیمی گم اتاق از رو گورت سه بشمار کنم، کوتاه رو زبونت خودم همیشه برای االن همین خواینمی اگه -

 .بیرون
 به آمیخته و آلودترس نگاه به را نگاهش غضب با و برگشت. فرستادش عقب به و گرفت را داوود بازوی خشم با و

 :زد نعره و دوخت داوود حرصِ
 .بیرون شو گم -

 :زد داد عصبی داوود
 غلطی چه داری نگفتم، بهش و علی به نزدم زنگ تا بیرون گمشو خودت. نداره ربطی تو به. بیرون نمیرم -

 .کنیمی
 به و چسبید دیوار به زدهوحشت یاس. برد خیز داوود سمتِبه و کرد پرت تخت روی را اسلحه خشم با محمد
 و داد قرار داوود فک و گردن میان جایی را دستانش محمد بیاید، خودش به تا داوود. ماند خیره رویشروبه یصحنه

 :گفت خشنی و آلودحرص صدای با
 .شدی الل چرا! دیگه بزن حرف ها؟ کنم،می غلطی چه -

 تا کردمی تقال. داد قرار محمد دستان روی به را دستانش. کرد تغییر سرخی به کمکم زردی از داوود رنگ
 .بردارد گردنش دور از را محمد هایدست
 :کرد زمزمه آرام و کرد نزدیک داوود گوش به را سرش

 تا بعد، بار خورممی قسم وگرنه بیرون، بری داری وقت ثانیه30 فقط دارم؛برمی رو هامدست که ایلحظه از -
 فهمیدی؟ برندارم، رو هامدست نشده، قطع نفست
 .آورد پایین را هایشدست و رفت عقب محمد. داد تکان مثبت معنی به را سرش سرعتبه داوود

 :گفت حرص با و زد پایش به لگدی محمد. افتاد سرفه به و شد زمین پخش داوود که نکشید ثانیه چند به

 .داری وقت ثانیه30 فقط -
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 از سختی به. انداخت محمد به ایپرکینه و آلودنفرت نگاه بود، گرفته گردنش به را هایشدست که حالی در داوود
 محکم را در و رفت بیرون بود، کرده پر را اتاق سکوت امانشبی هایسرفه صدای که حالی در. شد بلند جایش

 .کوبید همبه
 :زد داد سرعتبه یاس، یپریده روی و رنگ دیدن با که یاس سمتِبه برگشت. زد موهایش به چنگی

 رقیه؟ رقیه؟ -
 :گفت و زد صورتش به چنگی یاس، دیدن با. شد وارد آشفته و دستپاچه رقیه. شد باز در
 خوبید؟ خانوم سرم، به خاک -

 :گفت و گرفت را جلویش محمد که برداشت یاس سوی به قدم یک
 .بیار قند آب لیوان یه برو -

 .رفت بیرون رقیه باراین که کرد تکرار را اشجمله تحکم با محمد. کردمی نگاه یاس به مردد رقیه
 از و بود چسبانده دیوار به را خودش. کردمی نگاه محمد به ترس، از پر نگاهی با یاس. برگشت یاس سمتِبه نگران
 .لرزیدمی خودش به ترس

 .زد جیغ زدهوحشت برداشت، سویش به محمد که قدمی با
 .جلو نیا توروخدا جلو، نیا -

 با بلند و رفت عقب قدم یک سرعتبه محمد. نرود جلو که کردمی التماس محمد به عاجزانه و ریختمی اشک
 :گفت نگرانی

 .نمیام نترس. نمیام باشه. باشه -
 لحن با گریه میان. کرد پر را اتاق فضای اشگریه هقهق صدای نشست، زمین روی جنبی یاس. رفت عقب

 :گفت محمد به رو ملتمسی
 .داداشم پیش برم بذار توروخدا. برم بذار -

 خواهر برای پیش از بیش دلش و افتاد آیناز یادِ به ایلحظه برای امانش؛بی هایاشک و یاس دیدن با محمد
 .بود کرده قرارترشبی یاس، قراریبی همه این طرفی از. شد تنگ کوچکش

 .شد بلند جایش از سرعتبه یاس که رفت یاس سمتِبه نامطمئن و آرام هایقدم با
 زیر آرامی و مهربان لحن با و کشیدش ـوش*آغـ در بزند، جیغ بخواهد یاس تا و برداشت سویش به خیزی محمد

 :کرد زمزمه گوشش
 .ندارم کاری باهات آیناز جون به. ندارم باهات کاری. یاس باش آروم -
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 از زدهبیرون موهای روی گونهـوازش*نـ را دستانش. فشرد ـوش*آغـ در لرزید،می خودش به ترس از که را یاس
 .کشید شالش

 .کن صبر کمیه فقط باشم؛ نداشته باهات کاری میدم قول. لرزیمی داری دختر، باش آروم -
 :زد لب لرزانی و گرفته صدای با یاس

 .داداشم پیشش برم بذار -
 .کن صبر فقط بری؛ ذارممی. میری -
 :نالید آلودی بغض لحن با
 چقدر؟ -

 :کرد زمزمه آرام گوشش دم

 .روز3 فقط -
*** 
 چندبار سرش باالی را موهایش برداشت، را میز روی رنگ طوسی استیل یگیره. کشید پریشانش موهای به دستی

 .زد موهایش به را گیره آخر در و داد پیچ هم دور
 خیره سیاوش معصوم یچهره به. برگشت بود خوابیده که سیاوش سمتِبه و گرفت آرایش میز یآیینه از را نگاهش

 پیچیده اتاق در اشمردانه یگریه با همراه سیاوش، خشم از هاینعره صدای که لحظه آن یادِ وقتی هم هنوز. شد
 پسر آن و سیاوش مظلومیت برای هاییگریه. خواستمی دل ته از هایگریه دلش و گرفتمی بغضش افتاد،می بود

 و تنها هاسال که پسرکی بود، کرده تبدیل خشک و سرد پسرِ یک به تنها را او علی که شیطانی و تخس یبچه
 .بود کرده زندگی آدم ترینپست از انتقام هدف با تنها

 گرفت، دست در را سیاوش یشده باندپیچی دست و نشست تخت روی. خورد سُر اشگونه روی آرام هایشاشک
 .زد باند به ایـوسـه*بـ و کرد نزدیک هایشلب به
 .کردنمی ریزیخون قدراون دیگه کردی،می رو کار همین اولش همون از -
 .نشست لبش روی لبخندی سیاوش، لبِ روی لبخند دیدن با. کرد باز را هایشچشم سیاوش صدای با

 :گفت و کرد رها را سیاوش دست
 شده؟ دیر مگه حاال -

 :گفت و کرد اشاره دستش به سیاوش
 .شده باندپیچی دیگه، آره -
 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با
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 .نمیگم رو اونجا من. نچ -
 کجا؟ پس -

 ناز و خنده با و نشست سیاوش شکمِ روی مقدمهبی. نشست تخت روی زانو دو. نشست لبش روی شیطانی لبخند
 :گفت

 .بیرون بزنن هاتعضله تمام که شکمت رو کردن بپربپر کنممی شروع سیاوش جون شدم، له شو بلند بگی، -
 :گفت بود لبش روی محوی لبخند هنوز که سیاوش

 .کنمنمی حس من کنی، هم بپربپر تو -
 :گفت و زد سیاوش یـینه*سـ به ایضربه خوردل آیناز

 .کنم خوبت خواستممی حیف. سیا بدی خیلی -
 اشتنهنیم شکمش، روی نشسته حالت همان در شد باعث و کشید را دستش هوابی سیاوش که شود بلند خواست

 ... .و بیفتد سیاوش یـینه*سـ روی کامل
 پس را سیاوش سرعتبه. کرد حس را اشمعده محتویات هجوم بارهیک به بینیش، در سیاوش عطرِ بوی پیچیدن با
 .برد هجوم دستشویی سمتِبه و زد
 دستشویی به را خودش سرعتبه سیاوش. کرد زدن عق به شروع و انداخت روشویی رویِ را اشتنهنیم نبسته، را در

 :پرسید نگرانی با و شد وارد. رساند
 دوباره؟ شد چی آیناز -

 پشت از حالش، این دیدن با سیاوش. نداشت رو به رنگ و بود افتاده فشارش گویی. کشید عقب را خودش رمقبی
 .گرفتش ـوش*آغـ در

 از و کرد بلندش زد، آیناز زانوان زیر را دستش یک. پاشید آیناز صورت به و کرد آب از پر را مشتش کرد، باز را آب
 .خواباند تخت روی را آیناز و رفت تخت سمتِبه. زد بیرون دستشویی

 :پرسید کشیدمی آیناز یگونه روی گونهـوازش*نـ را دستش که حالی در
 آیناز؟ خوبی -

 :کرد ناله آرام
 .کنه.می مدیوونه داره عطرت بوی کن، عوض رو پیراهنت برو سیاوش. خوبم -

 ...حاال ولی بود؛ عطر این عاشقِ آیناز دانست،می که جایی تا. کرد نگاه تنش پیراهن و آیناز به گیج سیاوش
 :پرسید آلودیشک لحن با و کرد بلند آیناز روی از را اشتنهنیم. انداخت آیناز به نگاهی شک با
 ...عاد االن که مطمئنی تو آیناز -
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 :گفت کالفگی با و پرید حرفش میان آیناز
 .کن عوض رو پیراهنت برو. مطمئنم سیاوش، آره -

. کرد عوض را پیراهنش و رفت کمد سمتبه. شد بلند جایش از بود، آیناز نامعلوم حال نگرانِ که حالی در سیاوش
 .برداشت را عطرش عادت برحسبِ

 :گفت آیناز که
 .سیاوش دیگه نزن -

 .گذاشت سرجایش را عطر و کرد پوفی
 .برات بیاره چیزی یه بگم، زری به برم من -

 :گفت ملتمسی لحن با و نشست سرعتبه آیناز
 .میشه بدتر حالم جوریاون نافم، به بندهمی رازیانه میاد زری باز بری، اگه االن. نرو آیناز جان -

 :گفت و گرفت را اشخنده جلوی سختی به بود، گرفته اشخنده آیناز ملتمس لحن از که سیاوش
 .نیاره رازیانه میگم -

 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش آیناز
 نزنی؟ زری صدا اصالً میشه -
 :گفت مظلومی لحن با و
 .هاکافیه باشی خودت تو -

 :گفت و داد باال را ابروش تای یک
 مطمئنی؟ -
 .خیلی از بیشتر -

*** 
 انداخت اشمچی ساعت به نگاهی سیاوش. بود پیچیده فضا در حاضران پچپچ صدای و سنتی موزیک صدای

 :زد لب. کردمی اشاره بیرون به دست با که افتاد رهام به نگاهش زمانهم که
 اومدن؟ -

 .گرفت را سعید یشماره و آورد در جیب از را اشگوشی سرعتبه سیاوش. داد تکان تایید معنی به را سرش رهام
 آقا؟ بله -
 داریبرمی بشه، متوجه کسی کهاین بدون پشتی در از رو آیناز االن همین میگم، چی ببین کن گوش خوب سعید -

 .گردیدبرنمی وجههیچ به ندادم، خبر خودم تا و جنگل وسط یکلبه همون بریمی رو زری ها،بچه از نفر4 با و
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 .آقا چشم -
 .انداخت علی به را اشکینه از پر نگاه و کرد قطع را گوشی حرفی هیچبی
 :کرد زمزمه لب زیر
 .حسابه تصفیه وقت دیگه امشب -
 شاننفره سه جمع از و نشست لبش روی عمیقی لبخند سیاوش دیدن با علی. رفت علی سمتِبه محکم هایقدم با
 :گفت سرخوشی لحن با. رساند سیاوش به را خودش بلندی قدم با و شد جدا محمد و رهام با
 .بودم لحظه این منتظرِ چقدر که دونینمی! جان سیاوش بَه -

 علی به کند، پنهان را نگاهش یکینه و نفرت کردمی سعی که حالی در سیاوش. گرفت سیاوش سوی به را دستش
 .فشرد کمی را علی ودست برد پیش دست و انداخت جدی نگاهی

 :گفت و کرد اشاره دستشان به ابرو با علی
 .شراکت و دوستی صلح، دست بودم؛ لحظه این منتظرِ -

 سیاوش. کشید ـوش*آغـ در را او و گذاشت سیاوش یشانه روی بر را دیگرش دست «شراکت» گفتن با زمانهم
 علی کمرِ پشتِ بار دو را دستش آرام و نمایشی کامالً حالت با و انداخت بیرون را نفسش بست، را هایشچشم آرام
 :کرد زمزمه آرام و زد
 .بودم منتظر منم -

 :گفت بود کرده پنهانش که ایبدجنسی با و زد سیاوش روی به لبخندی رفت، عقب علی
 کردی؟ پیداش یاس، از خبرِ چه راستی -

 :گفت و کرد اشاره کنارشان صندلی به و کرد تر را لبش
 !نه. بشین -

 :گفت ناراحتی لحن با. نشست میز طرف آن رویشروبه درست هم علی. نشست صندلی روی
 دزدیدش؟ کی نفهمیدی حتی وای، ای -

 :گفت و زد خندینیش سیاوش
 .برگردونه رو یاس خودش تا دادم، فرصت کثیف دزد اون به جورایی یه. نه که فعالً -

 :گفت و زد ایخندهتک علی
 !ریسک؟ و سیاوش -

 :گفت جدیت و تحکم با کشید، جلو را خودش و کرد قالب میز روی را دستانش
 .بهتره کنیم، تموم جاهمین رو بحث نظرم به. فرصت نه، ریسک -
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 :گفت و کرد اشاره محمد به و داد تکان مثبت معنی به را سرش علی
 اینجاست؟ چرا این -
 و زد پوزخندی. شد کشیده بود، اشگوشی با کردن صحبت حال در که محمد سوی به سیاوش نگاه حرفش این با

 :گفت
 .توئه مهمونِ شاید گفتم شد، وارد تو با دونم، نمی -
 نبود حواسش علی. انداخت بود شده هول و بود باخته رنگ اشچهره وضوح به که علی به را اشجدی و سرد نگاه و

 .داندنمی شانـطه*رابـ از چیزهیچ سیاوش خودش خیالِ به. شود جدا محمد از در دمِ همان که
 .کنهمی زندگی تو پیشِ محمد دونستم می وقته خیلی -

 :گفت و خندید دستپاچگیش ندادن نشان و ظاهر حفظ برای علی
 .کنیمی رو فکرش تو که جوراون نه اما کنه؛ می زندگی. خب آره -

 :گفت و نشاند لبش روی محوی پوزخند سیاوش
 .اونجاست چرا که گفت بهم محمد خودِ آخه نکردم، فکری من -

 پوزخند. برگشت تعجب با و شد متوجه محمد که سرعتبه قدرآن. برگرداند محمد سوی به را سرش سرعتبه علی
 خبر با سیاوش زدن دستی یه از آنکهبی. بود هویدا علی یچهر در ترس وضوح به. شد ترپررنگ سیاوش لبِ روی
 :گفت باشد

 گفت؟ چی-چـ -
 :گفت جدی و عادی لحنی با. زد پس لبش روی از را پوزخند سیاوش که برگشت زمانهم و
 .من از انتقام -

 :گفت و خنده زیر زد بلندی صدای با بود، رفته بین از ترسش حاال که علی
 .احمق یپسره -

 .کرد رفع مصنوعی لبخندی با را نفرت آن و ایثانیه برای فقط اما شد؛ نفرت از پر سیاوش نگاه ثانیه چند برای
*** 

 سعید؟ ریم می کجا -
 .خانوم سوارشید لطفاً -

 .شد سوار سرش پشت هم زری که شد ماشین سوار. انداخت سعید به نگاهی عصبانیت با آیناز
 :گفت بودند ماشین اطراف که نگهبانی سه به رو سعید

 .بیاید سرم پشت و بشید رنگ مشکی پرادوی اون سوار -
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 :گفت تأکید با و برگشت کرد، باز را ماشین در. رفت ماشین سمتِبه
 .بیاید خاموش چراغ -

 را ماشین فرستاد، بیرون سختی به را نفسش. انداخت بود درهم هایشاخم که آیناز به نگاهی آیینه توی از. شد سوار
 .کرد حرکت و روشن
 :گفت نگرانیدل با زری که برداشت را گوشی. شد بلند اشگوشی صدای که بودند نرفته را راه نصفِ هنوز

 .فرمونی پشت مادر، نده جواب -
 .زری هست حواسم -
 :داد جواب را گوشی و
 ...حوا آقا چشم... ماشینیم تو االن آقا، بله... بله؟ -

 سعید دستِ از سرعتبه را گوشی و کشید جلو را خود است، سیاوش با صحبت حال در سعید بود، فهمیده که آیناز
 .کشید بیرون

 :گفت آلودیحرص صدای با و داد قرارش خود گوش دم
 دور عمارت از منو گفتی سعید به چرا باشم؟ مهمونی اون تو هم من نبود قرار مگه کنی؟می چکار داری سیاوش -

 کنه؟
 :گفت آرامی لحن با بود، نشسته لبش یگوشه کجی لبخند آیناز صدای شنیدن با که سیاوش

 .خانوم بود صالحت به -
 :زد لب آرام. کرد خود میخ را آیناز که کرد تلفظ احساس با و زیبا را «خانوم» یکلمه چنان

 هان؟ -
 :گفت سریع آرامی صدای تُن با. افتاد آمدندمی سمتشبه که شاپور و علی به نگاهش

 .میام سریع من. نکن بدقلقی. آیناز باش خودت مواظب -
 :گفت و نشست صاف جایش در نگرانی با شد، آشوب دلش سیاوش آخر یجمله شنیدن با که آیناز

 ...نگر من سیاوش -
 .باش خودت مواظب. نره یادت! آیناز دارم دوستت -
 .کردمی نگاه خیره رویشروبه به ناباورانه و زدهبُهت. پیچید آیناز گوشِ توی که ممتدی بوق صدای و

 ذوق اعتراف این شنیدن با آیناز چرا اما! ناگهانی قدرآن گونه؟این هم آن «دارم دوستت» بود گفته او به سیاوش
 .بود افتاده اضطراب به جانش تمام بود؟ نگران چرا نکرد؟
 :زد صدایش آرام و زد آیناز بازوی به دستی نگران زری. افتاد صندلی روی به دستانش بین از گوشی
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 دخترم؟ آیناز آیناز؟ -
 :گفت و برگشت سعید سمتِبه طاقتبی آیناز

 .برگرد سعید -
 خانوم؟ کجا -
 :گفت بغض از پر و بلند صدای با
 .برگرد. میفته هاییاتفاق یه داره کوفتی عمارت اون تو عمارت، برگرد توروقرآن. عمارت برگرد سعید عمارت؛ -

 :داد جواب نگران و کالفه سعید
 .نمیشه خانوم -
 :زد داد سعید سر عصبانیت و حرص با
 فهمی؟نمی چرا خطره، تو سیاوش جونِ. برگرد گفتم سعید -

 :گفت باشد آرام داشت سعی که نگرانی لحن با زری
 ...دید صالح آقا حتماً باش، آروم توروخدا جان خانوم -

 :گفت عاجزانه لحنی با ریختمی اشک که حالی در آیناز
 نه ولی گفت؛ رو بشنوم ازش خواممی ساله یک که حرفی. دارم دوسِت گفت من به سیاوش زری؟ صالحی چه -
 .قرآن رو تو برگرده بگو ترسم،می زری. کردمی خداحافظی باهام داشت انگار. عالقه ابراز عنوانبه
 و زد پس دست با را اشگونه بر جاری هایاشک زری. پیچید ماشین فضای در دلخراشش و بلند هقهق صدای و

 :کشید ـوش*آغـ در را آیناز
 .نمیفته اتفاقی هیچ آقاهست، به حواسش خودش بزرگه، خدا. نمیاد آقا سرِ بالیی هیچ. دخترم باش آروم -
 .کردمی خوب را آیناز حالِ زد،می آیناز کردن آرام برای تنها زری که هاحرف این مگر اما

 .ریختمی اشک سکوت در تنها. برگردد عمارت به کردنمی خواهش سعید از دیگر حتی. بود کرده سکوت آیناز
*** 

 .مطلب اصل سر بریم سیاوش، خب -
 .ماند ثابت علی روی و گرداند علی و شاپور محمد، رهام، بین را نگاهش دور یک سیاوش

 .باشیم تنها خواممی -
 :گفت متعجب رهام. دوختند سیاوش به را نگاهشان سرعتبه محمد و رهام

 .نبود این قرارمون چی؟ یعنی سیاوش -
 :گفت و کرد درهم را هایشاخم سیاوش
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 .کرد تغییر االن -
 :گفت بود ساکت االن تا که شاپور

 ببندی؟ تنها رو قرارداد خوایمی چرا -
 :گفت و انداخت شاپور به جدی و آلودغضب نگاهی سیاوش

 .نکن دخالت مسئله این تو توانت حداکثر تا شما -
 چیزِ سیاوش ینقشه بود فهمیده که محمد مشکوکِ نگاه و رهام نگران نگاه به توجه بی شد، بلند صندلی روی از

 :گفت علی به رو دیگریست،
 ...یا میای -

 :گفت و شد بلند جایش از سرعتبه علی
 .بریم -
 .فهمید را منظورش خوب محمد که زد نامحسوسی چشمک محمد به رو و
 .شد دور میز از و شد بلند جایش از حرص با شاپور بود، سالن انتهای که اتاقی سوی به سیاوش و علی رفتن با

 :گفت و زد میز روی به آرومی مشت عصبی رهام
 .خر احمق -
 .کنه کاری خوادمی سیاوش -

 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش رهام
 .زد چشمک بهت علی واقعاً یا کردم حس من راستی. دونم می -

 :گفت و کرد نگاه اطراف به کالفه محمد
 .زد چشمک -
 چرا؟ -
 .یاس سراغِ برو بود، خطری اوضاع باشه؛ حواست یعنی -
 .انداخت محمد به عصبی نگاه و رفت درهم رهام ابروهای حرف این با
 :گفت کردمی نگاه اطراف به که حالی در و شد بلند جایش از
 .نیست علی یخونه تو دیگه االن حقیقت در آیناز، پیشِ ببرن رو یاس سپردم. راحت خیالت -
 سیاوش، اسم دیدن با. برداشت را گوشی رهام. دوختند گوشی به را نگاهشان هردو رهام، گوشی پیامک صدای با

 .کرد باز را پیام سریع
 .کنید تموم رو کار دیگه مین ده -
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 :گفت محمد که کرد بلند را سرش رهام
 کجان؟ مدارک. خوندم -

 :گفت و شد بلند جایش از آرام بود، سیاوش حالِ نگرانِ که رهام
 .اتاق تو -
 .خوبه -

 :شد بلند کنارش از مردی عصبی صدای
 ازش علی که سیاوشی این اگه. ببندیم رو قراردادها تموم اینجا امشب گفت احمق، علیِ اون چرا دونمنمی من -

 چی؟ بیاد در آب از توزرد زد،می حرف
 ...وگرنه نباشه، جوراین که کنه خدا -

 با و کرد نزدیک رهام گوشِ به را سرش محمد. زدند خندینیش و برگشتند هم سمتِبه زمانهم محمد و رهام
 :گفت تمسخرآمیزی لحن

 .دیدم براشون رو روزهمین خواب سالهده من، که دونننمی -
 :گفت آرام و زد محمد بازوی به مشتی و زد ایخندهتک رهام

 .داری ایول -
*** 
 را در و رفت در سمتِبه شد، بلند جایش از علی منتظرِ نگاه مقابل در. بلندکرد را بود کرده امضاء علی که ایبرگه
 :گفت و برگشت تعجب با علی که کرد قفل

 کردی؟ قفل رو در چرا -
 :گفت و انداخت میز روی را کلید

 .کنیم شروع رو اصلیمون جشن بعد برن، هامهمون منتظرم -
 :گفت سرعتبه سیاوش که بزند حرفی تا کرد باز دهان بود، شده گیج سیاوش حرفِ از که علی

. کردممی زندگی یاس و رهام مامانم، بابام، با بودم، بچه وقتی که جایی پدریم، یخونه یادته؟ رو خونه این راستی -
 .میاره کم جلوش االنم خشکی و سردی که انقدر. کردم شیطنت خیلی خونه این تو
 و اسلحه شلیک صدای شنیدنِ با که بود نرسیده دوم به اول قدم. شد بلند جایش از بود، کرده که ترسی احساس با

 .زد خشکش جایش در داد،می عمارت یمحاصره از خبر که بلندگو توی پلیس صدای
 پیش اسلحه سمتِبه را دستش سرعتبه سیاوش، یکینه از پر نگاه دیدن با. برگشت سیاوش سمتِبه زدهوحشت

 .شد مواجه اشخالی جای با که برد
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 :گفت و گرفت باال را بود برداشته جیبش از اتاق، به شدن وارد هنگام در که را علی یاسلحه و زد پوزخندی
 گردی؟می این دنبالِ -

 :گفت عصبی و برداشت سویش به قدم یک علی
 سیا؟ چی یعنی -
 :گفت تهدیدآمیزی لحن با و گرفت سمتشبه را اسلحه یلوله رفت، عقب قدم یک سرعتبه
 .برن مأمورا تا شوخفه. کنم خالی مغزت تو درست تیر یه خورممی قسم بیای، جلو دیگه قدم یک -

 :زد لب زدهوحشت و ناباورانه علی
 کردی؟ چکار تو -

 :کرد زمزمه غضب با و گذاشت لبش روی را اشاشاره انگشت
 !شوخفه -

 :گفت و زد خندینیش علی. بود نخوابیده دادوفریاد و اسلحه شلیک صدای هنوز
 .میفته خطر به خواهرت جونِ برم، نذاری -

 :گفت و زد خندینیش
 .بود گفته بهم زودتر محمد بود؟ تو پیش اِ -

 سعی که حالی در و کرد باز را هایشچشم. کرد محمد نثار لعنتی زیرلب و بست را هایشچشم حرص با علی
 :گفت ندهد نشان را ترسش کرد،می
 خوای؟می من جون از چی -

 :گفت ترسناک لحنی با آرام سیاوش
 .کنیم بازیخاطره کمیه امشب خواممی فقط هیچی، -

 :زد لب بود، پریده رخش از رنگ وضوح به سیاوش لحنِ از که علی
 چی؟ با بازی؟خاطره -

 :زد لب و گرفت باال را اسلحه
 .فهمیمی کن، صبر کمیه تو. چیهمه با اصالً. این با -

 :گفت امیدوارانه علی
 .در پشتِ میان االن مأمورا -

 هست کشویی دیواری در، پشت که نگوید او به و کند سر خودش خام خیال در علی داد اجازه. کرد سکوت سیاوش
 .کندمی پنهان نظر از را در که



 

 

403 

 

  سردشب  نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 زاده درویش راضیه

 .داد آرایش میز به را اشتکیه و زد علی خام خیالِ به پوزخندی
*** 

 جلوی از فیلم مثل بود، آمده کلبه همین به سیاوش با که روزآن هایصحنه کرد، نگاه اطراف به. شد پیاده ماشین از
 .کرد نگرانی از مملو نگاه آن مهمان را اشک و کرد گذر چشمانش

. کردند توقف سعید ماشین کنار دیگر ماشین دو زمانهم که برد کلبه سمتِبه خود با و گرفت را بازویش زیر زری
 :زد لب آلودبغض صدای با و انداخت بیرون ماشین از را خود سرعتبه یاس

 .آیناز -
 ـوش*آغـ در را او محکم و نشست لبش روی عمیقی لبخند یاس دیدن با. برگشت ضرببه یاس، صدای شنیدن با

 .کشید
 کرد جدا هم از را هردو زحمت به زری. کردمی گریه بلند صدای با بود، آمده بند زبانش هیجان از که حالی در یاس

 :گفت آیناز به رو و
 .رو خودت کردی تلف. جان خانوم بسه -

 :گفت خنده با دوخت، زری به را آلودشاشک نگاه یاس
 .جونم زری بود شده تنگ هم تو برای دلم المصب -
 .افتاد خنده به زری که کشید ـوش*آغـ در را زری و

 :گفت بود کرده سکوت لحظه آن تا که رقیه
 .داخل بریم خانوم، سرده هوا -

 .بیاید زودی همین به سیاوش کهاین امید به انداخت؛ بودند آمده ازش که راهی به را منتظرش نگاه آیناز
 :گفت مهربانی با و کرد ـلقه*حـ آیناز بازوی دورِ به را دستش بود، شده آیناز نگرانی متوجه که یاس

 .هوا سرده داخل، بریم -
 :گفت و زد یاس رویِ به جانیبی لبخند

 ...شاید. سگرفته حالم کمیه. بمونم خواممی -
 .میایم مام داخل، برید شما رقیه زری،. پیشت مونممی هم من پس باشه -

 :گفت نگرانی با و گزید لب زری
 .کنیدمی پهلوـینه*سـ سرده، هوا خانوم وای -

 :گفت و برد پیش دست بود، گرفته اشخنده زری لفظ از که یاس
 .میایم دیگه کمیه مام برید، شما. زری نکنیم پهلوـنه*سیـ دیممی قول -
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 .شد کلبه وارد کرد،می نگاه بود، خود افکار غرق که آیناز به نگرانی با که حالی در و داد تکان سری ناچار زری
 .ایستادند کلبه اطراف و ردو خود و بـرده جا ترینمخفی به را ماشین سه هر سعید، دستور به هم هانگهبان

 و رفت بزرگی سنگِتخته سمتِبه آخر در و گرداند اطراف به را نگاهش. داد بیرون سختی به را نفسش آیناز
 .نشست کنارش یاس. نشست
 .انداخت آیناز یدلهره و غم از پر رخِنیم به نگاهی

 سیاوشی؟ نگرانِدل -
 .کنن چکار خوانمی دونمنمی. رهام هم و محمد هم سیاوش، هم -
 :گفت و گرفت را گلویش بغض سیاوش، آخرِ هایحرف یادآوری با
 .یاس بود جورییه امشب سیاوش -

 :گفت و برگشت یاس سمتِبه قراربی
 .باش خودت مواظب نره، یادت گفت بهم. دارم دوسٌت گفت بهم تلفن پشتِ. نبود هرروز سیاوشِ -

 لب آرام بود، شده نگران و قراربی خودش آیناز، هایحرف شنیدن با که یاس. خورد سُر اشگونه روی هایشاشک
 :زد
 گفت؟ سیاوش -
 .نبرد اما سیاوش؛ پیشِ ببره منو گفتم سعید به. شدی نگران هم تو ببین. یاس آره -

 .نشود بدتر حالش چشمانش، در اشک دیدن با آیناز تا انداخت، پایین را سرش یاس
 که هرلحظه و بود نگران. کند بهتر را او حالِ توانستنمی اتفاقی هیچ که بود پا به آشوبی چنان آیناز دلِ در

 .میشد بیشتر نگرانیش گذشت،می
 ملتمسی لحن با و گرفت را بازویش برگشت، سمتشبه نگران یاس. بود افتاده سرفه به که قدرآن. ریختمی اشک
 :گفت

 !آیناز. کن بسه قرآن رو تو آیناز -
 :کرد زمزمه گوشش زیر عجز با. کشید ـوش*آغـ در را او و
 .نیاد سرش بالیی میدم قول. میدم قول گرده،برمی سیاوش خدابه. آیناز بسه -

 :گفت جانبی و آرام داربغض و لرزان صدای با آیناز
 ...بزرگ جورچه رو بچه این! یاس بدم چی رو بچه این جواب... من... من بیاد، سیاوش سرِ بالیی اگه -اگه -
 :زد لب و کشید عقب را خود ناباورانه یاس. ندهد ادامه را حرفش شد باعث بلندش هقهق و
 ای؟حامله... تو... تو... آیناز -
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 .مماهیانه عادت که گفتم دروغ اما گفت؛ سیاوش به فهمید، زری. آره -
 :گفت غم با و بست را هایشچشم

 .میشی بابا داری من، مردِ که بگم بهش خودم خواستممی بدم، بهش رو خبر این خودم خواستممی -
 :گفت هیجان با و نشست یاس لبِ روی عمیقی لبخند

 .گردهبرمی خودش صبح فردا تا سیاوش مطمئنم من. میگی بهش خودت. میگی -
 .کرد نگاه آسمان توی ماه به و گرفت باال را سرش. نشست آیناز لبِ روی تلخی لبخند
 :گفت جو تغییر برای یاس

 .داخل بریم بیا عمه فسقلِ اون جون شده؛ سرد خیلی هوا آیناز، وای -
 :گفت آرام یاس طبعِشوخ لحن به توجهبی آیناز

 یاس؟ -
 :گفت مهربان و انداخت آیناز گردن پشت را دستش

 !یاس جان -
 چیه؟ مثلِ من برای سیاوش دونیمی -

 :گفت شیطنت با یاس
 .دیگه عشقه مثل -

 :گفت و دوخت شب آسمان سیاهی به را نگاهش
 پسش از چیزهیچ که ایتاریکی. تاریک امشب مثل. سردی همون به و تاریکی همون به سرد؛ شبِ یه مثل -

. کرد خودش عاشقِ منو که ایسردی همون. رفتارش سردی وَ حال حتی نه و آینده نه و گذشته نه نیست، مشخص
 شبِ یه شبیه سیاوش. سیاوش به بزرگ عشق یک گرمِ. کرد گرمم بلکه نکرد، سرد رو من تنها نه که ایسردی
 .واسم سرده
 :کرد زمزمه آرام و زد پس را اشگونه روی هایاشک

 .من سردِ شبِ -
*** 

 .رفت در سوی به. انداخت تحقیرآمیزی نگاه بود، بسته وپایشدست که علی به
 نگاهی نداشت، رو به رنگ که علی به و زد خندینیش. رفت کنار به آرام که زد را کشویی دیوار رمز و کرد باز را در

 :گفت و انداخت
 نه؟ بودی، نکرده رو اینجاش فکر -
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 حمله علی سمتِبه و شد سرریز وجودش در خشم بارهیک به سیاوش. داد تکانی تخت روی را خودش ترس از علی
 :زد فریاد. اتاق وسط کرد پرتش و گرفت را بازویش کرد،

 .حسابه تصفیه وقت دیگه حاال -
 :زد داد و زد پهلویش به لگدی. کرد باز را علی پاهای دور طناب و شد خم

 .بیرون گمشو پاشو. پاشو یاال -
 :گفت غیظ با و داد هلش. شد بلند ضرب به بسته هایدست همان با بود، گرفته را جانش تمام وحشت که علی

 .دیگه بکن جون -
 بود، گرفته علی سر پشت را اسلحه که حالی در سرش پشت هم سیاوش. آمد بیرون اتاق از بود، ایسختی هر به

 .رفت دنبالش
 پرتش بود، گرفته را قبلی یکاناپه جای که رنگی مشکی یکاناپه روی و گرفت را علی بازوی رسید، که سالن به

 :کشید فریاد ایدورگه صدای با و کرد
 یادته؟ رو کاناپه این -

 از دهانش. کرد نگاه سیاوش ینشسته خون به نگاهِ به بعد و کاناپه به اول شده، گرد هایچشم با زدهوحشت علی
 .نداشت هم زدن حرف توان حتی و بود شده خشک ترس

 فک و گردن میان جایی را اشپنجه و برداشت خیز علی سوی به. کرد پرت کنارش مبل روی را اسلحه خشم با
 :غرید خشم با و داد قرار علی

 ها؟ گرفتی، مونیالل چرا -
 :گفت و زد بلندی فریاد

 زاده؟حروم یادته رو لعنتی یکاناپه این گفتم -
 همان با موتوری چون که بود سیاوش ضربات استارت سیلی همین و زد علی یگونه به محکمی سیلی زمانهم و

 .افتاد علی جان به و شد گرم دستانش اول، سیلی
 :زدمی را هایشحرف فریادزنان. زدمی شکمش و فکش صورتش، به درپیپی هایمشت

 چی؟ هاشالتماس یادته؟ مادرم هایجیغ یادته؟ رو روزاون یادته؟ رو کاناپه این -
 بیرون سیاوش سفیدرنگِ پیراهن روی علی دهان خون که زد علی فکِ بر قوایش تمام با و برد عقب را مشتش

 .بود گرفته او از را زدن داد توان که بود شده جاجابه فکش گویی. شد قطع پردردش فریادهای صدای دیگر و جهید
 زل هایشچشم در نفرت با. گرفت را اشیقه علی، آلودخون صورت و هیکل به توجهبی. شد بلند رویش از سیاوش

 :گفت و زد
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 کشتیش؟ چطور یادته یادته؟ دیگه که رو این. مرگش روزسال هم مادرمه، تولد هم دیگه روز دو -
 .آورد در بود، گذاشته میز زیر قبل از که را باتومی و رفت عقب. کرد رها را اشیقه

 وغریبیعجیب صداهای و دادمی تکان نه حالت به را سرش. چسباند مبل به را خودش و رفت عقب زدهوحشت علی
 .آوردمی در بود کردنش التماس ینشانه که

 صدای که آورد فرود علی پاهای روی بر و برد باال را باتوم رویش،روبه مردِ برای سوزیدل ایذره بدون سیاوش
 .برخاست هوا به خفیفش یناله

 لب و زدش جا حرکت یک با و گذاشت علی فک اطراف را دستانش رحمانهبی. کرد پرت را باتوم حرص با سیاوش
 :زد
 !کن التماس بزن، داد پس بگیرم؛ زادهحروم توئه از رو مادرم هایالتماس و هاجیغ و روزاون انتقام خواممی -

. کرد پر را فضا تمام علی خراشِگوش صدای باراین که زد علی پای به دیگری یضربه و برداشت را باتوم دوباره
 .زدمی ترمحکم را بعدی ضربات

 :نالید نامشخص صدایی با ملتمسی لحن و گریه با علی
 ...سی -آی آخ، -سیاوش کردم غلط! سیاوش. کنممی خواهش. بسه سیاوش -

 :کشید فریاد خشم با و زد علی دستِ هایانگشت روی محکمی یضربه
 آره؟ مادرم، به زدی سیلی هاتدست همین با -
 .زد علی یبسته هایدست به ممتدی ضربات و
 ...سیاوش کنم،می خواهش. بسه سیاوش -

 به زد،می نفسنفس عصبانیت و خشم از که حالی در. رفت اسلحه سمتِبه و کرد،گ پرت اتاق یگوشه را باتوم
 :گفت داریخش و لرزان صدای با و کرد اشاره در کنار ستونِ به اسلحه با. برگشت علی سوی

 ... .و گرفتی مادرم سمتِ رو اسلحه دیدم. بودم ایستاده اونجا روزاون -
 یصحنه. بست بود، شده پر اشک از که را هایشچشم. کرد کارش به آماده و گرفت علی سمتِ درست را اسلحه

 .پیچید گوشش در مادرش سوی به علی یاسلحه شلیک و روزآن
. گذاشت ماشه روی را اشاشاره انگشت. خورد سُر هایشگونه روی بر هایشمژه الیالبه از سمجی اشک قطره

 و برگردد کهاین از قبل و کرد باز را هایشچشم. کرد حس اششقیقه روی بر را ایاسلحه یلوله سردی زمانهم
 .پیچید فضا در گلوله شلیک صدای ببیند، را کنارش شخصِ

*** 
 :زد جیغ کرد، باز را هایشچشم زدهوحشت
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 !سیاوش -
 :زد داد عجز با. کرد نگاه اطراف به ترس و اشک از مملو نگاهی با
 .سیاوش -
 کنارِ یاس. شدند وارد بودند، ترسیده آیناز جیغِ صدای از که حالی در رقیه و زری یاس،. شد باز سرعتبه اتاق در

 :گفت نگرانی لحن با و نشست آیناز
 شده؟ چی آیناز؟ جانم -

 :زد لب و کرد نگاه یاس به زدهوحشت
 .زدن رو سیاوش دیدم خودم خدابه. یاس زدنش -
 و کرد نگاه بودند، در کنارِ مغموم که رقیه و زری به آلوداشک نگاهی و غم با یاس. گریه زیر زد بلند صدای با و

 .کشید ـوش*آغـ در را آیناز
 :کرد زمزمه آلودیغم صدای با آرام

 .دیدی خواب نیفتاده، اتفاقی. بشم قربونت دیدی خواب -
 روی صدابی و آرام هایشاشک انداخت، بود کلبه دیوار به که سیاوش عکس قابِ به را طاقتشبی نگاه رمقبی آیناز
 .چکیدمی هایشگونه

 .رفتمی بین از آشوب این سیاوش دیدنِ با تنها که بود پا به آشوبی دلش در
 :گفت پرتحکم و محکم لحنی با. شد بلند جایش از و زد کنار را یاس مقدمهبی
 .برم باید -

 :پرسید نگران و شد بلند جایش از سرعتبه یاس
 میری؟ کجا -

 :گفت و برداشت تخت روی از را شالش
 .سیاوش دنبالِ -
 به بود، شکمش در یبچه آن و آیناز حال نگرانِ شدت به که یاس. رفت بیرون اتاق از بلند و محکم هایقدم با

 .دوید دنبالش
 .توروخدا کن صبر جانم آیناز. کن صبر آیناز -

 .برگرداند خود سمتِبه و گرفت بود در کنارِ که را آیناز دستِ. رفت پایین هاپله از تندتند
 :گفت آلودیبغض و ملتمس لحن با
 ها؟ بری، خوایمی کجا آخه. قسم توروخدا. آیناز کن صبر -
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 :زد لب و گرداند کلبه اطراف به را غمش پر نگاه خراب حالی با آیناز
 االن تا شب سر از. سیاوش برای آشوبه آشوبه، دلم. کنم تحمل رو اینجا تونمنمی خدا به. یاس دونمنمی -

 .یاس خطره تو دونممی اما ندارم؛ ازش خبری و ندیدمش
 سیاوش ـوش*آغـ در جاهمان روز یک که ایشومینه به را نگاهش و چسباند دیوار به را خودش جانبی و زد هق

 .دوخت نگیرد، او از را خوشبختی این خطری هیچ که داشت را این آرزوی دل ته از و کردمی خوشبختی احساس
 داد بیرون سختی به را نفسش. بست غم با را هایشچشم

 :داد جواب سعید. کرد جلب خود به را هردو توجه در پشت از سعید گوشی صدای که
 آقا؟ جانم -

 :زد لب آرام بود، دویده نگاهش در هیجان «آقا» یکلمه شنیدن با حاال که آیناز
 سیاوش؟ -
 .ماند خشک حالت همان در سعید بعدی یجمله با که نشست دستگیره روی دستش. برگشت در سوی به
 چی بگید سعید مرگِ آقا، کنید؟می گریه دارید چرا افتاده؟ اتفاقی چه اما هست؛ حواسم چشم... رهام؟ آقا شده چی -

 افتاده؟ سیاوش آقا برای اتفاقی. کردید نگرونم دل شده؟
 هاآن از خبربی که سعید هایحرف به کوبید،می ـنه*سیـ به را خودش سرعتبه که قلبی با زدهوحشت آیناز و یاس
 .دادندمی گوش بود، رهام با کردن صحبت حال در در، پشت
 .نشست در کنار جاهمان و کوبید خود سر بر گویان«ابوالفضل یا» رهام، آخرِ یجمله شنیدن با سعید
 :زد لب زدهوحشت و لرزان صدای با آیناز

 !سیاوشم -
 و آیناز متوجه حاال که سعید به ملتمس و گریان نگاهی با و زد زانو در درگاه کنار جاهمان. کرد باز را در امانبی

 .کرد نگاه بود، شده یاس
 :بزند لب آرام توانست تنها

 سیاوش؟ -
 روی را خود و زد گریه زیر خراشیگوش و بلند صدای با بود، بـرده چیزهمه به پی سعید هایاشک دیدن با که یاس
 .انداخت زمین
 :زد لب آلودیشک لحن با آرام و کرد نگاه یاس و سعید به وحشت و ترس از شده گشاد هایچشم با آیناز

 افتاده؟ اتفاقی چه سعید کنین؟ می گریه دارین چرا شده؟ چی -
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 تمام بود حاضر که جوابی. دادمی او به را ایدالنهسنگ و امانبی جواب که بود سعید هایگریه صدای تنها اما
 .نشنود را آن اما کند؛ فدا را عمرش

 :زد داد و گرفت را اشیقه و برد خیز سعید سویِ به خشم با
 کجاست؟ من سیاوشِ خبره؟ چه گفتم. بزن حرف سعید -

 .دوخت آیناز قرارِبی چشمان به را سرخش و آلوداشک نگاه سعید
 :نالید آرام و کشید عقب را خود بست، درد با را هایشچشم

 .نه -
 یک فقط آخر در. کرد گذر آلودشاشک و بسته چشمان جلوی از فیلمی چون سیاوش با بودن هایصحنه تمام
 «.دارم دوستت» ماند؛ برایش جمله
 :زد صدایش نگرانی و ترس با. زد زانو آیناز کنارِ زدهوحشت یاس

 آیناز؟ -
 . افتاد ـوشش*آغـ در آیناز جانبی تن که زد بازویش به دستی

  
 «بعد ماه دو»

 آیناز
 
 .کردم نگاه بود، شده حک روش «خرسند سیاوش» اسمِ که مزاری سنگ به آلوداشک نگاهی و شده خون دلی با

. شد گم اطرافم جمعیت میون هامگریه هقهق رنگ، مشکی قبر سنگ روی سیاوش اسم دیدن با همیشه مثل
 .بود شده سرد هم قبر سنگ هوا سردی از. کشیدم قبر سنگ روی رو مزده یخ و سرد هایدست
 سردی شبِ همون مثل درست. بود سیاوش یگذشته به شبیه قبر تاریکی. سیاوش نگاهِ به شبیه درست سرد، سردِ
 .گرفت من از رو سیاوش که

 .همیشه برای دادم دست از رو سیاوش که شبی همون
 دو. بود انداخته فاصله ما بین و بود گرفته ازم رو سیاوش که لعنتی قبر سنگ این دیدن هربار با میشد فشرده قلبم
 توی هرروز و بود ننشسته لبم روی لبخند یه و بود ماهش دو مبچه. بودم داده دستِ از رو جونم تموم که میشد ماه

 .کردممی حس کم رو چیزییه قلبم
 .کردممی حس رو وجودم تمام نبود نه، که چیزیه
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 با زدن حرف به کردم شروع پردرد و آلودبغض صدای با. کشیدم سیاوش اسم روی نرم و آروم رو هامانگشت نوک
 .داشت قراربی من برای رو سیاوش حکم بود، ماه دو که رنگی مشکی قبر سنگ

 سر میری وقتی که گفتمی بهم بودم بچه وقتی همیشه محمد. شنویمی دونممی شنوی؟می رو صدام! سیاوش -
 .میشینه کنارت و میاد پیشت، میاد اون کسی قبر
 :دادم ادامه گرفته و دارخش صدای با کردم، نگاه راستم و چپ به غم با
 من هم باراین باشه، ولی سمتت؛ بیام من تا گرفتی فاصله ازم همیشه مثل نکنه یا هوم؟ نشستی، سمتم کدوم -

 .کشممی رو نازت من هم باراین. میام
 سیاوش عکس روی نگاهم و ریختممی اشک صدابی. کشیدم دراز قبر سنگِ کنارِ آروم و گذاشتم کنارم رو کیفم
 .بود ثابت قبر روی

 ...سیاوش فقط شد؟ خوب حاال -
 :گفتم و زدم پردردی هق

 . کنی ـلقه*حـ ـمرم*کـ دور رو هاتدست تو کهاین امید به بندم،می رو هامچشم هم من -
 .کشیدم مآمده بر شکمم روی رو دستم

 .سیاوش کن حس رو تبچه و بیار پیش رو دستت حداقل یا -
 :زدم لب عجز با بستم، رو هامچشم

 رو من و بیا سیاوش، بکش خودت ـوش*آغـ تو رو من. کن ـلقه*حـ کمرم دور رو هاتدست توروخدا، سیاوش -
 .ببر خودت با هم

 :زدم جیغ سیاوش، عکس سمتِبه رو و زدم قبر سنگِ روی مشتی شدم، بلند. کردم باز رو هامچشم آمیزجنون
 ها؟ قرارتم،بی چقدر بینینمی مگه ها؟ منو، خراب حالِ بینینمی مگه دِ مغرور نامرِ کنی؟نمی تمومش چرا لعنتی، دِ-

 .برگرد توروقرآن. سیاوش برگرد ها؟ گذاشتی، تنهام چرا لعنتی؟ رفتی چرا
 نگاه بود، تنش مشکی هنوز که محمد به و برگشتم. رسید گوش به اومد،می سمتمبه که مانندی دو هایقدم صدای
 .کردم
 یاد. بودیم داده دستش از ندیده، که مادری یا بود، نیاورده در تنش از رو مشکی هنوز سیاوش سوگِ به دونستمنمی

 دلم روز اون. برگشت مرگش خبر با اما رفت؛. کجاست مادرمون فهمیده گفت، محمد باالخره که افتادم روزی
 .دبو رفته همیشه برای محمد و من دیدن بدون که مادری برای شکست

 :گفت عصبی و زد زانو کنارم محمد
 قبرستون؟ بیای دیگه نباید نگفت دکتر مگه ها؟ چی، واسه اینجا اومدی دوباره حالت این با آیناز -
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 :گفتم و کردم اشاره قبر سنگ به و زدم خندینیش
 .بود شده تنگ براش دلم خب. شوهرم پیشِ اومدم -

 :گفتم آلودیغم و تلخ لحن با و دوختم محمد گریون هایچشم به رو آلودمبغض نگاه
 .کنید دریغ ازم رو قبر سنگِ این خوایدمی هم شما گرفت، ازم رو خودش که خدا -

 نفسنفس که حالی در و اومد سمتمونبه دویدمی که حالی در یاس. نزد حرفی و انداخت پایین رو سرش محمد
 :گفت زدمی
 .خدابه کشتیمون آیناز، وای -
 هایشیطنت دیگه رهام. نبودن قبلی رهام و یاس اون دیگه هردو. کردم نگاه بود، سرش پشت که رهام، و یاس به

 عمارت سیاوش، رفتنِ از بعد اصالً. نداشت بود، هاشلب مهمون همیشه که رو لبخند اون یاس و نداشت رو قبلش
 .نشد قبلی عمارت اون دیگه

 جون سیاوش جدی و محکم هایقدم با هاشپارکت و هانفس با هواش و آمیزتحکم حرفای با فضاش که عمارتی
 .نشد قبلی عمارت گرفت؛می

 :گفتم آروم و شدم بلند زمین روی از
 .منتظرتونم ماشین تو من -
. نشد باورم. آوردن برام رو سیاوش مرگِ خبر که افتادم روز اون یاد. افتادم راه رهام ماشین سمتِبه حرفی هیچبی و

 !ستزنده نمرده، سیاوش گین،می دروغ گفتم
 یجنازه سر باالی برد رو من زور به و شد دعواش محمد با دید، رو من بد حالِ وقتی رهام اما داد؛نمی اجازه محمد

 همون کاش ای. رفتم حال از دیدم، رو جنازه وقتی. بود سوخته نبود؛ مشخص چیزشهیچ که ایجنازه. سیاوش
 .اومدمنمی بهوش دیگه لحظه
 .شنیدمنمی رو سرگرد و محمد حرفای و اومدمنمی بهوش موقع بد دوباره کاش

 .شده عمارت وارد شهرام مامورها، رفتنِ از بعد دیده اهالی از یکی»
 :گفت ایزدههیجان لحن با محمد

 باشه؟ شهرام به متعلق جنازه اون ممکنه یعنی -
 :گفت و داد تکون سری متأسف سرگرد

 آقای کهاین از قبل ضمن در. خرسنده آقای به متعلق جنازه که میده نشون شواهد تمام اما. نامدار جناب متاسفم -
 از قبل دو، هر سوزندنِ از بعد و رسونده قتل به رو مقتول دو هر گلوله یه با بسوزونند، رو «علی» بهداد و خرسند
 .کنهمی فرار هاپلیس رسیدن
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 :زد لب ناباورانه محمد
  چرا؟ اما -
  

 :گفت و داد بیرون سختی به را نفسش سرگرد
 «.فهمیممی ولی کرده؛ سردرگم رو ما یهمه که ایهمسئله تنها این -

 .فوت تاریخ به بعد و دوختم چشم «خرسند سیامک» اسم به غم با. ایستادم پیرمرد قبر سر باالی
 صدای که اتاق تو رهام رفتن از بود نگذشته ساعتنیم هنوز. داد بهش رو خبر رهام سیاوش، از بعد روز یه درست

 .پیچید فضا تو رهام بلند هایگریه
 .رفت و نیاورد طاقت شنید، که رو بزرگش فرزندِ مرگ خبر. رفتنش بود راحت
 ...کاش. مردممی خبر شنیدن با زمانهم خان سیامک جای من کاش. بودم جاش من کاش

**** 
 آیناز؟ -

 لبخند. بود سرخ و آلوداشک ماه، دو این تمام مثل هاشچشم. یاس سمتِ به برگشتم و گرفتم آسمون از رو نگاهم
 :گفتم و نشست لبم روی تلخی

 دلداری؟ اومدی که نگو -
 :گفت و خندید تلخ

 .نه -
 :گفتم و کردم اشاره کنارم صندلی به
 .بشین -

 :گفت آلودیبغض صدای با. انداخت آسمون تو ماه به رو نگاهش. نشست صندلی روی کنارم
 .شد سرد هوا دوباره -

 :زدم لب آروم و زدم تلخی نیشخندِ
 .سرد شبِ -

 :گفت آلودیبغض و ملتمس لحن با و گذاشت شکمم روی رو دستش و دوخت شکمم به رو نگاهش. سمتم برگشت
 سیاوش؟ ذاریمی رو اسمش بود، پسر اگه -
 :گفتم و شدم بلند جام از. زدم پس رو دستش جدیت با
 !نه -
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 با. چکید مگونه روی آروم اشکی قطره و لرزید بغض از مچونه. دوخت هامچشم به رو پرعجزش و آلوداشک نگاه
 :زدم لب غم
 !یاس نمرده سیاوش -

 :زد لب و داد بیرون رو نفسش عجز با یاس
 ...دوباره آیناز -
 :زدم داد خشم با
 فکر ها؟ شده، باورم کنم،می گریه لعنتی قبر اون باالی و میرم کردید فکر چی؟ دوباره ها؟ یاس، چی دوباره -

 ها؟ منه، سیاوشِ نبود، مشخص ازش هیچی که سوخته یجنازه اون کردم باور کردید،
 :زدم جیغ دل ته از
 چهارمی نفر یه پای و بوده شهرام خود مرده، جسدِ اون کنیدنمی فکر درصدیه چرا. نمرده من سیاوشِ یاس، نه -

 قبر اون. مرده سیاوش نگید من به ها؟ باشه، داشته دشمنی شهرام و علی با که چهارمی نفر ها؟ بوده، میون در هم
. نمرده اون. سیاوش رفتن از نشدم مطمئن هنوزم اما بزنم؛ حرف سیاوش با سرش باال شاید کردم، قبول شاید رو

 ...شه یجنازه اون شاید
 .شد دستگیر شهرام آیناز، -
 :زدم لب و رفتم عقب قدم یه آروم. شدم الل زد، فریاد با یاس که حرفی با
 چی؟ -

 :زد داد گریه با یاس
 جای به کنیمی فکر که اونی. شد پیدا سیاوش قاتل نه؟ یا فهمیمی. آیناز شد دستگیر صبح امروز شهرام -

 .شد پیدا مرده، سیاوش
 نقش هامچشم جلو لبخند با سیاوش یچهره. زدم تکیه سرم پشت دیوار به جونبی. شد بسته کمکم هامچشم
 .بست

 زمین روی حالبی و رفت پاهام از جون. نداشتم حرکت توان اما شنیدم؛می رو زدمی صدام که یاس نگران صدای
 .نشستم
 .نشست کنارم دوید، سمتم به سرعتبه. پیچید گوشم تو یاس کوتاه جیغ صدای

 توان اما کردم؛می نگاه بزنم، حرفی تا کردمی التماس و کردمی گریه دلته از که یاس به تار و آلوداشک نگاهی با
 .نداشتم زدن حرف
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 از رو جون هرلحظه که ایسنگینی. کردممی سنگینی احساس قلبم روی. چکیدمی مگونه روی محابابی هاماشک
 .گرفتمی بیشتر تنم

*** 
 کل دانای
 سرم از را نگاهش و کرد درهم را هایشاخم. میشد اکو سرش در سرم قطرات صدای. کرد باز آرام را هایشچشم
 .بود ناآشنا برایش اتاق خودِ حتی و اتاق وسایل. کرد نگاه اطراف به و گرفت

 در که آوردمی خاطر به را ایلحظه تنها اما بیاورد؛ خاطر به را قبل ساعت چند اتفاقات تا آورد فشار ذهنش به
 .بود شده هوشبی یاس ـوش*آغـ

 .شد بلند جایش از و درآورد را سُرم سوزن. نشست جایش در سختیبه و خورد تکانی
 .شد باز و چرخید پاشنه روی در زمانهم که رفت در سمتِ به آرام هایقدم با

 :زد لب گیج محمد دیدن با. آورد باال کمکم و گرفت بود شده وارد که شخصی هایکفش از را نگاهش
 محمد؟ -

 .بست را در و شد اتاق وارد
 .داری ضعف هنوز مشخصه تپریده رنگ از شدی؟ بلند چرا -

. کشید بیرون محمد هایپنجه حصار از را بازویش آیناز که برگرداند تخت سمتِ به و گرفت را آیناز بازوی
 :گفت حوصلهبی
 کجاست؟ اینجا بگو تو محمد، خوبم -

 :گفت و زد آیناز روی به لبخندی
 .هاشتلخی و عمارت از دور به ایکلبه یه -

 :گفت غیظ با و کشید درهم را هایشاخم
 اینجا؟ آوردی عمارت از منو چرا محمد؟ چی یعنی -

 :گفت و برگشت عصبانیت با محمد
 .میشی آب قطرهقطره جوری چه که بینممی خودم هایچشم به دارم چون -

 :گفت تلخی و تمسخرآمیز لحن با و زد تلخی لبخند
  نمیشم؟ آب قطرهقطره باشم، اینجا اگه یعنی آها؛ -
 .آره -
 !نه -
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 .کرد نگاهش متعجب ایلحظه برای محمد که گفت مصمم و تحکم با را «نه» چنان
 :گفت و رفت اتاق در سمتبه گرفت، محمد از را غیظش پر و عصبی نگاه

 .عمارت گردمبرمی من -
 :گفت تحکم و جدیت با. کشید را دستش و رساند آیناز به را خودش بلند قدم چند با
 .آیناز نمیری کجاهیچ تو -

 :زد داد و برگشت آلودغضب
 نرم؟ چرا چرا؟ -

 و کرد پرت تخت روی را او نیفتد، آیناز شکم توی یبچه برای اتفاقی که جوری آرام، و کشید را دستش محمد
 :گفت

 .میگم من چون -
 . کرد محمد به را پشتش و گرفت او از را نگاهش. انداخت محمد به آلودیحرص نگاه آیناز

  
 عطر بوی سرتاسر اتاق که خامش خیال این به هم خودش نشست، لبش روی تلخی لبخند اتاق در شدن بسته با

 .خندیدمی تلخ دهد،می را سیاوش
 .کرد خفه را اشگریه هقهق و کرد پنهان بالشت در را سرش و کشید دراز تخت روی

 دل ته از و کوبیدمی بالشت و تخت به را ممتدی ضربات بود، افتاده تخت جانِ به جانشکم و ظریف هایمشت با
 .کردمی گریه

 روی را وسایل تمام حرکت یک با و کرد حمله آرایش میز سوی به آمیزجنون حالت با. نشست تخت روی طاقتبی
 .آورد زبان به عجز با را سیاوش اسم و زد بلندی جیغ دل ته از. کرد پرتاب زمین
 .کشید ـوش*آغـ در لرزید،می خود به که را آیناز و شد اتاق وارد هراسان محمد

 .زد جیغ درد با. کوبیدمی محمد بازوهای و ـنه*سیـ بر را درپیپی هایمشت و کردمی تقال محمد ـوش*آغـ در
 .بیاد سیاوش بگو محمد -
 :گفت ایگرفته صدای با. پیچید فضا در محمد یمردانه هقهق صدای. افتاد نفسنفس به
 .میاری در پا از رو خودت داری. روخدا تو آیناز باش آروم -

 :زد لب و داد بیرون سختی به را نفسش
 .محمد ندارم طاقت سیاوشبی من. سیاوش -

 :گفت آرامی لحن با محمد
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 .باش هم بچه این فکر به توروخدا. آیناز بکش دراز. باش آروم تو. بیاد میگم سیاوش به. بیاد میگم آیناز، باشه -
 تزریق آیناز به را بود داده او به دکتر که بخشیآرام و خواباند تخت روی بود، نمانده بدنش در جانی دیگر که را آیناز
 .کشاند خواب و خبریبی عالم در کمکم را آیناز که کرد

 سیاوش خاطرات جایشجای که عمارت آن به آیناز بود، نداده اجازه هم هنوز محمد و گذشتندمی هم پس از روزها
 .برگردد کردمی تداعی برایش را

 .شد آرام کمکم اما کرد؛می بدقلقی اوایلش
 .بود نشده بهتر آیناز روحیِ حالِ ایذره اما بود؛ گذشته ایهفته دو

 با که بود خیره سیاوش عکس قاب به اشک، از کرده پُف چشمانی و آلوداشک نگاهی با. بود نشسته آشپزخانه کف
 :زد داد و گذاشت زمین روی را عکس قاب عصبانیت با. گرفت باال را سرش آهنگ، شدن قطع

 .کن play رو آهنگ اون محمد -
 .شد تموم خودش -
 .بشه پلی دوباره بذار. کردی قطعش تو ولی دونممی -
 .باشه -
 :زد داد. شود بلند جا از عصبانیت با آیناز شد باعث پیچید، فضا در که آهنگی صدای و
 .کن قطع رو آهنگ محمد -
 !جان دلبر»
 جان دلبر خوشه دلم تو به

 جان دلبر میکشه منو چشات
 شم آروم منو کن یکاریه

 «جان دلبر وقتشه حاال
 .بذار رو قبلی آهنگ! محمد -

 .رفت سالن سمتِ به بلند هایقدم با و کوبید میز روی را عکس قاب حرص با دید، که را محمد سکوت
 هی خودم مال تو دل ای»

 کی بگو فقط میام من ای
 هی ببینمت دارم دوس
 «جان دلبر
 .رفت دستگاه سمتِ. کرد نثارش «شعوریبی» زیرلب حرص با محمد، خالی جای دیدن با. شد سالن وارد
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 .افتاد تنش روی ایسایه زمانهم که برد پیش را دستش و شد خم
. رفت عقب قدم یک و زد بلندی جیغ رویشروبه شخص دیدن با. برگشت ضرببه نشست، دستش روی که دستی
 بود، پوشانده مشکی نقاب با را صورتش که مردی به و رفت عقب دیگر قدم یک زدهوحشت. افتاد تپش به قلبش

 .کردمی نگاه
 :زد لب آرام. برد فرو سختی به را گلویش آب
 هستی؟ کی تو -

 :زد داد و گرداند اطراف به را نگاهش ترس با. آمد جلو قدم یک مرد که رفت عقب قدم یک
 !محمد! محمد -

 :گفت ملتمسی لحن با و گرفت فاصله با اشـنه*سیـ جلوی را دستانش
 ها؟ هستی، کی تو..اصالً... اص. باش نداشته من به کاری توروخدا. جلو نیا -

 گم آهنگ صدای بینِ در که زد خراشیگوش جیغ زدهوحشت. برداشت خیز سمتش به مرد که رفت عقب قدم یک
 .شد
 .کند رها مرد دستِ از را خود تا کردمی تقال بود، شده گرفته محکم دارنقاب مرد توسط بازوهایش که حالی در
 ...کی تو. عوضی کن ولم -

 آرام. شد قطع نفسش بارهیک به. ایستاد حرکت از و شد مرد رنگ ایقهوه هایچشم میخِ لحظه چند برای نگاهش
 :زد لب ناباورانه و
 سیاوش؟ -

 او و زد داشت، سیاوش چشمان به عجیبی شباهت رنگش ایقهوه چشمان که مردی یـنه*سیـ تخت به را دستش
 .رفت عقب. شد مسخ مرد. فرستاد عقب را

 را نقاب آرام و بست را چشمانش زد، نقاب یگوشه به را دستش برد، مرد نقاب سوی به را لرزانش هایدست آیناز
 .برداشت

 .شد گرفتار مرد ـوش*آغـ در که بود برنداشته را نقاب کامل هنوز
 :کرد زمزمه آرام زیرلب. پیچید اشبینی در آشنایی عطرِ بوی

 .سیاوش -
 :گفت زدههیجان صدایی با و زد پس را مرد طاقتبی
 سیاوش؟ -

 :پیچید گوشش در پراحساسی و محکم صدای بیفتد، مرد یچهره به نگاهش آیناز آنکه از قبل
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 سیاوش؟ جانِ -
 و کشید بلندتر را دوم جیغ. شد خیره بود، ایستاده رویشروبه که سیاوشی به و زد هیجان روی از بلندی جیغ

 :گفت زدههیجان
 !سیاوش -
 :گفت بود نشسته گلویش در که بغضی با. کرد قاب سیاوش صورتِ طرف دو را لرزانش هایدست و
 نه؟ مگه بینم،نمی خواب -

 . بیندنمی خواب که برسد یقین به آیناز شد، باعث که نشست سیاوش لب روی کجی لبخند
  

 فهمیده حال که مردی ـوش*آغـ در باراین و کشید ـوش*آغـ در سخت را سیاوش و کشید جلو را خود طاقتبی
 .داد سر را گریه بلند صدای با خوشی روی از ست،بسته او به اشزندگی و نفسش که بود

*** 
 روی به دستش از اشتباهی که بگذارد میز روی را آب لیوان تا شد خم بگیرد، سیاوش یچهره از را نگاهش آنکهبی

 .شد رها زمین
 را خود طاقتبی. کرد نگاه آیناز به نگران سیاوش. بگیرد سیاوش از را نگاهش نشد، باعث هم لیوان شکستن صدای

 :کرد زمزمه آلودیبغض و لرزان صدای با. انداخت سیاوش ـوش*آغـ در
 .سیاوش نرو دیگه -

 را دستانش و شد بلند جایش از بود، آیناز ـوش*آغـ در که حالی همان در. نشاند لبش روی تلخی لبخند سیاوش
 .کرد ـلقه*حـ آیناز کمرِ دور

 :کرد زمزمه آرام و کرد نزدیک آیناز گوشِ به را سرش
 .ذارمنمی تنهات دیگه -

 را دستانش یـلقه*حـ و بست ـذت*لـ با را هایشچشم. نشاند سیاوش یمردانه و پهن هایشانه روی به را سرش
 .کرد ترمحکم سیاوش هایشانه دور

*** 
 آیناز

 
 ـوش*آغـ گرمای این تنگِدل چقدر که آخ. فرستادم ریه به ـذت*لـ با رو تنش عطر بوی و کشیدم عمیقی نفس

 !کردمی خودش ـتِ*مسـ رو من همیشه که بودم تنش عطر بوی و سیاوش
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 از زدم، سیاوش یـینه*سـ به رو دستم. خوردم فرو زور به رو بود نشسته گلوم تو خوشحالی فرط از که بغضی
 .اومدم بیرون ـوشش*آغـ

 :گفتم آلودیبغض و لرزون صدای با آروم. کردم نگاه سیاوش به بود، نشسته نگاهم تو که آنی خوریدل با
 افتاد؟ اتفاقی چه شبه اون سیاوش؟ بودی کجا -

 روی که رو اشکی قطره شستش انگشت با و کرد قاب صورتم دور رو دستش دو هر. کشید هم تو رو ابروهاش
 :گفت جدیت با و زد پس خورد، سُر مگونه

 .نکن گریه دیگه. آیناز نکن گریه -
 :گفتم کنهمی گله مادرش به که ایبچه به شبیه لحنی و مظلومیت با
 .کردم گریه خیلی نبودی تو -

 .زد مگونه روی نرمی یـوسه*بـ و کرد خم رو سرش. نشست لبش یگوشه کجی لبخند
 :گفت براش، رفتمی ضعف دلم که لحنی با
 خانوم؟ چیه واسه گریه. هستم االن من اما -
 سیاوش؟ -
 بله؟ -

 :زدم صداش دوباره و کشیدم هم تو رو هاماخم
 !سیاوش -

 دست روی گذاشت، پام روی رو سرش. کشید دراز مبل روی هم خودش مبل، یگوشه نشوندم. کشید رو دستم
 کرد ـلقه*حـ کـمرم دور رو هاشدست و شد دراز راستش

 :گفت آروم و
 بگو؟-
 :گفتم و سرش تو زدم آروم حرص با
 .نکن اذیت سیاوش -

 باال رو نگاهش برد، عقب تردید با رو سرش. کرد مکث چندلحظه واسه کردم حس. چسبوند شکمم به رو سرش
 .کرد نگاه تردید و شک از پر نگاهی با هامچشم تو و گرفت

 هستم حامله که کنه پیدا یقین سیاوش که نبود زیاد قدراون برآمدگیش ولی شد؛ شکمم برآمدگی یمتوجه فهمیدم
 :زد لب آروم. نشست و شد بلند طاقتبی. گردوندمی شکمم و من بین را نگاهش شک با تنها و نه یا
 ...تو آیناز -
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 خبر که ایلحظه. داشتم رو لحظه این انتظار چقدر که آخ. نشست لبم روی عمیقی لبخند. نداد ادامه رو حرفش و
 .ببینم رو العملشعکس و بدهم بهش رو حاملگیم

 و گرفتم دست تو بود، مبل روی که رو سیاوش دست و بردم جلو لرزید،می ذوق و هیجان زور از که رو هامدست
 .گذاشتم شکمم روی آروم

 شد، باعث همین و کردم حس رو نشست سیاوش هایچشم تو آنی طور به که هیجان از برقی حرکتم این با
 :گفتم لرزیدمی هیجان از که صدایی با آروم. بشه ترعمیق لبخندم

 ...من سیاوش،. بگم بهت منتظرم وقته خیلی -
 مگونه روی هامچشم از اشکی قطره غیرارادی. دوختم چشم سیاوش طاقتبی و منتظر نگاه به و کردم سکوت
. کشید شکمم روی گونهنوازش و کشیدش بیرون دستم زیر از و خورد تکونی شکمم روی سیاوش دست. چکید

 :پیچید گوشم تو لرزونش و دارخش صدای
 ای؟حامله تو -
 تکون مثبت ینشونه به سری بودن، کرده خودشون مهمون رو عمیقی لبخند که هاییلب و خندون و تار نگاهی با

 دادم
. زد گوشم کنار به ایـه*بوسـ. کشید ـوش*آغـ در رو من و کشید رو بازوم طاقتیبی و خشن حالت با سیاوش که

 :پیچید گوشم تو آرومش صدای
 .دارمت که شکر رو خدا -

 :کردم زمزمه گوشش دم و زدم ـلقه*حـ گردنش دور رو هامدست
 .نرفتی که خوبه. هستی که خوبه -

 :گفت و کرد صورتم قاب رو هاشدست زد، پس رو صورتم توی موهای لرزون هایدست با. رفت عقب
 برم؟ جایی تونممی من مگه هستی، تو وقتی آیناز؟ برم کجا من آخه -

 :کرد زمزمه آروم و دوخت شکمم به رو مهربونش نگاه
 ...بچه این که هم االن -

 :گفتم و پریدم حرفش تو طاقتبی
 !خوشی از میفتم پس بینی،می یهو ندارم، رو زدنت حرف جوراین یجنبه من. بسه سیاوش، آی -

 :شدم بلند و گرفتم رو دستش
 .برگشتی که بگیم محمد به باال بریم پاشو پاشو، -
 :گفت و زد گردنم به ایـوسه*بـ. کرد ـلم*بغـ پشت از و کشید رو دستم که رفتم قدم یه
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 .دونهمی خودش محمد -
 :گفتم بلند و گرفتم سمتش به رو رخمنیم متعجب

 کی؟ از چی؟ -
 :گفتم متعجبی لحن با. سمتش برگشتم و کردم باز شکمم دور از رو هاشدست

! که واقعاً نگفت؟ چرا پس بده، حالم چقدر من دید که اون نگفت؟ من به چیزی چرا پس دونه؟می محمد واقعاً -
 ...حتم دونه؟می کی دیگه

 :گفت جدی و آروم. بود نشسته ابروهاش میون ریزی اخم. کردم سکوت لبم، روی شاشاره انگشت نشستن با
 .بدم رو جوابت تا بپرس الٔ  سو یکییکی بگیر، نفس کمیه
 :گفتم غیظ با و مبل رو نشستم شدم، رد کنارش از
 .بپرسم تا بشین پس -

 :گفت و انداخت باال ابرویی سمتم، به چرخید پا یپاشنه روی
 .باشه -

 :داد ادامه و مبل رو نشست
 .بپرس -
 افتاد؟ اتفاقی چه شب اون -

 اتفاقات شب اون که بود مشخص جدیش نگاه و هم تو هایاخم از. دوخت زمین کف هایپارکت به رو نگاهش
 هایمشت از حالتش این و کردمی آروم رو خودش داشت انگار کرد، سکوت لحظه چند. نیفتاده خوشایندی زیاد

 .بود مشخص ششده گره درهم
 .اومدم بیرون فکر از محکمش و جدی صدای با که بودم افکار همین تو
 نداشت، نا دیگه که قدراون. زدمش کاناپه، رو انداختمش نشیمن، تو آوردم بسته دست رو علی رفتن، که هاپلیس -

 گوشم تو مامانم هایالتماس و هاجیغ صدای. بود گرفته رو هامچشم جلوی خون. کنه ناله حتی یا و کنه حرکت
 بزنم خواستممی. سمتش گرفتم و آوردم در رو اسلحه اما نداشتم؛ رو کشتنش قصد. زدمی دامن نفرتم به و پیچیدمی
 ...که

*** 
 کل دانای

 «عقب به برگشت»
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 یصحنه. بست بود، شده پر اشک از که را هایشچشم. کرد کارش به آماده و گرفت علی سمتِ درست را اسلحه
 .پیچید گوشش در مادرش سوی به علی یاسلحه شلیک و روز آن

. گذاشت ماشه روی را اشاشاره انگشت. خورد سُر هایشگونه روی بر هایشمژه الیالبه از سمجی اشک قطره
 و برگردد کهاین از قبل و کرد باز را هایشچشم. کرد حس اششقیقه روی بر را ایاسلحه یلوله سردی زمانهم

 .افتاد برزمین پایش جلوی پسرکی جانبی جسم و پیچید فضا در گلوله شلیک صدای ببیند، را کنارش شخص
 .کرد بلند سر میشد، نزدیک که هاییقدم صدای با. رفت عقب قدم یک سرعتبه
 :زد لب آرام. رفت عقب دیگری قدم ناباورانه رویشروبه شخصِ دیدن با
 دریا؟ -

 به توجهبی و انداخت نظری بود، داده جان سیاوش پای کنارِ که پسرکی و علی به آلودشنفرت و آبی نگاه آن با دریا
 :زد داد درهمش، هایاخم و متعجب نگاه

 .ببینم بیاید. افشار رحیم، -
 و انداخت سیاوش به ایپرکینه نگاه افشار. رفت درهم بیشتر هایشاخم شد، سالن وارد که افشار دیدن با سیاوش

 :گفت
 کنیم؟ چکارش خانوم -

 :گفت و دوخت سیاوش به را اشتوزانهکینه نگاه. برگرداند را سرش دریا
 .ماشین تو ببریدش -

. زد سیاوش یچانه بر محکمی مشت بیاید، خودش به سیاوش تا و آمد سیاوش سمتِ به بلند هایقدم با افشار
 .کرد قالب سرش پشت را دستش هردو و کشید دستش از سرعت به را اسلحه

 :زد داد خشم با سیاوش
 .کن ولم کنی؟می غلطی چه حیوون، هوی -

 :گفت و زد پوزخندی دریا. کند رها را خود افشار و رحیم دستِ از تا کردمی تقال
 .براش دارم نمایش ببند، رو وپاشدست و دهنش کن پیدا چیزی یه رحیم. شد عوض نظرم -

 را چسبی و بست را وپایشدست سیاوش، تقالهای از بسیار تالش با و آورد طنابی. کرد اطاعت سرعت به رحیم
 .زد دهانش بر محکم

 .نشد خارج گلویش از چیزی ایخفه صدای جز که زد داد و دوخت دریا به را آلودشغضب نگاه سیاوش
 بود، اسماعیل به نگاهش و لرزیدمی خودش به ترس از که علی سمتِ به و گرفت سیاوش از را نگاهش دریا

 .برگشت
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 هایشپنجه میان را آلودشخون فک وحشیانه زد، زانو کنارش. آمد علی سمتِ به بلند و محکم هایقدم با دریا
 :گفت آمیز تمسخر و گرفت

 .آوردا سرت بالیی خوب سیاوش. اومد خوشم -
 :گفت آلودنفرت لحنی و توزکینه نگاهی با. زد علی گوشِ در محکمی سیلی و برد باال را دستش هوابی و
 یادته؟ رو شب اون آره؟ سراغت، اومد چی برای دونیمی. شرفبی عموی ملسه خورت کتک -
 :گفت و کرد اشاره علی به اسلحه با
 .تارا و اسماعیل تو، -

 :زد داد
 و شرف بی اسماعیل این با بودینش دیده**. زیرخو بشه کردید مجبور رو خواهرم که شب اون نه؟ یا یادته -

 .گینمی بابام به نده، انجام رو خواینمی که کاری اگه که کردید تهدیدش
 :زد جیغ آلودیبغض صدای با و زد ترمحکم را بعدی سیلی

 این و خودت از ترعوضی دختر اون ینقشه با. داشتی چشم من یساله19 ترالنِ به تو نه؟ مگه یادته -
 ...بعد و بشه اسماعیل عاشقِ ترالن کردید کاری یه ـوس،*نامـبی

 :گفت و شد بلند جایش از آمیزجنون حالت با. نداد ادامه را حرفش
 به دست عوضیا شما خاطربه که رو ترالن خون انتقام وقتشه امشب. علی تو، با منِ حسابِتصفیه وقتِ امشب اما -

 کجاست؟ تارا االن دونیمی راستی. بگیرم رو زد خودکشی

 :گفت و آورد باال5 ینشانه به را دستش. کرد شیطانی ایخنده

 .ایران کشوندمشون دبی از زحمت هزار به که عرب تا5 پیشِ -
 :گفت و زد ایخندهتک. انداخت اسماعیل به را نگاهش. خندید دوباره و
 .مادرش گور تو رفت که طفلکم این -
 نگاهش سفید روییورنگ با زدهوحشت که علی سمتِ به هوابی که خندید خودش معنیبی حرفِ به خودش و

 :گفت و گرفت علی سمتِ را اسلحه یلوله. برگشت کردمی
 بعد و کشمتمی ،اول نیست سنگ از دلم چون اما. بسوزی کنم، درست برات قراره که آتیشی تو باید تو... تو اما -

 .سوزونمتمی
 :گفت هیجان با آرام. کرد اشاره سیاوش به و زد چشمکی

 .ببرم خودم با رو عشقم خواممی آخه -
 .زد اشپیشانی وسط درست را بعدی یگلوله. کرد شلیک علی قلبِ سمتِ به حرفش، پایان با زمانهم
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 به لبخندی پیروزمندانه دریا. نباشد دریا هایکاریکثافت شاهد تا بست را هایشچشم درهم هایاخم با سیاوش
 :گفت افشار به رو تحکم با و رفت عقب. زد علی جانبی جسم

 رو هردو هم آخرش. اسماعیل مرتیکه این به بپوشون و بیار در رو سیاوش هایلباس قبلش. بزن آتیش رو هردو -
 .بسوزونید

 :گفت و خندید
 «.کنیم بازیآتیش کمیه -

*** 
 آیناز

 
 :پرسیدم زدهوحشت. شد سیخ تنم به مو سیاوش حرفای شنیدن با
 آوردن؟ تو سرِ بالیی چه -

 :گفت و زد تلخی لبخند سیاوش
 اون و بودی تو هامنگرانیدل تموم. بیفته اتفاقی چه قراره و کجاست اونجا دونستمنمی. بردن خودشون با منو -

 مطمئن که بود اِیاِندی تست یه دلخوشیم تموم. منم کردنمی فکر همه شب، اون از بعد که ایسوخته جسد
 .گیرنمی اسماعیل از بودم،

 :گفتم و پریدم حرفش تو
 ...گرفت بابات و جنازه اون از اِیاِندی تست. گرفتیم -
 :زدم لب ناباورانه. بردم چیزهمه به پی سیاوش نگاه از. شدم ساکت بارهیه به
 !نه -

 :گفت داریخش و گرفته صدای با و انداخت پایین رو سرش
 حتی. کردهمی ـیانـت خــ مامانم به اولش از بلکه فروخته، علی به رو مامان تنها نه بابا فهمیدم، که بود اونجا -

 به بابام ـیانـتِ خــ حاصلِ متأسفانه که منه ناتنی برادر اسماعیل که فهمیدم فقط دونم؛نمی رو زن اون اسم
 کرده درست واسم دریا که زندانی از تا زدممی دری هر به. بریدم چیهمه از. فهمیدم وقتی شدم، داغون. مادرمه

 دیوار طرفش4 که اتاق یه تو. انفرادی به بود محکوم که ایزندانی مثل بودم، شده درست. نمیشد اما کنم؛ فرار بود،

 هرروز که دریا خودِ و نگهبان نفر 10 با اونم هواخوری، برم تونستممی ساعت2 روزی. ایپنجره حتی بدون بود،
 ...و بود زبونش رو ترالن اسمِ مدام. میشد دیوونه قبل از بیشتر

 :داد ادامه کوتاهی مکث با
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 که شنیدم دریا زبونِ از که قبل روز سه تا. عمارت اهالی و تو فکر به. بودم فکرت به شثانیه هر دوماه، اون تموم -
 خندیدمی. اتاقم تو بود اومده تنها اول بار برای. سرش به بود زدهجنون. مُردم کنیدمی فکر شما و بود درست حدسم

 حرفا این. کشیدی دراز قبر سنگ روی که قبرستون تو دیدتت گفت. کنیمی دق من دوری از داری تو گفتمی و
 بیرون بیام، خودم به تا اما کرد؛ ترطاقتبی رو طاقتمبی قلبِ. میاره من سرِ به بالیی چه داره فهمیدنمی زد، که رو

 خدا فقط. گرفتم رو رهام یشماره مکث ایلحظه حتی بدون. اتاق تو بود گذاشته جا رو گوشیش ولی بود؛ رفته
. بعد برای بذاره رو هاشاشک و ذوق هیجان، که این و سکوت به کردم وادار رو رهام سختی، چه به دونهمی
 .دنبالم بیاد و بگیره رو خط رد سریع خواستم رهام از. دوماه همون به برگردم دوباره و داخل بیاد کسی ترسیدممی

 :گفتم وحشت با
 .میفتید گیر که جوراون تنها؟ وای -
 :گفتم خنده با. شدم حرفم متوجه تازه نشست، سیاوش لبِ روی که محوی لبخند با
 اومد؟ تنها اینه، منظورم یعنی -

 :گفت و زد سرم روی به ایـوسه*بـ. کشید خودش ـل*بغـ تو رو من و کرد ـلقه*حـ بازوهام دور رو هاشدست
 .نیفتادیم گیر نه -
 .شده خونه وارد که دیده رو شهرام اهالی از یکی که گفت پلیس چی؟ شهرام پس راستی اِ -

 :گفت و نداد اجازه که عقب برم خواستم
 بهش همه فهمه،می که هم بعدش. کنهمی فرار بینه،می رو اوضاع وقتی که داخل اومد دریا از بعد شهرام -

 .کنهمی وگورگم رو خودش شدن، مشکوک
 :پرسیدم متعجب. بردم عقب رو سرم

 بگه؟ نیومد چرا خب وا -
 :گفت و داد بیرون سختی به رو نفسش

 .نکنه باور رو حرفش کسی ترسید شاید. دونمنمی -
 :گفت آروم و گذاشت لبم روی رو شاشاره انگشت که بزنم حرفی خواستم

 .کنیم فراموش و بیا رو هاسختی اون. کنیم فراموش بذار. نپرس الٔ  سو دیگه آیناز، بسه! هیس -
 :گفتم آروم

 ...تلخی همه اون میشه؟ مگه -
 :گفت آمیزتحکم و آرام لحنی با. گرفتم باال رو سرم. گذاشت مچونه زیر نرم رو شاشاره انگشت

 !کنیممی فراموش -
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 .کردم غنچه کردن فکر حالت به رو هاملب
 .کنم فکر بذار اوم، -

 :گفتم غیظ با و زدم ـر*کمـ به دست شدم، بلند مبل روی از. انداختم باال نه ینشونه به ابرویی
 .کنمنمی فراموش نگفتن، بهم زودتر چرا که نرسم رو محمد و رهام حسابِ تا -
 :گفت احساسی پر و آرام لحن با
 .شدی دلبرتر خیلی و آیناز شدی پرترُ حاملگی خاطربه -

 :گفتم و گرفتم جلوش رو تهدیدم انگشت کردم، هم تو رو هاماخم سریع اما میشد؛ باز داشت نیشم
 .کنی خرم حرفا این با نکن سعی اصالً اصالً، -

 :گفت و گرفت رو خودش جلوی همیشه مثل اما گرفت؛ شخنده
 .نشی مضطرب بیشتر که نفهمی تو نیومدم، بیرون خونه اون از کامل من تا خواستنمی هابیچاره آخه -
 کردی؟ پیدا نجات کی مگه -
 .دیشب -
 :گفتم حرص با
 ...من. نداره ربطی باشه، -
 و عصبی صدای که گرفتن رو در جلوی. شدن وارد رهام و محمد. کردم قطع رو حرفم کلبه، در شدن باز صدای با

 :شد بلند یاس نگران
 ها؟ مرگتونه، چه شما اصالً. داخل برم خواممی کنار؟ برید میشه -
 :داد ادامه آلودیبغض صدای با و
 اومده؟ آیناز سرِ بالیی نکنه -

 .شد وارد و زد کنار رو محمد و رهام یاس زمانهم که رفت جلو قدم یه سیاوش
 :زد لب ناباورانه. شد گشاد هاشچشم ثانیه چند عرض در افتاد، سیاوش به که نگاهش

 سیاوش؟ -
 جیغ که حقیقته سیاوش و صحنه این که شد باورش انگار افتاد؛ بود، لبم رو عمیقی لبخند که من به نگاهش

 حفظ برای سیاوش که انداخت سیاوش ـل*بغـ تو رو خودش چنان. دوید سیاوش سمتِ به و کشید خراشیگوش
 .کرد ـلقه*حـ یاس ـمر*کـ دور رو شدیگه دست و گرفت مبل یدسته به رو دستش یه خودش، تعادل
 :کرد زمزمه آلودیبغض صدای با و شد دقیق سیاوش یچهره به آلوداشک نگاهی با. رفت عقب یاس

 نه؟ مگه بینمنمی خواب! سیاوش نمیشه باورم -
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 :گفت مهربونی با. کشیدش ـوش*آغـ در و زد روش به مهربونی لبخند سیاوش
 .نمیرم جایی دیگه و اومدم برگشتم، من. برم قربونت بینینمی خواب -

 نگاه رومروبه صحنه به ذوق و خوشی از پر نگاهی با. داد جا سیاوش ـوش*آغـ تو بیشتر رو خودش و زد هق یاس
 .خورد تکونی شکمم تو یبچه کردم حس که کردممی

 .کوچیک تکون همون دوباره که گذاشتم شکمم روی رو دستم. انداختم پایین رو نگاهم شک با
 .زدم صدا رو سیاوش و زدم بلندی جیغ هیجان زور از

 .کردم اشاره شکمم به. پریدممی پایین و باال
 .برگشتن سمتم زدهوحشت نفرشون چهار هر
 .سیاوش. سیاوش -
 :گفت نگرانی و بلند صدای با. سمتم برداشت خیز و کرد دور خودش از رو یاس سرعت به
 آیناز؟ شده چی -
 :گفتم بودم افتاده نفسنفس به که حالی در
 .بچه -

 با. گذاشتم شکمم روی و گرفتم رو دستش که بزنه حرفی تا کرد باز لب از لب. شد ترپررنگ نگاهش در نگرانی
 :گفتم لرزیدمی هیجان از که صدایی

 .خورهمی تکون داره سیاوش، ببین -
 .خورد تکونی بچه شکمم، روی سیاوش دستِ نشستن با زمانهم و
 :گفتم بچگونه ذوقی با
 !دیدی -

 گذاشت شکمم روی رو شدیگه دست. بود خیره شکمم به زدههیجان و مهربون نگاهی با سیاوش
 :گفت و زد زانو پام کنار سمتم، دوید زدهذوق یاس که
 .ببینم منم کو؟ کو، -

 .گذاشت شکمم روی رو هاشدست و زد پس رو سیاوش دستِ
 :گفت گرفته حالی با یاس. نخورد تکونی دیگه چون شد؛ خسته مبچه انگار اما
 شد؟ چی پس اِ -

 :گفت خنده با محمد
 .میده قر من برای مطمئنم کنار برو. نداره دوست رو تو حتماً -
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 :گفت و زد محمد به ایگردنی پس خنده با رهام. خنده زیر زدیم یاس و من حرفش این با
 .کشتتمی بفهمه. نچسبیه آدم بد پدرش که نکن رقاص رو بچه حاال همین از -

 .کرد نثارش «شعوریبی» و انداخت رهام به نگاهی خندید،نمی اما خنده؛ برای رفتمی هاشلب که سیاوش
 :گفت کنارم نشستمی که حالی در محمد

 .سازیممی جوری یه پدرش با -
 :گفت طبعیشوخ و جالب لحن با. گذاشت شکمم روی رو دستش و

 !خورهمی تکون داره زود چه ماهشه،4 بچه این آیناز میگم. بده قر جان، دایی بده قر -
 :گفتم آروم

 .هستم حامله نداشتم، خبر رو اول ماهِ سه که هست ماه 5 -
 .کشید شکمم روی رو دستش دقت با و نزد حرفی محمد

 لبخند با که یاس به و گرفت باال رو سرش ضایعی و رفته وا یقیافه با و نشد عایدش هیچی گذشت، که کمیه
 انداخت نظری کرد،می نگاهش تمسخرآمیزی

 :گفت جدی و آروم یهو و
 .خوابید حتماً -

 .زد لبخندی و داد تکون رو سرش هم سیاوش حتی. شد بلند مونهمه یخنده صدای که بود جالب لحنش انقدر
 :گفت خنده با یاس

 دیگه؟ گفتیمی چی گفتی،نمی رو این -
 :گفت سیاوش به رو تردید با و اومد جلو قدم یه رهام

 هست؟ اجازه -
 .داد نشون رو رضایتش چشم، کردنِ بسته و باز با و کرد ـلقه*حـ مشونه دور رو دستش سیاوش

 گذاشت شکمم روی رو دستش آروم و زد روم به لبخندی رهام
 زدههیجان. دیدم رهام هایچشم تو رو درخشش وضوح به که خورد کوچیکی تکون بچه باوریغیرقابل طور به که

 :گفت و گرفت باال رو سرش
 .خورد تکون -

 :گفتن بلند یاس و محمد
 !نگو دروغ -
 .خودم جون به -
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 :گفتم خنده با
 .رهام داره دوسِت شوهرت مادر -

 :گفت و گرفت باال رو سرش باحالی حالت با محمد
 کوکبه؟ مادر منظورت -

 بدون رو محمد اسم که بود اول بار برای اما زد؛می صدا رو محمد که شنیدم رو یاس یتشرگونه و آروم صدای
 .شنیدممی «خان» یا «آقا»

 :گفت و کرد نگاهم حرص با رهام. برگشتم یاس سمتِ به متعجب
 گفتی؟ بهش رفتی آیناز، نامردی خیلی -

 :بگم شدم مجبور که انداخت بهم ملتمسی نگاه و گرفت باال رو سرش یاس
 .پرید دهنم از -

 :گفت و رفت بهم چپیچپ رهام که

 بیدار تا نبودی، بهوش هم ساعت4 هم سر دوماه این تو تو، اصالً پرید؟ دهنت از درازی دیر اون به موضوع -
 .هوشبی دوباره و گریه زیر زدیمی شدی،می

 :پرسید شک با و انداخت نداشت رو به رنگ که یاس به رو مشکوکش نگاه و
 گفتی؟ تو یاس -

 :گفت جدیت با و کشید هم تو رو ابروهاش بود، ساکت االن تا که سیاوش
 کنه؟ تعریف محمد برای رو موضوعی همچین باید چرا یاس -

 :گفت آروم و انداخت یاس به کوتاهی نگاه محمد
 .گفت کوکب خودِ نگفت، یاس -
 :کرد اضافه خنده با و
 .رهامی تو بود، داده گیر روستا تو دیروز -

 :گفت و داد تکون سری خنده با رهام
 .بابا سدیوونه -

 :گفت آروم شد، بلند مبل روی از سیاوش
 .بیا لحظه یه آیناز -

 . بود شده جدی دوباره و بود هم تو هاشاخم. گرفتم باال رو سرم
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 دستش تو رو دستم و زدم روش به لبخندی. گرفت سمتم به رو دستش و سمتم برگشت سیاوش. بستم رو در
 .گذاشتم

 بوی و سبز فضای. بود درخت از پر اطراف. رفتیم بود کلبه رویروبه درست که ایخونه رود سمتِ به هم با قدمهم
 .دادمی رودخونه آب به رو بخشیـذت*لـ موج که بادی و رودخونه آب شُرشُر صدای یاس، گلِ عطر
 .کردم ـلقه*حـ سیاوش بازوی دورِ رو دستم و بستم ـذت*لـ با رو هامچشم. ایستادیم هم کنار

 سیاوش؟ -
 بله؟ -
 :گفتم آلودیحرص لحن با و زدم صورتش به ایضربه آروم. پروند رو حسم کامالً «بله» گفتن با
 .جانم بگو نه، بله -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
 .میگم خودش خاص زمان تو رو چیزی هر من نه، -
 :گفتم و زدم ششونه به ایضربه. گرفت مخنده حرفش از
 نه؟ باره، یک سالی تو برای خاص زمان -
 .بریمی دل و میشی شیطون تو وقتی یعنی خاص؛ زمان نه، -
 روی زدم هوابی و سمتش برگشتم. بشم مطمئن کسی نبود از تا کلبه سمتِ برگردوندم سر حرفش این با

 با و انداختم شـنه*سیـ روی رو متنهنیم بدم، بهش کاری یاجازه کهاین بدون. زمین روی افتاد که شـینه*سـ
 :گفتم شیطنت

 االن؟ مثلِ -
 :گفت و گذاشت گردنم پشت رو دستش

 .االن همین -
 ... .و داد فاصله زمین از رو سرش
 که بردم شگونه سمتِ به گونهـوازش*نـ و آروم گردنش روی از رو دستم. کردم همراهیش و بستم رو هامچشم
 .شـینه*سـ روی گذاشت و گرفت دستش تو رو دستم راه وسط

 نی؟نی جلوی اونم 18+ کارای -
 پایین رو سرم زدهخجالت بود، ایستاده ما از فاصله قدم سه با که محمد دیدن با برگشتم،. رفتم عقب سرعت به

 به رو و زد زمین به ـمرش*کـ پشت روی رو هاشدست و نشست جاش سر سیاوش. گزیدم رو لبم و انداختم
 :گفت محمد
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 ...نگرفتی یاد تو -
 :گفت و پرید حرفش تو شیطنت با محمد

 کردن،می بد بد کارای داشتن عاشق دوتا اگه احیاناً که بزنم در شدم، طبیعت وارد وقتی که چی؟ نگرفتم یاد -
 .کنن جمع رو خودشون
 :گفت واریحیرت و کشیده لحن با و رفت بهش چپیچپ سیاوش

 !پررویی خیلی -
 :گفت و شد خم کمیه احترام حالت به و گذاشت شـنه*سیـ روی رو دستش محمد

 .چاکریم ما -
 :داد ادامه و کرد اشاره من به
 !بگیریم قرض رو خواهرمون این دیقه دو میشه اگه فقط -
 سمتِ کشوند و گرفت رو دستم هوابی که شدم بلند خواستم. انداخت باال ایشونه که انداختم نگاهی سیاوش به

 :گفت مهربون و ـوسید*بـ رو مگونه. خودش
 .باش خودت مواظب -

 :گفتم و زدم روش به عمیقی لبخند
 ...طورهمین هم تو. چشم -

 :محمد
 .برن کجا خوانمی انگار حاال اووَه -
 :گفتم و برگشتم خنده با
 میشه؟ حسودیت چیه -

 :گفت و کرد اشاره صورتم به صداش تو یخندهته با محمد
 .شدی زبونبُلبل چقدر سیاوش یسایه زیر گریه، از نشده خوب چشات پفِ هنوز -
 .زدم ـمرش*کـ به مشتی حرص با
 بده؟ مگه کوفت، -

 :گفت شدیممی دور سیاوش از که حالی در و انداخت گردنم دور رو دستش
 .باشه لبات روی لبخند این همیشه خدامه از نه -

 :گفت خنده با و خندید که انداختم ششونه دور رو دستم متقابالً
 .دبستانی بچه دوتا عینِ شدیم دقیقاً االن -
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 .کرد اشاره بودیم، انداخته هم گردنِ دور که هاموندست به و
 .گیامی راست اِ -

 .روش داد لم و انداخت کلبه پشتِ چوبی نمیکت روی رو خودش
 .میگم راست همیشه من -
 :گفتم و زدم دستش به ماشاره انگشت نوک با
 .بشین درست -

 .اومد در لمی حالت از و زد صندلی گاهتکیه به رو دستش
 نشستن؟ جوراین از میاد بدت هم هنوز -
 . بگی خواستیمی چی بگو،. آره -
  
 .نشست صاف زدم، رو حرف این تا
 بگم؟ خواستممی چی آها، -

 :زدم لب آروم و کردم نگاه بود، شده هول که محمد به متعجب
 چته؟ -
 !کنم ازدواج خواممی من آیناز. هیچی -

 :گفتم بلند زدهشوکه که گفت یهویی انقدر
 کنی؟ چکار چی؟ -

 :گفت حرص با و گذاشت لبش و بینی روی رو شاشاره انگشت. کرد هم تو رو هاشاخم
 پس؟ چته آروم هیس، -
 :گفتم آروم باراین اما تعجب؛ از حجم همون با
 کنی؟ چکار خوایمی گفتی -

 :داد جواب آروم و انداخت سرم پشت به نگاهی
 .واسم خواستگاری بری باید یعنی کنم، ازدواج -
 :زدم لب شک با
 محمد؟ -
 جانم؟ -
 میگی؟ جدی داری -
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 :گفت و داد تکون آره ینشونه به سری
 .آره -
 :گفتم و کوبیدم همبه رو هامدست ساختگی هیجانی با کیه، منظورش و چیه دردش دونستممی اینکه با
 بیاد باهامون تو، ترِبزرگ و من همسر عنوانبه باید اونم آخه. بزنم حرف سیاوش با بذار اما میرم؛ باشه -

 .خواستگاری
 گرفته رو خودم جلوی سختی به اما میشد؛ باز خنده برای داشت هاملب. گردوند اطراف به رو شکالفه نگاه محمد
 .بودم

 روی ریزی لبخند و کردم استفاده پرتیش حواس از. چیه دردش دارم خبر من که دونستنمی من یبیچاره داداش
 .نشوندم لبم

 :گفت آروم و انداخت پایین رو سرش
 آیناز؟ -

 :پرسیدم شک با آروم
 بگم؟ سیاوش به خواینمی نکنه. محمد شدی ناراحت چرا شده؟ چی -

 :داد جواب و گرفت روباال سرش
 ...من ترِبزرگ عنوانبه خواستگاریم بیاد که این برای نه اما بگی؛ سیاوش به باید چرا -

 :زدم لب قبلی لحن با. نداد ادامه رو حرفش
 چی؟ اما -
 !یاس ترِبزرگ عنوانبه -
 یاس؟ چرا -
 :گفت عصبی و کرد نگاهم حرص با
 .یاس خواستگاری بری باید اینه منظورم خب؟ پایینه گیراییت انقدر چرا. آیناز اَه -

 :گفتم بلند و کردم ـلش*بغـ زدهذوق و نشست لبم روی عمیقی لبخند
 .میرم. چشم داداشی چشم -
 :گفتم و شدم بلند جام از یهو و
 .میگم االن همین اصالً -
 ...آی نه -
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 کنم،نمی توجه دید اما زد؛ صدام چندباری محمد. سیاوش سمتِ دویدم و برگشتم. بزنه کامل رو حرفش ندادم اجازه
 .نیومد دنبالم

 .برگشت که زدم صداش. کلبه سمتِ رفتمی داشت که دیدم رو سیاوش دور از
 سرعتبه سیاوش که بیفتم بود نزدیک. خورد پیچ پام که برسم بهش بود مونده قدم چند. دادم سرعت دویدن به

 .گرفت رو ـلم*بغـ زیر و برداشت خیز
 آیناز؟ خبرته چه. ترآروم -

 :گفتم و زدم زل هاشچشم تو کشیدم، باال رو خودم زدم، پیراهنش ییقه به چنگی
 سیاوش؟ -
 جان؟ -

 :گفتم حرص با و شـنه*سیـ رو زدم
 .بگم خواستممی چی میره یادم جانم، میگی. توروخدا نکن. سیاوش اَه -

 :گفت و زد روم به مهربونی لبخند
 بگی؟ خواستیمی چی .بگو باشه، خب -

 :گفتم سریع و دادم بیرون رو نفسم
 ...محمد یعنی نه. خواممی رو یاس من -
 :گفتم بلند و گرفت حرصم خودم شدن هول از
 .بگم خواستممی چی اَه، -
 آیناز؟ -
 زدم زل هاشچشم تو آروم و مظلوم. شدم ساکت بود، سیاوش صدای تو که جدیتی با

 :گفت جدیت همون با که
 چی؟ رو یاس محمد، -

 :بگم فکربی شد باعث ریخت، دلم تو سیاوش تحکم و جدیت از که ترسی
 ...عاشقِ که تو مثل من، مثل. دیگه شده عاشقش -
 !آیناز -
 :گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم. نشست گلوم تو بغضی. شدم ساکت زد، که دادی با
 زنی؟می داد چرا -

 :گفت عصبی
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 میگی؟ چی فهمی می خودت تو-
 :گفتم و گرفتم باال رو سرم غیظ با
 .خواستگاری بیام محمد برای خواممی گفتم واسم؛ بیار الماس بکن، رو کوه برو که نگفتم. فهمممی آره -

 :گفت و رفت بهم چپیچپ
 گفتی؟ رو این تو -

 :گفتم شدممی رد که حالی در و زدم کنارش
 .بود منظورم همین گفتم، هرجوری -

 .ـلش*بـغـ تو افتادم که کشید پشت از رو دستم که رفتم قدم چند
 کنی؟می قهر چرا حاال -

 :گفتم کردممی بازی پیراهنش یدکمه با که حالی در و گذاشتم شـنه*سیـ روی رو هامدست
 .سرم زدی داد -

 :کرد زمزمه گوشم دم آروم. سمتم کرد خم رو سرش
 !ببخشید خب -
 :گفتم بلند و بردم عقب رو سرم سرعتبه
 چی؟ -

 :گفت و داد تحویلم کجی لبخند
 .گذشت ثانیه چند گفتم، که خاصی زمان از -

 .کردم نثارش ی«بدجنس» و خندیدم آروم
 میدی؟ اجازه سیاوش حاال خب -
 .نچ -
 :گفتم رفته وا
 چرا؟ آخه -
 .ما خدمت بیاد بعد خدمت، بره اول بگو داداشت به -
 .خریدم رو خدمتم -

 :گفت و انداخت باال ایشونه مظلوم که برگشتیم محمد سمتِ به دو هر
 .بخره رو سربازیم برام که داشت خیر حداقل نداشت، که خیری هیچ علی ضمن در. شنیدم میشدم، رد داشتم -
 :گفتم و کوبیدم بهم رو هامدست هیجان با
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 .مبارکه پس ایول، -
 :گفتم سیاوش به رو و
 شد؟ اُکی -

 :گفت و گرفت محمد از رو آرومش نگاه
 .بگه باید یاس خودِ -
 .دیگه بیاید هابچه -
 :زدم جیغ زدهذوق و سمتش دویدم. برگشتم بود در دم که یاس سمتِ به
 .داداش زن -

 :زد داد حرص با سیاوش
 ! آیناز ندو -
  

*** 
 «کل دانای»
 

 روز یک که پسرکی همان اسماعیل، اسم سیاوش، اسمِ جای به دیگر که خوردمی قبری سنگ به درست آفتاب برق
 .بود شده نوشته داشت، را سیاوش نابودی قصد
 :زد لب آرام و دوخت علی قبرِ سنگِ به را اشکینه پر نگاه علی، زن تارا،

 .علی سوختی خودت کثیف کارهای آتیش تو آخرش -
 قبر از بلند و محکم هایقدم با و برگشت. انداخت قبر روی بود، ایستاده قبر سر باالی که حالتی همان در را گل

 .شد دور علی
*** 

 و دریا هابعضی آوردند؛می زبان به را اسمی یک هر و بود پیچیده فضا در بیماران خراشگوش فریادهای صدای
 کردندمی تشویق را تارا هابعضی

 خودشان قولِ به یا و کشیوگیسگیس حالِ در تیمارستان سالن وسط که تارا و دریا به را هیجانشان پر نگاه و
 .بودند شده علی زودگذر ـوس*هـ پاسوزِ هردو که تارا و دریا حالِ به افسوس. بودند دوخته بودند، کج کشتی
*** 
 :گفت آرام و انداخت شاپور به نگاهی خان
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 س؟زنده سیاوش -
 :گفت و برگشت عصبی شهرام

 واسش؟ بری بیرون، رفتی خوایمی نکنه چیه، -
 :گفت و خندید شاپور

 .میره حتماً بیاد، در ابدش حبس از تونست اگه -
 :گفت و داد را جوابش تمسخرآمیز خان

 .مهمونی اینجا کم خیلی تو که نه -

 سپری زندان در را سالش20 باید که جوانیش و خودش برای و گرفت شاپور و خان از را آلودشغم نگاه شهرام
 .کشید عمیقی آه و خورد افسوس کرد،می

*** 
 «باال نمای از دید»

 .بود پیچیده فضا در که هاییخنده یقهقهه صدای
 که هایششوخی و رهام هایزدن حرف صدای. زدمی برق یاس انگشت در که محمد و یاس نامزدی یحلقه برقِ

 «.داداش عشقه رو تنهایی» داد؛می جواب یک تنها خواند،می «ماندهعزب» را او که محمد جواب در
 در کوچکش دست و بود رفته خواب به آرام آیناز ـوش*آغـ در که کودکی و همبه آیناز و سیاوش یعاشقانه نگاه

 .بود پنهان سیاوش دست
 با همهمه، همه آن میان در و گذاشت سیاوش یشانه روی بر آرام را سرش و بست را هایشچشم ـذت*لـ با آیناز

 را خوشبختی وجودش تمام با و نشست لبانش روی بر دل ته از لبخندی دستش، روی بر سیاوش دست نشستن
 .کرد حس سیاوش کنار

 .آرزومندم تونهمه برای که ابدیه و شاد پایان یک پایان؛ این»
 خاصه؛ و قشنگ خیلی که هست روزش دو زندگی از من نظر از

 .رسیمی بهش که روزیه روزش یک و میشی عاشق که روزیه روزش یک
 «.روز دو این از سرشار زندگیتون

 پایان

 1:31:ساعت

 97/5/9تاریخ

 97پاییز
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 :نویسنده سخن

 .باشه اومده خوشتون رمان از که امیدوارم «سرد شبِ» رمان پایان از هم این
 .ببخشید شما داشته، کاستی و کم اگه

 .میشه رفع حتماً بعدی رمان در انشاهلل
  «غریب آرامشی» بعدی رمان

 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با 
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