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 محکمه

چشم هایش به تاریکی و بوی نم اتاق کوچکی عادت کرده بود 

 که

درصدای در آهنی اتاق رعشه به تنش انداخت. دست به زمین 

 زد

 .و ازجایش بلند شد

 چی از جونم می خواید؟-

 برق اتاق روشن شد، از روشنی اتاق چشم هایش اذیت شد و

 .سرش را پایین انداخت

حامد نیش خندی زد خم شد سینی غذا را کنار ِ پای نفس 

 .گذاشت

کم و بیش از دلیل زندانی شدن نفس در این اتاق خبر داشت و 

 هر

آقایش  چه می گذاشت دلش را بیشتر صابون میزد که با فرمان

 یه

 ..دل سیر خوشی کند با این دختر چموش

 .نگاهش را با لذت به سر تاپای نفس گرداند و باالخره لب گشود

 .عجله نکن باالخره می فهمی-



 لحنش چنان با شیطنت آمیخته بود که نفس با ترس و حیرت

سرش را باال گرفت که ترس مشهود در نگاهش حامد را به 

 خنده

 .انداخت

حرف و نگاه حامد شد، ابرو در هم کشید بامتوجه منظور   

 .پایش زیر سینی زد

 با صدای تیز سینی چشم هایش را لحظه ایی بست و باز کرد

 حرصی

 :گفت

 .میخوام آریا رو ببینم-

 .قدمی جلو برداشت و فریاد زد

 ..آریا...آریا-

حامد خیز برداشت دستش را جایی میان گلو و فک نفس جا داد 

 و
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 جسم نحیفش را محکم به دیوار کوبید

 !خفه شو دختره آریا خان با تو چه حرفی داره بزنه-

 نفس کم آورده بود؛ نگاهش در پس ترسی که داشت نفرتی از

 حامد گرفته بود و تیز به نگاه وحشی حامد انتقالش می داد

حامد جری تر فشار دستش را بیشتر کرد. نفس، نفس کم آورد 

 اما

کرد تا جلوی این مردک بی رحم کم نیاوردناله ن  



 صدای بشکن زدنی در اتاق ساکت و سرد پیچید، بدون آنکه

دستانش را از دور گردن ِ نفس باز کند سربرگرداند چشمش که 

 به

 آریا افتاد هول شده عقب رفت

 .به تته پته افتاد

 .آقا...آقا..من..بخدا حر ِف مفت زد-

اد و روی زمین نشست. بانفس بی جان تکیه اش را دیوار د  

 .نفرت به حامد چشم دوخت

 .دروغ هایش را هم خیلی شیک ردیف کرده بود

آریا در سکوت از جلوی در کنار رفت و با دست به بیرون 

 اشاره

 .کرد

 حامد به سرعت با رنگ و رویی پریده و تنی لرزان از عاقبت

 .کارش بیرون رفت

 .جدی نیم رخش را به سمته پیمان گرفت

ان جلو آمد و سرش را خم کردپیم . 

 !جانم آقا-

 .پاداشش رو بده-

 ِ پیمان حیرت زده سرش را باال گرفت. خیلی خوب منظور

 پاداش" را"
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 از حرف آریا دریافت کرد. آریا به مفهوم چیه! سری تکان داد



 پیمان

 .به سرعت قدمی به عقب رفت

 .چشم امرتون در ساعه انجام میشه-

 .بیرون رفت و در آهنی انبار را پشت سرش بست

 ماند آریا که نگاه سردش را به نفس دوخته بود، قدمی به جلو

 رفت

 .نفس به سرعت از جایش بلند شد

 .جلو نیا-

 نیش خنده عصبی روی لب های آریا نقش بست قدم بعدی را

 .محکم تر برداشت

 .نفس که ترسیده بود از ترس لبخند عصبی زد

- وای با اینکارات چی رو نشون بدی! دیوونه ایی یامثال میخ  

 !مریض
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 مریض و دیوونه یکی نیستن؟

صدای جدی و محکمش برای لحظه ایی نفس را درگیر خود 

 کرد

 اما

 فقط برای لحظه ایی. یادش آمد که هنوز نفهمیده چرا اینجاست و

 !..دلیل این همه رفتار زشت چی هست

انب جلو رفت سینه به سینه ترسش را کنار گذاشت و حق به ج

 ی



 آریا ایستاد

 !چرا منو آوردی اینجا-
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 فکری که این دو ساعت تمام ذهنش را در برگرفته بود را با

 حرص

 به زبان آورد

 نکنه تو از اون مردهای مریضی که زن عقد می کنی و بعد-

 آزار

 اذیتشون می کنی؟

شصتش را آرام با تکرار  ابرویی باال انداخت ناخون انگشت

 روی

 .ابروی راستش کشاند سری تکان داد

 !خب-
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 نفس از این همه ریلکسی و آرامی آریا پیش از پیش گر گرفت

[ ] 

ضربه ی به سینه اش زد که دس ِت آریا به سرعت باد دور ِ 

 مچش

حلقه شد چنان حرکتش یهویی بود که نفس را به وحشت 

 .انداخت

ابروهایش به طرز وحشتناکی در هم گره خورد با یه حرکت 

 نفس



 را

 .به عقب هول داد و به دیوار چسباند

سرش را جلو برد در یک سانتی صورت رنگ پریده ی نفس 

 نگه

 :داشت فشاری به مچ دست نفس داد و غرید

بار آخرت باشه دستت به من میخوره بار بعد آریاصدر نیستم -

 که

ناتو آهنگ گوشت نکنم، در ضمن منصدای شکوندن استخو  

 شکارچی زن نیستم البته هستن زنایی که مردای پولدارو شکار

 میکنن باهاشون عقد می کنن و بالفاصله بعد عقد مهریه رو
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 میزاره

 ....اجراه و

 آریا سرش را عقب برد نیش خندی به چشم هایی از حدقه بیرون

 .زده از ترس نفس زد
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 داستانم آشناس نه نفس ناوی!؟

 نفسش بند آمد به یک باره تنش یخ بست حتم به یقین اگر آریا

 همچون دیواری جلویش قد علم نکرده بود حال روی زمین بی

 جان

 .می افتاد

 آریا همه چیز را می دانست و این یعنی اینبار راه را اشتباه رفته



 بود

را انقدری کهبغض در گلویش نشست در همین دو ساعت آریا   

 باید

 می شناخت و می فهمید چه آدم بی رحم و سردی هست شناخته

بود. پشیمان شد از اینکه چرا حر ِف َستین را گوش نداده بود و 

 از

 ..آریا دور نشده بود لعنت با طعمه، لعنت

 .لب های بی جان و رنگش را به سختی از هم باز کرد

 ..من-

 .آریا حرص زده دست نفس را زیر گلویش فشرد

 !هیسسسس-
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 نگاه به خون نشسته اس را به نفس دوخت، نفس تنها کسی که

 مثل چشم هایش بهش اعتماد داشته بود را از پا در آورده بود،

روزبه واقعا دل بهعپ این دخترک دل سنگ بسته بود که حاال 

 به

ه بودبدترین حال افتاد .. 

 دستش را رها و عقب رفت. با پشت دست عرق سرد روی

 .پیشانیش را پس زد نفسش را محکم بیرون فرستاد

انگشت تهدیدش را جلوی نگاه ترسیده و رنگ پریده ی نفس 

 تکان



 .داد

دمار از روزگارت در میارم، تاوان یکی یکی کارتو از -

 دماغت

 نکشه

 .بیرون آریا صدر نیست

نفس را لرزاند او زن عقدی آریا بود و این این را گفت، تن 

 یعنی

 .آالرم قرمزی برای آینده ی نامعلومش

 ِ آریا رو برگرداند، نگاه عصبی و سردش را یک دور، دور

 اتاقک کوچک

 و نفس گیر انبار گرداند نفس های عصبی و پی در پی کشید، نیم

 .رخش را به سمته نفس گرفت
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 .صدات در نیاد-

 .گفت و رفت

ت و ندید نفس به چه حالی افتادرف . 

 اشک هایش آرام روی گونش ُسر خورد دست هایش سرد و

 لرزانش
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 را روی دهانش گذاشت تا صدای زجه های از روی ترسش

 بیرون

 .نرود



 عقد کرده آریا بود! آریا کی بود؟ واقعا کی بود! چرا هیچ وقت

 فکر

 اینجایش را نکرده بود! به عمق فاجعه.!. همین صبح ساعت

 بود10

که زن عقدی آریا شد بعد می خواست چکار کند! به خودش 

 فشار

آورد و تا یادش بیاد.. آره! قرار بود یک راست بره دادگاه و 

 طلب

 مهریه اش رو کنه بعد از اون هم با گذشتن از مهریه و گرفتن

 مبلغ

گیردهنگفتی پول طالقش را ب . 

 چقدر َستین گفته بود دلش به این موضوع روشن نیست چقدر

 گفته بود به نگاهای آریا حس خوبی ندارد، آریامثل تمام ِ گزینه

 ...هایش نبود، ساده نبود و
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 از پله های جلوی در انبار باال رفت، پایش که روی چمن های

 حیاط

 .عمارت نشست نفسی تازه کرد

عمارت که به اسطبل ختم می شد به صدای فریادهایی از پش ِت  

 .گوش می رسید

 دستی در موهایش کشید، دکمه آخر پیراهن مشکی رنگش را باز

 کرد، و به نوبت دومه های سرآستین پیراهنش را یکی یکی باز
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 کرد

 .راهش را به سمته اسطبل کج کرد

 .در اسطبل را که باز کرد

[ ] 

جا را فرا گرفت و تنها صدای ناله های به یک باره سکوت همه  

 آرام

 .حامد که به ستون وسط اسطبل بسته بود به گوش می رسید

 .پیمان جلو آمد

 .آقا امرتون انجام شد-

13 

فکش را منقبض کرد و دندانهایش را به هم چسباند، نگاه 

 کوتاهی

 .به باتون توی دس ِت پیمان انداخت

 .به سمته حامد قدم برداشت

 .همه بیرون-

 .در کسری از ثانیه تمام نگهبانان همراه با پیمان بیرون رفتند

 .حامد به التماس افتاد

 .آقا گه خوردم آقا غل ِط اضافه کردم شما ببخشید-

 .خفه شو-

صدای پر تحکم و آمرانه آریا، حامد را بیش از بیش ترساند 

 عرق



کند وسردی روی پیشانیش نشست تقال می کرد تا دستش را باز   

 .به پای آریا بیوفتد تا شاید دلش به رحم بیاید

 ..اما آریا و رحم
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14 

با آن قدم بلند و هیکل تنومند و چارشونه رخ به رخ حامد 

 ایستاد،

 نگاه جدیش و صورت منقبض شده اش همه و همه قدرتی را

 نشان

 .می داد که حامد را عاجزانه به التماس انداخت

- تو رو خدا ببخش منو، گه خوردم تکرا آقا .. 

چشم بست و فریاد گوش خراشش دیوارهای اسطبل را به لرزه 

 در

 .آورد

 .نگفتم خفه شو-

 .حامد ساکت شد

 اینبار به آرامی، دستش را پیش برد و انگشت هایش را دور

 انگشت های دست حامد که جلوی شکمش بسته شده بود حلقه

 .کرد

 :حامد که حرکت بعدی آریا را حدس زد، چشم بست و نالید

 ..آقا-
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 دس ِت بزرگ و پر قدرت آریا روی دهانش نشست و لحظه ایی

 بعد

 صدای ترق ترق شکستن یکی یکی از انگشتهای دس ِت حامد و

 صدای فریاد پر درد و خفه اش که از ال به الی انگشتهای به هم

 .چسبیده آریا به گوش می رسید

ا صدای بلند گریه سر دادب . 

[ ] 
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 .صدای آریا همچون زنگ خطری در گوشش پیچید

 اینبار فقط همون دستت که به زنم خورد رو شکوندم بار اول-

 تمام

 استخوناتو می شکونم ت خوراک خوکای کثیف می کنم. یادت

 باشه

یاون دختر حتی اگه اسیرمن باشه بازم زن ِ منه..فهمید . 

 .فشار ِ ی به انگشتای حامد داد که فریادش به هوا برخواست

 .فهمیدم فهمیدم آقا-

 .با رضایت سری تکان داد

 .خوبه-
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 .برگشت و با قدم های بلند و محکم از انبار بیرون آمد

 .آستین های پیراهنش را پایین کشید و دکمه هایش را بست

- نه اجازه بدید برهباز کنید دستشو تا فردا نه دکتر صدا بزنید   



 .بیمارستان

 :پیمان گفت

 .چشم آقا-

 .خوبه-

 .راه افتاد، میان راه ایستاد سربرگرداند

 !اون دختره رو آوردید-

 .دوسته نفس خانوم رو می گید! بله آقا تو عمارته-

 .سری تکان داد

 .خوبه-
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 .و رفت
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 پیمان لبخندی به تیکه کالم همیشگی آریا زد سری تکان داد و

 .برگشت داخل اسطبل

 حامد هنوز داشت ناله می کرد که با دیدن پیمان زبان در آورد و

 داد

 .زد

 .دکتر رو صدا بزن-

 ابرو در هم کشید، چپ چپی به حامد که باز هم دم آورده بود

 .رفت

 !چشم آقا رو دور دیدی باز پروو شدی-

- رد دارم نمی فهمید . 



 .گره طناب را باز کرد و عقب رفت

 آقا دستور داد تا فردا نه حق دارم دکتر بیارم باال سرت نه-

 .بیمارستان بری

 .حامد وحشت زده سرش را باال گرفت

 ..چی می گی تو! آخ...درد دا....آخ-

 .شانه ایی باال انداخت و سمته در رفت

18 

- برو با خود ِ آقا یکی به دوبه من ربطی نداره جراتشو داری   

 .کن

* * 
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 بذاق دهانش را به سختی قورت دادم، کف دست های عرق کرده

 اش را روی مبل کشید. هنوز هم نمی دونست چه خبره اینجا

 کجاست و چرا اینجاست!؟

نگاه ترسیدش را باری دیگه دور ویالی نوساخت و شیک 

 گرداند،

 دیوارهای طالیی رنگ از جنس شیشه پارک های سفید رنگ و

 قالیچه های گردمانند قرمز رنگ که جای جای زمین پهن بود و

 دید

 قشنگی را با پارکت های سفید رنگ خلق کرده بود، سالن

 مستطیلی

شکل که طولش بیش از اندازه بلند بود و درب سالن که با 



 فاصله

طبقه باال بنا شده بودی رو به روی پله های م ُشرف به  . 

 .مجسمه های گران قیمتی که گوشه گوشه ی سالن چیده شده بود

 مبل های مشکی رنگ که از براقی چشم می زدند همراه با میز

 گرد
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 وسط که ظرف شیشه ی آناناسیشکل ِ پر از شکالت رویش قرار

 .داشت

نگاهش از صحفه تاریک تی وی بزرگی که چند اینچش را 

 حدس

به خودش افتاد.. یادش آمد که کجاست نمی زد ! 

نگران به سمته درب سالن برگشت، به امید اینکه بتواند فرار 

 کند

 .قدمی برداشت که در باز شد با ترس عقب رفت

 آریا یا همان ژست محکم، چهره ی جدی و نگاه سردش وارد

 سالن
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ندازد سمته مبل هاشد در را بست و بدون آنکه نگاهی به َستین ب  

 رفت و روی آخرینمبل تک نفر ِ سلطنتی که رنگش ترکیبی از

 طالیی

 و قرمز بود و با بقیه مبل ها فرق می کرد نشست

ستین مات شده به جای خالی آریا کنار در چشم دوخته بود،  ََ



 توی

 دلش خالی شده بود آریا را می شناخت. همان پسری که از روز

 اول

یدا کرد! سعی کرده بود نفس را از آریا از دیدنش حسی بدی پ

 دور

 کند اما نشد و حاال به دلیلی که هنوز نفهمیده بود اینجا بود و

نفس نداشت ساعت ها هم خبری از  
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 .ترسش را کنار گذاشت و برگشت

 !نفس کجاست-

 بشین-

 ..گفتم نفس کجا-

[ ] 

حرفش کامل نشده بود که آریا سرش را باال گرفت نگاهش نه 

 تند

 بود نه عصبی و نه حتی تهدیدآمیز اما جدی بود، جدیتی که همه

 را

 .رام خود می کرد

ستین که فهمید آریا آدم امر و نهی شنیدن نیست آرام گرفت و ََ  

 .سعی کرد از در ِ خواهش وارد شود

 .رویمبل ِ نزدیک به آریا نشست
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- ش آورد؟خواهش می کنم بگو نفس کجاست؟ چه بالیی سر  
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 چشم بست و بی صدا خنده تمسخرآمیزی روی لبش نشست، از

یاد روزبه و حالی که بخاطر نفس به روزش آمده بود مشت 

 هایش

 .در هم گره خورد

 چشم باز کرد دستانش را دور گردی دسته ی مبل حلقه زد و

 .فشرد

ستین از نگاه آریا ترسید و خودش را عقب کشید ََ . 

- تو اون دوست حق بازت می دونمهمه چیرو در مورد ِ  . 

 .نفس در سینه اش حبس شد، آب گلویش را به سختی قورت داد

 یعنی...یعنی چی.!.؟-

 .نیش خنده عصبی زد

 یعنی اینکه میدونم تو کجا و تو شرکتی و حتی تو کدوم قسمت-

شرکت پارس گستران کار می کنی حقوقت چقدر ِ .. اسم 

 رئیست

 چیه! اسم پدر مادر.. و حتی ناپدریت که میشه پدر ِ اون دوس ِت

 ..باهوشت. هم در مورد ِ تو هم در مورد ِ نفس

 .از جایش بلند شد، متقابال َستین به سرعت از جایش بلند شد
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 آریا ابرو در هم کشید انگشت تهدیدش را به سمته َستین نشانه

 .رفت



- ره، نفس زندگی منوخوب گوش کن ببین چی بهت می گم دخت  

نابود کرده و تا نابودش نکنم جنازه اش که هیچ یه تار از 

 موهاش
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 هم از این خونه بیرون نمیره. نیوردمت اینجا که از نقشه هام

 واسه

 .ات

 !نفس چکار کرده-

 متنفر بود از این که کسی میان حرفش بپرد، حرص زد دست

نشست که ضربان قلب َستین را باالسنگین روی شانه ی َستین   

برد انگشت تهدیدش مقابل نگاه ترسیده و چهره ی رنگ پریده 

 ی

ستین گرفت ََ . 

[ ] 

 دیگه تکرار نشه پریدن تو حرفم، خب! می تونی بری می تونی-

بمونی و کنار خواهر نانتنیت اینجا لذت ببری. ولی اگه رفتی 

 نمی
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هر چند که بشنوه هم  خوام کسی حر ِف اضافه ایی ازت بشنوه

 مهم

 .نیست چون نفس شرعا و قانونا زنمه

 عقب رفت و با عقب رفتنش نفس َستین به حالت عادی برگشت



 اما هنوز قلبش تند می زد. زبانش قفل شده بود یا از ترس بود یا

 از

 ..نگرانی

 آریا قدمی عقب رفت، از صمیمیت َستین و نفس خبر داشت

ه. گوشیش را از جیب در آورد درمطمئن بود َستین جایی نمیر  

 حالی

 .که شماره روزبه را می گرفت به سمته پله ها رفت

 تصمیمتو بگیر-
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 :تمام جراتش را جمع کرد، برگشت و گفت

 .می خوام نفس رو ببینم-

 از پله ها باال رفت، ریلکس و عادی انگار نه انگار چیزی شنیده

 .باشد

24 

ستین با حرص مشتش را روی دسته ی مبل خالی کرد. از  ََ

 طرفی

 نگران و از طرفی عصبی بود از دسته نفس و بی فکری هایش

 چقدر

گفته بود دلش به این کار رضا نیست و می ترسد اما نفس کر 

 شده

بود کار خودش را کرد و نهایتا شد اسیر دسته مردی که هیچ 

 چیز



 .ازش نمی دانست

 !خانوم-

ی آرام دختری برگشت. بر خالف چهره ی مهربونی کهبا صدا  

 دخترک

 که از لباس هایش مشخص بود خدمتکار ِ اما َستین ترسید. چنان

 رفتار ِ آریا وحشتناک بود که دیگه از تمام آدم های این خانه در

 .هراس بود

 .به تته پته افتاد

 چی..چیه چی می خوای؟-

دش پهن تر شد خم شدهنگامهکه ترس ِ َستین را درک کرد. لبخن  

 سینی توی دستش را روی میز گذاشت و لیوان شربت را بلند

 .کرد

 .بخور از رنگ و روی پریده ات مشخصه که فشارت افتاده-
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 .با تردید نگاهش را بین هنگامه و لیوان شربت چرخاند

 .بخور آقا هر چی باشه دستور ِ مرگ کسی رو نمی ده-

 از اینکه هنگامه منظور ِ حرفش را فهمیده بودوخجالت کشید و

 لبش

 .را به دندان کشید

 نمی خوری؟-

ته گلویش خشک شده بود و ناچار دست پیش برد و لیوان 



 شربت

 .را گرفت و سر کشید

 .آقا گفت میتونی بری نفس خانوم رو هم ببینی-

ی نزدهبا تعجب نگاهش را به پله ها انداخت! آریا که اصال حرف  

 بود؟

رفته بود باال و هنگامه از آشپزخانه آمده بود؟ هر چه که بود 

 مهم

 .نبود مهم این بود که می توانست نفس را ببیند

 .لیوان را روی میز گذاشت

 بریم؟-

 .هنگامه نگاهی به لیوان نصفه انداخت
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 ..بقیش-

 .نه بریم-

 .باشه بریم-

ی داخل بود تا چشماز سالن بیرون زدن، حیاط ویال هم به قشنگ  
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 کار

 می کرد درخت بود و گل.. نگاهش را از جاده ی آسفالتی که

 مسیر

 .رفت و آمد ماشین ها بود گرفت و دنباله هنگامه روانه شد

از مسیر خاکی که ختم میشد به اسطبل گذاشتند، صدای ناله ی 



 که

 .از اسطبل می آمد به وحشت انداختش

- دید؟چکارش کر  

 هنگامه برگشت رد نگاه َستین را که به اسطبل دید، دستش را

 :کشید و گفت

 .بیا اونجا نیست-

 پس چی؟-
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سکوت کرد، اجازه نداشت حرفی بزند که اگر میزد باید 

 مجازاتی

 که

 .آریا اسمش را گذاشته بود پاداش را پس می داد

به انبار که رسیدند از پله های جلوی انبار پایین رفتند کلید در 

 قفل

 .انداخت در را باز و با داخل اشاره کرد

 .برو-

 فضای تاریک و بوی نمی که آمد َستین را به خوف انداخت،

 بغضش

 گرفت این آدم های ناشناخته چه بالیی سر نفس آورده بودند

اولین پله و بالفاصلهیعنی.!. پاهای لرزانش به حرکت در آمد   

 .دومین پله را طی کرد وارد انبار که شد
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 .صدای عصبی نفس بلند شد

ببین مرتیکه گاو تو هیچ غلطی نمی تونی بکنی با من! من -

 میخام

 میفهمی یا نه؟

[ ] 

 :هنگامه آرام گفت
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-. 

 َِ َِ  

 و دکمه برق همون کنار

ماند در را بست. خودش پشت در منتظر . 

 نفس که در آن تاریکی مطلق هنوز َستین را ندیده بود با حرص

 .بیشتر فریاد زد

 ..کری مگه؟ روشن کن این چراغ گه رو-

 دس ِت َستین روی دکمه نشست. فضا که روشن شد نفس با دیدن

ستین آرام گرفت ََ . 

 ستین!؟َ -

بغضش ترکید دوقدم را سریع برداشت و تمام نگرانی و ترسش 

 را

 با

 .در آغوش کشیدن نفس از یاد برد

 :نالید



 نفس وای نفس.. ُمردم بخدا خیلی ترسیدم که نکنه آریا بالیی-

 .سرت بیاره
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 بغض داشت اما می دونست اگر گریه کند َستین بی قرار را از
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 اینی

 که هست نگران تر می کند سعی کرد بزرگتر باشد یا دردی که

ود را کوچک به نظر بیاوردخودش مسببش ب . 

ستین عقب رفت نگاهش رنگ ترس و غم گرفته بود ََ . 

 چکار کنیم نفس؟-

 ..کاری باهام نداره نترس تو-

 .ابرو در هم کشید

 چرت نگو نفس این مرتیکه دیونه اس تو که ندیدی چه جوری-

 .داخل واسم غلدورم ب ُلدورم در میورد

 .پوفی کشید و روی زمین نشست

- پیش هم واسه خودم هی ک ُری می خوند اعتیه نیم س . 

 .آروم کنار ِ نفس نشست

30 

اما نه طرز نگاهش نه جدیت کالمش نشون نمی داد فقط -

 ک ُری

باشه. بهم گفت همه چیز رو در مورد ما جی دونه. آ راستی 

 گفت



 تو

 زندگیشو نابود کردی یعنی؟ به تو چیزی گفت!؟

ن یا نگفتن حرف های آریابا تردید به َستین نگاه کرد میان گفت  

 گیر

کرده بود، َستین را می شناخت اگه می فهمید تا وقتش را داشت 

 به

 .سرش غ ُر میزد

 !نفس-

[ ] 
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 هوم؟-

 پرسیدم تو چیزی می دونی؟-

 .نه به منم چیزی نگفت-

 .پوفی کشید کالفه از جایش بلند شد، چند قدم زد و برگشت

 بهت گفته بودم من به این پسره مشکوکم نگفتم؟ ببین آخر-

 .بدبختمون کردی
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 .خیلی خی َستین االن وقت سرزنش نیست. باید بری پیش ِباران-

 به چیزی که شنیده شک داشت، نفس ازش می خواست بره پیش

مادرش؟ مادریکه نفس چند سال ِ باهاش حرف نمیزد؟ اما 

 چرا..؟

ستین را فهمید آروم گفتنفس که منظور ِ نگاه َ . 



 .شاید شوهرش بتونه کمکون کنه-

 :با حرص توپید

خودت هم فهمیدی چه غلطی کردی و تو چه منجالبی گیر -

 کردی

 که

ساله درست تو روش نگاه نمی 3دست به دامن زنی شدی که 

 کنی

 و هر وقت میاد دیدنت خودتو تو اتاق پنهون می کنی؟ کدوم

از خونه پرتش کردی بیرون؟ شوهرش کمکت کنه؟ همون که 

 در

ضمن چی بهش بگم؟ بگم دخترت از روی احمقیت با یه مردی 

 که

 نمیشناختش ازدواج کرده و حاال شوهرش به درد ِ و مرض

 نامعلوم

 ..می خواد

 .روزبه آشنای آریاس-
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فریادش در فضای خالی اتاقک پیچید، پیچید و پیچید و شد 

 آواری

بر سر َستین بی جان عقب رفت و به دیوار پشت سرش تکیه 

 .زد



 ..روزبه.!. کدو...کدوم روزبه-

 .نادم سری به تاسف تکان داد

ستین آرام لب زد ََ . 

 که انداختیش زندان برای مهریه؟ که فهمیدی بهت دروغ گفته-

 ...پولدار نبود!؟ همون که گفتی صاحب کارش اومد از زندا

ه و عصبی گفتمیان حرفش پرید کالف : 

 ..آره َستین آره.. جز اون با روزبه دیگه ایی نبودم که-

 .بر سر خود کوبید و روی زمین نشست

 .ای وای من، ای وای بدبخت شدیم نفس-

 .جلو رفت کنار َستین زانو زد

 .آروم باش َستین چیزی نیست درست میشه-
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 .با خشم نفس را کنار زد

- ی، اصال من چرا باید غصه خفه شو نفس تو هنوز هم آدم نشد

 تو

 .رو بخورم

 .دستش را از دست نفس بیرون کشید و سمته در رفت

 .همینجا بمون تا شاید آدم بشی-

 نفس خوب َستین را می شناخت عمر این عصبانیتش زیاد نبود و

 .شاید پا از انبار بیرون می گذاشت آرام می گرفت
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 :لبخندی زد و گفت



- ی پیش ِباران بهش بگو برای یک بار هم بیا واسه نفسرفت  

 مادری

 .کن

 .برگشت و چپ چپی نثار ِ نفس کرد

 چشمکی زد که َستین نگاهش را تند ازش گرفت ضربه ی به در

 زد

 .لحظه ایی بعد هنگامه در را باز کرد و َستین بیرون رفت

* 
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 از ماشین پیاده شد، به اطراف نگاهی انداخت بی شک آدم های

 حمید هنوز هم دنبالش بودند اما دیگه مهم نبود کاریی که می

 .خواست انجام بده رو انجام داده بود

 در ماشین رو بست و عینکش رو روی چشم هایش گذاشت زیر

 لب

فحشی نثار ِ روزبه که با جواب ندادن گوشی مجبورش کرده 

 بود

ات  

 .اینجا بیاد داد و راه افتاد سمته ساختمان

 شریفی نگهبان ساختمات با دیدن آریا سریع از پشت میزش کنار

 .رفت و جلو آمد

 سالم آقای صدر خیلی خوش اومدید با روزبه خان کار دارید؟-



 عینکش را با انگشت اشاره و شصت کمی پایین آورد و نیم نگاه
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شریفی انداخت کوتاهی به . 

 هستش؟-

 .بله قربان نیم ساعت پیش دیدم رفتن باال-
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 .بی هیچ حرفی برگشت و سمته آسانسور رفت

شریفی با غیض نگاهش را پشت سر آریا روانه کرد زیر لب 

 غر

 .زد

- کیلو وزن به احترامش بلند میشم اونوقت یه ممنون هم 100با 

 از

 .دهنش در نمیاد

ی غیژی در آوردروی صندلی نشست که صدا . 

 ..تو یکی ساکت-

ایستاد در باز شد و آریا با قدم های محکم و بلند4آسانسور طبقه   

 .سمته آپارتمان روزبه قدم برداشت

لحظه ایی بعد از زنگ در را فشردن، در باز شد چهره ی 

 خواب

 آلود

 .روزبه پشت در نمایان شد

 .کنارش زد و داخل رفت



 چرا گوشیتو جواب نمیدی؟-

 .پوفی کشید و در را بست

 .باز فکر کردی خودکشی کردم-
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روی پاشنه ی پا چرخید، نگاهی پر از مفهوم انداخت که یعنی 

 کم
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 از

 .اینکار نکردی. روزبه به حالت تسلیم باال برد

[ ] 

 .خیلی خب آتیشی نگاه نکن-

بود زد و  آریا با پا زیر شلوار روزبه که کنار ِ مبل افتاده

 .نشست

 جدی نگاهی به روزبه که همانجا کنار ِ در تکیه داده بود انداخت

 و با

 .سر به مبل رو به رویش اشاره کرد

 .بیا بشین-

 .نوک انگشت شصتش را به شقیه اش زد و در هوا تکان داد

 .به چشم قربان-

 :به حالت دو رفت و روی مبل نشست و دوباره بلند شد و گفت

 ..برم یه چیز-

 .الزم نیست بشین باهات حرف دارم روزبه-
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 در همان حالت خم نگاهی به آریا انداخت، نگاهش جدی بود

 چهره

ی در همش نشان از این بود که دوباره اتفاقی افتاده. هر اتفاقی 

 را

 حدس میزد جز عقد کردن نفس و آریا! خب باورش سخت بود

 آریا

اننده ی شخصیش زده قرار بود انتقام ِ ضربه ایی که نفس به ر

 بود

 را

 .بگیرد
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 .آرام برگشت و نشست

 چیزی شده؟-

 .ابرو در هم کشید

 اون دختره رو یادته؟-

 خوب میدونست آریا در مورد کدوم دختر حرف میزنه تنها

 دختری

 .که آریا ندیده ازش متنفر بود. لبخند تلخی روی لبش نشست

 .آریا من خیلی وقته فراموشش کردم باور کن-

 .اما من فراموش نکردم-

 .خندید
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 !می دونم ولی محاله پیداش کنی-

 .تای ابرویش را باال داد

 تو اینجوری فکر می کنی!؟-

 شک کرد، آریا جدی بود توی حرف زدن و این یعنی به خودش

مطمئن بود. اصال امروز چرا اینجا اومده بود! صرفا فقط 

 بخاطر

 اینکه

 !بفهمه روزبه هنوز نفس رو یادشه یا نه

 سری کج کرد و موشکافانه به آریا چشم دوخت نگاهش برای

 لحظه

ایی روی دس ِت آریا که در انگشت حلقه اش، حلقه ایی بود 

 .افتاد

 همزمان صدای افتادن چیزی روی میز رد نگاهش را به حلقه

 برید و
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وب کردبه خود مجذ . 

 !شناسنامه

[ ] 

 .آریا آرام و جدی لب زد

 .گفته بودم تاوان میده-
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 از هیچ چیزی سر در نمیورد! سعی می کرد تکه های پازل رو

 توی

 ذهنش آرام و بی استرس کنار ِ هم قرار بده اما استرس و فکر

 وحشتناکی که به جانش افتاده بود قدرت تمرکز را از او گرفته

 .بود

 خودش را جلو کشید و شناسنامه را از روی میز برداشت در

 همان

حالت صحفه ی که از نگاه کردن بهش هراس داشت را باز 

 .کرد

 .نگاهش روی نام همسر "نفس ناوی" ثابت ماند

شوک شد و تنها چشمانش را بیشتر باز کرد و سرش را کمی 

 باال

براق گرفت. از لبه ی باالی شناسنامه به کفش های مشکی و 

 آریا

 .چشم دوخت

 .کم کم به خودش آمد و کامل سرش را باال گرفت

 تو چکار کردی آریا؟-

 :از جایش بلند شد شناسنامه رو از دس ِت روزبه کشید و گفت

 نیومدم واسه ات نقشه امو توضیح بدم، اومدم بهت بگم باید-

 .برگردی سرکارت
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40 



ر آریا روانه شداز جایش بلند شد و پشت س . 

 ..اما آریا من-

 .چرخید؛ نگاهش آمیخته با جدیت و خشم بود

 می دونی که از شنیدن اما و اگر و بدتر این جواب منفی به-

 خواسته

 هام متنفرم. دوماه مثل دخترا بعد خوردن شکسته عشقی

افسردگی گرفتی افتادی تو خونه، باید برگردی و تاوان دادن 

 اون

هات ببینیدختر رو به چشم  . 

 کالفه سری تکان داد و نگاهش را از نگاه تیز گرفت و به زمین

 .دوخت

 .اما من اینو نمی خواستم-

 .اما من می خواستم. فعال-

 دیگه نماند تا روزبه بیشتر از این نه بیاره رفت و در را پشت

 سرش

 .بست
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روزبه درمانده عقب رفت و به ستون پشت سرش تکیه زد، 

 دلش

 این اتفاق و برگشتن به عمارت رو نمی خواست اما روی نه

 آوردن به

 .آریا را نداشت



 ...خودش را مدیون آریا و خوبی هاش می دونست
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از ساختمان بیرون زد، سنگینی نگاهی را حس کرد با یه 

 حرکت

 عینک روی چشم هایش برداشت و به سمته مردی که کمی آن

اده بود برگشت. بی شک یکی از آدم های کیسانطرف تر ایست  

 بود

 .مثال قصدش زهره چشم گرفتن از آریا بود

 خودش را به آن راه زد تا مرد جلوتر بیاید آرام و شمرده شمرده

 به

 سمته ماشین برگشت از پنجره ماشین حواسش به مرد بود که به

 تصور خودش حرفه ایی جلو می اومد نیش خندی روی لبهای

جاآریا   

 ."خشک کرد با خود گفت "آدم هاتم مثل خودت کودن کیسان

 بشمار سه چرخید لگدی به شکمه مرد زد و چاقویی که به هدف

 خوردن در کمر آریا دست داشت با ضرب آرنج آریا در هوا

 معلق شد

 .و در آخر زیر ماشین افتاد
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مرد که انتظار همچین عکس العملی نداشت به ضرب روی 

 زمین

خورد و حیران با نگاهی آمیخته با وحشت به آریا سکندری 



 چشم

 .دوخت

 نیس خنده عصبی روی لبهای آریا نشست با پشت دست عرق

 روی

 پیشانیشرا پس زد قدم ِ محکمی برداشت و انگشت تهدیدش را به

 .سمته مرد نشانه رفت
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 برو به اون بی شرفی که فرستادت بگو من با این کارا نه می-

 ترسم

 نه کوتاه میام و قبول می کنم بشم شریک اون از نامرد؛ نامردتر

 برای کیسان یکی مثل حمید کافیه. یک بار دیگه یک نفر مثل تو

 پشت سرم ببینم میدم آدمام چنان بالیی به سرش بیارن که دیگه

ه کنه و یا اگه مجرد بود رو کنه زننتونه توی رو همسرش نگا  

 ..بگیره

مرد ترسیده به سرعت دست به زمین گرفت، بلند شد و پا به 

 فرار

 .گذاشت

 .آریا با غیض نگاهش را گرفت و به سمته ماشین برگشت
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 .بزدل بی شرف-

 .سوار ماشین شد و در را به هم کوبید

* * 



ت بزر ِگماشین زرد رنگ که مطلق به تاکسی بود جلوی عمار  

 کیسان

زند توقف کرد، َستین بعد از پرداخت کرایه از ماشین پیاده شد 

 بند

 کیفش را محکم میان دست های عرق کرده اش فشرد و آب

 گلویش

 .را قورت داد

[ ] 

 حس بدی به کیسان و آدم هایش داشت اگه دست خودش بود

 هیچ وقت از این سمت رد نمیشد ولی حاال بح ِث بحث نفس بود
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 تنها دوست و داراییش. با اینکه نفس را مقصر و هر چه بال

 سرش

 .می اومد رو حقش میدونست اما دل ِ تنها گذاشتنش را نداشت
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 نگاه براق از ترس و نگرانیش را به نمای کامل سفید عمارت

 درخشان و بزرگ هیب ِت رو به رویش دوخت جلوی در دو تا

 نگهبان

 .بود که وزنشان بیشک ده برابر ِ َستین بود

هر لحظه حس می کرد جان از پاهایش میرفت اما سعی می 

 کرد

 آرام



باشد و ترسش را در دل با فحش های جورواجور به نفس کم 

 .کند

 چند قدم مانده بود به در برسد که یکی از نگهبان ها یک قدم بلند

 .جلو آمد و سد راهش شد

 چی میخوای؟-

لفت و زمختش رعشه به تنه َستین انداخت. نگاهش راصدای ک  

 .باال گرفت و به چهره ی جدی و ترسناک نگهبان دوخت

 با...با...باران خانو..م کار دارم؟-

 شما!؟-

 .دوس ِت دخترش، َستین به باران خانوم بگید میشناسه-

 .نگهبان اول نگاهی به همکارش انداخت
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 .همینجا صبر کن-
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 !بگید کار ِ واجبی باهاش دارم-

 .رفت داخل و لحظه ایی بعد برگشت

 .بیا برو داخل-

سری تکان داد و پشت سر نگهبان وارد محوطه ی داخل 

 عمارت

 شد

 درست مثل عمارت آریا صدر بود تکه یی از بهشت بزرگ و

 سرسبز



 .که تا چشم کار می کرد حیاطش مساحت داشت

- رف حیاط منتظرتهخانوم تو آالچیق اون ط . 

به خودش آمد و رد دس ِت نگهبان را گرفت زیر لب تشکری 

 کرد

 و

 راهش را به سمتی که گفته بود کج کرد باز مثل همیشه حسش

 منفی بود به این دیدار، باران را می شناخت زن متکبر و

 مغروری که

 فقط تظاهر به خوب بودن و مهربانی می کرد، نیش خنده محوی

 روی

 لبش نشست اگه یکم حس مادرانه داشت حاال نفس به این جا

نمی رسید. پشتش به َستین بود از دودی که از کنار صورتش 

 در

 .هوا پخش بود معلوم بود سیگار می کشد

46 

[ ] 

 نگاه َستین از پشت سر که دور تیپ باران را از بر کرد مانتو

 ِِِ پانچ
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لوار طرح آزاد مشکی رنگ وقرمز رنگ کوتاه و ش ... 

 برگشتو برق ِ کفش های مشکی رنگش چشم زد. َستین سر باال

گرفت اولین چیز در چهره ی آرایش کرده ی باران چشم های 



 آبی

 .رنگش بود که شباهت زیادی به چشم های نفس داشت

 .لبخندی دلنشین روی لب های باران نشست چند قدم جلو رفت

 نفس نیومد!؟-

ه حرف خود خندیدو خودش ب . 

 چه حر ِف مسخره ایی میزنم من، میکشی؟-

رد نگاه َستین به سیگاری که وسط انگشت های خوش فرم 

 باران

 جا

 گرفت، عوض شد. رد رژ قرمز رنگش روی پوسته ی سفید

 رن ِگ

 .سیگار لبخند تلخی را رویلب ِ َستین نشاند

 .نفس تو دردسر افتاده-
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 چه دردسری؟-

تعجب نکرد از این حجم راحتی و بیخیالی باران، عادت کرده 

 مثل

 مادر خودش بود دیگر، ستاره هم مادریش مثل مادری باران بود

 .برای نفس

 :پشیمان از اینکه تا اینجا آمده بود، گفت

 .من نباید می اومدم اینجا-

 :برگشت تا برود که باران بلند و جدی صدایش زد



 .ستینَ -
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 .سربرگرداند

ته سیگارش را روی زمین انداخت و نوک کفشش را روی 

 سیگار

 .فشرد

 واسه حرف زدن اومدی چرا بدون گفتنش می خوای بری؟-

 .طعنه زد
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 من حرف دارم بزنم اما نمی دونم گوشی هست که بشنوه و یا-

 .دوایی هست که دردمو دوا کنه

ه از زیر شال سفیدتک خنده یی زد موهای بلوند و صافش ک  

 رنگش

 .بیرون بودند را پشت گوشش برد

 !زبون دراز شدی-

 از این هم ریلکسی باران پیش از پیش از آمدنش پشیمان شد،

 .چشم بست و نفسش را بی صدا بیرون فرستاد

 .گوشم با توء-

 چشم باز کرد. از کمک کردن باران که ناامید بود ولی تصمیم

 گرفت

تر از این عمارت که با وجود آدمی مثلحرف بزند تا بتونه زود  

 باران و



 .شوهرش کیسان وحشتناک بود بیرون می رفت

 نفس گیر یهآدم ِ خطرناک افتاده؟-

 ..چطور؟ دوباره عقد-

 :نیش خندی زد و با کنایه گفت
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 .آره دیگه شما که در جریان اشتباهات نفس هستی-

 .ابرو در هم کشید

 منظور؟-

 از کوره در رفت و با صدایی که توان کنترلش را نداشت فریاد

 :زد

 منظورم اینه تو چه مادری هستی که از خر بازی های دخترش-

 خبر

 داره ولی محض رضای خدا یک بار هم نیومد گوششو بکشه و

 بگه

 .اینکار اشتباه اینکارو نکن

 مگه تو گفتیافاق ِ کرد؟-

داد با درد خندید و با تاسف سری تکان . 

 متاسفپ واستون هم برای شما هم برای پدرش و هم برای مادر-

 خودم که تنها نقشتون توی زندگی ما این بود که باعث تولید مثل

 .من و نفس شدید

 .داری از حدت می گذرونی-



 حرص زد لب باز کرد تا حرفی بزند اما سکوت کرد و عقب

 .رفت
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 .پس من برم بهتره-

عت برداشتبرگشت و چند قدم به سر . 
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 .اون خودش از پس ِ خودش برمیاد-

 چشم بست و نیش خندی به این حجم از مهر مادری باران زد به

 قدم هایش سرعت داد در همین بین ماشین آخرین مدل کیسان

 .جلوی پای َستین ترمز کرد

 با دیدن کیسان و آن نگاه هیز و پر شهوتش ترسیده به قدم های

 .محکم سرعت بخشید و در آخ به دو تبدیل شد

[ ] 

از عمارت بیرون زد و تا سر خیابان دوید یل صدایترمز ِ 

 ماشینی

 .جلوی پاش وحشت زده جیغ زد و به دیوار کنارش تکیه زد

 دو مرد قوی هیکل از ماشین پیاده شدند؛ چهرشون برای َستین

آخر با آنهاآشنا بود همانایی که صبح آمده بودند سروقتش و در   

 سر

 .از عمارت آریا در آورد
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 .بی سرو صدا سوار ِ ماشین شد-



 .وحشت زده عقب رفت

 .خیلی خب دست نزن بهم خودم سوار میشم-

 .عجله کن-

 در دل فحش ناجوری نثار روح مریض نفس کرد که باعث این

 همه

 استرس و ترس شده بود سوار ماشین شد و با عجز رو به مرد

 :کنارش گفت

- خدا به کسی چیزی نگفتمب . 
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 .مرد نیش خندی زد

 کیسان ِنامرد هیچکس ِ؟-

ستین گیج به مرد نگاه کرد تا خواست بپرسد تو کیسان رو از  ََ

 کجا

 می شناسی یادش آمد آریا گفته بود همه چیز را در مورد او و

 نفس

 .می دادند

 :نالید
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- مادرش صحبت کردم کیسان کدوم خری ِبابا من فقط با . 

 .مرد در سکوت به نقطه ایی نامعلوم بیرون خیره شد

* * 

ضربه ایی به در زد که صدای بدی بلند شد بی اعتنا به صدای 



 در

 :فریاد زد

 .یکی نیست بیاد این در ِ کوفتی رو باز کن بابا مثانه ام ترکید-

 .دستش را محکم زیر شکمش فشرد و ابرو در هم کشید

 .صدایش را باالتر برد

 ..ببین به خداوندی-

 :مکثی کرد و آروم گفت

 ..نه نفس واسه این چیزا که خدا رو نمی خورن-
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سر بلند کرد و در حالی که حرفش را تصحیح می کرد بلند 

 :گفت

 به مرگ همون شوهر خاک بر سرم درو باز نکنید همینجا-
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 ..خودمو

د توی قفل ساکتش کرد، در که باز شد صدای چرخش کلی

 لبخندی

روی لبش نشست اما عمر خوشیش با دیدن آریا زیاد دووم 

 .نیورد

 .وا رفته عقب رفت

 ا ِ تویی؟-

 .خیلی خوب بلدی زر مفت بزنی-

[ ] 



 اهل کم نیوردن که نبود. که اگه آورده بود االن اینجا و مقابل

 مردی

 .که نمی شناخت نبود

- میخای بگم بشنوی؟ حرف درشتم بلدم  
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 نیش خندی زد. سال ها بود دختری جز سحر که موی دماغش

 شده

بود در زندگیش نبود. ولی حاال راه پرمشکل ازدواج را یک 

 شبه

 از سر

 گذراند و ازدواج کرده بود! اون هم با کی!؟ با نفس که به هر

 چیزی

 !می خورد اال زن شدن برایمرد ِ مغرور و جدی مثل آریا

ه نفس نمی دونست قرار ِ کنار آریا چه به سر بیادبیچار . 

 .نفس دستش را جلوی صورت آریا تکان داد

 هی عمو کجایی؟-

 .نفسی تازه کرد و به عقب پله را باال رفت
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 .بیا دنبالم-

 .دستشویی دارم-

 .بیا-

 دنباله آریا از اتاقی که چند ساعت در آن اسیر بود بیرون رفت،



 به

 .خیال اینکه کارش اینجا تمام شده
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 با دیدن حیاط ویال سوتی کشید که آریا برگشت و نگاهی بهش

انداخت منظور نفس را فهمید با تاسف سری تکان داد و به 

 راهش

 .ادامه داد

 آمدنی زیاد حواسش به اطراف نبود، ولی حاال با چشم های گرد

 آبی

 .رنگش تیز همه جا را از نظر گذراند

ل از هرچیزی دیواری که پیچک روی آن را کامل پوشانده او

 بو،

 گلهای

 صورتی و سفیدی که زیر پیچک از زیبایشان رونمایی می

 .کردند

 مگه دستشویی نداشتی؟-

سر برگرداند، آریا روی اولین پله ی مشرف به در ورودی 

 سالن

 ایستاده بود، چه قد بلندی داشت؟ اولین سوالی که از ذهن

از غم نفس گذاشت! گویی نه او بود که عقد کرد و  همیشه فارغ

 نه

 .اسیر آریا شده و نه حتی از آینده ش خبری دارد



 .حرکت کرد پست سر آریا وارد سالن شد
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 .دستشویی اون سمته سالن داخل راه رو سمته چپ-
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 سری تکان داد و قبل از اینکه قدمی دیگر در سالن بردارد

 مشغول

 .در آوردن کفش هایش شد

 .الزم نیست بیا برو-

 !کثیفه آخه-

 .کتش را در آورد و روی مبل انداخت

 .گفتم الزم نیست بیا برو-

 .شانه یی باال انداخت کفش هایش را دوباره پا کرد و رفت

 هنگامه مثل همیشه درست سرساعت سینیبه دست وارد ِ سالن

 .شد

 .آقا قهوتون رو آوردم-

باال آمد سرش لحظه ایی . 

 بزار روی میز از اتاقمم گوشی و لپ تابم رو بیار..آ نه گوشیم-

 .همراهم فقط لپ تاب

 .چشم امری دیگه نیست-
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 .نه برو-

برگ دستمالی که6از دستشویی بیرون زد. با لبخند شروری به   



 از

 دستشویی برداشته بود نگاه کرد. آرام نمی گرفت مدام سعی
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اشت شیطنتی کند تا حال خودش را خوب و حال بقیه را د

 .بگیرد

 :وارد سالن شد بلند گفت

 .سطل زباله کجاست اینا رو بندازم-

 آریا نگاهش را از تی وی خاموش گرفت و به سمته نفس سوق

 .داد

لبخند روی لب نفس بد کفریش می کرد و نشانه ی حرص دادن 

 به

 .خوبی در نگاه شیطونش بی داد می کرد

 .بنداز همونجا که آوردی-

 .سعی کرد لبخندی که سعی در خودنمایی بود را بگیرد

 .ندیدم-

 .کوری حتما-

 :ابروهایش در هم گره خورد و حق به جانب گفت
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 .خودت کوری-

نفسی دم و بازدم کرد، آرام دستش روی پشتی مبل قرار گرفت 

 و

 به



 .سمته نفس برگشت

 سه شماره وقت داری اون دستمال های چرک رو بندازی-

 تویسطل

 َِ َِ  

 .زباله و خودت بیای بشینی

 .تک خنده یی زد

 خب اگه اینکارو نکنم چی!؟-

 .برگشت و به مبل تکیه زد
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- شماره وقت داری3فعال تا  . 

خم شد فنجون قهوه را برداشت و به لبهایش نزدیک کرد به 

 پشت

دید نداشت اما از صدای قدم های نفس فهمید که برگشتسرش   

 .دستشویی

لبخند پیروزمندی روی لبهایش نشست و قهوه را با لذت مزه 

 مزه

 کرد؛ قهوه تلخش حس قوی بودن را بیش از بیش در وجودش
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 تزریق می کرد. سالها بود در همین ساعت برایش قهوه صرف

 میشد

ل و اموالش را به او که پسربه یاد روزیکه حاج فرخ تمام ِ ما  

 بزرگش



 ..بود بخشید، این شد دلیل نفرت حمید برادر کوچکش

 حاج فرخ خوب دو پسرش را می شناخت، دوسال تفاوت سنی

 باعث

 شده بود آریا که تربیت شده ی حاجی بود با حمید که بزرگ شده

 ی

غرب و تربیت شده ی پروانه بود، حاجی ریسک نکند و 

 اموالش

 را از

 .کوچک تا بزرگش را به اسم آریا بزند

 پروانه، مادری که از دید آریا تنها مادر حمید بود از این بابت

 ناراحت

سال نبودنش را کنار ِ آریا با مهربونی10نبود سعی می کرد   

 باطنی از
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 دلش در بیاورد اما مگه میشد؟ آریا خیلی چیزا دیده بود که حمید

دندیده بو . 

60 

نفرت حمید از آریا دوباره پروانه را مجبور به انتخاب کرد، 

 حتی

 با

اینکه آریا نامردی نکرد و تمام سهم ارث حمید را تمام و کمال 

 داد



 باز

 هم حمید روی خوش نشان نمی داد و ساز دشمنی را از همان

 نوجوانی با آریازده بود. و شده بود دشمن ِ سرسخت برادر

 .خونیش

- خوای بگی خب چی می ! 

 با صدای نفس رشته ی افکارش پاره شد، سربرگرداند نگاهش

 سرد

 .و بی حس بود و این برای نفس تازگی داشت

 .لبخندی روی لبش نشست

 .چرا اینجوری نگاه می کنی؟ حرفتو بزن میخوام برم-

 .جرعه ی دیگر از قهوه خورد و فنجان را روی میز برگرداند

 کجا؟-

- ؟اینش به تو ربط نداره  

 ابروهایش در هم گره خورد، و نفس را وادار کرد تا حرفش را

 تصحیح

 .کند
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 .خونه دیگه-

 .دستش روی دسته ی مبل نشست و با انگشتهایش ریتم گرفت

 .هیچ جا قرار نیست بری-

 یعنی چی؟-



 نگاهش روی پارکت های کف زمین خیره بود، سکوتش نفس را

 ترساند تا حاال فکر می کرد فقط این حرف ها رو گفته بود تا او

 را

 ..بترساند اما حاال نگاه جدی آریا چیزی دیگری می گفت

 درب سالن باز شد و نگاه هر دو به سمتش کشیده شد، َستین

 .همراه دو مرد دیگر وارد شد

[ ] 

 :متوجه نفس نشد، عصبی جلو آمد و گفت

- ی؟دوباره چی از جونم میخوا  

 .آریا تک خنده ی عصبی زد و از جایش بلند شد

 .خوش اومدی-
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ستین لب باز کرد تا حرفی بزنه که نفس صدایش زد ََ . 

 ستین؟َ -

با دیدن نفس ترسش ریخت و سریع جلو رفت در آغوش 

 .کشیدش

 .وای خدا رو شکر داشتم دیونه میشدم-

 .آروم دم گوشش زمزمه کرد

 رفتی پیش باران؟-
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ستین نادم عقب رفت ََ . 

 .هردو بشینید-



 نگاهش گردش کوتاهی خورد از َستین به آریا و از آریا به َستین

 هنوز امیدوارنه نگاهش به لبهای خشک و سفید شده ی ستین بود

 تا حرفی بزند اما خودش هم خوب می دانست جواب مادرش به

 .درخوایت کمک ستین چی بود

 زبونش را روی لبهایش کشید و لب زیرینش را زیر دندان گزید

 .نیش خندی زد و روی مبل نشست
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 .میدونستم-

ستین ناراحت سری به تاسف تکان داد و آرام کنار ِ نفس جا ََ  

 گرفت

 .دستش روی پایش نشست

 ..درست میشه غ-

سرش را باال گرفت نگاه غم گرفتش را اول به ستین و بعد به 

 آریا

ا چهره ی سنگی روی مبل سمت چپ سالن نشسته بودکه ب  

 .انداخت

- ماه نمی تونی 2میخای چکار کنی با من..؟عقد ما موقت بود 

 منو

 .اینجا نگه داری

 آریا با لبخندی که آرام آرام روی لبش نقش می بست سری تکان

 داد. دستش از روی پایش کنارش روی مبل نشست و با انگشت

مبل مخمل مشکی رنگ می کشیداشاره خط های فرزی روی  . 



 سکوت
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 .معنا دار و لبخند روی لبش ترس نفس را بیشتر کرد

 دست سردش را به چنگ پایین مانتوش در آورد تا از ترسش

 کمتر

 .کند با صدای لرزان لب زد
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 .حرف بزن-

 .آریا پلک زد و سر برگرداند

- نفهمیدی عاقد، عقد دائمچقدر توی افکار کثیفت غرق بودی که   

 !خوند نه موقت

 یکه خورد، آریا جدی با همان لبخند گوشه ی لبش به چهره ی

 رنگ

 .پریده ی نفس و ناباوراش خیره بود

 از روی مبل بلند شد دستش را در جیب شلوارش برد و چند قدم

 .رفت و پشت پنجره مشرف به حیاط ایستاد

 .ستین نگران دستی به صورت نفس کشید و آرام صدایش زد

 !نفس-

 .دروغ میگه-

 خنده عصبی کرد و با یه خیز از روی مبل بلند شد به سمته آریا

 .برگشت و داد زد
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دروغ میگی من حواسم بود، عقد موقت بود اونم دوماه من -

 خودم

 .به عاقد گفتم
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ت نفس گرفت، آروم و جدی گفتنیم رخش را به سم ِ : 

 .من بش گفتم عقد موقت-

 از کوره در رفت با پشت دست زیر گلدون کریستال کنار دستش

 زد

 .و فریاد زد

 خب تو بیجا کردی؟-

 اخمی میون ابروهای پهن و کشیده ی آریا خط انداخت، لب

 زیرنش

 .را به دندان کشید و دستی به ته ریش زبرش کشید

 .همه بیرون-

وحشت زده به بازوی نفس چنگی انداختستین  . 

 .نفس تو رو خدا آروم باش-

 .حرصی نگاهش را به آریا که پشتش به او بود دوخت

 .ستین برو بیرون-
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 .نفس-

 .ستین-

 صدای بلند و جدیش در فضای ساکت سالن طنین انداخت، ستین



برخالف میلش سری تکان داد و همراه نگهبان ها از سالن 

 بیرون

 زد

 اما فقط خودش و خدا می دانست چه آشوبی و نگرانی در دلش

 .نسبت به تنهایی نفس با آریا هست

 پنجره را باز کرد و جعبه ی سیگارش را از جیب شلوارش
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 بیرون

 .کشید

 سیگار را گوشه ی لبش گرفت و با فندک سلطنتی که از پدرش

عمیقی زد و به سمتهیادگار داشت سیگار را روشن کرد. پک   

 نفس

 .برگشت

 باور نکردی نه..؟-

 ..نه، چون داری دروغ می گی-

[ ] 
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 پک دیگری به سیگار زد، الی دو انگشت سیگار را گرفت و

 پایین

آورد. دود سیگار در هوا جلوی صورت سنگیش در هوا به 

 رقص

 در



 .آمد

 .توی جیب کتم نگاه کن-

موهای آشفته ی که تویبا شک رد نگاه آریا را به کت گرفت،   

 صورتش ریخته بود را زیر شال مشکی رنگش برد، دو دل قدم

 برداشت روی مبل کنار کت نشست. چنگی به کت زد با دست

 های

 لرزان دستش را در جیب برد و شناسنامه یی از جیب بیرون

 .کشید

صحفه اول را باز کرد با دیدن عکس خودش به سرعت سرش 

 را
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مهمحک   

 باال

 .گرفت که شال از روی سرش افتاد

 شناسنامه من پیش تو چکار میکنه؟-

 .صحفه سوم رو نگاه کن-

نگاهش بار دیگر روی شناسنامه نشست، با امید اینکه آریا 

 دروغ

گفته باشد صحفه سوم را باز کرد. اسم آریا صدر که با خط 

 خوش

 و
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 خوانا با خودکار مشکی نوشته شده بود تمام خانه که هیچ دنیا را



 بر

 .سر ویران کرد

بغضی به گلویش چنگ انداخت، چطور نفهمیده بود حواسش 

 کجا

 بود؟ شاید همان لحظه یی که حواسش پرته پدر و مادر داشته ش

 که به نداشتن تعییر میشد بهتر بود، پرت شده بود. تمام رویاهای

ره دود شد و هوا رفتبچگیش یکبا . 

 .سرش را باال گرفت

 چرا اینکارو کردی؟-

 .ته سیگار را از پنجره بیرون انداخت و دست در جیب برد

 .به همون دلیلکه تو با دل ِ مردا بازی می کنی-

 از کوره در رفت شناسنامه را به شدت سمته آریا پرت کرد و

 فریاد

 .سر داد
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- نکبت دل ِ بقیه ی مردا به تو چه ارتباطی داره؟ تو تهخفه شو   

 پیازی

 یا سر پیاز! اونا اگه مرد بودند که با وجود زن و بچه به غیر

 چشم

 .نداشتن

در آرامشی که مثالی بود برای آرامش قبل از طوفان دستش را 



 از

 جیب شلوار بیرون آورد، خم شد شناسنامه را که جلوی پایش

 پرت

 .شده بود را برداشت و بلند شد

 چند قدم رفت و مقابل نفس که از خشم میلرزید ایستاد، دست

پیش برد دس ِت نفس را باال آورد و شناسنامه را کف دستش 

 قرار

 .داد

[ ] 

 :آرام و جدی لب زد

 !اما روزبه نه زن داشت نه بچه! اونو چرا انتخاب کردی-

کرد جوابی نداشت کم لب باز کرد تا جواب بده اما هر چه فکر  

 آورده

بود و این را آریا چشم بست فهمیده بود. نیش خندی گوشه 

 ِِِ یلب

 .آریا نشست
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 .نمیخوای بگی! اشکال نداره بزار من بهت بگم-

 طمع،حریص،عادت،
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 عشق به پول لجن تر از اونی که فکر میکنی کردتت خانوم نفس

 .ناوی



نقدر در حرف زدن بی پروا بود و رسما قصداز اینکه آریا ای  

 توهین و

 تحقیرش را داشت به ستوه آمد. انگشت تهدیدش را جلوی نگاه

 .جدی آریا باال گرفت

 .با من درست صحبت کن-

دستش را باال آورد و دور ِ مچ ظریف نفس مشت کرد، فشار 

 .داد

 نگاهش را به مچ نفس که بین انگشت هایش فشرده میشد

 .دوخت

- دونی که االن توی جایگاهی نیستی که تهدید کنی نه؟می  

نگاهش را باال گرفت درد را در چهره ی نفس دید و فشار 

 دستش

 را

 .بیشتر کرد، عشق می کرد وقتی درد را در نگاه نفس می دید

 .نالید
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 .ولم کن-

 .خواهش کن-

 .حرصی چشم بست و غرید

 ..دستم شکست حیوو-

 در آنی مچ دستش را کشید که فاصله شان قطع شد. سینه ی

 نفس به سینه ش چسبیددست آزادش را محکم پشت کمر ِ نفس



 .فشرد تا راهی براب عقب رفتن نداشته باشه
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 چی گفتی؟-

 ..هی...هیچی. ولم کن-

 .لبخندی زد که نفس را ترساند

- دت کرده باشیچرا؟ مگه بده؟ تو که دیگه باید عا . 

 .در آنی اشک در چشمانش حلقه بست. آروم لب زد

 ..من-

72 

 .سری کج کرد. نفسش را محکم تو صورت نفس بیرون فرستاد

 تو چی؟-

 .سرش را جلوتر برد و دم گوشش نجوا کرد

 !نکنه آمادگیشو نداری همسرجان-

 بغضش سنگین شد، هیچ وقت اینکار ها رو نکرده بود تا حاال

 دست

دی بهش نخورده بود او برای خودش خط قرمزهاییهیچ مر  

 داشت

 که هیچ وقت رد نکرده بود ولی االن... چی می گفت آریا؟

 نشناخته

 ..حرفایی میزد که دل دخترک بیچاره را به درد آورد

 .سرش را جلوتر برد و دم گوشش نجوا کرد

 !نکنه آمادگیشو نداری همسرجان-



رو نکرده بود تا حاالبغضش سنگین شد، هیچ وقت اینکار ها   

 دست

 هیچ مردی بهش نخورده بود او برای خودش خط قرمزهایی
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 داشت

 که هیچ وقت رد نکرده بود ولی االن... چی می گفت آریا؟

 نشناخته

 .حرفایی میزد که دل دخترک بیچاره را به درد آورد
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 آریا با رضایت سری تکان داد دست نفس را رها کرد و عقب

 .رفت

 خوشم میاد از این دوگانگی رفتارت یه لحظه پروو و یه لحظه-

 مثل

 بچه ها مظلوم معلومه خوب کارت رو بلدی. ولی من گولت رو

 ..نمیخورم خانوم کوچولو

 و نیش خنده عصبی زد، رو برگرداند و دوباره پشت پنجره

 .ایستاد

آرام با دستش رد دست آریا را نوازش می کرد تا دردشنفس   

 کمترشود، رد انگشت های زمخت و بزرگش روی مچ ظریفش

 خط

انداخته بود، هنوز نفهمیده بود قرار ِ چه به سرش بیاد نگران 

 بود



 ولی دلش نمی خواست جلوی مرد مغرور و مستبدی مثل آریا

 کوتاه

 .بیاد

دانست از دلیل کارهایش و آریا هیچ چیز از گذشته ی نفس نمی  

 .زجرهایی که کشیده بود

 منو تا کی می خوای اینجا نگه داری؟-

55 

 محکمه 

 .تا وقتی کارم باهات تمام بشه-
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 .لحن آرام اما جدی آریا جراتش داد چند قدمی نزدیک تر رفت

 کی کارت باهام تمام میشه؟ اصال میخوای چکار کنی؟-

 از جرات نفس در حرف زدن و عمل خوشش آمد. یک تای

 ابرویش را

 .باال داد و دور از چشم نفس لبخند کجی گوشه لبش نشست

 .به تو ربطی نداره-

 .و دستش را به لبه ی پنجره زد

 .نفس حرصی چشم بست و نفسش را بیرون فرستاد

 !بال قرار سر من بیاد اونوقت من نباید بدونم-

 :برگشت و جدی گفت

 مگه روزبه می دونست تو قرار ِ چه بالیی سرش بیاری؟-

 .من با اون کاری نکردم-

[ ] 



 .ابروهایش در هم گره خورد
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 اینکه دوماه انداختیش زندان کاری نبود؟-

 در سکوت به نگاه منتظر و جدی آریا چشم دوخته بود، حرفی

 .نداشت که بزنه بقولی کیش و مات شده بود

- اقت رو آماده کنهبه هنگامه می گم ات . 

 چشم هایش گرد شد، فکر می کرد قرار ِ دوباره برگرده توی
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 همون

 انباری اما حاال که شنیده بود قرار ِ اتاق هم داشته باشه تعجب

 کرده

 .بود آریا که متوجه تعجبش شد نیش خندی زد

 دلت رو خوش نکن؛ نه به اون اتاق، نه به اسمت که توی-

اسنامه یمن ِ؛ من زنی که با مردای زیادی هم صحبت شده روشن  

 .زن خودم نمی دونم

 .گفت و رفت

نفس ماند با مشتهای در هم گره خورده که اگر میشد توی 

 صور ِت

آریا خالی میشد. هیچ چیزی از زندگی نفس برای آریا روشن 

 نبود

 و

 .نفس بی صدا با حرف های آریا شکست
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 نفسی تازه کرد و رو به هنگامه که از آشپزخانه ی ته سالن به

 .سمتش می آمد لبخندی زد

 تو حتما باید هنگامه باشی؟-

 .آره خانوم، بیاید من اتاقتون رو نشونتون بدم-

 باشه فقط میشه اول با دوستم حرف بزنم؟-

 .هنگامه موشکافانه به اطراف نگاه کرد

 .ِِِ بیرون-

- بیادآها پس االن می گم  . 

 .روی مبل نشست و لبخندی زد

 .ممنون میشم-
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هنگامه که رفت نفس نگاهش را به اطراف گرداند نیشش باز 

 شد،

 این دختر تهش رو می زدی عشق پول بود و ثروت، یا بی عار

 بی عار

بود یا به خودش زیادی اعتماد داشت. انگار او نبود که چند 

 لحظه

که عقد دائم آریا بود شوک شده بود و یا بخاطرقبل بخاطر این  

77 

حرفهای که شنیده بود بغض داشت. پا رو پای انداخته و با 

 حالتی



 که انگار صاحب از ازل تا ابد این عمار ِت با غرور و لبخند

 ملیحی روی

 .لبش اطراف را زیر نگاه آبی رنگش از نظر می گذراند

سم ِت نفس دوید میانه  همراه هنگامه وارد شد با نگرانی ستین

 راه

 ایستاد، و با ابروهای باال پریده و نگاهی متعجب به استایل

 .نشستن نفس و نگاه پرغرورش چشم دوخت

 هنگامه سر به زیر انداخت خنده ش را قورت داد و رفت

 .آشپزخانه

[ ] 

 .ستین قدمی جلوتر رفت

 !نفس-

 تازه متوحه حضور ِ َستین شد لبخند زنان از جایش بلند شد و

ستین را در آغوش کشید ََ . 

خوبی! میدونم خیلی نگران شدی فدات بشم اما نگران نباش -

 همه

 .چی حل شد
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 :لحظه یی ذوق زده پرسید

 میزاره بری؟-

بدش نفس که گویی زیاد از موقعیتی که در آن گیر کرده بود  



 نیامده

 .بود ابرویی باال انداخت و نُچ بلند باالیی گفت

 :ستین گیج لب زد

 یعنی چی؟ تو چته نفس؟ خوبی؟ یعنی واقعا میخوای بمونی این-

جا؟ شما دو تا عقد موقت کردیدااا حواست هست؟ اگه بالیی 

 سرت

 بیاره چی؟

 سرخوش خندید، خم شد و شناسنامه ش را از روی زمین

 .برداشت

- که هستم، واقعا هم می خوام بمونم اینجا چون مجبورم خوب . 

 یعنی چی؟-

 ...یعنی این-

 .نگاه ستین با شک از نفس گرفته شد و روی شناسنامه نشست

 .بگیر صحفه سوم رو نگاه کن-
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 شناسنامه را گرفت با دیدن صحفه سوم و اسمثبت شده ی آریا

باالتوی شناسنامه نفس بعنوان همسر حیرت زده سرش را   

 .گرفت

 نفس این یعنی چی؟ تو خبر داشتی؟-

 .نه-
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 مگه میشه!؟-



 .پوفی کشید و روی مبل نشست

 .فعال که شده-

 .عصبی شناسنامه رو روی میز پرت کرد و کنار نفس نشست

 .اینجوری که بدبختی-

 چرا؟-

 !چی چرا؟ نفس چته تو-

 .نگاهش را از شناسنامه ی روی میز گرفت و به َستین دوخت

80 

چرا بدبختم؟ مگه من همین رو نمی خواستم! پولدار بودن و -

 توی

 یه خونه ی بزرگ زندگی کردن؟

صداش لرزید، و لرزش را ستین به خوبی حس کرد. نفس 

 دوباره

 داشت ناراحتی هایش را در پس شیطنت هایش پنهان می کرد و

از ستین می فهمید؟کی بهتر   

 دست پیش برد و دست های سرد نفس را میان دست هایش

 .گرفت

 اما تو آرزوت این نبود نفس! می خواستی پولدار بشی اما نه-

 ...اینجوری می خواستی تو یه خونه ی بزرگ زندگی کنی اما

 .میان حرفش پرید

آره، اینجوری نمی خواستم ولی شد؛ می خواستم اول پولدار -

 بشم



د یه خونه ی بزرگ بخرم تا مامانم و بابام بخاطر پول هم بع

 شدند

برگردن پیشم. ن اینکه بابام بخاطر پول با مادر تو ازدواج کنه 

 و

مادرم هم با یه مردی که حتی نگاه بهش کفاره الزمه. و نه 

 خودم
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 ..بشم آشغال زندگی مرد زن دار

81 

و اشک هایش روی گونش ُسرباالخره بغضش سر باز کرد   

 .خورد

 .دستش را از زیر دست ستین بیرون کشید و بلند شد

 من هیچ کدوم از اینا رو نمی خواستم اما خب شد دیگه، شد که-

 االن بشم زن ِ مردی که هیچی ازش نمی دونم جز یه اسم و یه

 .فامیل

 .ستین با غم نگاهش را به نفس که پشت به او بود دوخت

 .اما نفس تو برای اون فقط یه زن نیستی-

 .برام مهم نیست ستین-

 .اشک هایش را پس زد و در قالب نفس شیطون و سرزنده رفت

 .برگشت دست ستین را کشید و از جا بلندش کرد

 .پاشو پاشو بریم اتاقمو ببین-

 .نفس-



 .نفس و کوفت بیا بریم، هنگامه، هنگامههه-

ریا بود آروم به پهلویش زدستین در حالی که نگران آمدن آ . 
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 .آروم بابا االن میاد-

 .هنگامه از آشپزخانه بیرون اومد

 !جانم خانوم-

 :نفس لبخند زنان گفت

61 

 محکمه 

 .اتاقمو نشونم بده-

 .حتما، دنبالم بیاید-

 هنگامه جلو رفت و نفس در حالی که ستینرا دنبال ِ خودش می

 .کشید دنبالش رفت

[ ] 

پله ها باال رفتن، نفس خودش را حصارهای پله ها آویزون از  

 کرد و

 .سوتی زد

 .از باال چه ویویی داره-

 .ستین با حرص ضربه ی به کمرش زد و به عقب کشاندش

83 

 .بیا این ور نیوفتی-

 .حواسم هست-

 در حالی که از کنار اتافی می گذشت با پا ضربه ی به در زد و



 :گفت

 هنگامه این اتاق کیه؟-

 .هنگامه با مکث کوتاهی نگاهش رو بین ِدر و نفس گرداند

 اتاق ِ آقا..-

در که باز شد، ستین به سرعت عقب رفت و خودش را پشت 

 سر

 .هنگامه پنهان کرد

آریا با ابروهای در هم و نگاه جدی به نفس که با چشمان 

 درشتش

 .معصوم نگاهش می کرد، چشم دوخت

فتنفس آروم گ : 
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 .نمی دونستم-

 :آریا با لحن تندی توپید

84 

چی و نمی دونستی؟حاال اتاق ِ من یا اتاق خودت مگه قاطری -

 که

 لگد

 پرت می کنی؟

 :نفس با حاضر جوابی گفت

 .خواستم محکم بودن چوبش رو بسنجم-

 .چشم بست



- من میهنگامه با اون خانومی که پش ِت سرت قایم شده پایین،   

 .خوام با همسرم تنها باشم

 .چشم باز کرد برق نگاهش لبخند از روی لبهای نفس برد

 .قدمی عقب رفت

 .اما من نمی خوام با تو تنها بمونم-

 آریا خیز برداشت بازویش را کشید و با یه حرکت داخل اتاق

 خودش

 کشاند. در را که بست ستین نگران جلو رفت که هنگامه دستش

 را

 .گرفت

 .بهتر نری داخل-
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 ..اما-
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 .اون از پس خودش برمیاد-

 در را بست و بازوی نفس را رها کرد. نفس با غیض دستش را

 روی

 :بازویش گذاشت و گفت

 .خیلی خب مثل آدم بگو برو اتاق میرم، بازومو کندی-

[ ] 

 پوزخندی زد و با نگاه تحقیر آمیزی سر تاپای نفس را از بر

 کرد،



 .قدمی جلو رفت که باعث شد نفس هم قدمی به عقب بردارد

 .آدم نمی بینم-

 .لبخند غرور آمیزی زد

 .آره خب چون فرشته م-

 سری با تمسخر تکان داد ، در کمال آرامش دستانش را در جیب

 .شلوارش برد و قدم بعدی را برداشت

 .فرشته ی شیطان-
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 ..اون که تو-

عقب برداشت پایش به تخت خورد و ازنفس قدم بعدی را که به   

 .پشت روی تخت افتاد، حرف در دهانش ماسید

خیز برداشت تا بلند شود که آریا کتش را از تن بیرون آورد و 

 به

 .سم ِت صور ِت نفس پرت کرد

 .با حرص کت را کنار زد

 این مسخره بازیا چیه؟-

لبخند ِکجی روی لبهای آریا نشست، بیش از حد آرام بود و 

مینه  
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 ترس نفس را بیشتر می کرد. یکی یکی دکمه های پیراهنش را

 باز

 کرد. نفس با ترس روی تخت عقب رفت و آب گلویش را قورت



 .داد

 .بسه-

 :چشم بست و تند تند گفت

87 

بسه خواهش می کنم، اصال اصال غل..یعنی اشتباه کردم زدم -

 به

 در

 و....و.....بهت گفتم خودت فرشته ی مرگی نه یعنی فرشته ی

 ..شیط

 تخت که باال پایین شد نفس ساکت شد و با تردید یک چشمش را

باز کرد. با دیدن نیم تنه ی عریان آریا وحشت زده هر دو 

 چشمش

 را

 :باز کرد و بلند زد

 لباستو کندی؟-

 .آریا آرام خیز برداشت و نفس را روی تخت انداخت

 !قرارمون همین بود نه-

 نفس در سینه ش حبس شد، با چشمانی گرد شده به آریا چشم

 .دوخته بود تمام تنش یخ بسته و از کار افتاده بود

 صورت آریا که نزدیک شد به خودش آمد، و به سرعت ک بی

 فکر

دستش را عقب برد و سیلی به صورت آریا زد که سرش به 



 سمت
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ل شدچپ مای . 
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 :با صدای لرزونی لب زد

 ..برو عقب-

 با حرص چشمانش را بست، به یک باره خشم تمام وجودش را

گرفت سر برگرداند و چشمانش را باز کرد، چشمانش که باز 

 شد

 نفس با دیدن نگاه به خون نشسته ش به خودش آمد و تازه فهمید

 .که چه کرده بود

آریا با خشم دستش را جایی میان گلو و گردن نفس فشرد و 

 :غرید

 .خوب گوش کن ببین چی بهت میگم خانوم ِ زرنگ-

آریا با خشم دستش را جایی میان گلو و گردن نفس فشرد و 

 :غرید

 خوب گوش کن ببین چی بهت میگم خانوم ِ زرنگ، این دستت-

اگه میدونی برای آخرین بار باشه که روی من بلند میشه البته  

 نیازی بهش نداری می تونی یبار دیگه این حرکت رو تکرار

 کنی. در

 ضمن من زنی که با هزار تا مرد نشسته رو بهش دست نمیزنم

 ولی



 .گاهی هوس کنم یه انگشتی میزنم
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 .در مقابل نگاه مسخ شده نفس بلند شد

 .برو بیرون-

رفنگاهش به سقف بود سعی داشت اون حس حقارتی که از ح  
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 های آریا به وجودش رسوخ کرده بود را سبک سنگین کند. قول

 داده

 بود محکم باشد و از همین اول در مقابل حرف های آریا سنگ

 باشد

 .و دو گوش که از یکی میشنود و از یکی بیرون میندازه

 .صدای آریا باالرفت

 .با تو بودم، گفتم بیرون-

ر حالی که پاهایش از تخت آویزون آروم روی تخت نشست د

 بود

 .ضربه ی ارومی به ساقه پای آریا زد

 .کلک بوی عطرت فوق العاده بودااا-

آریا حیرت زده از عکس العمل نفس سر برگردوند، چشمان 

 گرد

 شد

 .و ابروهای باال پریده ش قهقه خنده نفس را به هوا بلند کرد
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 .ابروهایش در هم رفت

- به، زور متوسل نشدم بیا برو بیرون تا . 

 .خیلی خب بابا رفتم-

 .شیشه آدکلن رو از روی میز برداشت

 .این ِعطرت، فوق العادس-

 چشمکی برای کامل کردن عملیات حرص درآوردنش زد و

 بیرون

 .رفت. در را بست و ریز خندید

 .بچرخ تا بچرخیم آقا آریا-
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 .باالی پله ها ایستاد و کمرش رو به سم ِت پایین خم کرد

 .هنگامه جون بیا اتاقم رو نشون بده-

 .صداش رو به عمد باال برد

 یا قرار تویاتاق ِ شوهرم مستقر بشم؟-

[ ] 
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کلمه شوهر رو چنان غلیظ گفت که خودش خنده ش گرفت و 

 ریز

دخندید. هنگامه و پشت سرش ستین از پله ها باال اوم . 

 .ستین با دیدن نیش باز نفس، نفس راحتی کشید

 چی شد! چکارت داشت؟-

 .هیچی یکم ک ُری خوند یه سیلی خورد و تمام-



ستین با دهنی باز به نفس نگاه کرد. انگار به گوشش و حرفی 

 کخ

 :شنید مطمئن نبود که با شک پرسید

 سیلی؟-

 .وارد اتاقی که هنگامه درش رو باز کرده بود شد

ردچرخی خو . 

 .آره-

 شوخی می کنی دیگه؟-

 .ن جون ستین، وای ستین چه تختش نرمه-
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 .و دستی روی تخت کشید

 .ستین که هنوز نگران بود کنار نفس نشست
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نفس چقدر راحتی تو! چرا انقدر راحت با همه چیز کنار -

 اومدی؟

 ...نکنه

 .نگاهش رو از رو تختی بنفش که خط های سفید داشت گرفت

 نکنه چی..؟-

 .سری تکان داد و از جایش بلند شد

 .هیچی بیخیال، من برم-

 !کجا-

 توقع نداری که بمونم این جا؟-



 :لبخندی زد و آروم گفت

 !توقع نه، اما اگه بگم بمون چی-
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- این مرد میگم نه چون من مثل ِ تو نمی تونم انقدر راحت با 

 کنار

 .بیام و بهش اعتماد کنم

خبرنداشت از دل ِ آشوب نفس وگرنه این حرف رو نمی زد، 

 نفس

 .لبخندی زد و بلند شد

 اون مرد االن شوهرمه ستین خانوم، در ضمن تو تنها تو اون-

 خونه

 بمونی واسه چی؟

 :بخاطر جمله اول َستین چشم غره ی رفت و گفت

- ر میاد پیشن یهت گفتم که ازتو نگران من نباش؛ امشب بها  

 .خوابگاه اخراجش کردند

 ولی نگفتی واسه چی؟-

[ ] 
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 لحنش بوی شک می داد، نگاه حرصی ستین را که دید خندید و

 .دستانش را به حالت تسلیم باال گرفت

 خیلی خب نزن، میدونم هیچ کس خطرناکتر از من برای تو-

 .نیست
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 .خفه شو دیوونه-

صدایش بغض داشت، نفس را در محکم آغوش کشید. نگران 

 تنها

دوست و همدمش بود به آریا که یک نگاهش وحشت به دلش 

 می

 .داد می ترسید. این خانه از نظرش برای نفس امن نبود

 .نفس عقب رفت

 !داری گریه می کنی ستین-

 :اشک هایش را پس زد و آروم با صدای گرفته یی گفت

 .مواظب خودت باش-

 .می دونی که هستم، تو مواظب خودت باش-

 ستین نگاه نگاه حق به جانبی به نفس انداخت نگاهش پرواضح

مشخص بود که اگه مواظب بودی االن اینجا نبودی نفس! نفس 

 با

 .خنده سری تکان داد و حرفش را تصحیح کرد

 .خیلی خب حواسم هست-

 ....بعید می دونم-
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س و ستین در سالن باال می آمد و آریا کالفه ازصدای کل کل نف  

 .اتاقش بیرون زد
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 !هنگامه-

 .هنگامه با عجله از اتاق نفس بیرون آمد

 !جانم آقا-

 !پیمان کجاست-

 !احتماال پایینه، صداشون بزنم-

 .نگاهی به ساعت مچی استیلش انداخت

 .نه خودم میرم پایین-

- اریدچشم چیزی نیاز ند . 

 .نه به کارت برس-

 .چند قدم رفت، یاد چیزی افتاد و برگشت

 هنگامه؟-
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 جانم آقا؟-

 .با سر به اتاق نفس اشاره کرد

 .جایی نمیره-

 ...چشم، فقط آقا-

 .پله ی اول را پایین بدون اینکه برگردد جواب داد

 !بله-

 دوستش چی؟-

دستش را در هوا به معنای "بذار بره" تکان داد و پله ها را 

 سریع

 تر



 ..پایین رفت

* * 
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از پشت پنجره اتاق به بیرون نگاه می کرد. به همین زودی 

 دلش

 برای ستین و غرغرهایی که باعث شده بود اسم پیرزن روش

 .گذاشته بشه تنگ شده بود

آریا ایستاده بود و سرش رو پایین انداخته به روزبه که کنار ِ 

 بود

 نگاه

 می کرد. معلوم نبود آریا چی می گفت که روزبه انقدر دقیق به

 حرف

 هایش گوش می داد. نیش خنده عصبی روی لبهای نفس نشست

 .باعث این بدبختی و اینجا بودنش را روزبه می دونست

آزاد و خنکپرده را بیشتر کنار زد و پنجره رو باز کرد، هوای   

 به

 صورتش خورد بوی چمن های تازه ی حیاط و گل های توی

 باغچه در

 .فضا پیچیده بود

 چشم هایش را که باز کرد برای لحظه ی نگاهش با نگاه روزبه

 تالقی



 خورد زیاد نگذشت که آریا با تیزی رد نگاه روزبه را گرفت به

 نفس

 .که رسید ابروهایش در هم رفت

 .سیگاری از جعبه ش بیرون کشید

 .فندک-
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 مخاطبش روزبه بود و توجه روزبه به نفس، صدای آریا باال

 .رفت

 .فندک-

روزبه تکانی خورد و با عجله فندکش را جیب راس ِت کتش 

 بیرون

 .کشید

 .بفرما-

 فندک را چنگ زد، سیگار رو که روشن کرد فندک را به سم ِت

 روزبه

 .پرت کرد

 .سوارشو می ریم شرکت-

 فندک رو میان آسمان و زمین گرفت و با گفتن "چشم" بی فو ِت

 .وقت سوار ماشین شد

آریا سربرگرداند نگاه تندش که روی نفس نشست، نفس 

 ناخوداگاه



 .عقب رفت و پنجره رو بست

 .پوفی کشید برگشت و سوار ماشین شد

 .حرکت کن-
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پیمان خودش را به ماشین رسوند روزبه حرکت کرد جلوی در 

 و

 .ضربه ی به پنجره ی سم ِت آریا زد

 !آقا-

 .پنجره رو پایین کشید

 آقا اجازه هست حامد رو ببریم بیمارستان! دستش بدجور بار-
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 ..کرده

 کی شکست؟-

 گیج به آریا نگاه کرد تا منظور حرفش را بفهمد که آریا جدی

 :پرسید

 !دیروز چه ساعتی-

- بود12آها، آقا اگه اشتباه نکنم ساعت  . 

نگاهی به ساعتش انداخت، دستش روی دکمه باال برد پنجره 

 رفت

 :و همزمان گفت

- صبر کن بعد ببرش، حرکت کن12تا ساعت  . 

* 
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 صدای پاشنه کفش های در سالن طنین انداخت. کالفه گوشی را

مبل نشست روی میز گذاشت و کنار ِ کیسان روی . 

 .جواب نمی ده-

[ ] 

 نگاهش با لذت از فنجان چایی به سم ِت باران چرخید، یک دور

 نگاه

 خیره ش رو میان چشمان آبی رنگ و لبهای رژ زده ی باران

 گرداند

 .لب گزید و خودش را جلو کشید

کی عشقم؟ که جواب ِ عشق ِ من رو نمی ده؟ بگو تا بگم بچه -

 ها

 برن
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 .سروقتش

 باران با ناز اخم ریزی کرد و با نوک انگشت هایش ضربه

 آرومی به

 .شونه ی کیسان زد

 .ا ِ کیسان نگو، منظورم نفس-
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 اون که نگرانینداره عشق ِ من، نفس جان همیشه همین قدر-



 .سرتق بود

 اون رو که می دونم، ولی دیروز دوستش اومد گفت تو دردسر-

 .افتاده

کیسان خندید، گونه ی برجسته ی و ژل زده ی باران را میان 

 دو

 .انگشت کشید و بوسه ی آرومی روی رد انگشت هایش زد

 !باز کدوم پیرمرد بدبختی رو تیغ زد اون پدر سوخته ی تو-

 سرش را کمی عقب برد و نگاه حریص و پر هوسش را به چشم

 های

باران بود خوش رنگ باران دوخت. بیش از هر چیزی زیبایی 

 که

 .چشم این مرد هوس باز را گرفته بود

 .نمی دونم خبر ندارم-

خودش را جلوتر کشیدو دستش را پشت گردن ِ باران روی 

 پشتی

 .مبل قرار داد
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 دوست ندارم زنم قاطی این جور برنامه ها بشه عشقم، نفس-
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 بزرگ

 .شده از پس خودش برمیاد

می عقب رفتریز خندید و ک . 



 !باز که صدات کشیده شده آقا-

کیسان قهقه زد و کارت بانکی ش را از جیب کتش بیرون 

 کشید،

نگاه باران از چشمان کیسان که فاصله ی کمی با او داشت 

 گرفته

 شد کارت بانکی چنان برقی در چشمانش نشاند که لبخند

 .پیروزمندانه به راحتی روی لب های کیسان نشست

- گیرکارت رو ب . 

 که چکار کنم؟-

 !امشب رو تنها بمونی-

 با ناز خندید دستش را جلو برد و در هینی که کارت را از دست

 کیسان می کشید از عمد خودش را نزدیکتر کرد تا سینه به سینه

 ی

 .کیسان بشه
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 :کارت رو گرفت و آروم گفت

 .به چشم عشقم-

[ ] 

 با سرخوشی از جایش بلند شد و از مقابل نگاه حریص کیسان

 .همچون ستاره ی درخشان که برق میزد گذشت

 !چقدر راحت نگرانیش برای نفس را کنار گذاشت

 !آقا کیسان-
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 .دستی به صورتش کشید تا از آن حال بیرون بیاد

 !بله-

 .معاون شرکت اومده-

 .با تعجب سر برگرداند

 !رئیسی-

 :سرش را پایین انداخت و گفت
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 .بله قربان-

 .بگو بیاد داخل-

 .چشم-

بیرون که رفت کیسان از جایش بلند شد. اومدن معاون به این 

 جا

 زیاد برایش عادی نبود و حاال که اومد ِ حتم به یقین مسئله جدی

 .بود که کیسان تنها اس ِم "آریا صدر" را مقابلش می دید

سالن شد، نگاهش ترس داشت و همین کیسان را رئیسی وارد  

 .عصبی تر می کرد

 ...سل-

 چی شده؟ باز اون آریای بی شرف چه غلطی کرده و توء بی-

 عرضه

 نتونستی از پسش بر بیای؟

 .سرش را پایین انداخت
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 آقا به خدا همه چیز خوب بود امروز قرار بود بیان برای بستن-
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 قرار

داد اما یهو زنگ زد و گفت منصرف شده و بخاطر اینکه 

 حقیقت

 رو

 .در مورد شرکت بهشون نگفتیمطلب ِ خسارت کردند

 :با شک لب زد

 در مورد کی صحبت می کنی رئیسی! منظورت شرکت-

 دادگستران

 که نیست؟

 .با تاسف سری تکان داد

 خودش ِ آقا نمیدونم کدوم نامردی بهش گفته که شرکت ما از رد-

 .ِِِ خارجه و رو به ورشکستگی

 با خشم چشم بست، نفس کشید محکم و بلند در پس پلک های

 .بسته ش چهره ی آریا با لبخند پیروزمندانه نقش بست

 :زیر لب غرید

 ...آریا-

* 
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 آریا با جدیت نگاهش را به متن قرار داد جدیدی که قرار بود با

یی به در خورد وشرکت دادگستران بسته بشه دوخته بود؛ تقه   

 .باعث شد نگاهش از صحفه لپ تاب گرفته شه

 .بیا تو-

در باز شد، سامی وارد شد و با گفتن سالم کوتاهی روی مبل 

 کنار
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 .میز آریا نشست

 بی خیال پا روی پا انداخت و گوشیش رو از جیب شلوارش

 بیرون

ت و رو به چهرهکشید. سنگینی نگاه آریا رو که حس کرد برگش  

 ی

 .جدی آریا لبخند ملیحی زد

 !خوبی-

 .ابرو در هم کشید

 .خوبم، حرفت رو بزن-

 .هیچ حوصلم سر رفته بود گفتم بیام یکم تو رو دق بدم-
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 !سامی-

 :با مزه خندید و گفت

 .شوخی کردم روترش نکن-

 .کارت رو بگو سامی-



 از صحفه متن قرارداد بیرون اومد ایمیلش رو باز کرد تا صحفه

 .ایمیل رو چک کن

 روزبه رو برگردوندی؛ ان شا هللا که قرار نیست باز خودکشی-

 کنه و

 !ما بشیم فرشته ی نجات

 .نه-

 نه چی! نه قرار نیست ما بشیم فرشته ی نجات یا نه قرار نیست-

 .اون خودکشی کنه
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همحکم   

انگشت هایش روی صحفه کیبرد لپ تاب ایستاد، با مکث 

 کوتاهی

 سرش را باال گرفت و به چهره ی سامی که منتظر نگاهش می

 کرد،

 .نگاهی انداخت
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 االن این دو چه فرقی با هم داره سامی!دوباره رد دادی؟-

نچی گفت و از جایش بلند شد در حالی که میز آریا رو دور 

 میزد

 و

آریا می ایستاد گفتکنار صندلی  : 

 بله دیگه فرق داره، وقتی میگی نه قرار نیست ما فرشته ی-

 نجات



 بشیم یعنی ممکنه کسی دیگه فرشته ی نجات بشه وقتی می گی

 ..نه قرار نیست خودکشی کنه

 سامی؟-

حرفش را قطع کرد و با لحن کشیده در حالی که لبهایش را 

 غنچه

 :کرده بود گفت

 جوون؟ جونم آریا؟-

 سرش را باال گرفت و چشم غره ی به سامی که همیشه با این

 .رفتارها و پر حرفیش روی مخش میرفت انداخت

 میری بیرون یا نه؟-

 :سامی با خنده دستش رو باال گرفت و گفت
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 .تسلیم-

 .برو کنار سامی، حرفی داری اون ور میز بزن-

 :با شیطنت گفت

 این ور نمیشه؟-

 .و سرش را پایین آورد تا صحفه لپ تاب رو ببینه

 !مگه چی داری نگاه می کنی شیطون-

 با حرص لپ تاب را بست و نگاه جدی و تحکم آمیزش را به

 سامی

 .انداخت



 سامی لبخندزنان برای حفظ ظاهر بی حرف اضافه یی میز را

 دور زد و

 .جایی قبلیش نشست

 چی می خواستی بگی؟-

ه بخاطرش به اتاق آریا اومده بود جدیبایاداوری موضوعی ک  

 .شد

 ...آریا چی شد که دادگستران قرار ِ با ما قرار-
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 .حرفش کامل نشده بود که صدای فریاد کیسان از سالن اومد

 !آریا-

 لبخند روی لبهای آریا، از نگاه سامی دور نماندو با حیرت لب

 :زد

 .آریا نگوووو-

 .شانه یی باال انداخت و از پشت میز بلند شد
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 .بازی که هودش راه انداخت-

از اتاق بیرون رفت و در مقابل جمعیتی که دور ِ کیسان را 

 گرفته

 :بودند و مانع از ورودش به اتاقش میشد بلند و با تحکم گفت

 اینجا چه خبره؟-

[ ] 

خورده بود یک لحظه کیسان که فکر شکستی که از آریا 



 آرومش

 نمی

 کرد با دیدنش گر گرفت به سم ِت آریا خیز برداشت و فریاد سر

 .داد
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 چه غلطی کردی مرتیکه ی نامرد؟-

 کی از نامردی حرف میزد! کیسانی که خودش ته راه نامردی و

 بی

معرفتی بود. مشت گره شده ش را باال گرفت نگاه سرد آریا 

 آروم

ی کیسان نشست نیش خندی زد روی مشت باال رفته . 

 نیش خندی که کیسان را بیشتر شکست، هیچ حرکتی جز آروم

بودن آریا اذیتش نمی کرد در حالی که خودش در حال گر 

 گرفتن

 و

 ..سوختن بود اون هم چه سوختنی

 مشتش محکم روی میز ِمنشی نشست. همه با حیرت به این همه

قرار بود چی بشع صبوری و آروم بودن آریا چشم دوخته بودند  

 که

 .آریا انقدر آروم گرفته بود
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 :کیسان با خشم غرید



 .نابودت می کنم آریا، نابودت می کنم-

 تهدید ترسناکی و جدی به نظر می اومد اما نه برای آریا که

 کیسان را

 تمام و کمال یک گوی توی خالی می دید، نگاهش اینبار روی

 انگشت

 .تهدید باال اومده ی کیسان بود
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 کیسان با غیض نفسی تازه کرد قدمی جلو رفت، چقدر دلش می

خواست اسلحه کمریش را همین جا در می آورد و یه گلوله 

 خرج

 آریا

 .می کرد تا اون نگاه ریلکسش گرفته بشه، نیش خندی زد

 االن می خوای بگی نترسیدی؟-

یب شلوارش برداین پا اون پا کرد و دستش را در ج . 

 !از چی بترسم-

 .چشم بست و با تمسخر سر تکان داد

 .خوبه، خوشم اومد-

 :با پشت دست ضربه ی به سینه ی آریا زد، گفت

 .کم کم می فهمی باید از چی بترسی-

 آریا شانه ش را عقب برد و با پشت دست جای ضربه ی کیسان

 را

بیرون پاک کرد، نگاه سردی به کیسان انداخت و با سر به 



 اشاره

 .کرد
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اگه حرف هات تمام شد بفرما، راه خروجم بلد نیستی بگم -

 نشونت

 .بدم

[ ] 

دست هایش مشت تر شد و دندون قروچه یی کرد کم چیزیی 

 نبود

 آریا در خفا کارش را کرده بود و شرکتش که در مرز

 ورشکستگی بود

دا کنه رو با یه حرکت نابودو قرار بود با یه قرارداد نجات پی  

 کرده

 .بود

 :آریا جدی و بلند گفت

 .رسولی این آقا رو تا بیرون همرایی کن-

 برگشت لبخند ِ پیرورمندانه کج گوشه ی لبش نشست، وارد اتاق

 .شد و در بست

سم ِت میزش رفت که در باز شد و سامیکه هنوز از عکس 

 العمل

 َِ َِ  



 .غیرپیش بینی آریا متعجب بود وارد شد

 .در را بست و تکیه زد به دیوار کنار در
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 آریا؟-

 .خودکار توی دستش را روی میز پرت کرد و سر برگرداند

 !بله-
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 این خودتی؟-

 .عاقل اندر سفیهی نگاهش را انداخت، و نگاهش را گرفت

 .سامی با هیجان جلو رفت

- من خودتی؟ توی وحشی چطور تونستی انقنه جون  .. 

 !سامی-

 با تذکر صدا زده بود این یعنی ادامه نده، ادامه بدی من می دونم

 با

 .تو.. سامی دست هایش را به حالت تسلیم باال گرفت

 خیلی خب من تسلیم، فقط بگو چکار کردی؟-

 صندلی را عقب کشید و نشست، لپ تاپ را روشن کرد و سرش

 را

 .باال گرفت
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 میری بیرون به رسولی بگو قرارداد فردا رو با شرکت-

 دادگستران



 .اوکی کنه

 ..باشه ولی-

 حرف توی دهانش ماسید، چند بار جمله ی آریا رو در ذهنش

 تکرار

 کرد، تا جایی که خبر داشت شرکت دادگستران شرکتی بود که

 یک

سالی می شد اسمش توی عرصه کار ِ غوغا کرده بود و قرار 

 بر

 این بود
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 که با شرکت کیسان قرارداد ببنده. و این یعنی یک موفقیت

 ..بزرگ

 .حیرت زده دست هایش رو روی میز گذاشت

 آخه مگه میشه آریا؟-

 .فعال که شده، سامی کاری که گفتم رو انجام بدم-

 میدم میدم، ولی االن بگو چکار کردی؟-

ا مکث به سم ِت گوشیگوشی همراهش زنگ خورد نگاهش ب  

 .برگشت، اسم "پروانه" روی گوشی ابروهایش را در هم برد

 .بعدا حرف می زنیم-
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 سامیکه درد ِ آریا رو فهمید تصمیم گرفت حرفی نزند و ادامه

 .کنجکاویش را به بعد موکول کند



 از اتاق بیرون رفت در که روی هم رفت آریا چشم بست نفسش

 را

در حالی که صدای گوشی کالفه ش کردهعمیق بیرون فرستاد،   

 بود

 .روی میز خودش را کشید، گوشی را برداشت و جواب داد

 !بگو-

صدای آروم پروانه در گوشش پیچید و دست هایش را مشت 

 .کرد

 دیگه سالم رو دریغ می کنی؟-

 .حرفت رو بزن کار دارم-

 کجایی؟-

 .چشم باز کرد و به دیوار طوسی رنگ رو به رویش خیره شد
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 با این که به تو ربطی نداره ولی برای اینکه بحثی برای کش-

 دادن

 .نداشته باشی می گم، شرکتم

117 

 صدای خنده ی آروم پروانه عصبی ترش کرد. هیچ وقت دلی

 خوشی

 از مادرش نداشت. البته چه مادری! مادری که در هر مرحله از

زندگیش تنها پش ِت پسر کوچکش بود که مادر نبود حداقل 

 برای



 ..آریا

 .می خوام بیام ببینمت-

 .کار دارم-

 .دلم برات تنگ شده پسر-

 :نیش خندی زد. و با طعنه گفت

می خوام بگم دروغ گفتنم بلد نیستی اما می دونم که از -

 هرکاری

هات رو بهتر بلدی،پس بهتر ِ بگم من از اونایی نیستم که دروغ  

 باور

 .کنم

[ ] 

 .دروغ نگفتم-
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آره از "پسر" گفتنت معلومه، روزیچند بار به اون پسر ِ یالغبا -

 و

 به
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 درد نخورت میگه "پسرم" که به من میرسه "میم" رو فراموش

 می

 کنی؟

 .سرخوشانه خندید

 !حسودی میکنی به برادرت آریا-



رو برد و با صدا بیروت فرستادنفسش را با خشم در سینه ف . 

 حسودی کردن واسه بچه هاس، آدم بزرگا با دیدن بی شعوری-

 مکرر

 .طرفشون حس تنفر بهشون دست میده

 .سکوتی چند ثانیه میانشان برقرار شد. پروانه به سختی لب زد

 من بی شعورم؟-

 :سرد لب زد

 !..نمی دونم، به نظرت-

 .من مادرتم آریا-

 .من از تو مادری ندیدم، که پسرانه باهات رفتار کنم پروانه-
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 .این را گفت و قطع کرد گوشی را روی میز گذاشت

 صندلی را عقب کشید، چنگی به جعبه سیگارش روی میز زد و

 ..سم ِت پنجره اتاقش رفت

* * 

ستین به سختی خودش را از میان شلوغی سرویس بیرون  ََ

 کشید،

ومد. کالفه و عصبی از شلوغی سرویس کارت زد و پایین ا

 کارت

 رو
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 .توی کیف پرت کرد



 لعنتی همیشه شلوغه، یه بار هم که شده خلوت نیست که آدم-

 .حالش گرفته نشه

 .غ ُر نزن دخترجان-
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 سرش را باال گرفت با دیدن پسری که نزدیک ایستگاه سرویس

. نگاه چندشی به پسر کهایستاده بود اخم هایش در هم رفت  

پیراهن صورتی رنگ و شلوار زرد رنگش بدجور تو ذوق 

 میزد

 نگاهی

انداخت، موهایش که از دو طرف زده بود و فقط یه خط صاف 

 از

 فرق

 سرش تا پست سرش گذاشته بود به خیال خودش خیلی قشنگ

 شده بود. دهن به دهنش نشد و برگشت به راهش ادامه داد،

 امروز قرار بود برای استخدام به شرکتی که بهار معرفی کرده

 بود بره

 .و دلش نمی خواست حتی یک دقیقه دیر کنه

 ..پیس پیس-

 با تعجب به اطراف نگاه کرد، خیابون شلوغ بود اما کسی که

 صدای

 .پیس پیس در می آورد رو نمی دید

 ..اینجام اینجا خوشگل-



ب برد،برگشت با دیدنشالش را جلو کشید و موهایش را عق  

 همون
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 .پسر ابروهایش را در هم کرد برگشت و دو قدم جلو رفت

 چیه چی می خوای!؟ اومدی دنبالم واسه چی؟-
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 پسر که انتظار همچین عکس العملی نداشت، به اطراف نگاهی

 انداخت چند نفری نگاهشون این سمت بود. َستین هنوز با

هم و چهره ی حق به جانب نگاهش می کردابروهای در  . 

 :آروم گفت

 .ببخشید-

 .برگشت و با قدم های دو مانند از ستین دور شد

 .ستین پوفی کشید و برگشت

 ..بیشور-

 به سر در شرکتی که رو به رویش ایستاده بود نگاه سرسری

 انداخت

 .و گذشت

 .به میز ِمنشی نزدیک شد

 .سالم-

 :منشی سرش را باال گرفت، گفت

 !جانم-
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 .با رئیس اینجا کار داشتم-

 .برای استخدام اومدی-

 .بله-
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 .سری تکون داد و فرم رو سمتش گرفت

 .بگیر عزیزم، پر کن منتظر بمون بعد از اون آقا برو اتاق-

 نگاهی به صندلی های رو به رویش انداخت، با این همه دختر و

 پسر که برای استخدام اومده بودند شانسی نداشت، اون هم با

 ..مدرک لیسانس طراحی

 .پوفی کشید و ناامید برگه رو گرفت

 آقای رئیس اومدند؟-

 ِ آقای صدر کارای استخدامی رو انجام نمیده گلم؛ باید بریاتاق-

 آقای

 .بهرامی

 .آها بله-

 خودکار داری!؟-
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 .بله-

ک صندلی خالی ِکه پشت به اتاق از میز دور شد و روی ت

 رئیس

 بود

 .نشست



چند لحظه ییگذشت که در اتاق ِ رو به رویی که منشی اشاره 

 کرد

بود باز شد و دختری با تیپ و آرایشی که بیشتر مخصوص 

 جشن

 های عروسی بود بیرون اومد لبخند روی لبش تمام امید ستین را

 .به یک بار از بین برد

مد، این پسر هنوز از دختر بازیسامی پشت سرش بیرون او  

 برنداشته دوباره یهدختر ِ بقول خودش پلنگ دیده بود و قصد ُمخ
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 .زنی داشت

 .نگاه خریدارنه ش را به دختر انداخت

 .همگی مرخصن، طراح رو انتخاب کردیم-

 دختر لبخند پهنی زد که لبهای ژل زده بیشتر به چشم اومد،

 .چشمک بعدی سامی قند در دلش آب کرد
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ستین سرخورده برگه رو روی میز منشی گذاشت ََ . 

 .ببخشید دستشویی کجاست-

 .آخر راه رو دست چپ-

 .ممنون-

ستینکه رفت،در اتاق ِ آریا باز شد و در حالی که با تلفن  ََ

 صحبت

 می



 .کرد بیرون اومد

- واسش یه بله شما درست می گید آقای مومنی، طراحی قبلیمون  

 مشکلی پیش اومد از کار استفعاء داد انشاهلل تا آخر هفته طرح

 .کفش های جدید رو براتون میفرستم

 .باشه پس من منتظرتون هستم-

 .ممنون-

 گوشی را قطع کرد، هنوز سامی و انتخابش را ندیده بود که اگر

 می

 .دید هردو را با هم از شرکت بیرون می انداخت

نتخاب سامی خندش گرفته بود انداخترو به رسولی که از ا . 
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 خانوم رسولی جلس فردا رو با شرکت دادگستران هماهنگ-

 .کردی

 .بله-

 سرش پایین بود و سعی داشت جلوی خندش را بگیرد. آریا ابرو

 در

 :هم کرد و با جدیت پرسید

 چیزی شده؟-

برد نه تنها اولبخند از روی لبش محو شد، از آریا حساب می   

 بلکه

 .تمام کارکنان شرکت



 .سامی باالخره به حرف آمد

 .آریا طراح رو استخدام کردم-

 .سری تکان داد و برگشت

 ..خوبه سریع کارا رو-

نگاهش روی دختر کنار سامی که افتاد، سکوت کرد اخم کم کم 

 و

 آرام آرام روی پیشانیش خط انداخت. با یک نگاه کل اندام دختر

 را
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 از بر کرد نه از دید منفی بلکه از دید حساب رسی به بچه بازی

 های

سامی.. این پسر برای یک بار نمی خواست توی کار جدی 

 .باشه

[ ] 
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 .نگاه تیزش را به سم ِت سامی نشانه رفت و به دختر اشاره کرد

 .ِِِ این طراح-

 .سامی نیشش را باز کرد

 آره، خوبه مگه نه؟-

 نگاه خریدارنه یی به دخترک که به هر جان کندن و ناز کردنی

 که بود

 .می خواست خودش را در دل آریا هم جا کند انداخت



 مدرکش؟-

دخترک با ناز قدمی جلو برداشت. لب های رژ زده ش را با 

 زبان

 تر

 :کرد و با عشوه گفت

- م آریا جان7ترم . 
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گزید فاتحه این سامی که اخالق گند آریا را می شناخت، لب 

 دختر

 را

 خواند چون خوب آریا را شناخته بود. ابرویی باال انداخت و در

 مقابل

 نگاه خشن و سرد آریا که میان او و دخترک گردش می کرد

 خودش را

 .این راه اون راه زد

 از بوی عطر تیز دخترک اذیت شد نفسی تازه کرد، در حالی که

 بر

 :میگشت سمته اتاقش گفت
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این رو بفرست بره بدرد کارمون نمی خوره،تا آخر وق ِت -

 کاری

 یه



 .طراح درست درمون پیدا کن

 :سامی گفت

 .اما همه رو فرستادم رفت-

 :میان درگاه در ایستاد و برگشت

 .اینمشکل ِ خودته، پیدا نکردی خودت هم فردا شرکت نمیای-

گرد سامی بست. پوفی رفت تو اتاق و در را مقابل چشم های  

 کشید

 .و دستانش را پشت سرش قالب کرد
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 حاال چکار کنیم؟-

رسولی برای لحظه چشم گرداند، نگاهش به ستین که سمتشان 

 می

 .آمد افتاد

 این چطور؟-

 کی؟-

 .با سر به ستین اشاره کرد، سامی رد نگاهش را گرفت

[ ] 

 .بفرستش اتاقم-

 پس من چی سامی جون؟-

- سنا جان جوووو...نم . 

 سر چرخوند و چشمکی حواله ی چشم های خمار کرده و پر از

 ناز سنا

95 



 محکمه 

کرد. سه انگشت وسطش را خم کرد و انگشت کوچک و 

 شصتش

 را

 .باال گرفت
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 ..میزنگم بهت، برو-

 .لبخند فریبنده ی روی لبهای سنا نقش بست

 .منتظرم-

 لبهای ژل زده ش را غنچه کرد و بوسه ی در هوا برای سامی

 فرستاد،

وقتی رفت سامی با چشمانیگرد و لحن ِ حیرت زده ی که خنده 

 به

 :لبهای رسولی می آورد گفت

 چقدر ِ سمچ، چقدر سمچ..نچ نچ بفرست داخل بفرست.-

ستین ناراحت از این که، این کار هم نشده کیفش را از روی  ََ

 میز

رداشترسولی ب . 

 .ممنون-

 فامیل ِشریفتون چی بود خانوم؟-

 .سرش را باال گرفت

 با منی؟-



 .تک خنده یی زد و با نگاهش به اطراف اشاره کرد

130 

 کسی دیگه یی هم هست مگه؟-

 .نگاهش را به اطراف انداخت
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 .دارابی هستم-

- اومده آها خوشبختم منم رسولی م، خانوم دارابی برای کار 

 بودید

 درسته؟

 .با غم شانه یی باال انداخت. و نفسی بیرون داد

 .آره، ولی خب نشد دیگه-

 نه عزیزم، اون یه نفر انتخابی رو آقای صدر رد کرد شما-

 میتونی برای

 .مصاحبه بریداتاق ِ آقای بهرامی

 ستین با دهنی باز به رسولی نگاه می کرد، باورش نمی شد از

 سر

 .شوق به خنده افتاد

 جدی می گید دیگه؟-

 رسولی با لبخند اطمینان بخشیچشم بست و به اتاق ِ سامی اشاره

 .کرد
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 .بفرمایید-



سر از پا نمی شناخت، از سر شوق خنده ش قطع نمیشد این پا 

 آن

 پا می کرد و در آخر با هیجان جلو رفت و رسولی در آغوش

 .کشید

 وای چکار میکنی دختر؟-

رفتعقب  . 

 ببخشید ببخشید از هیجان بود، گفتید کدوم اتاق باید برم؟-

 .رسولی خنده کنان به اتاق سامی اشاره کرد
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 .اون اتاق-

 .ممنون-

 چشم بست چند نفس عمیق کشید تا ذوق و هیجانش را کم کند

 تا نکند کار دستش بده و همه چیز حاال که شانس بهش رو آورده

شه. کیفش را برداشت و سم ِت اتاق رفتخراب ب . 

 .سر به هوا فرم رو نبردی-

 .آخ یادم رفت، ممنون-
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 .تقه یی به در زد

 .بیا تو-

 .نفسی تازه کرد، وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست

 .سالم-

 .سامی طبق عادت نگاهی از سر تا پای َستین انداخت



 تیپش عادی بود با چهره ی شرقی ساده، نه بینیش عملی بود نه

 .لب هایش پروتز.. بقول امروزی همه چیز طبیعی، طبیعی

 پوستی

 چهره با چشمانی سبز رنگ که از پدرش به ارث برده بود، بینی

 .کشیده و لبهای که خدا دادیی درشت بود

 سامی با رضایت سری تکان داد، مردمک چشمایش را در حدقه

 .چرخاند و صاف به چشمان ستین زل زد

 سامان هستم، البته سامی صدام میزنن تو هم خواستی راحت-

باش بگو سامی.. مدیر سازمان دهی طرح های نهایی شرکت 

 البته

 ...بعدا بیشتر آشنا می ش
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 ..اوهووم-

با صدای سرفه ی مصلحتی ستین، ساکت شد تای ابرویش را 

البا  

داد. ستین لبخند ِ کوتاهی زد جلو رفت و مدراکش را جلو 

 .گرفت

 ستین دارابی هستم، لیسانس طراحی و هنر خوندم این هم نمونه-

 .کارهام

 .مدراک رو گرفت و روی میز انداخت

 من داشتم حرف می زدم-



 تیپش عادی بود با چهره ی شرقی ساده، نه بینیش عملی بود نه

امروزی همه چیز طبیعی، طبیعیلب هایش پروتز.. بقول  . 

 پوستی

 چهره با چشمانی سبز رنگ که از پدرش به ارث برده بود، بینی

 .کشیده و لبهای که خدا دادیی درشت بود

 سامی با رضایت سری تکان داد، مردمک چشمایش را در حدقه

 .چرخاند و صاف به چشمان ستین زل زد
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- هم خواستی راحتسامان هستم، البته سامی صدام میزنن تو   

باش بگو سامی.. مدیر سازمان دهی طرح های نهایی شرکت 

 البته

 ...بعدا بیشتر آشنا می ش

 ..اوهووم-

با صدای سرفه ی مصلحتی ستین، ساکت شد تای ابرویش را 

 باال

داد. ستین لبخند ِ کوتاهی زد جلو رفت و مدراکش را جلو 

 .گرفت
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 ستین دارابی هستم، لیسانس طراحی و هنر خوندم این هم نمونه-

 .کارهام

 .مدراک رو گرفت و روی میز انداخت

 .من داشتم حرف می زدم-



 نگاهش را از مدراکش که بخاطر پرت شدن از گوشه ی پوشه

 بیرون

 اومده بودند گرفت، نه چهره ی سامی نه طرز ِ رفتارش هیچ به

آرام باشد تا موقعیت را خراب مذاقش خوش نیامد. سعی کرد  

 .نکند
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 .شما از آخر به اول اومدید-

 !..یعنی-

 یعنی اینکه شما اول مدراک و نمونه کارهای من رو ببین اگه-

 خوشتون اومد و بدرد کارتون خوردم اونوقت خودتون و

 موقعیتتون

 .توی این شرکت رو توضیح بده

که همیشهسرتق و لجباز از خصوصیت این دو دوست بود،   

 سرشان

 .را به باد می داد

 .سامی نیش خندی زد، تکیه ش رو از میز گرفت

 .می خوای تو بیا سرجای من بشین-

 :با حاضر جوابی گفت

 میز و صندلی راحتی به نظر میاد، اما ممنون من همین جا-
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 .راحتم

رشو بدون اینکه منتظر اجازه ی سامی بمونه روی مبل کنا  



 .نشست

 بی آن که متوجه حرص خوردن سامی از رو دست خوردنش

 بشود. تا

 امروز با زبون چرم و نرمش جواب ِ همه را داده بود اما اینبار

 در
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 مقابل ایندختر و زبان ِ درازش کم آورده بود. از همین اول راه

 .ستین خوب، خط قرمزهایش را نشان داده بود

[ ] 

 روی صندلی نشست، در حالی که زیر چشمی به ستین نگاه می

 کرد

مدراکش را برداشت. در دل به آریا هر فحش و ناسازایی بلد 

 بود

 چسباند از اینکه دستش را انقدر بسته بود تا نتونه بخاطر زبان

 .درازی ستین عذرش را بخواهد

 بی حوصله پوشه را باز کرد. اولین طرح مجذوبش کرد طرح

ادوم ر  

 ...زد، سوم و چهارم

 :سرش را باال گرفت و بی اختیار بلند گفت

 .این طرح ها فوق العاده س-

 :سرش را باال گرفت با هیجان لب زد

 جدی؟-
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 آره که جدی می گم، به جرات می تونم بگم از کارهای طراح-

 قبل

 .بهتره

کرد با ذوقستین که برای لحظه یی جایگاهش را فراموش   

 .دستهایش را به هم کوبید

وای ایول، شما اگه طراح های نفس رو ببینی دیگه چی می -

 !گی

 سکوت شد. سامی با چهره ی سوالی و ابرویی باال رفته و ستین

 .خجالت زده از ذوق خرکیش

 .سر زیر انداخت

 .ببخشید-

 :برای تالفی رفتار ستین جدی گفت

دیگه تکرار نشه، این مدراک و طرح ها رو به آقای صدر -

 نشون

 میدم

 .قبول کردند بهتون خبر می دم

 خورد تو ذوقش، فکر نمی کرد این را بشنود.ناچار سری تکان

 داد و از

 .جایش بلند شد
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 باشه، پس منتظر ِ خبرتونم-.-

 .روز خوش

ی لبهایستین که از اتاق بیرون رفت لبخند پیروزمندانه یی رو  
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 سامی نشست. بیخودی دخترک بیچاره رل یک روز معطل کرد

 تنها

 کسی مسئول استخدام بود خودش بود و خودش...نیازی به تایید

 ..آریا نبود

* * - 

 خانوم گوشی شماست؟

 :بی اینکه نگاهش را بیرون بگیرید گفت

 کیه؟-

 باران؟-

زنگ بود و نفس  پوفی کشید، امروز بیش از صدبار

 عین ِصدبار

 رو با

 .ریجکت می کرد یا اصال محل نمیذاشت
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[ ] 

خاموش کن گوشی رو..وای هنگامه من خسته شدم تو این -

 خونه،

مثال آریا می خواست انتقام روزبه رو بگیره اینچه انتقام ِ 



 مسخره

 یی. اینجوری که من فقط حوصلم سر میره

هنگامه لبخند زنان به سم ِت نفس که از صبح کنار پنجره 

 ایستاده

بود برگشت. دلش به حال ِ نفس که خبر نداشت به کجا پا 

 گذاشته،

 سوخت هنوز نیمی از زندگی کردن در این خانه را ندیده بود که

 اگه

 ..می دید هیچ وقت این جمله را به زبان نمی آورد

 .دوست دارم برم بیرون-
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 .اون که نمیشه-

 .پوفی کشید و دنباله هنگامه روانه آشپزخانه شد

 چرا تو تنهایی تو خونه به این بزرگی کار می کنی؟ خسته نمی-

 شی؟

 .آقا اینجوری می خواد-

 ..بله خب آقا که صبح تا شب توی این خونه خر حمالی نمی-
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کرد. هنگامه با زبان به کام گرفت و شرمنده به هنگامه نگاه 

 خنده

 نگاهی به چهره ی سرخ شده ی نفس انداخت. نایلون کوچک

 :گوشت و مرغ رو از فریزه بیرون کشید، گفت



 .راحت باش خانوم-

 :شرمنده گفت

 ببخشید از دهنم پرید، بده من مرغ ها رو خورد کنم تا یه کاری-

 .دیگه کن

 بلدی؟-

و بعد به مرغ مغرورانه و با فخر و افتخار نگاهی به هنگامه  

 .انداخت

 ..خوراکمه این کارا-

 .چاقوی مخصوص رو سمتش گرفت

 .پس بسم هللا.. من هم برنج میزارم دم-

 نگفتی؟-

 چی رو خانوم؟-
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 اینکه چرا تنها اینجا کار می کنی؟-

 با چاقو فشاری به قفسه سینه ی مرغ داد که از زیر سینی لیز

 خورد

 .و کف آشپزخونه افتاد

لب گزید و زیر چشمی به هنگامه نگاه کرد. برای این که کم 

 نیاره

 :گفت

 .تو بگو من کارمو بلدم-



 .خنده ش رو خورد

گفتم که آقا خواستن، تا یک سال خاتون و دخترشم بودند اما -

 بعد

 از فو ِت خاتون دخترش رفت شهرشون پیش خانواده پدریش. آقا

ه کسی اعتماد کنه برای همین کسی روهم دیگه نتونست ب  

 .استخدام نکرد

 روون مرغ رو که بعد از کلی کلنجار و چاقو چاقو کردن جسم

 بی جون

 .مرغ در آورده بود رو توی ظرف انداخت

 پس خانواده ش چی؟ خودش تنها زندگی می کنه؟-
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 هنگامه با ترس به درگاه در آشپزخونه نگاه کرد؛ جلو رفت و

 آروم

 :گفت

 خانواده ش توی این خونه بیاد -

 هیس آرومتر، آقا خوش نداره اس ِم

 ..الخصوص مادرش

105 

 محکمه 

 آریا می دونی به جای کار کردن میشینید این جا چرت و پرت-

 می

 .گید

 هنگامه وحشت زده به سم ِت پروانه که توی درگاه آشپرخونه



 .ایستاده بود برگشت

 ...خانوم...خانوم-

 بسه خفه شو نمی خوام صدات رو بشنوم، آریا بیاد به حسابت-

 می

 .رسم. من توی سالنم قهوه حاضر کن

 و رفت. هنگامه با چشمانی اشک بار به جای خالی پروانه نگاه

 می

 کرد. نفس که هنوز شناختی به پروانه و نسبتش با آریا نداشت با

 :شک پرسید
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 این کیه؟-

صندلی میز ناهار خوری نشستهنگامهبا حال ِ زاری روی  . 

 .وای بدبخت شدم-

 .دست از کار کشید و کنارش نشست

 چرا مگه این کیه؟-

 .نگاه گریونش را باال گرفت

 مادر ِ آقا.-

 .چشمانش گرد شد

 این؟ این که می خورد...وای هنگامه چرا گریه می کنی؟-
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سعی در آرام  بی صدا به هق هق افتاد و نفس با دلسوزی

 کردنش



 .داشت

 .خیلی خب آروم باش من گردن می گیریم-

 چی رو؟-
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 حرفایی که زدیی، در ضمن مگه نگفتی آقا از مادرش خوشش-

 نمیاد؟

[ ] 

 :بینیش را باال کشید و با دردمندی گفت

 چرا ولی اگه بفهمه داشتم پشت سرش بد می گفتم، حسابم با-

 ..ِِِ کرام الکاتبین

- ههنگااااام . 

 .با صدای تذکرانه و بلند پروانه از جایش پرید

 .وای فراموش کردم-

 دخترک بیچاره با هول وال و ترس به این سو و آن سوی

 آشپزخانه

 می رفت تا یک قهوه دم بذارد نفس با تعجب به حرکات هول

 وارانه

 .ی هنگامه نگاه می کرد

 ...چکار...چکار می ک-
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پای هنگامه به میز خورد و تمام محتویات قهوه روی میز و 

 زمین
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 ریخت. رنگ از رخش پرید و وحشت زده به قهوه چشم دوخت

 انقدر

 .غرق ترش شده بود که سوزش دست خودش را حس نکرد

 .هنگااامه-

 .نفس عصبی ضربه ی روی میز زد، داد زد

- ال رو نگه دار االن برات میارهخیلی خب دو دیقه اون خندق ب . 

 تو

 .هم چکار می کنی بیا این ور ببینم

 :هنگامه آروم گفت

 نفس چی می گی تو؟-

 هر چی که حقشه، قهوه کجاست؟-

 .خودم درست می کنم-

چپ چپی به هنگامه رفت و با نگاهش گفت یک بار دست 

 کردی

 ..بسه

 .پروانه با غیض وارد آشپزخانه شد
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 ..ببینم تو رو-

 .در کابینت را باز نکرده رها کرد و برگشت

 جان؟-

 چه زری زدی تو؟ با من بودی؟-



 لب تر کرد و نگاهش را از هنگامه که پشت سرش با نگاه و لب

 زدن

 .التماس می کرد حرفی نزند گرفت
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جز شما کسی درخواست قهوه نکرد، اونم با داد و فریاد، -

 اضافه

 کنم

 ..با توهین

 از حاضر جوابی نفس پروانه پیش از قبل عصبی شد، قدمی به

 جلو

 .برداشت و دستش را محکم روی میز کوبید

 حد خودت رو بدون دختره ی خیره سر، این رو بدون یه-

 خدمتکار

 .بیشتر نیستی

[ ] 

 :نیش خندی روی لب های نفس نشست، با طعنه گفت
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 !خدمتکار-

مد و بازوی نفس به عقب کشیدهنگامه با عجله جلو آ . 

 آره دیگه نفس جان، من معذرت می خوام پروانه خانوم شما به-

 ...بزرگی خودتون ببخشید لطفا به آقا چیزی نگید تو رو

هنگامه هنوز داشت به التماس هایش که گویی به ُمذاق پروانه 



 می

 نشست ادامه می داد که نفس عصبی و بی حوصله میان حرفش

 .پرید

- بسه دیگه هنگامه چقدر التماس می کنی، می خواد بگه بزارا ِ   

 بگه

 ..تو که حر ِف بدی نزدی منم که حر ِف حقو

 .دندون قروچه یی کرد
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 که حر ِف حق رو زدی آره؟ خدمتکار ِ جدیدی که هنوز منو-

 .نشناختی

وقتی از نون خوردن افتادی و مثل سگ از این خونه پرتت 

 کردن

 .بیرون می فهمی کجا چه جوری حرف بزنی

 .انگشت کشیده ش را به سم ِت هنگامه نشانه رفت
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 .اشتباه این رو نگم، حرف های تو رو حتما به آریا می زنم-

نفس تنها با لبخندی که بیشتر حرص آدم رو در میاورد به 

 پروانه

اه می کرد و سر تکان می دادنگ . 

 ..واسم یه قهوه بیار هنگامه زود-

برگشت و با اون کفش های پاشنه بلندش خرامان خرامان به 

 سم ِت



 .سالن رفت

 فقط اگه خواستی بگی تاکید کن که زنش این حرف ها رو بهت-

 زد

 .نه خدمتکارش

هنفس ِراحتی کشید، راه درستیرا انتخاب کرده بود تا حق ِ پروان  

 را

اون جور که حقشه کف دستش بزاره برخالف چهره معصومی 

 که

 داشت عفریته یی بود برای خودش، که گویی جلوی نفس و زبان

 .درازش کم می آورد

شده به چشمان آبی رنگ و  برگشت، با چشمانی گرد

 شیطون ِنفس

 .که می خندید چشم دوخت
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 چی؟-

 :آروم و جدی گفت

- ن زن ِ آریام نه خدمتکارشم . 

 صدای بسته شدن در سالن حاکیاز اومدن ِ آریا می داد. کتش را

 در

آورد و روی مبل انداخت با خستگی از کلنجارهایی که با 

 مشتری



جدید زده بود روی مبل نشست، آرنجش را روی زانوهایش زد 

 و

 .سرش را محکم میان کف دستهایش فشرد

 با صدای تق تق، تند تند کفش های پاشنه بلندی سرش را باال

 .گرفت و سم ِت صدا برگشت

 پروانه عصبی همچون اسپند روی آتش در هر حالی که جلو می

 آمد

 :گفت

 این چی می گه آریا؟-

 ابروهایش در هم رفت. هیچدل ِ خوشی از این زن نداشت گفته

 بود

کرده بود و اومده  نمی خواد ببینش اما باز هم کار خودش را

 .بود
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 :جدی پرسید

 این جا چکار می کنی؟-

 آریا پرسیدم این چه میگه؟-

 آریا رد دستش را گرفت، نفس با لبخند ِ روی لبش به ا ُپن
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 آشپزخونه تکیه داده بود. آریا که برگشت چشمکی زد و دستی

 تکان

 .داد



 .ابرویی در هم کرد

 خب چی میگه؟-

 .میگه زنته-

 خب کجاش رو نمی تونی درک کنی؟-

 پروانه که انتظار این جواب را نداشت مثل اسپند روی آتش در

 .جایش پرید

 چی میگی آریا؟ تو ازدواج کردی و من خبر ندارم؟-

151 

آریا نگاه تندش را به پروانه رفت این زن به چه حقی سر آریا 

 داد

 می

 زد؟ به حق مادری که هیچ وقت ادایش نکرده بود؟ کتش را در

 آورد،

 :آرام اما جدی گفت

 .بحث رو تمام کن-

 راهش را به سم ِت دستشویی کج کرد، پروانه عصبی دنبالش

 .رفت

 وایسا ببینم آریا یعنی چی بحث رو تمام کن! من مادرتم باید-

 ...بدو

فریاد گوشدر عرض چند ثانیه به سرعت برگشت و همزمان   

 .خراشش چهار ستونه خانه را به لرزه در آورد
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 .نیستی-

 پروانه وحشت زده قدمی عقب رفت، در این بین هم از آریا

 ترسیده

 .و هم نگران ِ غرورش که جلوی نفس و هنگامه خورد نشود

 .زیر چشمی نگاهی به نفس که هنوز همانجا ایستاده بود انداخت
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صت نکرد ترس و تعجب را به خوبی از نگاه نفس ببیند کهفر  

 آریا

 خشمگین به سمتش خیز برداشت هر دو بازویش را گرفت و با

 :لحن تهدید آمیزی غرید

 یک بار دیگه نشنوم بگی من مادرتم، که اگه بشنوم خودم با-

 دست

 .های خودم خفه ت می کنم به ارواح خاک بابا این کارو می کنم

 نه

  منینه من پسر ِ تو؛ نه کارهای من به تو ربط داره نه ِتو مادر

 زنده و

مرده ی تو.اینکه من چکار کردم و وی زن گرفتم به هیچ کس َُ  

 .الخصوص تو نداره

 .بازویش را رها کرد

[ ] 

 !پیمان-

فریادش پروانه را باز دیگر لرزاند، قبل از اینکه پیمان سر 



 برسد

 و به
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 امر آریا او را بیرون کند برگشت با قدم های بلند به سم ِت مبل

 .رفت، کیفش را برداشت و به سمته خروجی دوید
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 آریا با حرص به زمین چشم دوخته بود، صدای نفس های بلندش

جو سنگین و ترسناکی را به فضای بزرگ و ساکت خانه داده 

 بود

بی صدا عقب عقبانقدر که نفس تمام جراتش را از دست داد و   

 .رفت؛ برگشت تا به آشپرخونه برگردد

 !وایسا-

 صدای آریا چنان تحکم آمیز بود که نفس را در سینه ش حبس

 کرد، در دل به خودش ناساز گفت که چرا از روی خریت به

 پروانه

 .حرفی زده بود

 چنگی در موهای خوش حالتش زد که چند تار لجوجانه دوباره

 روی

قدم محکم برداشت بازوی نفس را چنگ پیشانیش نشست، چند  

 .زد و به دنبال خودش کشید

 با صدایی که از خشم می لرزید،غرید؛

 چنان بالیی به سرت بیارم که دیگه فکر زرنگ بازی از کله ی-



 پوکت

 .بیرون کنی

 :در سالن را باز کرد. نعره زد
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 پیمااان، پیمان کدوم قبرستونی هستی؟-

 پیمان که تازه از بیرون آمده بود با صدای آریا خودش را سریع

 جلوی

 .در رساند

 جانم آقا؟-

نفس را که اختیاریی از خود نداشت را به بیرون کشید و به 

 سم ِت

 .پیمان هول داد

 .این رو بنداز همونجایی که می دونی-

 :نفس دوباره نتوانست زبان به کام بگیرد و گفت

 .کجا؟ من تو اون دخمه نمیرم-

 .نگاه تند آریا کارساز بود و ساکتش کرد

 .سری تکان داد

 .ببرش-

 خودش داخل رفت و در را پشت سرش محکم کوبید. نفس با

 عجله

 .به سم ِت پیمان چرخید
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 کجا منو میبری؟-

 .دنبالم بیا-

 !میام ولی بگو کجا-

ین رفت و گفتپیمان با خنده سری تکان داد، از پله ها پای : 

 .اول بگو چکار کردی که این دستور واسه ت صادر شده-

[ ] 
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 :شانه ی باال انداخت و بی خیال گفت

 جون ِ تو هیچ کار، فقط به پروانه...یعنی مادر ِ آریا گفتم که من-

 و اون

 .زن و شوهریم

 :پیمان با خنده گفت

 .پس حقته-

د راهش شدقدمی جلوتر برداشت و س . 

 چرا؟-
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 سربرگرداند و به پنجره ی که آریا همیشع از آنجا بیرون را

 نظاره می

 :کرد، نگاه کوتاهی انداخت. آریا را که ندید گفت

 ..تو آقا رو نمی شناسی و حق داری به این مسئله بگی هیچ-

 یعنی چی؟-



 مکثی کرد یک دور نگاهش رو دور ِ حیاط بزرگ عمارت

 گردوند. با

 تردید به نفس نگاه کرد می خواست بگوید برو با یه معذرت

 خواهی

خودت را از شر زندونی شدن در اتاقی که پر بود از مارهای 

 بی

 ضرر

 نجات بده اما در چشم های آبی رنگ نفس که وقتی تعجب می

 کرد

یا کنجکاو میشد گردتر میشد، این یک کار رو محال می دید 

 ولی
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 باز

 .هم تصمیم گرفت پیشنهادش رو بده

 بلدی معذرت خواهی کنی؟-

 .قیافش با حالت گیجی جمع شد

 معذرت خواهی؟ واسه چی؟ از کی؟-

 .خیلی راحته از آقا-
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 .نفس پقی زد زیر خنده

من! از آریا؟ عمرا... من حاضرم االن برم تویدهن ِ اژدها اما -

 از



 اون

 .مرتیکه ی عبوس معذرت خواهی نکنم

 .پیمان یک تای ابرویش را باال داد

 مطئنی؟-

 .با غرور چشم بست سری تکان داد و رو برگرداند

 از کدوم ور باید برم؟-

 لبخندی روی لبش نشست، نفس با این تخسی و جراتش به دلش

نشست اما خبر نداشت نفس اگه مارها رو می دید به هرکاری 

 تن

 .می داد چه برسه به معذرت خواهی

 .پش ِت در رسیدند؛ نفس دستش را به سمته دستگیره پیش برد

 قفله؟-

 .نه، هیچ وقت قفلش نمی کنیم-

 وا چرا؟-
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158 

چون حتی اگه باز هم باشه هیچ کسی جرات نداره درش رو -

 باز

 .کنه

 .با تعجب برگشت

 اونوقت چرا؟-

 .می خوای خودت ببینی-



نشست باعث شد عقب بکشد، حس ترسی که عجیب در دلش  

آب گلویش را به سختیقورت داد لبخند ِ معنا دار روی لبهای 

 پیمان

 .کالفه ش کرد

 نه بگو چی هست؟-

 .از کنار نفس رد شد و دستگیره در رو گرفت

- نگفتی اگه اژدها هم با چه فرقی می کنه؟ مگه تو .. 

 :میان حرفش پرید و عصبی گفت

 .فرق می کنه تو بگو-

و لبهایش را به داخل دهان کشید تا جلوی خنده ش چشم بست  

 .رو بگیره، چهره ی رنگ پریده ی نفس بدجور به چشم می آمد
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 .مار-

 .چشم هایش گرد شد، عقب رفت

 !شوخی می کنی-

 هنگامه از پشت پنجره نگران به نفس نگاه می کرد، تا حاال توی

 اون

 اتاق نرفته بود اما فکرش مو به تن آدم سیخ می کرد. نفس
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 صبحانه

 هم نخورده بی شک اگه وارد اون اتاق میشد جسم بی جانش را

 .بیرون می کشیدند



 امیدوارانه به در اتاق آریا نگاهی انداخت که شاید فرجی بشه اما

شان داده بود ازمحال بود آریا با اون دل سنگی که از خودش ن  

 تصمیمش بگذرد. زیر لب برای آروم شدن خودش صلوات می

 ..فرستاد

 .پیمان قدمی به سم ِت نفس برداشت

 .نه به جون تو-

 ..نیا جلو-
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 وحشت تمام جانش را گرفته بود، نفس از مار می ترسید حتی

 بیشتر گرگ یا اژدها یا هر چیز ترسناک دیگر.. خاطره تلخ

 کودکیش

نگل مار نیشش زده بود جلوی چشمانش زنده شد که در ج

 پاهایش

 .بی جان شد، آروم لب زد

 .من نمیرم اونجا-

 .پیمانکه حال ِ نفس را دید، نگران جلو رفت

 ..آروم باش خانوم، اون مارا بی خطرن-

 .چشم بست، نالید

 .نیش میزنه-

 ..نمیزنن اون زهر ندارند خانوم. آروم-

نشست وحشت زده چشم باز دس ِت پیمان که روی بازویش 

 کرد،

119 



 محکمه 

جیغ زد و عقب عقب رفت پیمان نگران سعی می کرد آرامش 

 کند

 .اما نمی شد

[ ] 
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جیغ می زد و سعی داشت بازوهایش را از میان دست های 

 پیمان

 .باز کند

 ...ولم کن نمیرم اونجا... ولم کن-

 از ته دل جیغ می زد؛ اشک می ریخت و التماس می کرد..آریا

 که با

 سرو صدا از خانه بیرون زده بود عصبی جلو رفت بازوی نفس

 را

 .گرفت و به یک باره به سمته خود برگرداند

 :بی خبر از همه جا سیلی در گوشش نواخت و فریاد زد

 .بسه خفه شو-

ره ی آخر از تنش آرام گرفت. اما چه آرام گرفتنی؟ جان تا ذ

 رفت

 و

 .در آغوش آریا بی هوش افتاد

 .دست هایشرا دور کمر ِ نفس حلقه زد و عقب بردش



 ..نفس...ببین منو نفس-

 .عصبی تکانش داد

 ..بسه کم بازی کن. نفس-
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 .آقا از هوش رفت-

 .سرش را باال گرفت و به پیمان نگاهی انداخت

 چرا؟-

- ی ترسیداز مار م . 

 این مگه از چیزی هم میترسه؟-

 پوفی کشید. و ناچار دستش را زیر زانوهای نفس زد و با یه

 حرکت

 ..در آغوش کشیدش

 سرش آروم روی سینه ی آریا نشست و چند رشته از موهایش

 روی

صورت سفید ِبی بی فیسش افتاد آریا بی آنکه بفهمد نگاهش 

 خیره

شده بود به چهره ی نفس که عجیب در خواب و حاال که بی 

 هوش

 بود مظلوم میشد و به کل آن چهره ی شیطونش را از بین می

 ..برد

 با هر وزش باد ضعیف بویعطر ِ نفس که گویی با پوس ِت تنش



 عجین شده بود در بینی آریا می پیچید. غیر ارادی نگاهش روی

 لب

 .های صورتی و درشت نفس نشست
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 چی شده آقا؟-

 .با صدای روزبه که به سمتش می آمد نگاهش را باال گرفت

 .هیچ بی هوش شده-

 چرا؟-
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 .به کارت برس-

و پا تند کرد، آریا بود دیگه کی اهل حساب پس دادن بود که 

 حاال

 .بار دومش باشد

وارداتاق ِ نفس شد، نفس را که روی تخت گذاشت نیم رخش را 

 به

 .سم ِت هنگامه که به دستورش دنبالش آمده بود گرفت

[ ] 

یه شربتی چیزی بده بهش..تا نیم ساعت دیگه بهوش نیومد -

 زنگ

 .بزن فرخی

 ..چشم آقا-

* 
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* # 

 نفس

* * 

چشم هام رو که باز کردم تویاتاق ِ خودم بودم. خبری از اون 

 اتاق

مکذایی نبود کف دستم رو محکم روی شقیقه هام فشرد . 

 مالفه ی روم رو کنار زدم و از روی تخت بلند شدم به اطراف

 نگاه

 کردم می خواستم باور بشم که تویاتاق ِ خودمم، فکر اون اتاق و

 .مارهایی که تو اون اتاق بود تنم رو به لرزه در می آورد

 آریا کی بود واقعا؟ اون اتاق... سر دردم اجازه نداد بیشتر فکر

 کنم از

 .اتاق بیرون اومدم تا شاید بتونم از یخچال قرص پیدا کنم
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 دستم رو به دیوار گرفتم که تعادلم رو حفظ کنم ای خداخفت کنه

آریا با این دستور دادنت حاال من چه جوری دیگه تو این خونه 

 با

 فکر

 ...مار سر کنم.اگه یکیشون از اون اتاق
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ستم و سری تکون دادم تا از فکرش بیرونمحکم چشم رو هم ب  



 .بیام

 وارد آشپزخونه شدم، هنگامه با دیدنم سریع جلو اومد و زیر

 بازوم

 .رو گرفت

 .خانوم چرا بلند شدید-

 .خوبم هنگامه، فقط یه قرص سردرد بده-

 .چشم، بشین همینجا االن براتون میارم-

 روی صندلی نشستم آرنج دستم رو روی میز زدم و با کف

 دست

 .شقیقه هام رو فشردم

 .خانوم اگه حالتون خوب نیست بگم دکتر بیاد-

 ...نه، هنگامه-

 .جونم خانوم؟ بفرمایید-

 :سرم رو باال گرفتم، قرص رو ازش گرفتم، گفتم

 .اون مارها چرا تو اون اتاقن؟ آریا از مار خوشش میاد-
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 :خندید و گفت
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 !نه خانوم جان کی از مار خوشش میاد-

 پس چی؟-

 .لیوان خالی رو ازم گرفت و رفت پای گاز

 آقا خیلی دشمن داره خانوم همشون هم سعی دارند آقا رو از پا-



 در

 .بیارند

 خب این چه ربطی داره این که دلیل نشد؟-

 خب وقتی یکی از آدم هایی که رقیباشون فرستادند رو پیدا می-

 کنه

اون اتاق و مارها ازشون حرف میکشهبا کمک ِ . 

 .برگشت و به چشم هاش حالت ترسناکی داد

 .کارش وحشتناکه اما عجیب کارسازه-

شونه یی باال انداختم، هنوز هم گیح بودم و توانایی معنی دادن 

 به

 حرف های هنگامه که هر کدوم یک روز فکر می خواست رو

 .نداشتم

نباید تو این خونه باشه هر چقدر دشمن داشته باشم اون اتاق .. 
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 از فکرش مو به تنم سیخ شد، سری تکون دادم از روی صندلی

 بلند

 .شدم

 !راستی خانوم جان برای مهمونی فردا شب چی می پوشید-

 .گیج به سمتش برگشتم

 کدوم مهمونی؟-
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 ...آقا گفتن حالتون که سرجاش اومد بگم بهتون که فردا شب-



کثی کرد و با تردید ادامه دادم . 

 !تولد ِ سحر خانومه-

 تای ابروم رو باال دادم، این دفعه سحر خانوم کی بود؟ همین

 سوال

 .."رو پرسیدم که هنگامه در عین ِناباوری جواب داد "نامزدش

 با حالی که عصبانیتم دست خودم نبود و هر لحظه بیشتر میشد،

 :پرسیدم

 !یعنی چی هنگامه-
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 نزدیک اومد و من رو از در آشپزخونه فاصله داد، با نگرانی به

 بیرون

 :سر کشید و گفت

 !خانوم جان تو روخدا آروم تر االن آقا می شنوه-

 مگهمهم بود! من زن ِ یه مرد نامزد دار شده بودم؟ این به کجا

 قرار

 ...بود کشیده بشه؟ آریا قصد داشت چه غلطی کنه که

دم؛ هنگامه رو عقب زدم با غیض زیربه فکر کردن ادامه ندا  

 صندلی

پایه بلند کنار اپن زدم که صدای افتادنش در فضای ساکت سالن 

 و

 .آشپزخانه طنین انداخت

صدای خانوم خانوم گفتن هنگامه از پشت سرم رو نشنیده 



 گرفتم،

 .باید تکلیف خودم رو روشن می کردم
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[ ] 

با فرش قرمز باریکی که از اولین پله تا  از پله ها کاشی سفید

 آخر

 پهن شده بود، باال رفتم اما آریا تو اتاقش نبود، راه رفته رو

 برگشتم

 .و داد زدم
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 ..هنگامه آریا کج-

 .روی اولین پله سینه به سینه ی آریا شدم

 .جدی عقب رفت و گوشی همراش رو تو جیب گذاشت

 با من کار داری؟-

اتاق پر مار رعشه به تنم انداخت و سعی لحظه یی فکر اون 

 کردم

 به

 .آرومی باهاش حرف بزنم تا دوباره سگ نشه

 .آب گلوم رو به زور قورت دادم، یک پله باال رفتم

 سحر کیه؟-

 هر دو ابروش باال پرید و فهمیدم بد منظورمو متوجه شد قبل از

 :اینکه حرفی بزنه گفتم



 !منظورم اینه تو نامزد داری-

 .سر برگردوند رد نگاه توبیخ گرش رو تا هنگامه دنبال کردم

 .من نمی خوام بین تو و اون باشم-

170 

 .با این حرفم رو برگردوند نیش خندی زد

126 

 محکمه 

 واقعا فکر کردی تو بین من و سحری؟-

یکه نخوردم چون بعید نبود گفتن این حرف بیشتر ضایع شدم، 

 اما

م رد به ضرب آرومی رو حفاظ ها زدم و یک کم نیوردم دست

 قدم

 .پایین رفتم

 .من زنتم-

 چنان با غرور و تحکم گفتم که لحظه یی خودم جا خوردم چه

 برسه

 .به آریا! کم کم اخم بین ابروهاش بیشتر شد

 وای نفس خدا خفت نکنه خب خفه شو نمیشه! ببین دوباره داره

، اما از حق نگذریمهاپو میشه وای چقدر هم اخم هاش وحشتناکه  

 ..بهش می او

 بی هوا دستاش رو دور پهلوم حلقه زد و محکم به دیوار کوبیدم،

 با

 چشم های گرد شده به چشم ها و مردمک چشم هاش که از



 .عصبانیت دو دو میزد دوختم

171 

 !چرا انقدر عصبی بود من که حر ِف خیلی بدی نزدم

 :صدای دورگه از خشم و حرصش تو گوشم پیچید

 !کیبهت گفت تو زن ِ منی-

 .با تعجب چشم گرد کردم

 ..مگه عقد-

[ ] 

 .نیش خندی زد
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 باورت شد آره؟-

 :با فکر اینکه دروغ گفته بود و عقد ِ دائمی در کار نبود گفتم

 !عقد نکردیم آره-

 دستش تخت سینم نشست و به دیوار فشردم. از ترس دست هام

 رو به دیوار چسبوندم تا نلرزم و خودم رو جلوی این هیوال خار

 ..نکنم
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عقد که کردیم اما تو هیچی ِمن نیستی، هیچ کس نمی فهمه تو -

 کی

هستی چون من می خوام تو جز یه خدمتکار و امر گوش کن 

 هیچ

س متی تو این خونه نداریفردا شب هم نه بعنوان زن ِ من بلکه َِ  



ر کنار ِ دسته هنگامه کار می کنیبعنوان یه خدمتکا . 

 .قدمی عقب رفت

 .نمی خوام یه کلمه از اینموضوعات به گوش ِ سحر برسه-

 :عقب که رفت ترسم ریخت و دوباره پرووشدم. با حرص گفتم

 .تو زن داری-

 مثال برای توخیلی مهمه؟-

 چنان لحنش با توهین و تحقیر آمیخته بود که برای لحظه یی الل

ی سریع به خودم اومدمشدم اما خیل . 

من با هر کسی بودم لیاقتش بیشتر از گول خوردن نبود، کسی -

 که

 ..بخواد خیانت کنه،می کنه چه با من چه با کسی دیگه

 .با تاسف سری تکان داد
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تو و امثال تو با همین نظر کثیف روی لجن بودن خودشون -

 پرده

 می

 .کشن

 تااومدم حرف بزنم و جواب در خور ِ تحقیرش رو بدم با یه خیز

 .دستش روی دهنم نشست

 ..ساکت شدم، نگاهش عصبینبود برعکس آروم بود، آروم ِ آروم

 چرا یک بار به خودت نگفتی هر کی می خواد خیانت کنه بزار-



 بکنه

 من به خودم ارزش میدم، چرا نگفتی بزار اون مرد کثیفی که به

 زن

رحم نمی کنه با هر کسی خیانت کنه اما من نه؟ می  خودش

 دونی

 چرا؟ چون لیاقت تو هم مثل اونا مردا پایین ِتا ابد لیاقتت بودن با

 مردهای زن دار و با تهدید پول گرفتنه. یک بارهم بهت گفتم من

زنی که با هزار جور مردم نشسته و بلند شده رو نمی خوام؛ 

 پس

 .خیال های واهی نکن

بالفاصله از پله ها باال رفتگفت و  . 

 حس تلخی که از شنیدن حرف های آریا به ذره ذره جونم تزریق

میشد هر لحظه بیشتر و بیشتر می سوزندم. من به همه ی این 

 ها
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فکر کرده بودم اما...اما چی؟ هر دفعه دوباره بی توجه به 

 التماس

 خای َستین به کارم ادامه می دادم؟

راحت توی خونه نشست و من اینجا هر  االن َستین کجاست؟

 ثانیه

 .با یه بحران روبه روم
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 تکیه به دیوار روی پله ها نشستم، نمی دونم چقدر زمان برد تا

 کمی

 .به خودم بیام

اما باز هم فکر فردا شب و کاری که قرار بود انجام بدم از 

 فکرم

 .بیرون نمی اومد

رفته بود کجاش برام مهم نبود، بدجور یک ساعتی می شد آریا  

حوصله م سر می رفت که حتی ولگردی توی اینستا، سایت 

 های

 .سرگرمی و حتی رمان خوندن حالم رو خوب نمی کرد

 پوفی کشیدم گوشی رو روی میز وسط هال رها کردم. َستین هم

 که

 انقدر استرس کار جدید و استخدام شدن و یا نداشتنش رو داشت

بعد دخ دقیقه چت رفت بخوابه تا به قول خودش فکرش آزاد 

 .بشه
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 توی آشپزخونه سرکی کشیدم ولی هنگامه هم نبود! به ساعت که

 .ظهر رو نشون می داد نگاهی انداختم2

 !نه حوصله ی غذا خوردن داشتم و نه حتی خواب

 با راه رفتن کج کجی از روی بی حوصلگی پله ها رو باال رفتم

 که

م به در اتاق ِ کار آریا که باز بود افتاد و درخششی فضولینگاه  



 در

 .چشم هام دوید

 برای اطمینان اینکه آریا نیومده از پنجره به بیرون سرک کشیدم

 .ماشینش نبود واین یعنی خودشم نیست
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 .نیشم باز شد و با دو رفتم تو اتاقش در رو هم بستم

اتاقش به شخصیت محکم و جدیش می الحق که دکوراسیون 

 .اومد

متری که رنگ تمام وسایل هورمونی خاصی با رنگ60اتاق   

 دیوار های

 کرم رنگ داشت. میز کار قهوه یی بزرگی که گوشه ی اتاق با

 ست

میز و مبل مشکی رنگ، قالیچه ی طرح پالیزی که وسط اتاق 

 به

 .صورت کج پهن بود
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با درخشش بیشتر به اتاق راهپردهای طالیی رنگ که نور رو   

 می

دادند. پردها رو عقب زدم پشت پرده یک دیوار تمام شیشه 

 همراه

 .با دری که به بالکن اتاق راه داشت و به حیاط دید کاملی داشت

[ ] 



در بالکن رو باز کردم هوای خنک به صورتم خوردم، چشم 

 بستم

 .نفس تازه یی کشیدم روی پاشنه ی پا چرخیدم

 با غرور قدم برداشا میز رو دور زدم و روی صندلی نشستم،

 نیشم

 شل شد صندلی رو تاب دادم، تاب دادم و هر لحظه خندم شدت

 .می گرفت

 نگاهم به طرح روی میز که افتاد دستم روی میز نشست و

 صندلی

 .رو نگه داشتم
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د؟ یعنی طرحکفش ِ اسپرت لژ دار، چه ظریف کشیده شده بو

 کار

 َِ َِ  

 .آریا بود؟ حتما دیگه من که از هیچ چیز ِاین مرد خبر نداشتم

برگه ی سفید از روی میز برداشتم و جلوی خودم گذاشتم، 

 عاشق

 طرح جدید کشیدن بودم همیشه طراح هام رو می کشیدم اما هیچ
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 وقت برای استخدام به شرکتی نرفتم چون به بدشانسی خودم

 .ایمان کامل داشتم

 کیف مدادهای طراحی رو باز کردم و مداد مورد نیازم رو



 برداشتم،

 ..لحظه یی چشم بستم تا تصور کنم

 .چشم بسته خطی کجی روی برگه کشیدم

 کفش های که از جلو مدل بسته و تیز داشته باشه پاشنه های

 .سانتی که قدم رو بلندتر و اعتماد به نفسم رو بیشتر می کرد10

گی که دور مچ پا تاب می خوردبندهای نقره یی رن .. 

 چشم باز کردم نفسی تازه کرده و به سرعت تصورم رو روی

 برگه

 خالی کردم، کارم که تمام شد عقب رفتم با رضایت سری تکون

 N.Nدادم مثل همیشه پایین برگه نوشتم

 .صبر کن آریا-

 .من با تو حرفی ندارم-
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 با صدای آریا که از حیاط می اومد وحشت زده بلند شدم، به

 سرعت

 برگه رو الی طرح های خود آریا قایم کردم و قبل از اینکه بیاد

 از اتاق

 .بیرون اومدم

* * 

 دانای_کل#

* * - 



 .با توام آریا صبر کن

 قبل از ورود به سالن ایستاد و برگشت. این کارش به حمید نشان

ش به داخل را نداشتمی داد که قصد دعوت . 

 .نیش خندی زد

 .ذاتا خودمم قصد وارد شدن به عمارت فرمانروایت نداشتم-

 ..بگو کارت رو-
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 .کیسان زنگ زد، از دستت کفری بود-

[ ] 

 خب؟-

 .حمید عصبی مشتت را پر کرد و در هوا باال برد

آریا، کیسان مثل این مشت می مونه شاید به ظاهر زیاد -

 ترسناک

ما هست، اگه پایین بیاد اگه باز بشه نابود میشی، هم تونباشه ا  

 ..هم این عمارت و تمام دم و دستگاهت آریا تمام کن این

 آریا یک قدم به جلو برداشت با همین یک قدم و نگاهی جدی
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 حمید

 .را ساکت کرد

کی بهتر از آریا، حمید را می شناخت یه کاسه لیس و پادو 

نکیسا  

 .که برای جلب اعتماد کیسان به هر کاری دست میزد



 گوش کن به من حمید.. من نه از ظاهر این مشت میترسم نه از-

 باطنش الخصوص که اگه این مشتی که ازش حرف می زنی

 کیسان

باشه، راهت رو کج کن و از همون راهی که اومدی برگرد 

 چون

 این

180 

حرف هایی که می خونی نه من رو می ترسونه نه باعث میشه 

 از

 .راهم جدا بشم

 عصبی نیش خندی زد، حرصش می گرفت وقتی آریا انقدر آرام

 رفتار

 ..می کرد در حالی که خودش انبار ِ باروت بود

قدمی عقب رفت و با نگاهی تمسخر آمیز به اطراف چشم 

 گردوند

 :سری تکان داد، گفت

- دونست به کی این عمارت رد بسپاره حاجی خوب می . 

 .دیر فهمیدی-

 حریص سربرگرداند، انگشت اشاره ش را در هوا به حالت

 دورانی

 .تکان داد

 .اینعمارت حق ِ منه-
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از حریص بودن حمید تعجب نکرد، خوب می شناختش از 

 بچگی

هش دادهدنبال پول بود و پول، اون همه پولی که بهنوان سهم ب  

 بود

 .کم بود حاال چشمش دنبال ِ این عمارت بود
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 آریا که حوصله ی بحث با حمید را داشت رو برگرداند و بدون

 حرفی

 .وارد سالن شد و در را هم کوبید

* * 

تقه یی به در خورد و آریا نگاهش را از طرح کشیده شده ی 

 روی

 برگ

 .گرفت

 .بیا تو-

 رسولی وارد اتاق شد، پرونده ی توی دستش رو روی میز

 .گذاشت

 ..رسیده اولش باید امضا-

 میدونی این طرح، طراحش کیه؟-

 با شک برگه ی که آریا به سمتش کشیده بود رو گرفت با دیدن

 .کفش طراحی شده با حیرت سرش را باال گرفت



 !آقای صدر این طراحی عالیه-
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 از جایش بلند شد، اعتراف می کرد که حیران طراحی شده بود

 هر

چقدر فکر می کرد بیشتر مطمئن می شد این طرح رو طراح 

 قبلی

 .شرکت نکشیده

برگه رو از رسولی گرفت و بار دیگه نگاهش کرد که رسولی 

 با

 یادآوری

 :ستین گفت

 !آقای صدر شاید این طراحیه، همون دختریه که دیروز اومد-

وهایش باال پرید و به نقطه ی نامعلومی اشاره کردابر . 

 ..همون دختر ِ که سامی انت-

 ..نه اون یکی-

 .به سامی بگو بیاد اتاقم-

 .چشم-

 پایینN.N رسولی بیرون رفت، آریا روی مبل کنار میز نشست

 برگه

توجه ش را جلب کرد بی شک اول اسم و فامیل طراح فامیل 

 .بود



یشگی و شلوغ بازی وارد شدسامی با انرژی مضاعف هم . 
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 جوونم داداش چی از جونم می خوای؟-

 .برگه رو سمتش کشید و سر بلند کرد

 این طرح کیه؟-

[ ] 

 قبل از گرفتن برگه سامی چپ چپی به آریا را و با لحن شوخی
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 :گفت

 .مال ِ عمه مم من چه می دونم-

 .سامان بشین مسخره بازی رو بزار کنار-

 جدیت کالمش سامان را کمی جدی کرد اما فقط کمی چون حتی

 نشستنش با قرو غمزه ی خاصی بود که کفر آریا را باال آورد و

 باعث

 شد برای آرام کردن خودش بلند بشه و سمته پنجره ی باز اتاق

 .بره

 .سامان نگاهی به طرح کرد و سوتی زد

- چی میگه طرح، کار ِ کیه؟او َل َل   

 .پوفی کشید دستش را حائل پنجره کرد و سر برگرداند
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 بنظرت اگه می دونستم تو رو صدا می زدم؟-

 .نه، ولی منم نمی دونم-



 .اون طراح دیروزیه-

 :کمی فکر کرد و گفت

ستین رو می گی؟ نه اون طراحی هاش پیش منه نیم ساعت َ -

 پیش

برای کار بیاد هم زنگ زدم بهش گفتم فردا . 

 .سری تکان داد و پش ِت میز کارش نشست

 .اوکی برگه رو بزار روی میز، برو به کارت برس-

 :با طعنه گفت

 آها دیگه امری نیست؟-

 :نگاهش را باال گرفت و جدی گفت
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 ..نه بفرما-

* 
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* 

 پوفی کشید و خسته از گشتن روی مبل نشست. هر چه می گشت

 .تا طرحی که دیروز کشیده بود را پیدا کند، پیدا نمی کرد

 یادش بود آخرین باز همین جا گذاشته بود اما هر چه می گشت

نبود، و درصدی احتمال نمی داد توی این لحظه که او دنبال 

 طرح

 بود

 .آریادر شرکت دنبال ِ طراح اون کفش بود



ون رفتوسایل بهم ریخته ی میز رو درست کرد و از اتاق بیر . 

 چند ساعتی مونده بود به شروع جشن تولد سحر، سحر که یک

ساعتی بود با استایل و تیپ جدیدش با غروریی که همیشه 

 جزویی

 .از وجودش بود پا به عمارت گذاشته بود

 و بی شک اولین درگیریش با نفس بود که اصال از همچین تیپ

 آدم

 .هایی خوشش نمی آمد

[ ] 
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ر حال دستور دادن به بقیه خدمتکارهایی سحر که توی سالن د

 بود

 .که برای امشب به دستور آریا برای کمک استخدام شده بودند

 .نفس از پله ها پایین آمد دور از چشم سحر ادایش را در آورد
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 وارد آشپزخانه شد. هنگامه درگیر شستن میوها و روزبه هم که

در صورت نیاز امرو نهی سحر راامروز خونه مانده بود تا   

 گوش کند

 .پشت میز نشسته بود

یک هفته یی از ورود نفس گذشته بود و روزبه تمام این یک 

 هفته

جلوی چشم نمی رفت تا مبادا نفس را ببیند و برای لحظه ییبه 



 زن

 َِ َِ  

 .آقایش نظر دیگری کند

 !سالم آقا روزبه خوب هستید شما-

د و به سرعت از جا بلند شد با صدای نفس سیب در گلویش پری

 و

 برگشت. از سرفه رنگش به قرمزی رفت که هنگامه هول شده

 لیوان

 .آب را جلویش گرفت

 !آب بخور چی شدی تو-
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 .نفس تلخ خندید و سری تکان داد

 .معذرت می خوام، نمی خواستم بترسونمت-

 :در حالی که سعی می کرد صدایش را صاف کند گفت

 .نه اشکال نداره، تقصیر ِمن بود-

 بی حرف سری تکان داد آمده بود تا با طعنه حرف های گالیه

 آمیزش

 را به روزبه بزند اما با دیدنحال ِ روز و هول شدنش منصرف

 .شد
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 .هنگامه کاری هست من انجام بده-

 ..نه خانوم-



 ..هنگامه-

ا تاسف سری تکان داد از با تذکر که صدایش زد، هنگامه ب

 صبح

بارها تذکر داده بود خانوم صدایش نزند تا نکنه سحر را 

 مشکوک

 .کنه

 :نفس لبخندی زد و با شیطنت گفت
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من برای خودت می گم وگرنه من رو بزاری همین االن میرم -

 و

 به

 ..این دماغو میگمزن ِ آریام تا بسوزه از ته

ش گرفته بود، لب گزید  هنگامه که از لفظ پر حرص نفس خنده

 و

 :آروم گفت

 ..از دس ِت شما خانو-

 .چپ چپ نفس باعث شد حرفش را تصحیح کند

 .نفس-

 .چشمکی زد

 .آفرین-

 .روزبههههه-

 .صدای جیغ سحر، پو ِف خسته ی روزبه را در آورد



 ...این ده بار-

* 
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* 

نگاهش را به سوی سوی سالن گرداند، چقدر شلوغ شده بود 

 همه

 .جور آدم به این مهمانی دعوت بودند

بیشتر دوست های سحر که تا از درب ورودی داخل می اومد 

 می

 .پریدن وسط و حاال برقص کی نرقص

چشم برگرداند به سمته آریا که کت و شلوار مشکی خوش 

 دوختی

و لذت نگاهش را دقیق کرد اما به تن داشت، لحظه یی با غرور  

 تنها

 برای لحظه یی و با یادآوری حرف های آریا "ایش" کنان رو

 برگرداند

 .که سینه به سینه ی حمید شد، قدمی عقب رفت

 ..ببخشید-

حمید که از دو چهره ی بی بی فیس نفس با اون چشم های 

 درش ِت

 .آبی رنگش به دلش نشسته بود با شیطنت راهش را سد کرد



 خدمتکار ِ جدیدی؟-
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 نفس که از نگاه و لحن حمید خوشش نیامد، سینی که توی

 .دستش بود را باال گرفت و بین خودش و حمید قرار داد

 ..بله؛ میشه برید کنار-

 .به چپ قدم برداشت که حمید سریع سد راهش شد

 اسمت چیه؟-

 اسمم رو بگم میری کنار؟-
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 .لبخندی گوشه ی لبش نشست

 ..تو بگو-

بی حوصله سری تکان داد و با گفتن "برو کنار تو رو خدا" 

 سم ِت

 .راست رفت حمید دوباره سد راهش شد

 .رنگ چشمات مثل چشم های منه-

 :نفس نیش خندی زد و با طعنه گفت

 کور رنگی داری؟ کجای رنگ چشم های من شبیه توء؟ از کی-

 تا حاال

زه؟آبی شبیه سب  
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 حمید برای لحظه مات زبان دراز و حاضر جوابی نفس ماند و

 لحظه



یی بعد قهقه خنده ش چنان باال رفت که نگاه آریا را به سم ِت 

 خود

 ..کشاند

[ ] 

* * 

 .عصبی لب گزید و جلو رفت

 !چیزی شده حمید-

 حمید با لذت نگاهش را یک دور، به تک تک اجزای صور ِت

 نفس

 .گرداند

- م با اینخوش زبون ِ خوشکل حرف میزدم...مشکلیه هیچ داشت

 آریا

 !جان
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 .نگاه جدی و تیزآریا، نفس را هدف گرفت

 .نه ولی ایشون کار دارند، بفرمایید خانوم-
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 نفس که از نگاه آریا حساب برده بود یک اینبار را زبان به دهن

 .گرفت و سر به زیر به آشپزخانه برگشت

اه حمید تا لحظه ی آخر دنبالش رفتنگ . 

 ..تازه استخدامش کردی یا فقط برای امشب-

 .اومده که بمونه-



 .نیشش باز شد

 ..پس دائمی-

 .نیش خندی روی لبهای آریا نشست

 .که چی! تو که سالی یک بار راهت به اینجا نمیکشه-

 .حمید چشمکی زد

 .پای دلم باشه راهم باز میشه-

 این را گفت و خنده کنان از کنار ِ آریا رد شد. با حرص چشم

 بست و

 .دستش را محکم مشت کرد
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 .بهش بگو که زنته-

 .چشم باز کرد، پروانه لیوان شربت را سمتش گرفت

 .بخور-

 :لیوان را پس زد، قدمی جلو رفت محکم و جدی لب زد
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 .نبینم به کسی حرفی زدی-

- خودت نخواب من به کسی چیزی نمی گم، اما می دونستمتا   

 قضیه این ازدواج بو دار ولی نه انقدر که بخوای از همه پنهانش

 .کنی

 .نفسی تازه کرد، دکمه میانی کتش را باز کرد

 .این دیگه به تو مربوط نیست-

 .قدمی رفت، پروانه لجوجانه بازویش را گرفت



 .حمید چشمش این دختره رو گرفته-

جمله ی پروانه خونش جوشید، نفس را نه دوست داشت و نه از  

 بعنوان زن قبولش داشت اما اجازه نمی داد تا لحظه یی که اس ِم
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نفس شناسنامه ش را سیاه کرده بود کسی حر ِف یا نگاه چپی به 

 او

 .بندازد

[ ] 

سر چرخاند و اینبار نگاه تندش روی پروانه نشست بازویش را 

 به

 .ضرب کشید

 .حمید خیلی بی جا می کنه-

 .می دونی که می کنه-

 :سری کج کرد و با لحن عصبی گفت

 میدونی که من کله خراب تر از اون پسرتم پس خودت جلوش-

 رو

 .بگیر

این را گفت و به ضرب از کنار ِ پروانه رد شد. سحر باالخره 

 دل
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 از

ور کف دستش را رویدوستهایش کند با دیدن آریا از همان د  



 سینه

 .گذاشت و شروع به قربان صدقه رفتنش کرد
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 تمام تنش در لباس دکلته یی که به تن داشت بیرون زده بود،

 کوتاه و تنگ که اگه خم می شد تمام باسنش مشخص بود آریا بر

 .خالف سحر با دیدنش ابروهایش در هم میرفت

آریا حلقه زد. به چشمکنار ِآریا ایستاد و دستش را دور ِ بازوی   

 های

 لنز زده ش عشوه ی خاصی داد به آریا چشم دوخت و بی توجه

 به

 :نیم رخ جدیش لبهای رژ زده ش را غنچه کرد، گفت

 .خوبی عشقم! دلم برات تنگ شده بود-

سربرگرداند، با انزجار بازویش را از دس ِت سحر بیرون 

 .کشید

- ین لباس! خب نچسب به من، چه خبرته این همه آرایش و ا

 دیگه

 .همینم نمی پوشیدی

 .سحر ابروهای پهن و هاشور زده ش را در هم کرد

 .آریا باز شروع کردی-

 سحر یا امشب نزدیک من نشو یا اگه میخوای بچسبی بهم برو-

 .لباست رو عوض کن
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 .با غیض رو برگرداند

 .خیلی لوسی، باهات قهرم-

 .و با قدم های بلند از آریا دور شد

 :زیر لب با حرص لب زد

 .بدرک-

سحر که رفت، دارابی یکی از کارخونه دارهای بزرگ که 

 میونه

 خوبی

 .با آریا و شرکتش داشت جلو آمد

 ِ درمورد ِ کار حرف میزد، آریا در ظاهر گوش میداد اما تمام

 توجه ش

در حال ِ پذیرایی به حمید بود که یکلحظه نگاهش را از نفس که  

 .بود نمی گرفت

 حمید دستی به شونه ی فرید زد و با گفتن "ببخشید" به سم ِت

 .نفس قدم برداشت

 !خانومی-

 .نفس برگشت با دیدن حمید ابروهایش را در هم کرد
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 !ببین من حوصله آدمای سریش رو ندارما-

 لبخندی زد و لیوان شربتی از سینی که توی دس ِت نفس بود

اشتبرد . 



 !میدونی که من کیه م-

 برای لحظه یی نگاهش به نگاه عصبی آریا افتاد؛ هول شد و با

 :صدای لرزون گفت
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 ..نمیدونم، و من نمی خوام بدونم. ببخشید-

 .سد راهش شد

 تا حاال کسی بهت گفت اون چشم های آبی رنگ بدجور سگ-

 دار ِ و

 .تو یه نگاه پاچه آدمو می گیره

سر باال گرفت حمید بشکن زنان نفس چشم گرد کرد و با تعجب  

 به

 .چشم های نفس اشاره کرد

 ..دقیقامثل ِ االن-
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 آریا عصبی نفسی تازه کرد، دارابی که متوجه حواس پرتی آریا

 شد

 .بی حرف از آریا دور شد

خم هایش هر نفس با استرس نگاهش را به آریا برگرداند، ا

 لحظه

 ..بیشتر می شد و حمید هر لحظه کنه تر

 نفس کالفه سینی را روی میز گرد ِ پایه بلند کنارش گذاشت و تا

 .حمید به خودش بیاد پا تند کرد و به آشپزخونه برگشت



 .عصبی روی صندلی نشست

 .من دیگه چیزی نمی برم-

هنگامه با تعجب برگشت، سینی توی دستش را روی میز 

تگذاش . 

 چرا چیزی شده؟-

دیگه چی می خواستب بشه یکی از پسرهای کنه گیر داده بهم -

 و

 ..آر
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 حرفش تمام نشده بود که آریا با قدم های بلند وارد آشپزخانه شد،

عصبی بود از دس ِت حمید خودش دیده بود نفس کاریی نیست 

 اما

199 

ش را سرش خالی کندتنها کسی که االن می تونست عصبانیت  

 ..نفس بود و بس

 ..همه بیرون-

 .هنگامه گیج و نگران نگاهش را بین آریا و نفس گرداند

 :آریا بلندتر گفت

 .هنگامه با تو هم بودم-

 .در کسری از ثانیه در آشپرخانه کسی جز آریا و نفس نبود

 .نفس سریع بلند شد

 .آریا به خدا من کاری نکردم اون خودش گیر داد بهم-



 .آریا قدمی به جلو برداشت

 نفس با وحشت قدمی عقب رفت، هنوز دیروز و اتاق مارها رو

 یادش

 .نرفته بود آریا خوب تونسته بود زهر چشم بگیرید

 ..ببین گوش کن یبار دیگه می گم، من-
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 خیز برداشت که نفس وحشت زده عقب رفت، همزمان با

ت و راه جیغبرخوردش به دیوار دس ِت آریا روی دهانش نشس  

 زدن

 .را ازش گرفت
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 !این لباس رو کی بهت داد بپوشی-

 عصبی پرسید، اما نفس برای لحظه یی گیج تای ابرویش را باال

 .داد

 به لباس آبی رنگ آستین بلندی که قدش تا زیر زانو بود فکر

 کرد،

 ساپورت هم که پایش بود لباسش چه مشکلی میتونست داشته

اشه جز بهانه آوردن آریاب ! 

[ ] 

 :آریا با حرص غرید

 !کری-

 .دستش را باال آورد و دس ِت آریا رو از روی دهانش برداشت



 .کر که نیستم اما دستت جلوی دهنم بود-

 :توپید
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 .حاضر جوابینکن، جواب ِ من رو بده-

 .خیلی خب؛ هنگامه داد-

 .با حرص نگاهی به لباس نفس انداخت

 .هنگامه غلط کرد با تو که پوشیدی-

 حاال مشکل ِ لباس ِ منه یا اون مرتیکه ی هیز؟-

 .انگشت تهدیدش را باال گرفت

 .درست صحبت کن-

 :نفس با غیض گفت

 !مگه دروغ میگم-
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روی اعصاب نداشته ی من راه نرو نفس؛ حر ِف اضافه هم -

 نزن

الزم نکرده دیگه بیای سالنهمین االن برمی گردی اتاقت  . 

نفس که از جمع و جشن تا حدودی خوشش آمده بود، با این 

 حرف

 :آریا با ناراحتی گفت
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 .چرا من دوست داشتم-

 .نیش خندی زد



 !چی رو؟ که بهت بچسبن-

 به یک باره از حرف آریا خون جلوی چشم هایش را گرفت،

 خیزی

 .برداشت و یقه ی آریا را گرفت

- ت صحبت کنبا من درس . 

 آریا آرام نگاهش را به دس ِت نفس و بعد به چشم های جسور و

 عصبیش دوخت. اخم هایش که در هم رفت نفس تازه به خودش

آمد اما برای جبران دیر شده بود و مچ دستش میان دستان قوی 

 و

 .بزرگ آریا اسیر شده بودند

 .با یه حرکت به دیوار چسبید

 !درست صحبت نکنم چکار می کنی-
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سکوت کرد، دوباره اتاق مار جلوی چشمش رژه رفت و 

 وادارش

 کرد

 به سکوت کردند. تنها با چشم های درشت شده که وق ِت ترس
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 براق

 .تر می شد به نگاه خیره و جدی آریا چشم دوخت

بوی شیرینعطر ِ نفس برای لحظه یی تمام معادالت ذهنش را 

 بهم



 ریخت، آمد چشم ببند تا بوی عطر را بهتر استشمام کند اما در

 .لحظه آخر به خود آمد

 :عقب رفت، به سردی گفت

 .میری تو اتاقت، تا آخر مهمونی پایین نمیای-

 .گفت و رفت، هیچ وقتی برای اعتراض نفس نداد

 .سرخورده صندلی کج شده را صاف کرد و به اتاقش رفت

[ ] 

در نشسته بود و بی صدا با حسرت  تا آخر مهمانی پش ِت

 همیشگی

 .به صدای آهنگ که در فضا پخش بود گوش می داد
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 مهمانی به آخر رسیده بود و کیک بین همه تقسیم شده بود،

هنگامه ظرف کیکی که برای نفس برداشته بود را دست گرفت 

 و

 .سم ِت آشپزخانه رفت

برداشت سحر با دیدن هنگامه سرش را از روی شانه ی آریا . 

 .هی تو، بیار اون کیک رو شیده نخورد-

 :هنگامه برگشت رد انگشت سحر را گرفت، گفت

 .خانوم من خودم به ایشون دادم-

 :سحر ابرو در هم گرفت و توپید

 وقتی می گم نداره یعنی نداره، نکنه می خوای اون رو خودت-

 بخوری
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 .یاال بیارش ببینم

غم به کیک نگاه کرد، نفس کیک رو که دیده بود هنگامه با 

 چقدر

 از

 .طعمش که مطمنئن بود بی نظیره با لذت گفته بود

 !برای کی می خوای اون رو هنگامه-
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 سرش را باال گرفت، آریا به معنی بگو سری تکان داد. امیدش

 آریا

 بود که جلوی سحر را بگیرد که اونم ناامید شد آریا خودش اگه

 می

 فهمید کیک براینفس ِ بی شک هم کیک را می گرفت و هم

 هنگامه

 .را توبیخ می کرد

 .بی حرف کیک را سم ِت سحر گرفت

 .بفرما-

 :دس ِت سحر که باال رفت، آریا جدی گفت

 .هنگامه ازت سوال پرسیدما-

 :در اوج ناامیدی گفت

 .آقا برای نفس می خواستم گفته بود اگه موند بزارم براش-

ظرف را گرفت سحر سریع . 



 ..فعال که نمونده، بگیر شیده-

 هنگامه سرخورده در حالی که زیر لب روح پلید سحر را به

 فحش
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 ..کشیده بود برگشت آشپزخانه
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 !هنگامه-

 سربرگرداند یکی از مستخدمین با ظرف کیک روی صندلی

 .نشست

 .بیا این رو آقا دادند بدم به شما-

با خوشحالی نگاهی به کیک کرد هنگامه . 

 !آقا داد-

 .آره گفت مال ِ کسی نیست بیارم آشپزخونه نریزه تو سالن-

 .آها یعنی فقط بخاطر این که نریزه تو سالن گفت ببرش-

 .آره دیگه-

 هنگامه ریز خندید و ظرف را برداشت، در دل با خودش

 گفت"آره

 " ..جون ِ عمه ت

* * 
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 نفس با احساس تشنگی چشم هایش را باز کرد. خمیاز کنان از

 روی



 .تخت بلند شد و بیرون رفت

 در حالی که پشت دستش را روی چشم هایش می کشید از پله ها

 .پایین رفت

 لحظه یی ایستاد و نگاهش را یک دور به سالن عاری از نور
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 .گرداند

ن رفت، آخرین پله را پایین رفتآب گلویش با سرو صدا پایی . 

 قدم هایش را آهسته برداشت، فکرهای وحشتناکی که در سرش

 .بود به ترسش دامن می زد

صدای افتادن چیزی در آشپزخانه در جا پرانده ش چشم هایش 

 در

 .تاریکی گشادتر شده بود بی صدا همانجا ایستاد

 .بدون حرکت سر مردمک چشم هایش اطراف را می پایید

اهش به درگاه در آشپزخانه میخ شد، در تاریکی مطلق سالننگ  

به قدم بهش نزدیک می  چهره ی مردی با هیکل تنومند که قدم

 شد

 .را نمی دید
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از ترس نه راه پس داشت نه راه پیش جیغش را در گلو خفه 

 .کرد

چقدر دلش می خواست یک اینبار آریا باشد، آن مرد با تمام 

 تلخی



ارش احساس امنیت جریان داشتهایش باز هم کن . 

 .مرد نزدیکتر شد، صدای نیش خنده ش در فضا پیچید

 .فکر می کردم فرار کنی-

 صدا آشنا بود! اما ترس تمام سلولهای فکریش را از کار انداخته

 بود

 !تا بفهمد آن مرد کسی نیست جز حمید

 .قدمی عقب رفت

 :لرزان لب زد

 .نیا جلو جیغ میزنم-

 .حمید پوزخند صدا دار و محکمی زد
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 .اتفاقا برای خودت اومدم-

[ ] 
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بی هوا خیز برداشت لحظه ی آخر مار شد و دور ِ تن ِ نفس 

 حلقه

 ..زد

صدای جیغ وحشت زده ی نفس در فضا پیچید آریا به یکباره 

 چشم

 .باز کردو روی تخت نشست

اد و صدای جیغ های نفس را ازلحظه یی گذشت تا به خودش بی  

 .اتاقش تشخیص دهد



 .از اتاق بیرون رفت و به سم ِت اتاق نفس دوید

 هنوز خواب بود و از خواب وحشتناکی که می دید خالص نشده

 .بود

 .آریا کنارش روی تخت نشست

 ..نفس...نفس...باز کن چشاتو نفس-

 .بازویش را فشرد و محکم تر صدایش زد

 ...نفس-

می زد که آریا عصبی بازویش را کشید و روی تختهنوز جیغ   

 .نشاندش

 ..باز کن چشاتو-
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وحشت زده چشم باز کرد. به اطراف سر چرخواند آریا را دید 

 و

 نفس
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 ..راحتی کشید

 خوبی؟-

صدای آرام آریا برخالف تمام برخوردهای قبلی ش بغض نفس 

 را

 .برهم زد

 .خودش را در آغوش آریا انداخت

 .سرش روی باال تنه ی عریان آریا نشست



آریا در سکوت و عاری از احساسی از پنجره به بیرون نگاه 

 می

 .کرد

 تنها لطفش این بود که صبر کرد تا نفس به خودش بیاد و از

 .آغوشش جدا بشه

 .عقب رفت و بینیش را باال کشید

 .ببخشید از خواب بیدارت کردم-

شد و لیوان آب را از روی عسلی برداشت خم . 

 .بگیر بخور-
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 .جرعه یی از آب خورد هنوز می لرزید

 خوبی؟-

 .چشم های براق از اشکش را مظلومانه به نگاه سرد آریا دوخت

 سعی داشت با نگاهی عاجزانه درخواستش را به آریا بفهماند که

 .امشب تنهاش نزاره

ریا سرش را پایین انداختلحظه یی گذشت ناامید از مانده آ . 

 .ببخشید بیدارت کردم-

 جا به جا شد و بالش را که روی زمین افتاده بود را روی تخت
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 .گذاشت

 .بخواب-

 نفس با شادی سرش را باال گرفت. نگاهش را که آریا دید اخمی



 .کرد

 میخوابی یا برم؟-

[ ] 

 .آرام لب زد
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 .می خوابم-

 دراز کشید اما چشم هایش را نبست می ترسید چشم ببند و

 دوباره همان خواب دهشتناک را ببینید. با فکر خوابی که دید

 .ناخوداگاه دستش روی دس ِت آریا نشست

 کالفه سرش را باال گرفت چشم هایش از خواب دو دو میزد ولی

 باید

کنار ِ این دختر چموش که به وقتش شبیه به دختربچه های 

ساله4  

 .بود نگهبانی می داد

 .مگه نگفتم شبها باید بیایتو اتاق ِ من-

 .نفس پرو پرو چپ چپی بهش رفت

 اوال من از همون لحظه یی که شما لطف کردی و حکم بریدی-

 که

باید برگردم تو اتاق، اینجا بودم سر شب هم که سحرتون دیر 

 رفت

توهمینجا خوبیدم در ضمن سحرتون هم نبود من نمی اومدم   

 ..اتاقت
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 .از لفظ سحرتون اخم هایش را در هم کرد
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 .ِِِ این چه صیغه یحرف زدن-

 .برای حرص دادن آریا لحنش را کشیده کرد

 .همین که َهه-

 "ابروهایش باال پرید و نگاهی که پر واضح معنای "که اینطور

 می داد

اه و لبخند گشادیرا به نفس انداخت. نفس متقابال با همان نگ  

 .روی لب سری به تایید تکان داد

 آریا از جایش بلند شد و در حالی که به سمته در می رفت آرام

 :گفت

 .پس خوب بخوابی-

 .رو که برگرداند لبخند معناداری روی لبهایش نشست

 نفس تازه فهمید چه کرده به سرعت از روی تخت پایین پرید و

 میان در اتاق و آریا ایستاد حواس پرت هر دو دستش روی سینه

 ی

 .عریان آریا نشست

 کجا؟ مگه نگفتی می مونم؟-
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 !مگه نگفتی توی اتاق من نمیای-

 .حق به جانب سری تکان داد



 .اما ایناتاق ِ منه-
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 :سری کج کرد و شمرده شمرده گفت

- باشممن دوست ندارم تو اتاقت  . 

 :با عجز نالید

 .خواهش می کنم-

 بی هوا هر دو دستش را روی دس ِت سرد نفس که هنوز روی

 سینه

 .ش بود گذاشت

 .هم زبون درازی رو خوب بلدی هم مظلوم نمایی-

از موقعیت پیش آمده و نزدیکیش به آریا راضی نبود اما 

 بالجبار

 لبخند مصنوعی زد تا آریا را جری تر نکند آرام با لحن

 مظلومی

 :گفت

 میترسم میشه امشب بمونی؟-
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 ..نه، برو عقب-

 وا رفته به آریا که همچون سنگی سرد و یه زده نگاهش میکرد

 چشم

 دوخت. لحظه یی فکر تنها بودن دیووانه ش می کرد مثل دیوانه

 ها



با خودش فکر می کرد که نکند در آن اتاق کذایی باز باشد و 

 همه

 .مارها بیرون بیاند

 !نمی خوای بری عقب-

 نگاه خیره ش را از آریا که گویی قصد کوتاه آمدن از حرفش را

نداشت گرفت، لحظه یی سر برگرداند و با تکان خوردن پرده 

 بر
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 اثر

 بادی که از پنجره می وزید در جایش پرید جیغ کوتاهیو به دنبال

 َِ َِ  

تند گفتآریا بیرون دوید بازویش را گرفت تند  : 

 ..میام...میام اتاقت-

لبخند کج و پیروزمندانه یی روی لبهای آریا نشست اما خیلی 

 زود

 محو شد و شد همان آریای سرد که چشمان تیره ش جدیتی تمام

 .نشدنی داشت
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 پوفی کشید و بالجبار به دنبالش روانه شد وارد اتاق شد نگاهش

 را

به آریا زد افتاد قدم از یک دور گرداند، یاد روز اول و سیلی که  

 قدم



 .نگه داشت

 آریا بی توجه به نفس روی تخت دراز کشید و پشتش را به او

 .کرد

 بی حرف روی کاناپه گوشه ی اتاق نشست و با گوشه ی

 پیراهنش

 .بازی بازی کرد

 !نمیخوای بگیری بخوابی-

 :دهن کجی به آریا کرد و با طعنه گفت

 .نه تو بخواب من راحتم-

پهلو شد پهلو به . 
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 .من ناراحتم-

شانه ایی به معنای به من چه باال انداخت. ابروهای آریا باال 

 .پرید

 .بالش را زیر بغلش برد و چانه ش را روی بالش گذاشت

 شوونه انداختن یعنی چی؟-
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 .یعنی ناراحتید واسم مهم نیست-

 مطمئنی؟-

برگشت تا جواب دندان شکنی بدهد که با دیدن نگاه خبیث آریا 

 پی

 به درون حرفش برد و زبان به دهان گرفت روی کاناپه دراز



 کشید و

 .با گفتن "شب بخیر" پشت کرد

 !سردت نیست-

[ ] 

 از این سوال آریا با چشمانی گرد شد به سیاهی کاناپه خیره شد،

 از

ی زد و سر برگرداندآریا بعید بود این سوال.. نیش خند . 

 نگرانی؟-

بالش را صاف کرد و طاق با دراز کشید سر چرخواند و با 

 طعنه

 :گفت

گفتم اگه سردته می تونم گرمت کنم و به خودش و هیکل -

 ورزش

 .کاریش اشاره زد
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 نفس ایش کنان رو گرفت و زیر لب زمزمه کرد " ُمرده شور

 خودتو

ت دو ببرن" آریا شنید و چشم هایش که میرفت برایهیکل ِقناس  

 بسته شدن دوباره باز شد. آن اخالق گندش دوباره اوج گرفت

 مگر

 میشد حرفی که در فرهنگ لغتش بی احترامی حساب میشد را



 ..بشنود و گ ُر نگیرد

روتخت نشست و پاهایش را از تخت آویزان کرد؛ خطاب به 

 نفس

 :غرید

 !چی گفتی-

 به سرعت چشم بست و خودش را به خواب زد سایه ی آریا که

 روی

 سرش افتاد همانند دختر بچه ی که ترسیده باشد پلک هایش را

 .محکم به هم فشرد

 !االن مثال فکر کردی من خرم و نمی فهمم بیداری-

 .ضربه یی به بازویش زد

 ..هی با تواماا! جرئت داری یبار دی-
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نفس به یک باره چشم باز کرد روی حرفش کامل نشده بود که  

 کاناپه نشست اما آریا انقدر به کاناپه چسبیده که جایی برا

 .ایستادن نفس نذاشته بود

 چی میگی تو هی باال سرم؟-

 .گفتم چه زری زدم-
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 با غیض روی مبل ایستاد که تازه شده بود همقد ِ آریا و رخ به

 ..رخش

 ...گفتم-



کرد، تای ابرویش را باال دادسکوت  . 

 !..گفتی-

چشم ریز کرد و تن عریان آریا که تنها شلوارک مشکی رنگی 

 به

 تن

 .داشت انداخت. به کل بحث را از یاد برد

 !سردت نیست-

 .اخم هایش در هم رفت یقه ی نفس را چنگ زد و به جلو کشید
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 منو مسخره کردی دختره ی روانی! نصف شب با جیغ و داد-

 بیدارم

 کردی حقته بندازمت تو حیاط تا راحت راحت تا خود صبح بی

 هوش

بشی که نه دیگه رویاعصاب ِ من راه بری نه خودتو احمق تر 

 از

 این

 .نشون بدی

[ ] 

 از توهین آریا خونش به جوش آمد افسار زبان تلخ و شاکیش را

 :گرفت و گفت

 ..هیی خیلی خب چه خبرته حاال انگار به خر شاه گفتن یابو-

 دندون قروچه یی کرد و فشار دستش را دور یقه ی نفس بیشتر
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 .کرد

 تا سه شماره وقت داری بری بیرون از اتاقم وگرنه بهت قول-

 نمی

دیگه یه دنده ی سالم توی هیکل استخونیت باقی3دم بعد گفتن   

هبمون . 

 با اینکه می ترسید تنها بماند اما ترسش را پس زد و نیش خندی

 .به چهره ی عصبی آریا پاشید
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 برم تویاتاق ِ خودم با فکر اون مارهای دراز بی قواره تا صبح-

 سر

 ...کنم و به خودم بلرزم بهتر اینکه کنار ِ تو

آریا با حرص چشم بست کاسه ی صبرش لبریز شده بود از 

 زبان

ی نفس و این را نفس به خوبی دریافت و با زرنگی قبل ازدراز  

 چشم

باز کردن آریا از روی مبل سمت چپ آریا روی زمین پرید و 

 با

 گفتن

 .شب بخیر" پر سرعتی از اتاق بیرون زد"

 در را که بست تاریکی سالن باال ترس را به دلش را انداخت به

تریش خودش لعنت فرستادکه چرا یه امشب جلوی زبان شش م



 را

 .نگرفته بود

 پوفی کشید و به ناچار سم ِت اتاقش رفت، همان طور که خودش

حدس زده بود تا دم دم های صبح یک لحظه از فکر مارها 

 بیرون

 .نرفت
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کتش را جلوی ایینه پوشید و عطر زد نگاهش در ایینه به نفس 

 که

 پش ِت سرش تکیه به در ایستاده بود و به رویش لبخند می پاشید

 .افتاد
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 لبخند ِجذابی روی لبهایش نشست کروات سفید مشکیش را از

 .روی میز برداشت و برگشت

 ..تو بندازش-

 .لبخندش رنگ گرفت و تکیه ش رو از در گرفت

 ..بچشم جذاب ِ بداخالق من-

ر گردن ِ آریا انداخت جلوآمدکروات را از دستش گرفت و دو

 کار

 بستن کروات که تمام شد با شیطنت کروات را کشید که

 صورتشان

 .بهم نزدیک شد



 یا

نفس با ناز قریبه کمرش داد و دستش آزادش را پش ِت گردن ِ 

 آر

 ..نوازش گونه به حرکت در آورد

 !تا حاال بهت گفتم خیلی خوشتیپو جذابی-

زد و به خودش فشرد لبخندش رنگ کرد، چنگی به پهلوی نفس . 

 .منم بهت گفتم با اینلباس ِ خواب مشکی چقدر خواستنی میشی-
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با ناز خندید و گوشه چشمی از باال به لباس خواب مشکی 

 رنگش

 .که از جنس حریر بود انداخت

 .دست آریا زیر چونش نشست سرش را باال گرفت
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 سرش را جلو برد

ز کرد و یک نفس روی تخت نشست با به سرعت چشم با

 چشمانی

 گرد شده به اطراف نگاه کرد اما نه خبری از نفس بود و نه آن

 لباس

 ..خواب کذایی

هیستریک دستانش را روی صوراش کشید بالش را به کنار 

 پرت

 :کرد و بلند زیر لب غر زد



 جذاب ِ بداخالق منو کوفت.-

اول صبحش که با خوابی که اصال به ُمذاق تند خویش خوش 

 نیامد

 ..رفت حمام تا شاید از یاد ببرد
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 به ساعت نگاهی انداخت گوشیش را برداشت شماره سامان را

 .گرفت روی بلندگو گذاشت و به میز آرایش تکیه داد

شلوار کتون مشکیش را با پیراهن مشکی و کت کرمی رنگ 

 ست

 .کرد

 : سامی در گوشی پیچید ِصدایبشاش

 .بگو آریا خاان-

 .جلوی آیینه ایستاد تا موهایش را شانه کند

 کجایی؟-

 !شرکت چطور؟ نمیای-

 میام ،اون طراح ِ اومد؟-

 .آره یه نیم ساعتی میشه-
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 .ساعت مچی استیلش را برداشت و دور ُمچش بست

- یا نه ازش پرسیدی اون طرح رو اون کشیده . 

 صدای سامی گفتن پر از ناز ِ دخترونه یی بود، آریا با شک



 نگاهش را

 !به گوشی انداخت، مگه سامی نگفت شرکته

 :سامی که معلوم بود هول شده گفت

 آریا کار نداری؟-

 .با تاسف سری تکان داد

 .!.که شرکتی آره-

 .سامی شاکی به طناز نگاهی انداخت

- شرکتمجون ِ آریا تا ده دقیقه دیگه  . 

 گوشی رد برداشت و به صورتش نزدیک کرد، شمرده شمرده

 :گفت

 .برو گمشو سامی-

226 

و قطع کرد گوشی را دوباره روی میز برگردانر و سرش را 

 باال

 گرفت

نگاهش که از آیینه بع نگاه شیطون نفس افتاد به سرعت 

 .برگشت

 نفس که حرف های آریا را در مورد طر ناخواسته شنیده بود و

 بخاطر

همین تا اینجا آمده بود یا دیدن عکس العمل آریا یکه خورد و 

 تکیه

 .ش رو از درگاه در گرفت
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 !وا چته-

 .گره ی ابروهاش بیشتر شد. جلو رفت

 !اومدی اینجا واسه چی-

 .خیلی خب بابا رفتم-

 :از اتاق بیرون رفت، نرفته برگشت و گفت

 ..راستی اون طر-

گوشی آریا مانع از ادامه حرفش شد، چرخید گوشی و صدای  

 سویچ

 ماشین را برداشت اسم سامی را که روی گوشی دید بی خیال

 جواب

 .دادن شد و سم ِت پله ها رفت
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 .وقت حرف زدن با تو یکی رو ندارم-

 .نفس کالفه دنبالش از پله ها روانه شد

- نیبه ام کنیبابا خسته شدم بخدا، مثال تو گفتی آوردیم تا ت .. 

 .چشم گرد و برگشت دستش را به حصار پله ها زد

نفس حق به جانب شانه یی باال انداخت و به دس ِت آریا اشاره 

 یی

 .زد

 .بردار میخوام رد شم-

 !االن واقعا دنبال ِ تنبیه شدنی-



 .پوفی کشید و دستهایش را در هوا تکان داد

 .یه حرفی بود از رو بی حوصلگی زدم-

 .سری تکان داد و برگشت
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 :نفس بادیادآوری طرحی که دس ِت آریاس سریع گفت

 ..راستی اون ط-
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 :میان حرفش پرید و بی آنکه برگردد گفت

 .کمتر حرف بزن نفس سرمو خوردی-

 .و از سالن بیرون زد

 .با حرص و شاکی دهن کنجی برای آریا رفت

- که عصا قورت دادهکوفتو سرمو خوردی مرتی . 

[ ] 

 نفس#

* * 
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 یک ساعتی می شد نشسته بودم و از روی بی حوصلگی سنگ

 فرش

 کف حیاط رو می شمردم و از اینجایی که چشمم سو داشت

 تایی40

می شد و بقیش از دیدم خارج می شد و زیر ماشینی که مطلق 

 به



 .سحر بود می رفتند

 !هی تو-

ا نور خورشید مستقیم بهدستمو سایه بون پیشونیشم کردم ت  

 صورتم نتابه. برگشتم سم ِت صدایی که بی شک ُمطلق به سحر

 .بود
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 !چیه-

 .دست به کمر شد و جلو اومد

 !استخدام نشدی برای اینکه بشینی اینجا و آفتاب بگیریا-

 بی حس نگاهش کردم چقدرم دلم می خواست بلندشم و با

 آوردنش شناسنامه ی خودم و آریا و اسم هایی که بعنوان زن و

 .شوهر توی شناسنانه هم ثبت شده دهن این نیم وجبی رو بگیرم

 .اما حیف که نمی شد
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 .کامل به سمتش برگشتم

 هیچ کاری تو خونه نیست که من انجام بدم، هنگامه خودش-

 کارها

 .رو انجام می ده

ی قدم هاش که نزدیک می شد هماین رو گرفتم برگردوندم صدا  

باعث نشد برگردم و به اون تاپ و شلوارک قرمزیی که بی 

 توجه

 به



 اون همه نگهبان توی حیاط پوشیده بود و چقدر هم توی تن بی

 ریختش زشت نشسته بود نگاه کنم، ضربه یی به بازوم خورد و

 لحظه یی بعد به شدت کشیده شد چنان که به ضرب از روی

شدمصندلی پرت  . 

 حیرت زده برگشتم و به سحر که با نیش خنده روی لبش عصبی

 .نگام می کرد، چشم دوختم

 .وقتی می گم پاشو یعنی بلند شو-

 دندون قروچه یی کردم و قدمی به جلو برداشتم دیگه حتی فکر

170 

 محکمه 

 .خشم بعد ِ آریاو اون اتاق ِ کوفتی من رو نترسوند

ه بازوش زدمجلو رفتم و چنگی ب . 
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 ...ببین دختره ی-

 ..خانوم....خا...نفس-

صدای هول شده هنگامه از فکر حرکتی که می خواستم برم 

 لحظه

 یی حواسم رو پرت کرد، نگاه کوتاهی بهش انداختم

صدای هول شده هنگامه از فکر حرکتی که می خواستم برم 

 لحظه

یی حواسم رو پرت کرد، نگاه کوتاهی بهش انداختم که تقال 

 سحر

 و



 .با غیض اسمم رو صدا زن من رو به خودم آورد

 هنوز هم عصبی بودم اما سعی کردم آروم باشم و کار ِ دسته

 خودم

 .ندم بازوش رو به ضرب از دستم کشیدم

 نگاه پرخروشش را به نگاه حرصی من دوخت، با لحنی که به

 خشمم

می زد گفت دامن : 

 .وای به حالت تا آریا نیاد-

 .چرخید و سم ِت سالن رفت

 :هنگامه آروم لب زد
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 ِ خانوم تو رو خدا انقدر سر به سر این نذار، بابا اینمشکل-
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 عصبی

 .داره واسه همینه که آقا باهاش مونده

العاده چشم تنگ کردم، با حالتی که انگار یه چیز جدید و فوق  

 کشف کردم سم ِت هنگامه سر چرخوندم. خیره و موشکافانه

 نگاهش کردم سنگینی نگاهم رو حس کرد و نگاهش رو از راه

 رفته

 .سحر گرفت

 .سری به معنی چی تکون داد

 :آروم لب زدم



 !گفتی سحر چی-

 .چشم هاش گرد شد، و شاکی لب از لب باز کرد

 .خااانوم-

ستلبخند خبیثانه یی روی لبم نش . 

 با صدای جیغ جیغوی سحر که هنگامه رو صدا می زد با سر به

 خونه

 .اشاره زدم
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 .بریم بریم که کلی کار هست-

 .جلوتر رفتم هنگامه نگران پشت سرم روانه شد

 خانوم جان نمی خواید کاری کنید مگه نه؟ بخدا آقا بفهمه من-

 ..چیزی به شما گفتم منو

 روی پله ی اولی که به در سالن ُمشرف می شد ایستادم و

 .برگشتم
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 .نگران نباش هنگامه-

 نگاهش رو دقیق به چشم هام دوخت انگار شیطنت و حس انتقام

 جویان رو از چشم هام خوند که نگاه پر آشوبش آرام نشد و مثل

 :مادری دلسوز گفت

- ه خانومبخدا دودش تو چشم خودت میر . 

 .لبخندی زدم و آروم روی شونه ش زدم

 .نگران من نباش-



[ ] 

* 
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* # 

 آریا

* * 

به طرحی که هنوز طراحش مشخص نبود نگاهی انداختم، 

 عجیب

 به دلم نشسته بود ظرافتش توی کشیدن پاشنه های و نوک کفش

 .ستودنی بود

 نگاهم به طرح دستم رو سم ِت تلفن برداشتم و به گوشم نزدیک

 .کردم

 .رسولی طراح جدید رو بفرست اتاقم-

 !دارابی رو می گی آقای صدر-

 :از پشت گوشی چپ چپی بهش رفتم و توپیدم

 .جز دارابی طراح جدیده دیگه یی هم داریم-

 .دستپاچه شد
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 .چشم االن میفرستم بیاد تو-

 تلفن رو گذاشتم و دقیق تر شدم روی طراح و دو کلمه ی پایین

 طرح



N.N 

 .تقه یی به در خورد، برگه رو روی میز گذاشتم

 .بیا تو-

 در باز شد و َستین وارد شد از نگاه های زیر چشمی و حرکاتش

 کامال

 مشخص بود از من ترسی توی دلش هست که ریشه در همون

 .اولین دیدارمون داره

به میز نزدیک تر کردم و با دست به مبل اشاره صندلی رو 

 .زدم

 .بشین-

سری تکون داد و بی حرف روی مبل کنار میز نشست. دست 

 هام

 رو

 روی میز بهم قالب زدم از سر به زیریش اون هم در حیطه ی

 کاری

 .اون هم وقتی که من کارش داشتم اصال خوشم نیومد

 :محکم و جدی گفتم
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- من قاضی که اینجوری سر به زیر انداختی نه اینجا داداگاه نه . 

با تعجب سرش رو باال گرفت، سری به معنی چیه تکون دادم 

 که
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 .آروم جواب داد

 .هیچی-

 !خوبه-

 .طرح رو سمتش گرفتم

 .این طرح رو ببین-

 .خودش رو جلو کشید و برگه رو از دستم کشید

 می خوام یه همچین کاری طراحی کنی، می تونی؟-

حرفم که تمام شد تازه نگاهش رو ازم گرفت و به طرح نگاه 

 .کرد

 :لحظه یی بعد لبخندی روی لبش نشست و با خنده گفت

 نفس دیوونه دوباره کار خودشو کرد!؟ همیشه توی دانشگاه هم-

 .استادها رو با طراحش مبهوت خودش می کرد
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[ ] 

گاهم رو بین طرح و َستین چرخشی دادم. لب تر کردم وگیج ن  

 آروم

 :گفتم

 یعنی چی؟-

 :سر باال گرفت و با چشمانی که می درخشید جواب داد

 .این طرح رو نفس کشیده دیگه-

 .چشم گرد کردم

 چی؟-



* * 

 نفس#
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* 
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 ل*

وییوان شربت پرتقال رو که کمی آب دهن خودم قاطی بود جل  

 سحر گذاشتم از تصور اینکه کسی همچین کاری با خودم بکنه

 حالم

 .بهم خورد

 عقب عقب رفتم سحر که لیوان رو برداشت لبخندی روی لبم

 .نشست

 .حقته تا خودت باشی به من امرو نهی نکنی

 ...لیوان رو به لبهای رژ زده ش نزدیک کرد و

 .نیشم باز تر شد که ناگهانی برگشت و نگاهم رو گرفت

 :کمی لیوان رو عقب برد و توپید

 چی می خوای برو دیگه؟-

 در ظاهر لبخندی زدم اما در باطن دندونهان روی هم سابیدم تا

 .نکنه حرفی بارش کنم که برای خودم بد تمام بشه

 :با لحن کشداریی گفتم
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 .آب پرتقال نوووش جانت-



 .چرخیدم و رفتم آشپزخونه

 وارد که شدم هنگامه تکیه به کابینت با خنده یی که سعی داشت

 .بخوره و حرصی نگاهم کرد
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 :آروم گفت

 .دیدم چکار کردی-

 :با انگشت اشاره زدم بهش و با خنده ریزی گفتم

 .تو هم بدت نیومد-

 لبهاش باز شد به خنده که با صدای بسته شدن در سالن و پشت

ی محکم آریا که منو صدا میزد لبخند رو از لبهاشبندش صدا  

 پاک

 .کرد

 .با تشویش قدمی به جلو برداشت و دست به لبه ی میز گرفت

 .فهمید-

 .عاقل اندر سفیه نگاهش کردم
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 تازه اومدا چی رو بفهمه؟-

پله ی 3بدون اینکه منتظر جواب باشم بیرون رفتم، آریا روی 

 اول

 :تکیه به حفاظ با دیدن گفت

 .بیا اتاقم-

 :سحر که منتظر بود سریع بلند شد



 .اهورا میشه قبلش ما با هم حرف بزنیم-

 ..نه،بعد نفس سریع-

 .و باال رفت

 .به سم ِت سحر که با حرص نگاهم می کرد چرخیدم

 بگو چی می خوای بگی خودم می گم بهش، در ضمن آب-

 پرتقال
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 خوشمزه بود؟

 نگاه مشکوکش که بین من و لیوان گردش خورد سرخوشانه

 .خندیدم و به دنباله آریا از پله ها روانه شدم
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پشت در اتاقش بدون اینکه در بزنم وارد شدم، پشت به من رو 

 به

پنجره ایستاده بود و سیگار می کشید دود غلیظ سیگار رو با 

 پُک

 .عمیقی بیرون فرستاد و چرخید سمتم

 !خب-

و باال انداختمابر . 

 .خب به جمالت تو صدام زدی-

 .اخم ریزی کرد و با سر به کیفش اشاره زد

 .باز کن در کیف رو-

 سری تکون داد و جلو رفتم لبه ی تخت نشستم و کیف رو روی



 .پاهام گذاشتم

 ..با اجازه-

 لعنتی حتی کیفش هم بوی عطر تلخش رو می داد. در کیف رو

 باز

 .کردم و سرم باال گرفتم

 ..در بیار برگه های داخلش رو-
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 دست پیش بردم که در بیارم در لحظه آخر با مکث سرم رو باال

 .گرفتم و به دست هاش نگاهی انداختم
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 خب چرا خودت برنمیداری؟-

نیش خنده ی کنج لبهاش نشست پُک عمیق و آخری به سیگار 

 زد

 .و تهش رو از پنجره بیرون انداخت

 .قدمی به جلو برداشت

 .چون عادت داری دست توی هر سوراخی بکنی-

 انقدر جلو اومد که مجبور شدم کمرم رو عقب بکشم نیش خنده

 روی لبش که پررنگ تر شد ابرو در هم کشیدم دوباره داشت از

 .حدش می گذشت

 .خم که شد چشم هام گرد شد

- ؟چی.. چیکار می کنی  
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 عقب تر رفتم دستم که از پشت حائل کمرم بود خم شد و تقریبا

 روی تخت افتادم. صورتش هر لحظه نزدیک تر می شد و به

 همون

 .اندازه قلبم تپشش بیشتر می شد

 دستش رو به سم ِت شکمم که برد چشم هام رو محکم روی هم

 .گذاشتم و تالقی نگاهمون در آنی قطع شد

[ ] 

بره چیزی از توی کیف در آوردبدون اینکه عقب  . 

 ..باز کن چشم هاتو-

آروم باز کردم، ولی هیچی عوض نشده بود هنوز من زیر بودم 

 و

 اون

 نیم تنش روی من اما بدون هیج فشاری روی هوا نگهش داشته
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 .بود

 نگاهم قفل نگاه تیره ش شد که با برگه یی که ما بین صورتمان

وباره نگاهمون قطع شد و اینبار با چشم هایی گرد گرفته شد د

 شده

 .به طرحی که چند روز قبل کشیده بود نگاه می کردم
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 !می شناسی این طرح رو نه-

 آب گلوم رو قورت دادم. برگه رو عقب برد و انداخت روی



 تخت. و

 .بلند شد با بلند شدند نفس حبس شده توی سینم برگشت

 هنوز نفسم درست دم و بازدم نشده بود که بی هوا دستم رو

 .گرفت و از روی تخت بلندم کردم تا رو به روی خودیش وایسم

 نشنیدم جوابت رو! پرسیدم این طرح رو می شناسی؟-

 یعنی باید راستش رو می گفتم یا...! نگاه وحشیش رو به چشم

سعی در هام دوخته بود این یعنی که از همه چیز خبر داره و  

 انکار

 .نکنم

 .آروم لب زدم

 ..من...من-

 .قدمی جلو برداشت

 !..بله تو کشیدی اما چرا-

 .عقب رفتم
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 چی چرا؟-

 اخم هایش شدیدتر شد وای خدا این دیگه کی بود؟ چرا یه لحظه

 بدون اخم نمی تونست؟ اخم شده بود جزو ثابت چهره ی مردونه

د و جرئتش رو داشتم بهش می گفتم اصال بهشش که اگه می ش  

 نمیاد. آب گلوم رو به سختیقورت دادم دنبال ِ یه توجیع بودم که

 پشتم به دیوار خورد و کف دست به دیوار سر که راهی نداشتنم



 رو

 .به رخم می کشید

 .صدای محکمش توی گوشم طنین انداخت

 طرح تو، توی وسایل من چکار می کرد؟-

دادم تا حرف بزنم و زودتر از این مهلکه نجاتبه خودم جرئت   

 پیدا

 .کنم

 .اشتباه گذاشتم-

 دستش کنار گوشم به دیوار چسبید، نگاهش یک دور، دور

 صورتم

 .چرخید
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 !اشتباه..؟ چطور-

 فرقی می کنه؟-

[ ] 

 ."چشم بست و لحظه یی بعد باز کرد و این یعنی "آره

 نفسی عمیق دم و باز دم که بوی عطر تلخش تمام ریه م رو پر
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 کرد

و برای چند لحظه یی کوتایی هم که بود مسخ خودش کرد. با 

 اخم

 .ریزیی که روی پیشانیش نشست فهمیدم خیلی دیر جواب دادم



 .روز قبل تولد سحر حوصلم سر رفت و تویاتاق ِ کارت کشیدم-

- کار ِ من چکار می کردی؟ توی اتاق  

 .با پرویی جواب دادم

 .گفتم که حوصلم سر می رفت-

 .نیس خندی زد و سرش رو جلو آورد

 دلت برای کار کردن تنگ شده؟-
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 .اولش متوجه منظورش نشدم و با کالفگی سری تکون دادم

 .آره-

 :گر گرفته فکم رو با دو انگشت اشاره و شصتش گرفت و غرید

- تو شناسنامه ی من حق نداری یاد اون کار ِ  تا وقتی اسمت

 کثیفت

 .بیوفتی و یا دلتنگش بشی

 گیج نگاهش کردم اما کم کم متوجه معنی حرف اول و دومش

 .شدم

 ..اما...م...من-

 :غرید

 .گمشو از اتاقم بیرون-

 در کسری از ثانیه بغض به گلوم چنگ انداخت و اشک به چشم

بهت که تا حرف کم میاری هام هجوم آورد لعنت بهت آریا لعنت  

 .حماقت هامو به روم میاری
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 کف دستم رو سینه ش زدم و به عقب هولش دادم و با قدم های

 .بلند از اتاق بیرون رفت

 و ثانیه یی بعد صدای کوبش در اتاقش لرزه به چهارستونه خانه

 .داد

 نه تحمل آشپزخونه و نگاه ترحم برانگیز ِهنگامه رو داشتم و نه

 اتاق

 خودمم پله ها رو تند تند پاییت اومدم. سحر که انگار با شنیدن

 پاهام خودش رو برای حرفی آماده کردم به محض پا گذاشتن

 روی

 .آخرین پله نیش خندی زد

 یه دستش رو ستون مانند به پشتی و دس ِت دیگه ش رو به

وش مبل زدپهل . 

 ..می بینم که بد خورده تو پرت-

 :توپیدم

 اگه می خوای پر زخمیم به پرت نخوره و پر پر نشی دم پر من-

 .نپلک
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 نگاه تندم رو حواله ش کردم و از سالن بیرون زدم در آخر

 صداش

 .رو که پرویی نثارم کرد رو شنیدم اما برنگشتم

وی حرص و غیض بهاز سالن بیرون زدم، با قدم های بلند از ر  
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 .سم ِت باغی که با یه در بزرگ از حیاط جدا می شد رفتم

در رو بستم و چرخیدم درخت های سر سبزیی که بینشون 

 درخت

 .همیشه بهاریی با برگ های بزرگ و سبز چشمک می زد

 زیر سایه ش نشستم، دم عمیقی کشیدم بار اولم بود اینجا می

جای بدی نبود برای آرامش گرفتن و دور شدن از اوناومدم اما   

 همه

 استرس و تنشی که با وجود آریا و سحر تو اون خونه جریان

 .داشت

گوشی رو از جیبم بیرون کشیدم، با دیدن سه تماس از دست 

 رفته

 یی که از ستین بود ابرویی باال انداخت کی تماس گرفت که من

 نفهمیدم؟

 پوفی کشیدم فکر کردن نمی خواست تا بفهمم وقتی که با آریا در

 حال جنگ و جدل بودم. شماره ش رو گرفتم با خوردن دومین

 بوق

 .جواب داد
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 !کجایی تو نفس-

صداش آمیخته با حرص و نگرانی بود. لبخندی زدم و آروم 

 :گفتم



 ..کجام خونه شوهر دیگه-

 .شاکی توپید

 .درد-

 .قهقه آرومی زدم

 خب جان چکارم داشتی! در ضمن ببینم من یادم رفت از آریا-
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 بپرسم تو اون رو از کجا دیدی که بهش گفتی اون طرح رو من

 .کشیدم

 ا ِ بهت نگفتم؟-

[ ] 

 .نگاه عاقل اندر سفیهی از پشت گوشی بهش انداختم

 ..کی؟ آریا به من چیزی بگه. تو نگفتی چه برسه به اون-
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خیلی خب غر نزن من توی شرک ِت آریا یا همون شوهر -

 جنابعالی

 .استخدام شدم

چشم هام گرد شد، آروم در حالی که به چیزی که شنیده بودم 

 شک

 .داشتم لب زدم

 .چی! کجا استخدام شدی-

 .شرک ِت آریا دیروز که بهت گفتم رفتم برای استخدامی-

 ..اما نگفتی-



 .میون حرفم پرید

 .جون ِ نفس خودمم خبر نداشتم، حاال نفس این رو ول کن-

 دستم رو آروم روی چمن های که نشسته بود کشیدم، از حس تر

 .بودنشون با لذت چشم بستم

 ..بگو-

 .امشب خونه ی ندا گودبای پارتیه-
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به سرعت چشم باز کردم و با ذوقی که از شنیدن "گودبای 

 "پارتی
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هب  

 روح ِ و روانم که از این چهاردیواری خسته کننده به ستوه آمده

 بود،

 :تزریق شد گفتم

 .منم هستم-

 .سکوت کرد، صدای مردد و پر از شکش توی گوشی پیچید

 به نظرت آریا قبول می کنه؟-

 به اطراف نگاه کردم تا از نبود کسی مطمئن بشم، گوشی رو به

 لبم

 :نزدیک کردم و آروم لب زدم

- ط کرده نذاره، اصال کی به اون می گه خودم یه جور درغل  

 .میرم



 .بفهمه زنده زنده می خورتت-

 .از لفظ می خورتت خندم گرفت

 ا ِ مرض َستین، تو فقط یه کاری کن سعی کن ماشین ِبهار رو-

 بگیری

آماده باش توی 9و باهاش بیای سر خیابون من سرساعت 

 .ماشینم
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ستین سکوت کرد ولی از صد ای نفس نامنظمش می شد می ََ

 فهمید

 ترسیده، کال آدم ترسوییبود و حاال هم که آدم ِ مقابلش آریا بود د

 ..بدتر

 .کالفه پوفی کشید و شاکی اسمش رو صدام زدم

 ..خیلی خب باشه ولی هر چی شد با خودت-

186 

 محکمه 

 :آدروم چشم بستم و مطمئن گفتم

 ..با خودم-

[ ] 

 گوشی رو که قطع کردیم با انرژی مضاعف که از ناراحتی چند

 دقیقه

 قبل هیچ ردی نمی گذاشت بلند شدم و دستی به پشت لباسم

 .کشیدم

وارد سالن شدم خدا رو شکر نه خبری از سحر بود که الزم 



 باشه

 ..دوباره باهاش دهن به دهن بشم نه آریا

254 

سایلی که همون روزوارد اتاق شدم در کمد رو باز کردم و به و  

 اول

 .یکی از آدم های آریا از خونه آورده بود نگاهی انداختم

 مانتو یکی از یکی کهنه تر و شلوارها یکی از یکی رنگ و رو

 .رفته

 ..پوفی کشیدم و روس تخت نشستم

نگاهم به کمد چهار طاق باز بود که فکری در کسری از ثانیه 

 به

 سرم

نشوند بی وقفه بشکنی در هوا زد و لبخند رو کم کم روی لبهام  

 زدم

 .و در جا جهشی خوردم

 با قدم هایی که شبیه به دو بود ولی آهسته از اتاق بیرون رفتم،

 اگه اشتباه نمی کردم توی یکی از اتاق ها چند تا از وسایل سحر

187 

 محکمه 

 بود

 که برای روز مبادا گذاشته بودشون. و چه روزی مبادا تر از

وزامر .. 

میونرفت از اتاق ِ آریا صدای لوس و طناز ِ سحر به گوشم 



 رسید،

ناخوداگاه قدم بعدی رو به عقب برداشتم و از در که نیم ال باز 

 بود

 .به داخل نظر کردم
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سحر با لوندی پا روی پا انداخته بود جوری که ساق پای 

 سفیدش

 را

 به نمایش می گذاشت دستش رو دور ِ شونه ی آریا انداخته و

 .صورتش را تا مرز یک تا مو جلو برده بود

 ..آریا امشب بریم مگه نه! خواهش می کنم-

 آریا در سکوت در حالی که سرش پایین بود و از همین فاصله

 اخم

 :های در همش مشخص بود لب زد

 .می خوای بری برو فقط به من گیر نده-

با ناز نالید سحر : 

 ..آریا لطفا-

 و سرش رو جلو تر برد ناخوداگاه نیش

خندی روی لبم نشست آریا عیب من رو می گرفت اما خودش 

 در

 ..حالی که نامزد داشت

 با باال آوردن ناگهانی سرش و چشم تو چشم شدن باهام هول شده



 ..تکونی خوردم
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جدیتی داشت که مسخ شده نگاهش میچنان در هین آروم بودن   

 .کردم، سحر متوجه شد و رد نگاهش را گرفت

با دیدنم اخم هایش در هم رفت اما هنوز با همان حالی که نه 

 ترس

بود نه شوک به چشم های آریاکه جذب ِ خاصی رو به سمتم 

 پرت

 .می کرد خیره بودم

 ...در بسته شد و زنجیره نگاهمون قطع

تا به خودم بیام و نفسم به حالت عادی وچند ثانیه یی گذشت   

طپش قلبم نرمال بزنه. دستی به صورتم کشید و به سم ِت اتاق 

 مد

 نظرم پیش رفتم اما اینبار با عجله تر هر لحظه ممکن بود سحر

 سر

 ..برسه

 ک* *

یفم رو روی شونم انداختم نگاهی به در بزرگ ویال انداختم و 

 قبل

 از اینکه لو برم با قدم های که بیشتر به دو شبیه بود سم ِت اول

 .خیابان دویدم
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 ماشین بهار که جلوی پام ترمز کرد بی وقفه درو باز کردم و

 پریدم

 ..داخل

 .روی داشبورد زدم

 ..برو َستین بدو-
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ستین که معلوم بود خودش استرس داره پا روی پدال گاز  ََ

ذاشتگ  

 .و حرکت کرد

 .خیلی خب ترسیدم-

 .نفسی راحت کشیدم

 .آخ ُمردم-

 .چپ چپی بهم رفت

 !منم ک ُشتی، حاال چه خبرته خودت انقدر بزک دوزک کردی-

 .نیشم باز شد

 خوب شدم مگه نه؟-
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 .نگاهش رو از خیابون گرفت

 آره خوبه این لباسای کیه؟-

م رو روی داشبورداز یادآوری لباس دزدی که کردم با خنده کیف  

 .انداختم



 ..از سحر-

 .تای ابروش رو باال داد

 سحر کیه؟-

 خیز برداشتم و جلوی آیینه موهامو که کج ریخته بودم توی

 صورتم

رو درست کردم. انگشتم رو روی رژ لب قرمزم کشید تا 

 کمرنگ

 تر

 .بشه

 ..نامزده آری-
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[ ] 

 حرفم کامل نشده بود که صدای نیش ترمز وحشتناکی که َستین

 .گرفت کل خیابون رو در برگرفت
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 از شدت توقف ماشین به جلو پرت شدم دستم رو به داشبورد

 .گرفتم با حرص چرخیدم سمتش

 ..زهرمار چته وسط خیابون-

 :با دهنی باز و حیرت زده لب زد

 آریا نامزد داره؟-

ت گوشم فرستادم به ماشین های پشتبا غیض موهام رو پش  

 سرمون اشاره زدم که بوق بوق راه انداخته بودند از راه بندون



 .ستین

 .حرکت دیوونمون کردن-

 :حرکت کرد و گفت

 .واقعا نامزد داره-

 .آره-

 .حرصی که از سحر داشتم روی لحنم تاثیر گذاشت

 .اونم چه نکبتی هم نامزدشه-
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پرسیددنده رو عوض کرد و با شک  : 

 کی مگه؟-

 .بی خی چقدر دیگه می رسیم-
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 .با شک و تعجب دوباره به حرف اومد

 ..وا نفس تو که چند بار اومدی اینجا-

 نگاهی به اطراف انداختم از حواس پرتی خودم سری تکون دادم

 و

 .دست هام رو در هوا تکان داد

 ..اصال یادم رفت بخدا-

 ماشین رو کنار خونه ی ندا پارک کرد، یک سالی می شد که

 ندای

 رفتن به آمریکاسر داده بود ولی از بین راست و دروغش همه

 دروغ



 .رو ترجیع داده بودند ولی انگار بی راهه هم نمی گفت

 .پیاده شو دیگه-

 .دست پیش بردم و کیفم رو برداشتم

 :که دوباره و اینبار با شیطنت گفت
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- ه ندیدمش ولی هر چی باشه تو خوشتیپ تر و خوشکلتر من ک

 از

 .اونی

 دستم روی دستگیر ثابت موند کمی فکر کردم تا بفهمم منظورش

 کیه در آخر با اخمی ریز که وقت فکر کردن میون ابروهام می

 .نشست برگشتم. سری تکون دادم

 کی رو می گی؟-

 .نیشش شل شد و ابرویی باال انداخت

- د ِ شوهرتسحرو میگم نامز . 
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 و به سرعت برگشت از ماشین پیاده شد دستی که بلند کردم تا

روی کمرش بزنم میون زمین و هوا ثابت موند با حرص 

 برگشتم

 و

 .چپ چپی نثارش کردم که ریز خندید و اشاره زد برم پایین

 .از ماشین پیاده شدم و توپیدم

. 



 َِ َِ  

 زهر هالهل -

[ ] 
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و کیفم رو که جز گوشی چیزی داخلش نبود رو سمتش پرت 

 کردم

 .خنده کنان میون هوا گرفتش

 ..ا ِ وحشی زشته-

* * 

صدای بلند آهنگ توی گوشم اکو می شد مثل همیشه مهمونی 

 های

 ندا شلوغ و پر سرو صدا بود عادت به رقص توی این همه حجم

 از

لیونشون باشممهمون نداشتم و بیشتر سعی می کردم تماشاگر لو  

 ..و بخندم به این همه حماقت

 دستی به مانتو قرمز رنگی که با شلوار قد نودی که بیشتر به قد

 میخورد ست کرده بودم دستی کشیدم. و نشستم روی صندلی70

کنارم پا روی پا انداختم و بیشتر از قبل کفش های پاشنه بلندم 

 رو

 .به نمایش گذاشتم

تم دستی به شالم که رنگ هایبا رضایت نگاهم رو باال گرف  

حبابی َُ  
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 .قرمز و سفیدی داشت کشیدم و جلوتر آوردمش
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ستین از همون وسط دستم واسم تکون و داد زد ََ . 

 !بیا-

 .اخم ریزی کردم و سری تکون دادم

 هنوز هم عادت به رقص نداری نه؟-

، با دیدن با صدای آشنایی که از کنارم اومد رو برگردوندم

 فرشاد

 از

 شوک تعجب تکونی خوردم و عقب تر رفتم متوجه تعجبم شد که

 .قهقه یی زد و دستی در هوا تکون داد

 وای وای نفس هنوزم با یه حرکتت نفس گیر میشم حتی-

 .ترسیدنت

 از چشم های قرمزش و صدای کشدارش کامال مشخص بود که

 .مس ِت، جرئت به خرج دادم و بلند شدم

تو اینجا چکار می کنی! تا جایی که می دونم هیچ سنخیتی با -

 ندا

 و

 !شوهرش نداری
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 چشم گرد و یهو پقی زد زیر خنده تلو خوران قدمی جلو اومد و



 .دستش روی شونم نشست

 ..نفس عمیقی کشید

 .بووو..بو کشیدم که امشب میای-
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تم و به عقب هولش دادمدستم رو با انزجار روی سینش گذاش . 

 .برو کنار فرشاد بوی دهنت حالم رو بهم میزنه-

 عقب رفتم که با یه خیز مچم رو گرفت و به ستون پشت سر

 .چسبوندم

 .نگاه هیزش رو به تک تک اجزای صورتم گردوند

چی شد اون موقع که بسا ِط چاپیدنت باز بود که دهنم بو نمی -

 !داد

فرشاد مردی که چند ماه قبل بخاطر خود کرده تدبیر نبود بود! 

 یه

 هوس زودگذر پشت پا زد به زنو و زندگی و افتاد با من... وای

 بر من

وای حس گندی به وجودم سرریز شد حسی که نمی دونم این 

 همه

سال کدوم قبرستونی از وجودم پنهون بود که ندیدمش.. 

 ناخوداگاه
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اما چشم باز  چهره ی اخم آلود آریا جلوی چشم هام نقش بست

 می



کردم چهره ی مست گونه فرشاد با اون لبخند کریهش جلوب 

 روم

 .بود

 بغضم رو پس زدم، کیفمو از روی میز کنار چنگ زدم و بین

 خودمو

 .فرشاد قرار دادم

 .آروم و با صدای لرزونی لب زدم

 .برو عقب-

 .نچ کشداری گفت و سرش رو جلو تر آورد

 ..خیلی وقته منتظر بودم، منتظر این لحظه-

دستش روی بازوم نشست و با انگشت اشاره ش خط های 

 فرضی
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 روی بازوم کشید نگاه پر از شهوتش را میان بازوم و چشم هام

 که

 .مطمئنا رنگی از وحشت داشت گردوند

 .میدونی اون روز عقد چه حسرتی رو دلم گذاشتی-
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تش اینبار دور فکم نشست با فشاری که داد لبهام حال ِت دس

 غنچه

 .پیدا کرد

 اوف این لبهات اون روز یادمه به رژ همین رنگ زده بودی-



 ..قرمز

 چشم بست و لب گزید از موقعیت استفاده کردم و به شدت به

 .عقب هولش دادم

تلوتلو خوران عقب رفت و به پشت روی زمین افتاد،نگاهم رو 

 به

ف به جمعیتی که باالی صدنفر بودنر اما هیچ کدوم اطرا

 حواسش

 به

 من نبود لعنت به من... لعنت بهت ندا که توی مهمونی هات

 ..شراب و الکل جزو ثابته

 فرشاد پوزخند زنان بلند شد و تازه به خودم اومدم من باید می

 رفتم آدرس خونه رو هم درست بلد نبود اما باید می رفتم نگاه

 کلی

بال ستین گشتم پیدا نکردم و بی فوت وقت به سم ِت دربه دن  

 سالت دویدم ضربه ی محکمی به سینه س فرشاد زدم و از جلو

 .راهم کنارش زدم
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 صدای موزیک تند تر شد و از شانس گل گلی من سالن خاموش

 شد

 و تنها رقص نورهای آبی و قرمزی که به حالت چرخشی می

 تابید به



 .سالن نور می داد

 پا تند کردم، به عقب نگاه نکردم اما بی شک فرشاد دنبالم می

 اومد

 ...به در سالن رسیدم امیدوارنه چنگی به دستگیره زدم

[ ] 

 به یک باره مانتوم از پشت کشیده شد و مثل پر کاهی چرخ

 خوران

 .برگشتم و در آغوش نفرت برانگیز فرشاد اسیر شدم

توی گوشم پیچید صدای کریهش : 

 .کجا عشقم من تازه پیدات کردم-

 لبهای داغش که روی شقیقه هام نشست چشم بستم و تقال

 .کردم

 ..ولم کن عوضی-

 .با مشت به سینه ش زدم
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 .گفتم ولم کن-

 با خشم مچم رو گرفت و کوبیدم به دیوار، توی اون تاریکی

 قرمزی
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لم انداخت و دست هام رو از حرکتچشم هاش وحشت به د  

 ..انداخت. ترسم رو دید و پوزخندی زد

 دستم رو کشید و همراه خودش به سم ِت پله ها ب ُرد الل شده



 بودم، نگاهم تنها بی هدف بین جمعیت می گردید دختر و

 جا

 پسرهایی که مثل کرم توی بغل هم لول می خوردن، َستین ک

ه من در حالی که از به سم ِت بود؟ به فرشاد نگاه کردم پشت ب

 پله

 ها می رفت جام شرابی از روی میز کنترش برداشت و سر

 ..کشید

تکونی به دستم دادم که چرخید و دستش رو دور ِ کمرم حلقه 

 .زد

 ..جوون! جوونم میخوای فرار کنی-

 .جام شراب به لبهام نزدیک کرد

 .بخور-

سرم رو پس زدم. با حرص فکم رو میدن دستش گرفت و 

 :غرید
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 ..بخور-

 بغضی ته گلوم نشست، چوونم لرزید چرا این آهنگ لعنتی تمام

 نمیشه چرا هیچ کس من رو نمی بینه؟

 صدای فرشاد دوباره تو گوشم پیچید. اینبار کریه تر و حال بخم

 ..زنتر

 ..گفتم بخور-

کم به زور لبهام رو باز کرد، تلخیبا فشار بیشتر دستش دور ِ ف  



 شراب توی دهنم همزمان شد با اولین قطره اشک روی گونم که

 ..بارید و روی گونم رد انداخت
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[ ] 

 صدای نیش خنده ش ما بین صدای آهنگ که توی این لحظه

 :بدترین آهنگ بود پیچید

- کار دارم نفسم حال بریم باال هم بهت میدم امشب کلی باهات .. 
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 و دستم رو کشید، امیدوارانه از ته دل چشم بستم و از ته جیغ

 ..زدم. جیغ زدم و بی اختیار روی زبونم اسم "آریا" چرخید

فرشاد جری تر شد و تند تر از پله ها باال رفت، پله ی اول و 

 دوم

 و

 ...سوم

 ناامیدانه به پشت سرم چرخیدم که همزمان دستم از پشت سر

شیده انقدر محکم که دستم در آنی از دس ِت فرشاد بیرون ک

 کشیده

 .شد

پله رو تند تند پایین3دستم رو به محافظ و براثر کشیده شدنم   

 رفتم، با چشم های گرده شده برگشتم به مردی که حاال روی پله

 ی

 .چهارم به جون ِ فرشاد افتاده بود نگاه می کردم



 کیفم رو روی سینم فشردم و قدمی به عقب برداشتم. باالخره

آهنگ تموم شد و برای لحظه صدای فریادهای پر درد فرشاد 

 در

 فضا

 ..پیچید

 ..نور در سالن پیچید و
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 ِ مات شده به کسی که در حال ِ زدن که چه عزض کنم در حال

 کشتن

 .فرشاد بود چشم دوختم

ستین  وحشا زده سمتم دوید دستش که به ضرب روی بازومََ  

 ..نشست به چپ هول داده شدم

 اما نگاهم هنوز به آریا بود که چند نفر به زور از فرشاد جداش

 .کردند

 صدای هیع ستین دنیا رو به سرم آوار کرد؛ آریا چرخید چشم

 های

 تیره ش حاال بیش از هر موقع دیگه در تالطمی از خون نشسته

 .بود

گلوم رو به سختی قورت دادم، قدمی عقب رفتم، عقب تر و آب  

 ..عقب تر

 با حرص پسری که بازوش رو گرفته بود رو پس زدم و پله ها



 رو

 محکم پایین اومد. قدمش مستقیما به سم ِت من بود و این یعنی

 .گور رو کنده بود

 عقب تر رفتم قدم هاش بلندتر.. نگاهم بین جمعیت گردشی خورد

جب و یکی با ترحم انگار می دونستن آریایکی با تع ... 
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 :قدم بعدی رو برداشت و غرید

 ...تو اینجا چه-
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دیگه نشنیدم چی می گی، کیف از الی دست هام ُسر خورد و 

 بی

 قفه چرخیدم با تمام سرعتی که از خودم داشتم دویدم هر کسی

 جلوم بود رو پس می زدم و می رفتم از قدم های تند پشت سرم

 ..می فهمیدم آریا لجوجانه دنبالم دویده

 از سالن بیرون زدم پله ها رو به سرعت پایین رفتم، سرعتم رو

 ..باالتر بردم و در کسری از ثانیه از ویال بیرون زدم

 .صدای فریاد آریا خلوت خیابون و شب را بر هم ریخت

- یسا تا خودم نگرفتمتنفس وا .. 

 .سرعت دادم

 .سرعت دادم

 .چه فایده، چه خودم وایسم چه بگیریم دهنم سرویسه-
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خودم از حر ِف خودم خندم گرفت، بی هوا چنگی به مانتو زده 

 شد

 و

 به سرعت به عقب چرخیدم، چرخیدم همانا و نشستن دس ِت

 ..سنگین آریا سم ِت چپ صورتم همانا

و سرم به راست مایل شد، برای چند لحظه  شال از سرم افتاد

 تنها

 ..صدای سووت ممتدی توی گوشم پیچید

 گیج و مات شده دستم روی صورتم نشست و به سم ِت آریا سر

 .چرخوندم، آریایی که نگاهش با گرگی درنده برابری می کرد

 بغضم رو بی صدا و به سختی قورت دادم نگاه تر از اشکم میخ

ظه قرمز تر و عصبی تر می شدنگاهی بود که هر لح . 

 .به سم ِت ماشینش اشاره زد
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 .گمشو سوارشو-

 صدای قدم های دومانندی از داخل ویال اومد و نگاه هر دو به

 ..سمتش چرخید، َستین و پشت سرش سحر

274 

ستین نگران به سمتم قدمی برگشت، آریا بی هوا به سمتم ََ  

 :چرخید، فریاد زد

 .کری گفتم سوار شو-

 از صدای بلندش شونم باال پرید قدمی عقب رفتم و پا تند کردم



 ..سم ِت ماشین

[ ] 

ستین نگران دوید سمتم ََ . 

 .نفس-

دستم روی دستگیر در ثابت موند، نگاهم از َستینبه سحر که 

 کنار

 َِ َِ  

 آریا ایستاده بود چرخی خورد. با نشستن دست َستین روی گونم

تش برگشتنگاه گیجم به سم . 

 .با صدای بغض آلودی لب زد

 .زدت-

 .بی حوصله سری تکون دادم و کیفم رو از دستش کشیدم
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 ..من خوبم َستین، برگرد خونه نمون اینجا-

برگشتم و بی حرف با پشت سرگذاشتن َستین نگران سوار 

 ماشین
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 .شدم

صدای عصبی آریا چند دقیقه یی آروم با سحر حرف می زد 

 سحر

 .ناخوداگاه باال رفت

 آریا بهت می گم بیا برگردیم داخل به تو چه که این دختره ی-



 .خدمتکار چکار کرده

 تلخندی زدم و از داخل آیینه بغل نگاهشون کردم آریا که از

 صدای

 بلند سحر چشم بستم، بی هوا قدمی به جلو برداشت که سحر

 .ترسان عقب رفت

ندش در فضای خیابان بار دیگه طنینصدای تحکم آمیز و بل  

 .وحشت انگیزی به پا کرد

 سحر روی ُمخ من نرو من دارم می رم، یا میری سوار ماشین-

 میشی

 ..با خودم برمی گردی یا خودت برمیگردی همین االن
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 .سحر با غیض نگاهی به ماشین انداخت

 .نه شما بفرما با خدمتکارت برگرد خونه-

 .آریا با بی اعتنایی شانه یی باال انداخت و چرخید سم ِت ماشین

 .شب خوش-

 دهن باز سحر از بی اختیار لبخند ِ کوتاهی روی لبم نشوند که با

 .نشستن آریا توی ماشین محو شد

 .در سکوت ماشین رو روشن کرد و به سرعت حرکت کرد

شاید گرمای ماشین دمای بدنم رو باال برد شاید از ترس بود و 

 هم
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 از



 .گرما اما دستم لرزید و روی دکمه پایین بر پنجره نشست

 پنجره پایین اومد و بالفاصله باال رفت، با تعجب به انگشتم نگاه

 ..کردم با تردید چشم چرخوندم به سم ِت آریا

 ..همونجور که حدس میزدم اون برده بودس باال

 .آروم لب زدم

 .گرمه-
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[ ] 

 :صدای خشنش در فضا پیچید

 .بدرک-

 اخمی میون ابروهام نشست. لب باز کردم تا حرفی بزنم که سر

 :چرخاند سمتم سری تکون داد و توپید

 چیه! چی می خوای نطق کنی بگو؟-

 .نگاهش رو به جاده دوخت و بار دیگه با همون لحن ادامه داد

 بگو فول کن خط خط های روی اعصابمو که امشب کشیدی-

 .روش

 و به ضرب دنده رو عوض کرد، لب گزیدم و زبونی که بقول

ستین ََ  

 ِِِ چهل متر بود رو یک امشب به کام گرفتم تا بدتر خون اینمرد

 .خشمگینرو به ق ُل ق ُل نندازم

 .نیش خندی زد نیم نگاه عصبی بهم انداخت

 آها االن مثل الل شدی که منو آروم کنی آره؟-
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 .سرعتش باال رفت
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 که خونه رو دور میزنی که بیای به کثافت کاریت برسی آره!؟-

 تو که

هوس کردی چرا به خودم نمی گی منم بلدم به اون چیزی که 

 می

 .خوای برسونمت

 .بی طاقت سر چرخوندم و توپیدم

 ..درست صحبت ک-

 فعل جمله م کامل نشده بود که به سرعت ماشین رو به گوشه ی

هدایت کرد و توقف کرد خیابون . 

 .دستش رو فرمون نشست و سرش به سمته من چرخید

 !نکنم چکار می کنی-

 .وحشت زده چشم گرد کردم و بیشتر از قبل به در چسبیدم

 :کف دستش رو روی فرمون کوبید و تحکم آمیز غرید

سوال می پرسم جواب بده تا تمام حرصم رو با چندتا سیلی -

 دیگه

سسرت آوار نکردم نف . 
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 نفسش رو چنان محکم لب زد که بی اختیار لب از لب باز کردم

 .برای توضیح دادن



 .رفتم مهمونی چون تو خونه حوصلم سر رفت-

 نگاهش توی چشم هام گردشی خورد، جدی و محکم.. با مکث

 :نگاهش رو گرفت و نیش خند زنان گفت
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 .منم باور کردم-

 :و زیر لب زمزمه کرد

 ..منم که خر-

 از فکر های که در موردم داشت عصبی بودم ولی جرئتم امشب

 به

 درجه ی صفر رسیده انقدر که چشمو گوشمو بستم در مقابل

 ..توهین های آشکارش

 .دستش سم ِت سویچ رفت و استارت زد

 ..امشب بهت می فهمونم آریا کیه-
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که به یقین می رسوندم برایلحنش پر بود از تهدید و جدیتی   

 اینکه بفهمه چاخان نمی کنه. زیر چشمی به نیم رخ اخم آلوش

 چشم دوختم. هر چند ثانیه یک بار لب پاینش رو با حرص به

 داخل

 .می کشید

حتی دنده عوض کردنش هم خشونتش رو نشون می داد، 

 خشونتی

که بیش از بیش از کردم پشیمونم می کرد. گرما و التهاب 



 فضای

 ماشین بیشتر بهم فشار آورد با تردید انگشت اشارم رو که الک

 قرمز رنگ روش توی چشم بود رو روی دکمه پایین بر پنجره

 گذاشتم

 ..و شیشه رو پایین آوردم

 دم عمیقی کشیدم باد خنکی که به صورتم خورد کمی از التهاب

 درونیم کم کرد اما اونی که باید از حرصش و آتش درونش کم
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 می

 شد من نبودم آریا بود که ابروهاش چنان باهم گره کوری رو

 روی

 .پیشانیش نقش بسته بودند که محال بود حاال حاال باز بشند

 با پیچیدن ماشین تو خیابون نفسم توی سینه حبس شد و لرزه ی

که تمامش معطوف به ترس بود خارج شد کیفم رو محکم به 

 سینم
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اهم به بیرون بود سعی می کردم شجاع باشم اما فشردم نگ

 صدای

 .نفس های آریا که از روی خشم و حرص بود مانع می شد

 جلوی در توقف کرد بوقی زد و لحظه یی بعد در باز شد. چقدر

 دلم

می خواست نگهبان در رو دیر باز می کرد و آریا تمام 



 حرصش

 رو سر

 .اون خالی می کرد

 ..لحظه یی از بدجنسی خودم بدم اومد

 ماشین توقف کرد از پشت شیشع به عمارت رو به روم که در

 شب

 .برق می زد نگاه گذرایی انداختم

 .نگاهم با تردید چرخید و روی آریا نشست

 چشم بستم سعی کردم آروم باشم و ترسی که توانی زبونم رو

 .گرفته بود رو کنار بزنم

ضای ماشین پیچیدصدای جدی و محکمش در ف . 

 .پیاده شو-
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282 

 حیرت زده و با ترس چشم باز کردم آریا کمربند ایمنی رو باز

 کرد و

 .پیاده شد

 :زیر لب نالیدم

 ..بدبخت شدی نفس-

 چند قدم که از ماشین دور شد گویی منتظر شنیدن صدای بسته

 .شدن در توسط من بود که وقتی نشنید چرخید

[ ] 



انگشت شصت و اشاره ش رو دور لبهایش کشید و به ضرب 

 کف

 .دستش را محکم روی کاپوت کوبید

 .د پیاده شو-

تکونی خوردم و با چشم های گشاد شده از ترس و تعجب 

 نگاهش

 .کردم. تعللم رو که دید با غیض به سم ِت ماشین قدم برداشت

 .قبل از رسیدنش دستم روی دستگیره در نشست و پیاده شدم

 .در چند قدمی ماشین ایستاد
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 .راه بیوفت-

 و راه افتاد سم ِت راه رو تاریکی که یا به انبار ختم می شد یا به

 .همان اتاق لعنتی. پام لرزید کیف از دستم جلوی پاهام افتاد

 تردید رو بیشتر از این جایز ندیدم اون هم وقتی که قرار بود

 دوباره
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بشمتنبیه  . 

 به دنبالش دویدم، دویدن با اون کفش های لعنتی توی چمن های

 ..سم ِت چپ حیاط سخت بود

 ..آریا..آریا خواهش می کنم صبر-

 چند قدم فاصله داشتم که پام پیچ خورد برای حفظ تعادل به

 بازویش چنگی زدم که برای لحظه یی تعادلش را از دست داد و



 به

و تعادلش رو تونست حفظ کنهجلو پرت شد ولی از شانسم زده   

وگرنه اگه میوفتد بی شک با هیج زبان و هیچ نحوی خواهشی 

 از

 .تصمیمش پایین نمی اومد

 فشار دستم رو دور بازوش بیشتر کردم سرم رو باال گرفتم،

 موهام

 رو که آشفته و پریشون از شالم بیرون زده بود رو داخل شالم

 .بردم
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فظ ظاهر بود کم کم روی لبهاملبخند نمایشی که فقط برای ح  

 .نشست که با غلیظ تر شدن اخم هاش به همون آرومی محو شد

 .نگاهم رو به چمن های زیر پاهامون دوختم

 .میشه حرف بزنیم-

 .نه-

 انتظار این "نه" جدی رو اصال نداشتم. حیرت زده سرم رو باال

 .گرفتم

 نه؟-
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با همون اخم های در همی که بی هیچ تردیدی باید بگم جزو 

 ثابت

 .صورتش بود قدمی جلو اومد



 :طعنه وار گفت

 !حرفی هست-

قدم بعدی رو برداشت، قدش بلند بود و برای دیدنش مجبورا 

 سرم

سوالم جواب نداره نه! معلومه که نداره-رو کمی باال گرفتم.   

 اصال
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ای بگی هنوز نتونستی دل ازچی می خوای بگی ها!؟ می خو  

 کارهات

 ..برداری البته حق داری

 :سرش رو جلو آورد و آروم دم گوشم زمزمه کرد

 ..هنوزم آدم نشدی-

 نگاهم رو توی نگاه جدی که آمیخته با طعنه و تحقیر بود

 گردونرگد

 می خواستم بگم که امشب فهمیدم کارم چقدر زشت یود می

کردم اما نگفتم.. گفتنم فایده یخواستم بگم که می دونم اشتباه   

 .نداشت وقتی باورم نداشت

 لب تر کرد بویعطر ِ تلخ و در عین حال مست کننده ش داشت

 .اذیتم می کرد. قدمی عقب رفتم

 ..نرفتم اونجا که-

 .میان حرفم پرید

 .می دونی که حرف هات رو باور ندارم-
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شی خوردبار دیگه نگاهم تو نگاهش چرخ . 
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 ..دو تیله ی قهوه ی تیرش سرد یخی زل زده بودند بهم

 .مقصدش درست همون چیزی بود که فکرش رو می کردم

 .آروم لب زدم

 .می خوای چکار کنی-

 .تای ابروش رو باال داد

 .سوال ِ خوبیه-

 .چرخید و راهش رو ادامه داد

 .میریم همونجا که دوست داری-

 با درد و عجز چشم بستم. که صداش بار دیگه در فضای ساکت

 .طنین انداخت

 .یخ امشب رو هم بستر مارها بشی بد نیست-

حتی از فکرشم مو به تنم سیخ شد، چشم باز کردم فاصله ش 

 زیاد

 .نبود و تونستم با دو قدم بلند راهش رو سد کنم
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ی شکدست های لرزونم رو جلوی سینش گرفتم، نگاهی که ب  

 موجی از ترس و وحشت را به همراه داشت بار دیگه به نگاه

 سردش

 .دوختم



 :لب تر کردم ، آروم و لرزون گفتم

 .گوش بده-
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 سری به نشانه ی تفهیم تکان داد، اما حرفی نداشتم برای گرفتن

ذهنم خالی خالی بود نگاهش خیره و منتظرش هولم می کرد. 

 چشم

میون باغ و عمارت و اولین حرفی که به ذهنم اومد  چرخوندم

 رو

 به

 .بی فکر به زبون آوردم

 ...خود ِ توء خودتم مثل منی چرا وقتی نامزد داشتی با من-

 ولوم صدام کم کم پایین اومد و لبخندی که دلیلش پیدا کردن

بحثی برای عوض کردن بحث اصلی بود کم کم محو شدم و 

 دستم

ه رفتم بودم همانجا میان آسمان و زمینرو که به سمتش نشان  

 .ثابت ماند

 .نگاهش میون دستم و نگاه وحشت زده و نگرانم گردشی خورد
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 !خب-

 .سریع دستم رو پایین آوردم

 .ببخشید-

 و دستامو پش ِت کمرم چفت هم کردم، نیش خندی زد سرش رو



 کمی جلو آوردم چشم های تیره ش رو به چشم های آبی رنگم

 .دوخت

صدای آروم و در عین حال جدی و تهدیدآمیزش در گوشم 

 .پیچید

 !یه چیز ِدیگه بگو که ذهنم منحرف بشه-

این رو گفت و از کنارم رد شد، صدای قدم هاش که هر لحظه 

 به

اون اتاق لعنتی نزدیک می شد درجه حرارت بدنم رو از ترس 

 و

وحشت باالتر می برد. انقدر که لحظه یی بدون فکر چرخیدم 

 قدم
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 تندی به سمتش برگشتم بازوش رو گرفت و به ضرب به سم ِت

 ..خودم برگردوندم
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 لحظه یی مکث کردم و نگاهم به نگاه منتظرش چسبید ؛تصور

 اون

 اتاق راه ذهنم رو برای فکر کردن بسته بود انقدر که دوباره بی

 فکر

بلند شدم دست هام عمل کردم در کسری از ثانیه روی نوک پا 

 رو

 .قاب صورتش که ته ریشش کف دستم رو قلقک می داد، کردم



 تازه درک حرکتم واسم قابل

 .هضم شد

 سرم رو عقب کشیدم اما هنوز فاصله نگرفته بود که اینبار اون

 پیش قدم شد

 مات شده به چشم های بستش بودم که به ضرب پشتم رو به

کنار سرم به دیواردیوار چسبوند و کف هر دو دستش جایی   

 .چسبید

 زمان در همین لحظه یی توقف کرد
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 ..افسار دلم رو از دست دادم و بی اختیار همرایش کردم

[ ] 

 ..آقا-

 با صدای روزبه هر دو به ضرب از هم جدا شدیم، روزبه از

 پشت
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بوته های درخت های تزیینی که گوشه گوشه حیاط سبز شده 

 بود

در حالی که از چهره ی و دویدنش مشخص بود عجله داره 

 بیرون

 .اومد

 :آریا کالفه دستی در موهایش کشید، آروم گفت

 .تو برو داخل-



روزبه نگاه گیج و منگش بین منو آریا گردشی خورد و قدمی 

 جلو

 .اومد

 ..آقا کیسان-

 :حرفش کامل نشده بود که آریا غرید

 !با تو بودم-
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دادم با اخم هایی در هم به سالن اشاره زدگیج سری تکون  . 

 .برو داخل-

همین که از خر شیطون اومده بود پایین کافی بود، با اینکه 

 عجیب

 کنجکاو شنیدن ادامه ی حرف روزبه بودم اما به اجبار ازشون

 دور

 .شدم

 در اتاق رو بستم و به در تکیه زدم با یادآوری اتفاق ِ چند لحظه

 قبل

ی ناخوداگاه گوشه ی لبم نشست چشم بستم وگرمم شد و لبخند  

 .آروم سرانگشتهام رو روی لبهام گذاشتم

 هر چند اول من پا پیش گذاشتم اما اون بود

 که اجازه ی عقب نشیتنی نداده بود ، قلبم تند تند به سینه می
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 کوبید از خجالت بود یا ترس یه حس ِ تازه یی رو به وجورم



 تزریق می

 .کرد که دوسش داشتم

 با تقه یی که به در خورد تکونی خورد اما چشم باز نکردم هنوز

 تو

 قهرقهرای اتفاقات چند لحظه قبل بود و لبخندی که قصد کنار

 رفتن

 .نداشت
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 .ضربه ی بعد محکم تر خورد

 ..نفس باز کن در رو-

به صداینگران ِ هنگامه بود که از پشت در هم موج منفیش رو  

قلبم تزریق کرد نگران چشم باز کرد برگشتم و در رو باز 

 .کردم

 .بی اختیار لب زدم

 چی شده؟-

نگران دستش روی شونم نشست، با چشم هایی نگران رج به 

 رج

 و

 .گوشه گوشه صورت و تنم رو از نظر گذروند

 .با شک ابرویی در هم کردم، آروم لب زدم

 !هنگامه خوبی-

اش می فشرد رو رها کردلبش رو که زیر دندون ه . 



 من خوبم، تو خوبی! آقا که کاریت نکرد! وای نفس آخه این چه-

کاریه وقتی روزبه بهم گفت که فرار کردی ُمردم االنم که دیدم 

 با
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 آقا
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 برگشتی که دیگهجونم گرفته شد گفتم االن ِ که بار ببرتت سمته

 !اون اتاق ِ لعنتی

و لحظه یی اجازه داد ذهنم از پر حرف هایش فارغ مکثی کرد  

 بشه

اما چشم هاش هر لحظه ریز تر و ریز تر می شد قدمی جلو 

 .اومد

 .متعجب عقب رفتم

 !چی شده-

 لحظه یی از ذهنم گذشت که شاید رژم پخش شده، هیع کنان

 :دستم رو روی لبم گذاشتم و تند تند گفتم

 االن داشتم با دست پاکش می کردم، یعنی دست کشیدم روش-

 .ابنجوری شد

 .تای ابروش رو باال داد

 !در مورد چی صحبت می کنی-

 !در مورد... تو چرا اینجوری نگام می کنی-

 .با این تیپ و آرایش دوست داشتم بدونم کجا رفته بودی-
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دآها بلند باالیی گفتم که هنگامه مشکوک سری تکون دا . 

 برای اینکه بیشتر گاف ندم دستم رو به سینه ش زدم و به بیرون

 .هولش دادم

 .رفته بود پارتی؛ االن هم خیلی خسته م می خوام بخوابم-
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 ..نفس ، اتاقم-

 نگاه هر دو به سم ِت آریا که مثل چوب خشک خیره به رو به

 روش

که حتی نیم نگاهی بهسم ِت اتاقش می رفت برگشت، بدون این   

 این طرف بندازه در حالی که کتش رو در می آورد امرش رو

 فرمود و

 .رفت

 هنگامه با شیطنت شانه یی باال انداخت و دست هاش رو از هم

 باز

 .کرد

 .من برم شب بخیر-

 .چشمکی چاشنی حرفش زد و رفت
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 پوفی کشیدم کالفه و سر درگم به اطراف نگاه کردم، چه جوری

 باید

می رفتم تو اتاقش اون هم با خراب کاری که چند لحظه قبل 



 کرده

 !بودم، اگه بخواد سواستفاده کنه چی

 صدای بلندش که اسمم رو صدا می زد از افکار منفی بیرون

 کشیدم، چپ چپی به در اتاق بسته ش رفتم با پاهایی که به زور

 .دنبال ِ خودم می کشوندم سم ِت اتاقش رفتم

ارد شدمبدون در زدن و . 

 .پشت به من جلوی کمدش ایستاده بود

 .بیا داخل و در رو ببند-
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 محکمه 

 سعی کردم بدون اینکه نگاهم به باال تن عریانش بیوفته زمان

بگذرونم، در رو بستم و کف دس ِت عرق کردم محکم به گوشه 

 ی

 .مانتو فشردم و چنگ زدم

چشم هام بی  تی شرت مشکی برداشت و چرخید، مردمک

 اختیار

 روی شکم و قفسه سینه ی ورزشکاریش چسبید، آروم پلک زدم

 .نگاهم رفت و دوباره برگشت سم ِت سینه ش
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جلو اومد به هر جون کندنی بود جلوی مردمک چشم هام که 

 مدام

به سم ِت سینه و بازوهایش می دوید رو گرفتم، به چهره ی 

 جدیش



 .چشم دوختم

نگش که بیشتر به مشکی می خورد چشم های قهوه یی ر

 ابروهای

 پرپشتی که همیشه ی خدا اخم آلود بود بینی کشیده و سرباالیی

لبهای نسبتا نازکی و فک استخوونی که چهره ی جذاب و 

 مردونه

 یی

 .رو رقم زده بودند

 !مورد قبولت واقع شدم-

 با صداش دست از آنالیز چهره ش برداشتم، طعنه ش رو حس

زدم نچ کنان سری باال انداختمکردم لبخندی  . 

[ ] 

 لبخندی گوشه ی لبش نشست، قدمی جلو اومد که متقابال عقب

 .رفتم

 !جدی-
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 .سری تکون دادم

 .اهووم-

 .قری به گردنم دادم و با غرور به خودم اشاره زدم

چشم های درشت آبی رن ِگ من کجا چشای کوچولوی قهویی -

 تو



 !کجا

 پوست سفید من کجا و پوست سبزه تو کجا! بینی کوچولوی من

 کجا

 ...و بینی سر به هوای تو کجاااا لبهای

 !لبهام به دلت ننشست-

به دیوار چسبیدم، دستش گوشه ی سرم به دیوار چسبید از 

 تکرار

 .اون لحظه خجالت زده لب گزیدم و چشم بستم

 .گرمی نفس هاش رو از فاصله ی نزدیک تر حس کردم

 !داری مزه مزه می کنی-

لحنش بوی خنده و شیطنت داشت، با تعجب چشم باز کردم که 

 به

 .سرعت لبخندش رو خورد و دوباره جدی شد

 .بیتوجه به سوال ِ قبلش پرسیدم

298 

 !تو بلدی بخندی-

 .چپ چپی نثارم کرد و رو گرفت

 .نه فقط تو بلدی-

مبی اختیار چنگی به بازو برهنه ش زدم و نگهش داشت . 

 .جون ِ آریا یبار دیگه لبخند بزن-
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 محکمه 

 .چرخی خوردم و جلوش ایستادم. نیشم باز شد



 .بخند-

 .گره ی ابروهاش بیشتر شد و پسم زد

 .برو کنار، کم چرت و پرت بگو-

 و تی شرتش رو از روی تخت چنگی زد، برای اینکه تحریکش

 کنم

 :شونه یی باال انداختم و با طعنه گفتم

 ..آره خب تو و خنده! محاله محاله محاله محا-
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 بی هوا چرخید با یه قدم جلو اومد و بازوهام محکم میون دستش

 .گرفت

 تمام کن این خوش مزه بازیا رو که هیچ به ُمذاق من خوش-

 .نمیاد

م لبخندشاید فکر کرد االن قرار بترسم اما بلعکس ازش نترسید  

 .گشادی زدم و مردمک چشم هام رو توی حدقه چرخوندم

[ ] 

خب درسته تو فقط مزه زهرماری و تلخی به ُمذاقت خوش -

 .میاد

 !نه

فشار دستهاش بیشتر شد اما به روی خودم نیوردم، رنگ 

 نگاهش

 .بدون هیچ تغییری به نگاه شیطون من گره خورده بود

- قدمی این خونه پات رو وای به حالت اگه یک بار دیگه از یک  



 بیرون

 !بذاری
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 .چشم بستم و ریز خندیدیم

 !خب مثال چی میشه-
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 چشم باز کردم و عمیق به چشم های منتظرش زل زدم، نگاهم

 کمی

 .پایین اومد و روی لبهاش نشست سرم رو کمی جلو بردم

 .آروم لب زدم

 !برای تو که بد نشد، شد-

رفت تا روی دو تیله ی قهوهیی رنگش که سفیدی نگاهم باال  

 .اطرافش به قرمزی می زد

 .کشیده و با ناز لب زدم

 !هوووم-

 با خشم چشم بست و لبخند پیروزمندانه روی لبم نشست، بی

 هوا چشم باز کرد با به حرکت چرخوندم و به ضرب روی تخت

 .انداختم تا به خودم بیام نیم تنش رو روی تنم انداخت

 ..اینبار من بودم که وحشت زده نگاهش می کردم و اون جدی

 چنگی به موهای کنار شقیقه م زد ک سرم به تخت چسبوند،

 .صورتش رو جلو آورد و در نیم سانتی صورتم نگه داشت
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توی اون مغز معیوبت با چیزی تحت عنوان ساکت شدن -

 آشنایی

بری هانداری نه! بلد نیستی خفه شی و کمتر روی ُمخ من  ! 

 .نیش خندی زد
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 محکمه 

تپش قلبم روی هزار رفته بود، گرمی تنش گرمای تنم رو باال 

 تر

 برد

 نگاهم توی نگاه جدی و پر از طعنه ش گردشی خورد، نگاهش

 که

روی لبم نشست بی اختیار دستم رو از میون سینه ش رد کردم 

 و

 .به قفسه ی سینه ی عریانش چسبوندم

دی زدم و با حرص دستم رو پس زدنیش خن . 

چرا چشم بستی! باز کن من ازم نپرسی امشب برای من بد شد -

 یا

 .نه! می خوام جوابت رو بدم

 .با جرئتی که ته ته های دلم داشتم چشم باز کردم

 .آروم و لرزون لب زدم

 قرار بود به دختری که با هزارتا مرد نشسته وبلند شده دست-

 .نزنی
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یش از قبل توی هم رفتابروهای ب . 

 !خودت هم قبول داری دست خورده یی-

 قلبم نزد، حرفش سنگین بود انقدر سنگین که در کسری از ثانیه

 .بغضی بیخ گلوم نشست

 !تا کی می خوای مدام این رو تکرار کنی-

 .تیز نگاهم کرد و از روم بلند شد

 .تا وقتی کارم باهات تمام بشه-

 .روی تخت نشست و به در اشازه زد

 ..برو بیرون-
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 محکمه 

* * 
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 از اتاق بیرون اومدم با اینکه آریا امر کرده بود تا نرفتن مهمون

 هاش

 .حق بیرون رفتن ندارم اما حوصله اتاق رو نداشتم

شالم رو روی سرم جلو کشیدم و از پله ها باال رفتم، صدای 

 خنده

 ی

ی در فضا پیچیدآشنای زن . 

 از دس ِت تو سحر مگر اینکه تو بتونی این آریا رو از خر-

 شیطون

 .پیاده کنی



 با تعجب سرم رو باال گرفتم، مامان اینجا چکار می کرد؟

 پله های بعدی رو سریع تر پایین رفتم، صدا از سالن می اومد و

برای رفتن به سالن باید راه و رویی رو طی می کردم که 

 ترجیع

دمدا  

 .همون پشت بمونم و فقط بفهمم چی می گن

 .صدای مامان دوباره و اینبار با ناز بلند شد

پس سحر جون تو یه کاری کن این آریا قبول کنه و با کیسان -

 کار

 !کنه هووم

 .سحر تک خنده یی زد
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 ..چشم باران جون حتما، آریا قبول می کنه حتما-
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 از پشت دیوار سرک کشیدم، آریا کنار سحر نشسته بود و سحر

 ..مثل همیشه ولو شده بود تو بغلش

 .نیش خندی زدم و با حرص دستم رو مشت کردم

 .آریا نگاه جدی به سحر و مامان انداخت

 به خود کیسان هم گفتم محاله باهاش کار کنم اما نمی دونم چرا-

 !دوباره زنش رو فرستاده

ع حاکم شد لبخند ماسیده رویلب ِ مامان و سحرسکوتی در جم  

لبخند روی لبهام نشوند. پس کیسانی که روزبه دیشب ازش 



 حرف

 !میزد همون شوهر مامان بود

 فالگوش ایستادن اصال خوب نیستا؟-

 به سرعت چرخیدم، با چشم های گرد شده از ترس به حمید چشم

 .دوختم

[ ] 
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های سبز رنگش مثل لبهاشاما اون اینجا چکار می کرد، چشم   

 می

 .خندید چشمکی زد

 .بیا با هم بریم و از جلو شاهد همه حرفا باش-

 .و تا به خودم بیام دستم رو کشید و با خودش وارد سالن کرد

 .سالم به همگی-

 نگاه هر سه به سم ِت ما چرخیدن، ب ُهت زده از حرکت حمید

 سر

و حمید بود چرخوندم به سم ِت آریاکه نگاهش قفل ِ دست من . 
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 سعی کردم دستم رو از دستش بیرون بکشم اما اجازه نداد با یه

 .حرکت چسبوندم به خودش و دستش رو دور ِ کمرم حلقه زد

 !جواب سالم واجبه ها-

 مامان که از دیدنم اونم اینجا ب ُهتش برده بود از روی مبل بلند

 .شد



 .آروم و با شک لب زد

 نفس؟-

 .حمید گیج نگاهش رو بین من و مامان گردوند
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 ا ِ شما همو می شناسید؟-

 ضربه ی آروم به پهلوش زدم، و عقب رفتم نگاه چندش واری

 .تحویلش دادم و با حرص توپیدم

 به تو ربطی نداره، در ضمن بار ِ آخرت باشه دستت به من می-

 خوره

 .مرتیکه ی چندش تو دیگه از کجا پیدا شد

ای باال پرید و چشم ها گرد شده نگاهم کرد کم کم لبخندباابروه  

 .روی لبش اومد و یهو با صدای بلند زد زیر خنده

 وای خداا این دیگه کیه! آریا اینو دیگه از کجا پیدا کردی فوق-

 العاده

 .س

 .سحر نیش خندی زد

 !خیلی هم مالی نیستا-

 .حسودی نکن سحر این دختر معرکه س-
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حکمهم   

 با حرص نگاهم رو بین جمع گردشی دادم و دس ِت حمید رو که

 می

 .اومد تا لپم رو بکشه پس زدم
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 ..دس ِت خر کوتاه-

 :مامان آروم غرید

 !نفس-

 .چپ چپی بهش رفتم

 چی می گی تو! نبوده نیومده نرسیده دوباره تز مادر بودن-

 !برداشتی

من نمی دونم چرا اینجایی و برامم مهم نیست اما ... 

[ ] 

 .لحظه مکث کردم به آریا که جدی نگاهم می کرد چشم دوختم

 .نفسی بیرون فرستادم

 .من ازدواج کردم-

 فکر می کردم آریا عصبی می شه اما نشد و با همون جدیت

 نگاهم

 .کرد

 .فقط مامان، سحر و حمید بودند که از حرفم تعجب کردند
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 .مامان قدمی جلو اومد

 !شوخی می کنی-
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 .حمید خندید و ضربه ی به شوونم زد

 .معلومه که شوخی می کنه-



 .سحر نیش خنده دوباره یی زد

 !کی با این ازدواج می کنه-

 :بی هوا و بدون فکر گفتم

 .همون احمقی که می خواد تو رو بگیره-

 :چشم گرد و جیغ جیغ کنان گفت

 !چی می گی تو احمق-

ل شدم، از عکس العمل آریا ترسیدماز صدای جیغ جیغش هو  

 ..گفته بود حق ندارم به کسی بگم که من زنشم و
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در سالن باز شد با ورود روزبه برقی به چشم هام دوید، بی 

 فکر

 .دستم رو به سم ِت روزبه نشانه رفتم

 ..روزبه-

 .روزبه بی خبر از همه جا سر به سمتم چرخوند

 !جان-

سمتش رفتم لبخند دندون نمایی زدم و به . 

 .جانت بی بال عزیزم-

 دستم دور بازوش حلقه شد و رو به جمعی که سعی می کردم

 :نگاهم فقط سر یه نفرش نشینه گفتم

 .روزبه همسر ِ عزیزم-

 نگاهم رو به چشم های متعجب روزبه چرخوندم. آروم و از الی

 :دندونهای بهم چفت شد گفتم
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 محکمه 

 .اونجور نگاه نکن عادیباش جان ِ مادرت-

 .تک خندخ مصنوعی زدم و متقابال آروم لب زد
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 !یعنی چی-

 .خندیدم بلند و برای جمع کردن بحث

 .قرار بود فعال کسی نفهمه ولی خب حاال بهترین وقتش بود-

 :حمید با تک خنده یی و با لحن چندش واری گفت

 .حیف از دستم رفت-

، روزبه قربونش برم سریع رفت توی جلدچپ چپی بهش رفتم  

 :شوهر بودن و با اخم کمرنگی گفت

 .ممنون از تبریکتون آقا حمید-

 ..از طعنه ش خندم گرفت

 مامان که انگار زیاد هم خوشش نیومده بود از انتخابم با غیض

 :گفت

 !چرا خبر ندادی نفس-

 .نیش خندی زدم
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 مگه تو ازدواج کردی خبر دادی-

بی رنگش رنگی از سرخی گرفت از اینکه جلویچشم های آ  

 جمع

 :ضایعش کردم گویی خوشش نیومد که به تندی گفت



 ..حمید بریم، آریا جان شما هم دوباره فکراتو بکن اگه-
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 .چشم-

 سرم پایین بود اما لحن جدی و خش دار آریا حرصش رو به

 نمایش

 .می گذاشت

*** 

 .این و بگیر نفس-

نگاهم رو که دزدکی از درزهای پردهای ریش ریشی وصل 

 شده

 به

 قاب اپن به سالن دوخته بودم گرفتم، سینی رو از هنگامه گذاشتم

 .و بی حواس دوباره همانجای قبلی گذاشتم
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یک ساعتی می شد که مامان رفته اما در حیرت بودم که چرا 

 آریا

ان ابروهای پهن حرفی نزده بود؟تنها با همان اخم هایی که مهم

 و

 .پرپشتش بود نگاهی به من و روزبه انداخت

 روزبه بی چاره تقصیری نداشت من بودم که او را به عنوان

 همسرم

 .معرفی کرده بودم



 !نفس-

 .با صدای هنگامه سری تکان داد

 !هووم-

 میشه این سینی رو بگیری تا من.... اصال نمی خواد تو خوبی؟-

شت زیرگوش روزبه می گفت کهدوبارع نگاهم چرخید، چه دا  

 روزبه
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 .سرش پایین بودن را ترجیع داده بود

 .پوف کشان به دیوار کوتاه اپن تکیه زدم

 به نظرت داره چی می گه؟-

 کی؟-
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 .آریا-

 به کی؟-

 .چپ چپی نگاهش کردم

 اگه یک دقیقه دست از آسیاب کردن اون نون ها برداری می-

 .فهمی

هایی که زیر پارچه ی سفید رنگی با چکش رویش می کوبید نون

 تا

 به

قولی برای خوراک کبابی که امشب قرار بود درست کند، 

 آسیاب



 .بشه را کنار گذاشت

[ ] 

 !خب جانم بگو خانوم جان-

 نگاه پر تشویشم را دوباره از ال به الی درزهای پرده به سالن

 .دوختم

 .نکنه قرار توبیخش کنه-

 !بخاطر حرف های تو-

آره..خب خودش گفته بود به کسی نگم که شوهرشم یعنی -

 .زنشم
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 .با گفتن "خیلی خب بیا عقب نبینت" بازویم را کشید

فکر نکنم آقا بخاطر اون چیزی به روزبه بگه، اگه قرار باشه -

 هم

 .حرفی بزنه باید به تو بزنه

سادت داشت یا من اشتباه فکر کردم؟چشم ریز کردم، لحنش ح  

 چکش کوچک را برداشت و دوباره و اینبار به ضرب روی

 پارچه

 .کوبید

 روزبه یکی از آدم هایمورد ِ اعتماد آقاس، آقا بخاطر این حرف-

 های

 ...بی خودی



 لحظه یی سکوت کرد انگار فهمید چی گفت که سریع سر

 چرخواند و

واهیش" را آرام تر بهدستش که روی دهانش نشست "معذرت خ  

 .گوش رساند

 .لبخندی زدم و سری به معنای مهم نیست تکون دادم

**** 
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 .روزبه خواهش می کنم صبر کن-

 .وای نفس تو رو خدا بس کن-

 دنبالش دویدم انقدر تند تند را می رفت که نفس کم آورده بودم

برای همرایش، مگه چی ازش خواسته بودم؟ این که بگه آقایش 

 یا

 !همان آریای بداخالق چی بهش گفته

 راهش را که به سمت اتاقک نگهبانی کج کرد، با احتیاط دست
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 پیش

 .بردم و گوشه ی آستین لباسش را کشیدم

 !روزبه صبر کن لطفا-

 .پوفی کشید و چرخید

 !چی می خوای نفس-

 ..آقا چی بهت گفت..یعنی آریا-

- رچینی کنم؟االن از من می خوای خب  



 ..خبرچینی چیه شوهرمه خو-
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 از لفظ "شوهرمه" ابروهاش باال پرید و لبخند کم کم روی لباش

 نشست. خودمم از لفظی شوهرمه که انقدر کشیده گفتم یه جوری

 شدم، یعنی واقعا من آریا رو بعنوان شوهر قبول کرده بود؟

 مطمئنی؟-

[ ] 

کشیدم و توپیدم با صداش که ته خنده یی داشت ابرو در هم . 

 .کوفت بگو دیگه-

 .نگاهش به پش ِت سرم چرخی خورد

 .خود شوهرت اومد-

سریع چرخیدم آریا در حالی که با بند چرم مشکی ساعتش ور 

 می

 رفت با اون قد و قامت و هیکل عضالنیش که عجیب تیپ کامل

 .مشکی جذاب ترش می کر سمتمان می اومد

- ت اومدم واسه چی؟روزبه خونت حالله اگه بگی دنبال  

 تهدید؟-
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 گردن چرخوندم و چپ چپی نثار نگاه خندونش کردم. لحن

 شیطنت

 .داشت



 تو اینجا چکار می کنی؟-

 صدای جدی و سردی که مطلق به آریا بود که از کنارم اومد

 لبخندی

زدم، نباید می فهمید برای چی ده دقیقهس مثال کنه افتادم 

 ِِِ دنبال

 :روزبه. سری تکون دادم و با لبخند حفظ ظاهرانه یی گفتم

 .هیچ اومدم تا ازش تشکر کنم-

 .تای ابرویش را باال داد

 !بابت چی-

ای خاک نفس! ای خاک.. تو خفه شی بخدا بهتره! مثال اومده 

 بودم

کردم عحب نگاه تیزی هم داشت توی درستش کنم ولی بدترش  

این لحظه ها، نگاهی که تا مغزه استخونم رسوخ می کرد. 

 نگاهی

 که

کامال معلوم جی کرد که گول لبخند و حرف های قبل و بعدی 

 من

 رو

 .نمی خوره
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 !نگفتی بابت چی-

 .نگاهم سم ِت روزبه برگشت، با عجز نگاهش کردم
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- بابت چیبابت... .. 

روزبهکه از هول شدن ِ من خنده ش گرفته لب هایش را به 

 داخل

 برد و محکم گزید تا نکند بخنند و کار را خراب تر کند. لعنتی

 آریا با

 این نگاه سوالی و تای ابروی باالیش و سری که کج کرده بود تا

 بهتر

 دید داشته باشد چقدر جذاب شده بود؟ نفس.. نشده بود؟

ت خودم پوفی کشیدم، باید درست می کردم سوتیم ِکالفه از دس  

 ..را

 .دستم را باال گرفتم و به سمتش نشانه رفتم

 ..اومده بودم که... می شه اینجوری نگاه نکنی! انقدر خواستن-

 چشم هام گرد شده تازه فهمیدم چی دارم می گم محکم دستم رو

 .روی لبهام گذاشتم و خودم رو خفه کردم
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 .آریا با چشمانی گرد شد سرش را عقب برد و صاف ایستاد

 نگاهی

 که سعی می کرد جدی باشد را بین من و روزبه گرداند، روزبه

 یی که

 دیگه در حال ترکیدن بود از دس ِت من و سوتی های راه بی

 ..راهم



 *دانای کل*

* * - 

 .خانوم ِ دارابی و سامس روبفرست اتاقم
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ارد اتاقش شد و نگاه متعجب رسولی را پشت سر خود رها و

 .کرد

شانه یی باال انداخت، جای تعجب نداشت دیگه! دو سال اینجا 

 کار

 می کرد و تمام این دوسال آریا همین بود همین.. آرزوی دیدن

 لبخندش به دل ِ تمام کارکنان مانده بود حتی دوست و شریک

روی لبهایش ندیده بود نزدیکش سامی هم آن لبخند کذایی را . 

 .تقه یی به در زد

 .بیا تو-
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 در را باز کرد، سامی دوباره بی خیال صندلیش را تا جایی که

 پایش

کامل و صاف روی میز قرار بگیرد از میز دور کرده بود و 

 هر

 دو پایش

 .را روی هم و ضربدری روی میز انداخته بود

م و مستبد بودرسولی چپ چپی نگاهش کرد هر چقدر آریا منظ  

 در



 .کارش این پسر به همان اندازه یی خیال

 شکالت را پوسته ی طالیی رنگش بیرون کشید و به سم ِت

 رسولی

 .گرفت

 !می خوری-

 .نه، آقای صدر کارت داره-

 شکالت را در هوا و به هدف افتادن در دهانش پرت کرد که

 شکالت
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 .به گوشه لبش خورد و تا به خودش بیاد روی زمین افتاد

 .خم شد و نگاهی به شکالت انداخت

 !نگفت چکار داره-

 به نظرت میگه؟-
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 .گفتی کی صدام زد-

 :گیج سری تکان داد و آروم گفت

 .آقای صدر-

 سری تکان داد و پاهایش را روی زمین گذاشت نچ کنان سری

 تکان

 .داد

- به تو نمی گی نه بنظرم اون هیچی . 

انقدر بامزه حرفش را آرام و تاکیدی گفت که لبخندی به 



 ِِِ رویلب

 .رسولی نشاند

 .میز را دور زد و سم ِت در رفت

 .رسولی هم رفت تا َستین را صدا بزند

[ ] 

*** 
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 !آریا بنظرت یک ماه زمانش کم نیست-

 .هست، ولی چاره یی نیست-

چرخید و هر دو با هن نگاه هر دو همزمان به سم ِت َستین 

 :گفتند
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 می تونی؟-

ستین ناچار نگاهش را میان هر دو گرداند، روزی که با ذوق ََ  

 روز اول

 کاریش را در این شرکت سر کرده خیال می کرد تنها کارش

 کشیدن

طراحی کفش بود آن هم به وقت و زمان..اما درست دو ماه 

 نشده

 که استخدامش می گذشت که بار ِ سنگین کشیدن یک کلکیسون

 طرحی رو باید به دوش می کشید آن هم چه کلکسیونی و15

 برای



 چه شرکتی! شرکت دادگستران که آریا تونسته با زرنگی

 قراردادش

 را از زیر دس ِت کیسان بیرون بکشد و حاال با قراردادی که

 طبقش

ش داشت مقابل َستین نشستهتنها یک ماه وقت برای تحویل دادن  

 .بود

 نمی خوای جواب بدی؟-

 .با صدای سامی تکانی خورد، آرام و باشک لب زد
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 ...از تونستن که می تونم اما-

 .سامی کف هر دو دستش را به هم کوبید

 .د همین دیگه، اما زمان کمه-

 و با عصبانیتی که کمتر زمانی ازش دیده می شد از جایش بلند

 .شد
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نباید قبول می کردی آریا، َستین شاید طراح خوبی باشه اما -

 نمی

 تونه خودش تنهایی اون همه طرح رو بکشه و ما هم نمی تونیم

 این

 طراح رو دس ِت طراحهای بخش آماتور بدیم که مطمئنم می

 !رنن....آریا میشه اینجوری و انقدر ریلکس زل نزنی به من

 .ضربه ی به شانه ی آریا زد و حرصی سر جایش نشست



 !با تواما-

 .آریا غرق فکر با ذهنی درگیر نگاهی به َستین انداخت

 .شما فعال طراح های اولیه رو بزن، بقیه ش با من-

 :سامی نیشخندی زد و طعنه وار گفت

 .آره خووش طراحی بلده-
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 .نگاه تند آریا ساکتش کرد

به سم ِت میز کارش رفت آریا از جایش بلند و . 

 هر دو برید بیرون، خانوم دارابی شما طراحی رو شروع کن-

 سامی تو

 .هم به امور مالی رسیدگی کن

[ ] 

ستین چشم آرومی گفت و بیرون رفت و سامی با حرص چشم  ََ

 بلند

 باالیی و در حالی که امیدی به موفقیت این پروژه اون هم با این

ن رفت و در را محکم به هممدت کم را نداشت حرصی بیرو  

 .کوبید

 آریا با حرص کف هر دو دستش را روی میز گذاشت و نگاهش
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 روی

 ..میز خیره ماند

**** 



 نفس#
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* * - 

 وای نفس بخدا نمی دونم چه غلطی کنم؟

 .کالفه گوشی را از تکیه میز آرایش برداشتم

- َ تمام کنیستین نمی خوای این نق نق هات رو  ! 

 .پرده باالی گوشی را پایین کشیدم و ادامه دادم

 دقیقا نیم ساعته تماس تصویری گرفتی و داری با نق نق هات-

سرمو می خوری خودم توی این چهار دیواری خسته کننده 

 دیوونه

 .شدم تو دیگه بدترش نکن

 .برای لحظه یی قیافش از حالت زاری در آمد

 تو به اون قصر می گی چهاردیواری خسته کننده؟-

 ِ اگه تو هم مثل من هر روز در حال سر کله زدن با یه موجود-

 عبوس

 .مثل آریا باشی خسته میشی

 :با غیض گفت
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 نه که سر کله نمی زنم! وااای دوباره یادم اومد نفس تو رو خدا-

 یه
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 ..کاری کن



ت دایره قرمز رنگ که قطع تماس بود رفتانگشتم رو سم ِ  . 

 .باشه االن یکاری می کنم-

و گوشی رو قطع کردم. لحظه یی بعد از سمتش پیام اومد "تف 

 به

 .روحت..". ریز خندیدم و با استکیر خنده جوابش رو دادم

 از وقتی زنگ زده مدام داره توی گوشم وز وز می کنه و از

 یا

 دس ِت آر

من می تونم کاری کنم یااون خالق ِ اخم رومی ناله حاال مثال   

 راضی

کنم که مدت زمان تحویل کلکسیون رو بیشتر کنه هر چند که 

 فکر

 .نمی کنم دس ِت آریا هم باشه

از اتاق بیرون اومدم چشم به آریا افتاد که از پله ها در حالی که 

 با

گوشیش ور می رفت باال می اومد لحظه یی سرش رو باال 

 گرفت

وتاهی بهم انداختنگاهی ک .. 
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نگاهش نرفته دوباره و به سمتم چرخید. از نگاهش که انگار 

 چیز

 َِ َِ  



عجیب و شاید مهمی رو توی صورتم کشف کرده، گیج شدم 

 قدمی

 .عقب رفتم

 چیزی شده؟-

نگاهش نرفته دوباره و به سمتم چرخید. از نگاهش که انگار 

 چیز

 َِ َِ  

عجیب و شاید مهمی رو توی صورتم کشف کرده، گیج شدم 

 قدمی
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 .عقب رفتم

 چیزی شده؟-

*** 

 ..بیا این رو بردار از اینجا-

پوفی کشیدم و برگشتم دوباره سحر اومده بود با اون همه دبه 

 دبه

 کپ کپه یی که حرصم رو در می آورد حاال هم که فکر میکرد

 ِِِ من زن
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 روزبه م اذیت هاش بیشتر شد به خیال خودش من که خدمتکار

 خونه بودم و روزبه راننده شخصی آریا و او هر کاری که می

 خواست



 می تونست انجام بده و منم جرات اعتراض نداشتم که در اون

 .صورت از آریا می خواست اخراجم کنه

 دلم واسش می سوخت برای این خیال های واهی که در نگاه و

کاتش موج می زدحر . 

 لیوان شربت را از روی میز برداشتم و رفتم آشپزخانه از همون

 دیشب که آریا با لحن نه چندان خواهشی بلکه بیشتر آمرانه یی

 ازم خواسته بود توی کشیدن طراح ها به َستین کمک کنم ذهنم

 مشغول بود! از نگاهش که نمی شد چیزی فهمید اما شک نداشتم

م خوشش اومده بود که قصد داشت طراحیکه طراحی اون بار  

 پروژه

 .ی به این مهمی رو به من بسپاره

 ..هی دختره-
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با صدای آمرانه ی سحر از فکر بیرون اومدم، هنگامه دستش 

 رو

 روی

شانه م گذاشت و به نشانه ی همدردی فشرد و با گفتن "آروم 

 باش

 .من می رم" از آشپزخانه بیرون رفت

 با حرص لیوان رو روی میز کوبید و زیر لب "بیشعوری" نثار

 سحر



 .کردم

 پشت اپن ایستادم، داشت با هنگامه حرف که که ببشتر دستور

 می داد برای ناهار امروز حناق خورده انگار که اینجا

 رستورانش بود

 .که هر روز سفارش یه غذایی می داد

سم ِت آریا که وارد سالن شد چرخید، گفته بود از نگاهم به 

 امروز

 کارم رو شروع کنم و این یعنی می تونستم یک امروزا رو به

 راحتی از

دس ِت امرو نهی های سحر که گاهی بی حد روی مخم می 

 رفت

 در

 .امان باشم

[ ] 

 سحر با دیدن ِآریا با ذوق بلند شد و "آریا جونم" کنان خودش رو

 به

و دست هایش را دور گردنش حلقه کرد او رساند . 
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 چرا عصبی شدم! کفرم باال اومد از اینکه انقدر به آریا چسبیده

 یعنی بوی عطرش رو استشمام کرد که سرش رو روی سینه ش

 ..فشرد! چرا چشم هاش رو بست



 آریا چرا حرفی نمیزنه، هنگامه.. لعنتی هنگامه کجا رفته بود

طمئنم  

 ..بود چون کسی در سالن نبود آریا پسش نمی زد و

نیش خندی زدم چرا پسش می زد؟ اون که مثل من با هزارتا 

 مرد

 نشسته برخواست نکرده بود که آریا حاضر نباشد دستش به

 .بخورد

 بغضی که بیخ گلوم نشسته بود را پس زدم. از خودم و این حس

حسادتی که نمی دونم از کدوم قبرستونی سرچشمه گرفته بود 

 رو

 .پس زدم

 اما پس زده نمی شد، سحر هنوز به آریا چسبیره بود ولی اینبار

 روی

 ..مبل نشسته بودند و سر سحر روی شانه ش
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 آریا حواسش به گوشیش بود و تند تند چیزی تایپ می کرد، اما

داد که زیاد از نزدیک همین که سحر را پس نمی زد نشان می  

 سحر

 .بدش نمی آمد

 .از پش ِت اپن بیرون اومدم و پا به سالن گذاشتم

 در سالن باز شد ک روزبه وارد شد با وارد شدنش سر سحر از
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 روی

 شونه ی آریا بلند شد و نگاهش از روی روزبه به سم ِت من

 .برگشت

- ن عاشق ِ عروس دامادهایمایجان نفس بدو برو بغل شوهرت م  

 .که خیلی از عروسیشون نگذشته

 انگشتهای هر دو دستش رو ُمچ کرد و نوک انگشتهایش را بهم

 .چسباند

 .عین این دوتا کفترهای عاشقن-

 پای روی پای انداخت بخاطر کوتاه بودن مانتوش و تنگ بودن

 شلوار

کشی توی پایش کل ران هایش بیرون افتاد دستش را قالب 

ویباز  

 .آریا کرد
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 مگه نه آریا جونم؟-

 :اما آریا بی توجه به سوالش سرد و سخت گفت

 روزبه شما بیا جلو کارت رو بگو، تفس شما هم برو به کارت-

 .برس

 باید می رفتم! نه.. اما چرا؟ چرا کرم تالفی کردن به جونم افتاده

 بود؟

[ ] 

 .بی فکر و بی توجه به خواسته ی آریا جلو رفتم



 .قدم هام رو آروم و با ناز به سم ِت روزبه برداشتم

 خسته نباشی عزیزم، واسه ت آب پرتقال بیارم که خستگیت-
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 .برطرف بشه

کنار ِروزبه که چشم هایش گرد شده بود و ترسان از عاقبت 

 کارم

 .نگاهش را بین من و آریا چرخاند

راستم رو روی شونش لبخند دندان نمایی زدم، آرنج دست 

 گذاشتم

 .و با پشت سر انگشتهای همان دستم روی ته ریشش کشیدم
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 .!..آخ که چقدر دلم خواست این لحظه آریا کنارم بود نه روزبه

 من

 چم شده بود! این فکرها چی بود که من می کردم؟

 :صدای سرفه ی آروم روزبه و پشت بندش آرومتر گفت

- مداری با دم شیر بازی می کن . 

 چشم هام با خنده ریز کرد و تاب کوچیکی خوردم که شال از

 سرم

 .افتاد بی توجه به شالی که افتاد سمته آشپزخونه رفتم

 تا تو کارت رو به آقا می گی من واسه یه آب شرب ِت تگریی-

 درست

 .می کنم عش.(.مردد مردمک چشمم رو حدقه چرخواند) عشقم



 .دور از چشمه بقیه زبونی در آوردم

 ا ِ توی کی اومدی تو آشپزخونه؟-

هنگامه آروم گفت "بیرون اومدم از در ِ پشتی اومدم" دوباره 

 مثل

اون روز که جلوس بقیه گفته بودم روزبه شوهرمع سگرمه 

 هاش

 .توی هم بود و این به یقین رسوندم که حسی به روزبه داره
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 دستم رو بلند کردم تا روی شوونش بزارم که صدای بسته شد

 درب

 .آشپزخونه باعث شد برگردم

 "تای ابروم باال پرید "آریا

 .هنگامه برو بیرون-

 نگاه نگران هنگامه یه دور بین من و آریا چرخشی خورد با

 صدای

 .بلند و "یاال" گوی آریا همچون قرقی از آشپزخانه بیرون رفت

ز ال به الی پردی اپن به سالن نگاهس انداختم سر چرخواندم ا

 پس

 سحر و روزبه کجا رفته بودند؟

 !منو ببین-

 سر چرخوندم از این همه نزدیکی آریا جا خوردم و قدمی عقب



 رفتم

 .که پشتم به میز شش نفر وسط آشپزخونه خورد

نگاه جدی و توبیخ گرش میون چشم هام گردشی خورد، نفسی 

 دم

 و

عطرشبازدم کردم بوی  ... 

335 

 آخ بوی عطرش اینبار نسیبه من شده بود چقدر دلم خواست می

 شد مثل سحر سرم.... با تشری که به سر خوردم زدم از فکر

 بیرون

 .اومدم
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 انگشت تهدیدش باال آمد و پشت بندش صدای خش دار و تحکم

 .آمیزش

- بازی ها رو فقط یک بار دیگه....یک بار دیگه از جنگولک 

 در

 بیاری

 .من می دونم با تو

 دست راستم رو که چند لحظه قبل روی شونه ی روزبه بود رو

 میون

 .انگشتهای محکم و مردانه گرفت باال آورد و فشرد

 .یک بار دیگه می شکونمش-



 .بی اختیار لب زدم

 ..خودت چی-

اخم هایش در هم رفت و سری به معنی "من چی..؟" سری 

 تکون

 .داد

336 

حاال باید چی می گفتم؟ می گفتم آریا نمی دونم این مدته چه 

 مرگم

خواد سحر از کنارت رد بشه، چه برسه به  شده که دلم نمی

 اینکه

 سر روی سینه ت بزاره؟ اما جدی جدی من چم شده بود؟ چرا

 زبونی

 که َستین بهش می گفت چهل گ َز حاال کوتاه شده بود؟ چرا

 جوابش

ی گم به تو چه؟ چرا نمی تونم بهش بگم رو ندادم چرا بهش نم

 تو

 من رو نخواستی تو... اصال.. اصال می گفتم اون چی می گفت؟

 جز یه
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 جمله ی تکراری! "من با زنی که با هزار نفر دیگه..." سری

 تکان دادم

 .نگاهم رو از نگاهش گرفتم



 .برو کنار-

 .به من نگاه کن-

یز نبود! آروم بود یا من اشتباه می کردمصداش دیگه تحکم آم . 

[ ] 

 سرم رو نم نمک باال گرفتم، نگاهم لرزید توی نگاهش لحظه یی

 از

 نگاه جدیدش جا خوردم؟ چقدر آروم بود؟
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 دستش زیر چانه نشست؛ دستش گرم بود و با داغی تنم از

 نزدیکش کامال همخونی می کرد. قلب به تاپ تاپ افتاد انقدر

 محکم

 .که بی شک آریا صداش رو شنیده بود

 .اما صدا و حرفش از روی ابرها با سرعت هزار پرتم کرد

 .روزبه رو با اینکارت دل بسته تر نکن-

اشک به چشم هام هجوم آورد، این همه آرامش بخاطر اینکه 

 بگه

روزبه را اذیت نکنم؟ دستم لبه ی میز را چنگ زد و بغض هم 

 به

 ..گلووم

تا بوی عطرش توی بینیم نپیچهاز احوال ِ خودمنفس نمی کشیدم   

 اصال خوشم نیومد من همون نفس زبان دراز را می خواستم نه

 این
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 .نفس که جلوی آریا با این همه سردی و سنگدلیش رام شده بود

 چشم بستم و آرام دستش را پس زدم. جراتم را به یک باره جمع

اما باز نگاهش...نه نفس کم نیار...کم کردم و چشم باز کردم 

 .نیار

 .با روزبه کاری ندارم-
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 .آفرین-

 نیش خندی زدم و کف دستم رو به سینه ش زدم و به عقب

 .هولش دادم

اما تا وقتی توی اینخونه م بهتر ِ عنوان شوهر رو برای من -

 یدک

 .بکشه. تا حداقل کسی مثل اون مرتیکه چشم سبز گیر بهم نده

در هم کشیدابرو  . 

 .حمید داداشمه اون هیچ غلطی نمی تونه بکنه تا من هستم-

 نمی دونم از اینکه اون مرد داداشش بود تعجب کنم یا شروع کنم

 ..یه تحلیل کردن جمله ی آخرش

 .اما هر دو را کنار گذاشتم و بی خیال شانه سی باال انداختم

 ..مهم نیست که اون کیه، مهم نیست که-

 حرفم رو خوردم، می خواستم بگم مهم نیست که تو هستی یا نه

 .اما زبان ِ لعنتیم همراهیم نکرد

 ..مهم نیست که-
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 سعی کردم از جواب دادن سر باز کنم، از کنارش رد شدم و با

 گفتن
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 .من به تو حساب پس نمیدم" سم ِت در رفتم"

[ ] 

م چنگی زدکه سریع چرخید و به بازو . 

 .منو ببین-

برنگشتم که وحشیانه بازوم رو کشید و با دس ِت آزادش چوونه 

 م

 .گرفت و به سم ِت خودش چرخوند

 :جدی گفت

 مهم نیست که من و تو چطور به عقد هم در اومدیم، مهم نیست-

 که تو قبال چه غلط هایی کردی و چرا اینجایی اما.(..سرش را

 جلوتر

و اسمت توی شناسنامه س منه همه  آورد) تا وقتی زن منی

 چیزت

 بازویراستم رو فشرد) مال ِ منه.. هیچ کس حق نداره بهت(

 نزدیک

 ..بشه و بلعکس حق نداری به کسی نزدیک
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 حرفش کامل نشده بود که با غیض بازویم را از دستش بیرون



 .کشیدم و با ضرب به سینه ش زدم

- ه دستور واجبه وپس تو چی؟ همه چیز به من که می رسه میش  

 عمل نکردن بهش تنبیه داره. کسی به من نزدیک نشه به کسی

 ...نزدیک نشم ولی خودت

 چنگی به پیراهن مشکی رنگش که گویی زیر دوش عطر رفته

 بود

 .زدم
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وقتی به کسی نزدیک نمی شم، دست کسی بهم نمیخوره که -

 سحر

 هم به تو نزدیک نشه (کف دستم روی سینه ش نشست) سرش

 روی سینه ت نشینه (انگشت اشارم نوازش گونه روی گونش

 ...کشیدم) نبوست..اصال

نگاهم خیرم باال رفت و روی نگاه خیره و جذاب تیره ش 

 .نشست

 .محکم لب زدم

 ...نبوس-
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دم وحرفم کامل نشده بود که با خشم چنگی به پهلوم زدم چرخوان  

 .از پشت محکم به دیوار کوبیدم

 فاصله ی صورت که با صورتم کم شد چشم هایم درشت تر از

 حد



 .معمول شد و نگاهم توی چشم هاش گردشی خورد

 تند نفس می کشید دستش باال آمد و چنگی به موهای کنار شقیقه

 .م زد

 ..نکن با من اینجوری نفس-

ه بودقلبم هری ریخت.. چقدر خاص اسمم رو صدا زد . 

 تند نفس می کشید دستش باال آمد و چنگی به موهای کنار شقیقه

 .م زد

 ..نکن با من اینجوری نفس-

 .قلبم هری ریخت.. چقدر خاص اسمم رو صدا زده بود

* 
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342 

* 

ساعت 3ظهر بود و درست 1نگاهی به ساعت انداختم ساعت 

 بود

که به خواسته و التماس هایکه دور ِ طرح های اولیه یی بودم   

 مکر

ستین کشیده بودم. وگرنه اگه به خواسته ی آریابود که محال ََ  ِِِ 

 .ممکن بود دست به طراحی بزنم

 هنوز هم امرو نهی های هفته ی قبلش رو فراموش نکرده بودم؛

 از

 من می خواست به بازی که راه انداخته بودم پایان بدم و انقدر



 جلویهمه نقش ِ زن و شوهریی رو با روزبه بازی نکنم ولی

 ...خودش

 سری تکون دادم نباید بهش فکر می کردم، آره نباید چون هنوز

 هم

 نمی خواستم سر احساساتم اسم بزارم. شاید با خودم لج می کردم

 ...یا شاید قبول اینکه حسی به

 .تقه یی به در خورد سرم رو بلند رو کردم

د زنان و سینی به دست وارد اتاق شدهنگامه لبخن . 
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 خسته نباشی خانوم جان...آ ببخشید اخم نکن تصحیح می کنم-

 .خسته نباشی نفس خانوم

 این چیه؟-

 چای سبز با نعناع، مادر خدا بیامرزم همیشه وقتی پدر از-
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 سرکار

 .برمی گشت واسش دم می کرد

یاداوری پدر و مادرش لبخند  نگاهش که به اشک نشست از

 تلخی

روی لبم نشست، پدر و مادرش رو سه سال قبل در یک سانحه 

 ی

 تصادف از دست داده بود از خانواده ی سه نفرشون رو برام

 خیلی



 گفته بود، مادری که واقعا مادر بود و پدری که پدرانه مهربون

 بود نه

ممثل مادر و پدر من که تمومخ زندگیش پول بود و تما . 

 .لبخندی زدم

 ..بده به من...اون بووش که عالیه-

 جرعه ی از چایی خوردم و مزه مزه کردم مزه نعناع و چایی

 سبز با

 .هم عالی بود
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 ..اووم عالیه دختر-

[ ] 

 .لبخندی زد

 .می خواستم برای آقا آریا....وای نفس این طرح رو تو کشیدی-

 .نگاهم به سم ِت طرح چرخید

 ..ِِِ آره، بد-

 .سینی رو روی میز گذاشت و خم شد کاغذ رو برداشت

 وای این عالیه..فقط ببینم آقا چطور فهمید که تو طراحی بلدی؟-
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 .با غرور ابرویی باال انداختم و شانه یی باال انداختم

 ما اینیم دیگه.. هنگامه اون اسیپکر رو از روی قفسه کتابخونه-

 .بده

- بیابرای چی؟... . 



 چشمکی زدم گوشیم رو برداشتم و با بلوتوث به اسیپکر وصل

 .شدم
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 .یکم برقصیم من که هوس رقصیدن کردم-

چشم هایش گرد شد، جرعه یی دیگه از چایی خوردم و دکمه 

 پلی

 .اسپیکر رو زدم

 بریم؟-

 .خندید

 .نفس خانوم چی می گی آقا خوشش از سرو صدا نمیاد-

د یک بار اسمم رو نفس خالی تکلیفش با خودش مشخص نبو

 صدا

 .."می زد یک بار با "خانوم

 ...آقا با من-

زیبا صنم، آواره ترین عاشق دنیا منم، که در قف س چشم تو (

 پر

 می زنم شالق نگاهت نزنی بر تنم تو باشو ببین از همه دل می

 )کنم

 .دست های هنگامه رو گرفتم و با خودم توی هوا تکان می دادم
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 انرژی نداشتم و تنها قصدم تخلیه خستگیم بود به روش خودم و
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ستین، فقط  طرحی که به 8روز وقت داشتم برای کشیدن 6ََ

 عهدم

 .افتاده بود

 کش دور موهام رو باز کردم و چرخی به گردن و سرم دادم که

 موهام

 .صاف و بلند در هوا به رقص در اومد

) قلب آرام من این همه سعی نکن افتادی در زلزله می کنی در 

 دام

من از تپش می ایستد دل تا نگاهم می کنی من خرابم پس بگو 

 کی

 )رو به راهم می کنی

 .هنگامه خندون گوشه یی ایستاده بود و نگاهم می کرد

 ...چرا ایستادی بیا وسط-

[ ] 

 پشت به در ایستاده بود و مقابل هنگامه که به حرکات من که

به مسخره بازی بود تا رقص می خندید. طرحی که کشیدهبیشتر   

 .بودم رو از روی میز برداشتم و با رقص توی هوا تکان دادم
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قصدم بستن دهن آریا بود با کشیدن این طرح ها؛ انقدر مغرور 

 و

 غ ُد که حتی درخواست کردنش هم به آدمیزاد نمی خورد هنوز

 وقتی



بودم قبول می کنم طراحی ها یادم می افتاد که وقتی بهش گفته 

 رو

بکشم چی گفت "اوکی؛ ولی حواست باشه اشتباه کنی من می 

 دونم

 .و تو"... حرص می خوردم

دلدار من لذت نبر از این همه آزار من به بد کسی افتاده سر (

 کار

 َِ َِ  
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 ).....من تا روی دل ِ عاشق ِ بیمار

 ا ِ چرا قطع کردی...چته چرا رنگ پریده؟-

 نگاهش به پشت سرم بود، حدسش سخت نبود این که کی پشت

 سرمه و باعث شد هنگامه رنگ از رحش بپره و اینجوری به

 هولو وال

 .بیوفته

 دستی به موهام زدم و پشت کمرم فرستادمشون، همزمان

 .چرخیدم

دم..!. اصال میاخم هاش توی هم بود، اما من که نترسیدم؟ ترسی  

 دونستم این اخم ها برای هر کسی تنبیه یی داشته باشه برای من
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نکن با من اینجوری نفس-نداره. شاید هم زیاد به جمله ی "  .". 

 دل



 بسته بودم. شاید می تونست خیلی بالها سرم بیاره این اخم ها و

 .این ژستی که گرفته بود

ی بهش می اومد؟ تی تا حاال گفته بودم چقدر تیپ ِکامل مشک

 شرت

 مشکی و کت کتون همراه با شلوار کتون و کفش های کالج

 ...مشکی

 چرا همش مشکی؟

 کار می کنی یا می رقصی؟-

 .رو به روم ایستاد و با سر به هنگامه امر کرد که بیرون بره

 هنگامه

به سرعت در عرض چند ثانیه اتاق رو ترک کرد و در رو 

 پشت
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همحکم   

 سرش

 .نبسته رها کرد

 نگاه خیره ش را نگرفته دوم قدم بلند به عقب رفت و در رو

 .بست

 .جوابم سوال نداشت-

 .کاغذا طراحی رو باال آوردم

 هر دو نمیشه؟-
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 کاغذ رو از دستم گرفت، منتظر حیرت کردن و تحسین نگاهش



 نشدم چون محال بود حتی اگه خوشش هم می اومد نه تشکر می

 ..کرد نه تحسین

 .خوبه-

 .دیدی گفتم! چپ چپی نگاهش کردم

 همین؟-

 .تای ابروش رو باال داد

 منتظر ِ صدآفرین بودی؟-

 .نه صد آفرین نه خوبه-

 .خوبه" رو با ادا و مثل خودش آروم و عاری از احساس گفتم"

 قدمی

 .جلو اومد متقابال عقب رفتم

 ادای منو در میاری؟-

وی لبهام بشینه رو به سختی نگه خنده ی که می اومد تا ر

 داشتم،

 .کمرم به لبه ی میز خورد
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 جرمه؟-

 گوشه ی لبش رو به عادت همیشگی به دندون کشید، با تکون

 .دادن سرش لبش رو هم رها کرد

 .نه اما تو بلد نیستی-

 چی رو؟ ادا در آوردن رو؟-



به من می رسید سرش رو نزدیک صورتم کرد، این چرا تا  

 رعایت

 فاصله رو از یاد می برد و تا بیخ گلوم بهم می چسبید؟ نکنه

 فهمیده

 ...بود به عطرش آلرژی دارم! فقط به عطرش

 نگاهش به چشم هام خیره بود، و...نفس های نامنظم شده بود یا

 من حس می کردم؟

 ..از فردا میای شرکت-

 :حیرت زده سرم رو باال گرفتم. به زور لب زدم

 چی؟-
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 ز* *

 یر چشمی به سحر نگاه کردم، صندلی جلو نشسته بود و از بدو

 ورودش به ماشین یک لحظه اون فکش رو نبسته بود یک ریز

 حرف

 می زد قسم می خورم حتی یک جمله ش رو هم آریا نه شنیده
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 بودم

به شنیده داشتنه تمایل  . 

 ها تو چی می گی نفس؟-

 گیج نگاهش کردم، چی شد؟ چی گفته بود که منتظر تایید حر ِف

 من داشت؟



 .به جای من آریا محکم و تشرگونه جواب داد

 .نه سحر تمامش کن-

[ ] 

 .سحر مایوسانه نگاهش رو از من گرفت
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 چرا خب؟ خیلی خوش میگذره من و تو روزبه هم که رانندگی-

 می

 کنه برای اینکه تنها نباشه زنش هم همراهش بیاد با نگین هم

 ..اوکی کردم اونم با دوس پسر

 ..سحر-

داد آریا از موضعش پایین کشوندش، حاالفهمیده بودم موضوع 

 از

چه قرار بود، مسافرت! اون هم با آریاو روزبه... چقدر خوب 

 که

 خود

 َِ َِ  

رو از خودم آریا ردش کرد وگرنه نمیدونستم چطور شر ِ سحر  

 .بکنم

 :دوباره سحر شروع کرد و گفت

 من نمی دونم تو این روزبه دو نگه داشتی واسه چی؟ یکی در-

 میون
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 ..باهاش می ری بیرون و همش خودت پشت فرمو

 سحر اگه میخوایغ ُر بزنی پیاده ت کنم!...هووم؟-

 نگاه آریا که از خیابان گرفته شد و جدی به سم ِت سحر برگشت

 لبخند به لبم آورد آخ چقدر حال می کردم وقتیحال ِ سحر رو می

 .گرفت
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 .خیلیخب بداخالق قهر نکن، تو عشق ِ خودمی-

 نگاهم مات رد ِ رژ روی گونه ی آریا

 .موند

مکسنگینی نگاهش از آیینه جلو روم سنگینی کرد، جلوی مرد  

 چشم هام رو گرفتم تا نچرخه روی نگاهش اما بدقلقی کرد و در

 آخر

 نگاهی که بی شک حرص و حسادت رو در خودش جا داده بود

 به

 .چشم ها و نگاه بی حس آریا در آیینه چسبید

 ...ا ِ آریا بپا-

 با جیغ ِسحر به سرعت نگاهش را به جلو دوخت و در آخرین

 لحظه

اشین سمندی که تازه پیچیده بود درجلوی برخورد ماشین را با م  

 .خیابون رو گرفت

 خوبی آریا؟-

نگاهم روی دس ِت سحر که روی بازوی آریا نشسته بود 



 .چرخید

 .خوبم-
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 لحنش سرد بود، سرد سرد... دست پیش برد و ضبط رو روشن

 .کرد

 نگاهم به آیینه بود ولی اینبار فقط چشم های خودم درش انعکاس

می سد به نگاهم، دیگه نه چشم های مشکی آریا بود و نگاهی 

 که

 ..گویی اونجوریی که من فکر می کردم بی حس نبود

 .صدای خواننده نظرم رو به متن جلب کرد

[ ] 

" دهاز تو دگر نمیشود دل کند، فانوس راه عشق ِ من بودی تو جا  

 را

 ."به من نشان دادیبرگرد بگو عاشق ِ من بودی

 چشم بستم و سرم رو به پشتی مبل تکیه زدم، دست سرد ِ و

 لرزونم روی قلبم نشست چرا تپش گرفته بود؟ من چه مرگم شده

 بود؟ چرا وقتی چشم باز کردم و سر سحر روی شونه ی آریا

 نشسته

 بود بغض بیخ گلوم نشست؟

ماه؟ مگه کسی توی دوماه حسش 2مگه چقدر گذشته بود؟ 

 عوض



 .میشه؟ نمیشه..آره نمیشه...نمیشه...نمیشه
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 بازم میان خلو ِت خانه افتادم چنین تک و تنها عشقت مرا به"

 ناکجا

 ..."برده نقطه به نقطه سو به سو هر جا
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 چرا سرعت ماشین رو کمتر کرده بود؟ هوای ماشین چرا گرفته

؟بود  

بغضم..!. چرا سنگین تر شد؟ کاش قبول نمی کردم با ماشین 

 آریا

 تا شرکت برم مگه سحر برای خود شیرینی توی خونه ازم

 نخواست

 با روزبه تا شرکت برم؟ مگه روزبه قرار نبود اول یه سر به

 کارخونه

بزنه و بعدش به شرکت بره؟ چرا دل ِ سرکشم گول ِ اخم های 

 آریا

 رو

ج کشیدن همیشگی، خواسته ی سحر رو ردخورد و به جای ل  

 کردم و

 سوار این ماشین شدم، لعنت به من... لعنت به این احساس

 ..دروغین که داره ذره ذره وجودم رو در برمیگیره

 یک آدم شکسته از من ساختی عاشق کش بی رحم تو با من چه"



 کردی بغضم گلویم را گرفته از زمین و از زمان سیرم تو با من

 چه

 "کردی..؟
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 آهنگ قطع شد، درستش اینه بگم قطع نشد آریا قطعش کرد و

 چقدر خوب که قطع شد و چقدر خوبتر که سحر برای اعتراض

 هم

 که شده سر از شونه ی آریا برگشت و بی آن که بخوام نفس به

 سینم برگشت. سر چرخوندم و از پنجره به بیرون چشم دوختم
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 محکمه 

رفته بودیم و هوای این باال خنک تر شیشه رو پایین روی پل  

 کشیدم اشک از روی گونم ُسر خورد و در همون لحظه ی اول

 با، باد

 .به هوا رفت و ردش روی گونه م نموند

 سنگینی نگاهی رو دوباره حس کردم درست از همون

 سم ِت..درست

ماز سم ِت چهار دیواری مستطیلی و کوچیک آیینه اما اینبار چش  

 ..هام رو تنبیه کردم

* * 
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 دستی به مانتوم کشیدم و با چند قدم فاصله از سحر و آریا وارد

 .سالن شرکت شدم



 قد آریا بلند بود و تفاوت فاحشش با قد کوتا ِه سحر خیلی به چشم

 بود البته این تفاوت قدی هم در کنار هم صدق می کرد، چون با

 قد

 َِ َِ  

154 بود کوتاه می اومد190 در مقابل قدآریا که حداکثر . 

 .ایستاد و برگشت ناخوداگاه قدم هام آهسته و در آخر ایستادم

 :لحظه یی نگاهم کرد آروم گفت

 ..بیوفت جلو-

 می خواستم بگم وا مگه بچه م که می ترسی گم بشم اما حوصله

 ی

 .بحث اون هم جلوی سحر رو نداشتم

پوفی کشیدم و از کنارش رد شدم. لعنتی باید شیشه عطرش رو 

 یا
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قایم می کردم یا می شکوندنش تا دیگه انقدر به خودش نزنه و 

 من

 ..رو دیوونه نکنه با این عطر
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ستین دستی برام تکون داد و در اتاقی رو که از خارج شده  ََ

 بود

 رو

 .بست



 ..سالم نفسی-

یی بعد بی توجه به آریا محکم در آغوش کشیدم. آروم  و لحظه

 دم

 :گوشم گفت

 .دلم واسه ت یه ریز شده بود لعنتی-

 .این از سر زدنت مشخص بود-

 برگشت نگاهی به آریا انداخت و این یعنی بخاطر آریا و ترس

 ازشه

 .که نمیاد. پوفی کشیدم

 .منم به زور تحملش می کنم-

 چیزی گفتی؟-

 :ستین سریع گفت

 .با من بود با شما نبود آقای صدر-
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نگاه آریا یک دور بین من و َستین چرخید و در آخر رو گرفت 

 و

 به

 دختری که پست میز نشسته بود دستور داد تا اتاق کنفرانس رو
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 .آماده کنه و تا اون موقع من آزاد بودم

[ ] 

 .سحر رفت اتاق ِآریا و من موندم با َستین



 این همون سحر!؟-

 .متاسفانه-

 .خوشکله-

 لحنش شیطون بود یه جورایی که انگار میخواد مزه دهن ِ من دو

 در

 .مورد سحر بچشه، لو ندادم که تا چقدر بیزارم ازش

 .سری تکون دادم

 .ای بد نیست-

 ای بد نیست!؟-
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کامال شیکی طراحی شده بود، شرکت با دیزاین و دکوراسیون 

 از

 درب

متری100ورود که وارد می شدیم رو به رو سالن پهن حداکثر   

 بود که

3 تا دیگه سم ِت راست تمام در ها 3تا اتاق سم ِت چپ بود و 

 قهوه

 یی رنگ بود به جز اتاقی که آریا واردش شده بود باالخره همه

 جا

 ..باید خاص بودنش رو نشون می داد

اه رو پهنی بود که ختم می شد به آبدار خونه وآخر سالن ر  

 دستشویی و پله هایی که طبقه باال ختم می شد و به گفته ی
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ستین طبقه باال کالس های طراحی برگزار می شد ََ . 

 ستین؟َ -

 هووم؟-

 چرا آریا به استاد طراحی که اون باال هست نداد که طراح های-

 این

 پروژه رو بکشه؟

 .پشت میز کارش نشست

 چیزی می خوری بگم آقای فتاحی بیاره؟-
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 .نه-

 چون هم اینکه آقای رضایی یک ماه رفته مرخصب (گوشی رو-

 روی

میز برگردوند). و هم این که اون فقط بعنوان استاد اینجا کار 

 می

 .کنه نه طراح ِ شرکت

 ...من که نفهمیدم خب منم-

و با چرخش خاص دستهاش در هوا گفتمیون حرفم پرید  : 

 اووووم نپرس که خودت هم می دونی چرا تو برای این کار-

 انتخاب

 .شدی

 .چشم ریز کردم



 برای چی؟-

 .قبل از اینکه ستین جواب بده در باز شد

 ..سالم َستین جون-
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 بدون تعارف َستین روی مبل رو به روم نشست و به من اشاره

مزد . 

 !معرفی نمی کنی-
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[ ] 

 نگاهم رو بین َستین و پسر گردوندم، باید اعتراف می کردم از

انرژی و پروییش که بی شباهت به خودم نبود خوشم اومد قبل 

 از

 .اینکه َستین جواب بده خودم رو جلو کشیدم

 ..من نفس و شما-

 دستم رو جلو گرفتم و چشمکی زدم. با حالت بامزه یی ابرو باال

نداخت و چشم گرد کردا . 

 اوووم نفس جان منم سامان ولی(..دستم رو گرفت و چشمکی-

 )زد

 .سامی صدا بزن

 .انگشت اشاره ش رو به سمتم نشانه رفت

 !طراح جدید نه-

 .از حرکاتش خندم گرفت



 بله و شما..؟-

 .نگاهش به سم ِت َستین برگشت
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 معرفی نمی کنی َستین؟-

گیج به ستین نگاه کردم که حرص می خورد و چپ چپ به 

 سامی
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 .نگاه می کرد

 .معلوم بود سامی برعکس من از سامی خوشش نیومده بود

 .خودت که زبون داری، معرفی کن دیگه-

 .سامی ایش کنان نگاهش رو گرفت

 نفس این دوستت خیلی گوش تلخه، من مدیر مالی شرکتم و-

ت فابریک آریا راستی به آریا گفته بودم امروز شناسنامه ودوس  

 .مدراک شناسنایت رو بیاری که اسمت رو رد کنم تو سیستم

 ..نفس قرار نیست کال بمونه فقط-

سامی به سم ِت َستین چرخید و با لحن حق به جانب و تاکیدی 

 لب

 .زد

 !..به تو چه-
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جدیه اما لبخندیچنات نگاهش جدی بود که لحظه یی فکر کردم   

 ِِِ که کم کم رویلبش نشست بهم فهموند ُخل بودنش هم مثل



 .خودمه

 بی فکر شناسنامه رو از توی کیفم در آوردم، آریا بهم نگفته بود

 .شناسنامه رو بیارم اما چون تو کیفم بود تصمیم گرفتم بهش بدم

 فکر نکنم به کارت بیاد همونجور که َستین می گه....خوبی-

ستین؟ ََ  

رفه می کرد و با چشم های گرد شده به شناسنامه م نگاه میس  

 کرد

سعی داشت چیزی رو بهم بفهمونه ولی... ای وای نه! کسی 

 نباید

 بفهمه که من و آریا.. دیر متوجه ی منظور سرفه های بی امان
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ستین ََ  

 .شدم و شناسنامه م توی دست های سامیدر حال ِ وارسی بود

 در باز شد رنگ از رخ َستین پرید و من چسبیدم به مبل با دیدن

 .آریا

 همگی بفرمایید اتاق کنف...سامی تو خوبی؟-

 با این حرفش نگاه وحشت زده ی من و َستین به سم ِت سامی

 .برگشت چشم های گرد شده ش به صحفه شناسنامه بود

365 

 .لب گزیدم

 ...می گم چیزه-

ز پش ِت میز بلند شد و سم ِت سامینگاهم سم ِت ستین چرخید ا  



 .رفت

 .سامی آقای صدر با شماست-

 .سامی باالخره دل از شناسنامه کندن

 ...آریا تو...تو-

 .و به من اشاره زد

 شما ...آخ..چته وحشی؟-

ستین لبخند ظاهری زد ََ . 

 .آخ ببخشید اشتباه شد پات درد گرفت-

ن روی مبلسامی در حالی که مچ پاش رو گرفته بود آخ آخ کنا  

 .نشست و شناسنامه رو روی میز پرت کرد

366 
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 ..خیز برداشتم تا شناسنامه رو بردارم اما

 بوی عطر آریا که در فضای نزدیکم پیچید سر بلند کردم، نگاه

 .جدیش به شناسنامه بود

 !فاتحه م خونده بود

 ...شناسنامه ی تو اینجا-

 حرفش با "آریا" گفتن سحر و ورودش به اتاق قطع شد، سریع

 .شناسنانه رو برداشتم و توی کیفم انداختم

 من باید برم آریا جونم (جلو اومد) کاری به من نداری؟-

 .آریا خشک جواب داد

 .نه-



 دستش روی شونه ی آریا نشست و روی نوک پا بلند شد دوباره

و لبهاش روی ته ریش گونه ی آریا نشست .. 

367 

 سرم رو پایین انداختم صدای سرفه ی سامی که از پریدن آب

 گلویش بود هم باعث نشد سرم رو بلند کنم حتما تعجب کرده بود

 .که چطور می شد زنش اینجا باشه و سحر جرات کنه ببوسش

نفری ما رو در برگرفت4سحر رفت و دوباره اتاق جمع  . 

 :سامی دیگه تحمل نکرد و پرسید

- ه خبره؟ آریا تو ازدواج کردی؟اینجا چ  

 جوابش تنها نگاه کوتاه و جدی شد از سوی آریا و در آخر جمله

 ده"

 .دقیقه دیگه اتاق کنفرانس" نصیبش شد

[ ] 
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* * 

 رژم رو جلوی آیینه تمدید کردم انگشت اشارم رو روی روی

 ابروهام

 .که دیشب اصالح کرده بودم که کشیدم

368 

صداهایی که شبیه به دعوا بود دل از آیینه کندم رژم رو تو با  

 کیف

 .انداختم و بیرون اومدم



 کیسان! اینجا چکار می کرد؟

 آها یادمه مامان اون روز از آریا خواسته بود با کیسان شریک

 بشه

 حتما آریا قبول نکرده بود که وضع این بود. اما شرکات که

 زوری نمی

 شد؟

 .کیسان قدمی جلو رفت و داد زد

 تو باعث شدی قرار چندصد میلیاردی شرکتم با شرکت داد-

 گستران

 بهم بخوره حاال خودت با خیال ِراحت نشستیو دنبال ِ یه طراحی

 آره؟

 .آریا در عین آرامش سری تکان داد

 آره این مشکلش کجاست؟-

 .سامی میونش قرار گرفت

- ید سرکارتونکیسان تمامش کن... همگی بفرمای .. 
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369 

اما کسی به حرف سامی اعتنا نکرد نه کیسان نه کارمندایی که 

 از

 .صدای فریادهای کیسان در سالن جمع شده بودند

 .وای نفس کیسان اینجا چکار می کنه-

 .نگاه کوتاهی به ستین انداختم که محکم بازومو گرفته بود



- یمنمی دونم ولی االن می فهم . 

 کیسان نیش خندی زد، همیشه سعی داشت با این نیش خنده

حفظ ظاهر کنع تا خشمش رو نشون نده اما اینبار محال بود، 

 چون

 ..شخص رو به روش آریایی بود از جنس سنگ

 نمیذارم به هدفت برسی آریا، به زمینت می زنمت آمارت رو-

 دارم

پیدا کنیهنوز نتونستی هیچ غلطی کنی هنوز نتونستی یه طراح   

که بتونه از پس ِ توقع های فرشادجو *رئیس شرکت 

 *دادگستران

 بر

 .بیاد

 اینبار همون نیش خند پررنگتر روی لب های آریا نشست، نکنه

 بخاطر اطمینانش به من و کار ِ من بود که... نه نباید َستین رو

 .نادیده گرفت اون هم کارش فوق العاده بود

370 

 .آریا سامی رو کنار زد و قدمی به جلو برداشت

 جاسوست کیه!؟-

 .نگاهی به اطراف گردوند
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[ ] 

کیه ها؟ جاسوست کیهبگو تا بهت بگم چقدر احمق ِ و چقدر تو -



 از

 ..اون احمقتر

 .با پشت دست ضربه ی به سینه ی کیسان زد

- برای جاسوسی برای این که انقدر جلز ولز نکنی خودت رو  

 کردن

باید به عرضت برسونم من طراحم رو پیدا کردم و اون 

روزی15  

 که

فرشادجو برای تحویل طراح ها بهم داده بود امروز تمام شده، 

 اگه

 نیم ساعت دیگه منتظر بمونی خود ِ فرشاد جو میاد و می تونی

 ببینی که طرح ها رو قبول می کنه یا نه! هووم؟

371 

ه در نگاه به خون نشسته کیسان چرخی نگاهش پیروزمندان

 خورد

سرش رو جلو برد نفهمیدم آروم چی تویگوش ِ کیسان گفت که 

 گر

 :گرفت و سرش با خشم باال اومد و غرید

 .آریا بفهم چی می گی-

 .سری تکون داد

 من می فهمم چی می گم اما نمیدونم تو دنبال ِ چی هستی که-

، کرمی که مثل سگعین ِکرم دور ور پای من مدام می پلکی  



 جون

 داری هر چقدر لهت می کنم دوباره مثل آفتاب پرست پوست

 عوض

 ..می کنی
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 .نابودت می کنم آریا-

 کجا نمی خوای بمونی تا فرشاد جو بیاد؟-

 همزمان با این حرف لبخندی روی لبش نشست، کیسان با قدم

 هایی که از روی خشم بلند و محکم برمیداشت سم ِت خروجی

 .رفت

 .حداقل برگرد و با طراح ِ جدید شرکت آشنا شو-

372 

اینبار کیسان ایستاد؛ نگاهم سم ِت آریا چرخید نگاه آروم و 

 ریلکس

 به کیسان بود. می خواست چکار کنه؟

کیسان نمه نمه چرخید انگار نمی تونست کنجکاویش رو پس 

 بزنه

 .برای دیدن ِطراح جدید

 .چرخید و نگاهش یک دور بین جمع چرخید

در آخر نگاهش روی آریا چرخید که با قدم های بلند به سمته 

 من

 و



ستین می اومد ََ . 

آریا جلوم بود و هنوز کیسان من رو ندیده بود، دور شد و 

 پش ِت

 .سرم ایستاد

 .محکم لب زد

 ..نفس ناوی و َستین دارابی-

های کیسان که ذره ذره گشاد تر می شد  نگاهم روی چشم

 .چسبید

* * 

373 
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 نگاهم رو بین َستین و سامی گردوندم، با حرص تند تند از داخل

 پوست گوشه ی لبم رو می کندم پای راستم روی پای چپم تند

 .تکون می دادم تا از عصبانیتم کم بشه

ا هنوز من به جوابنیمساعته از رفتن ِ کیسان می گذشت ام  

 .سوالی که ذره ذره مغزم رو می خورد رو نگرفته بودم

 خیلی خب خوشکله که چی؟-

 نگاهم دوباره به سم ِت َستین و سامی برگشت اینا هم یا دیوونه

 بودند یا از بیکاری یک ساعت گیر داده بودند به دختری که

 قراربود

 .منشی شخصی سامی بشه

فقط نفهمیدم منشی شخصی و خصوصی یعنی چی! که سامی 



 راه

 .انداخته بود

 .به ساعت گردی که به دیوار وصل بودنگاهی انداختم

 کسیتو اتاق ِ آریا هست؟-

374 

جوابی نشنیدم باحرص به اون دو که سرشون توی لپ تاپ بود 

 و

 .عکس های دخترا رو یکی یکی رد می کردند نگاه کردم

چوونم برداشت و کوبیدم روی میز دستم رو از زیر . 

 با شما هستماا؟-

 جون؟-

 بله؟-

 .نگاه چپی به هر دو رفتم

 .یک ساعته دارید به چی نگاه می کنید-
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زد سامی لبخند ِگشادی . 

 !دنبال ِ منشی خصوصی-

پوفی کشیدم و با تاسف سری تکان دادم. دستی به زانو زدم و 

 بلند

 .شدم

 !کجا-

375 



 "در جواب ستین بدون اینکه برگردم گفتم "شما به کارت برس

 .از اتاق بیرون اومدم باید جواب سوالم رو از آریا می گرفتم

 آریا تو اتاقه؟-

رسولی بدون این که به خودش زحمت بده و نگاهش رو از 

 گوشی

 :توی دستش بگیره گفت

 .آره-

[ ] 

سری تکان دادم دستم روی دستگیر نشست صدای خنده ی 

 نازدار

 و بلند سحر از داخل ابروهام رودر هم کشید این دختر کار و

 زندگی

 نداشت که همیشه ور دل آریا پالس بود؟

رسولی بی خیال هنوز در حال ور رفتن با گوشیش بود حتی 

 خبر

شدم نداشت که کسی تو اتاقه، برگشتم تا برگردم اما منصرف 

 باید

 .سوالم رو میپرسیدم

 .برگشتم در رو باز کردم و وارد شدم

376 
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 .باید حرف بزنیم-



 نگاه هر دو برگشت سمتم، سعی کردم به سحر که کنار ِ آریا

 روی میز

 نشسته بود و پا روی پا انداخته و موهای بلوندش رو آزادنه و

 بدون

وجه نکنمشال روی شانه ش ریخته بود ت .. 

 .محکم به سم ِت میز قدم برداشتم

 آریا نه با اخم و نه حتی سرد مثل همیشه نگاهم نمی کرد، آروم

 بود

 .انگار می دونست قرار ِ چه سوالی بپرسم

 .پشت میز و رو به روی آریا ایستادم

 .فعال کار داریم برو بعدا بیا-

 نیش خندی زدم، نگاهم به سم ِت سحر چرخی خورد یک دور

 صورت

 !غرق آرایشش رو از نظر گذروندم. چه رژ قرمزی زده بود

 نشنیدی؟-

 .سری تکون دادم

377 

شنیدم اما کار ِ من از نامزد بازی شما بیشتره، آریا بهش بگو -

 بره

 .بیرون

 آریا؟-

صدای متعجب سحر هم من رو موضع خودم پایین نکشوند، 



 جدی

 .نگاهم رو به چشم های لنز خورده ش دوختم
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 آره آریا..(.نگاهم چرخید به سم ِت آریا) آریا نمی خوای بهش-

 بگی

 بره بیرون؟

 .سحر گیج نگاهش رو بین ِمن و آریا گردوند

 ..آریا این چی میگه؟ به چه جرات-

 .سحر برو بیرون-

نیش خنده پر صدایی زدم، از فک منقبض شده و نگاه تند آریا 

 می

وج سحر عکس العمل خوبی منتظرم نیستشد فهمید بعد از خر  

 .اما همین که من به خواستم رسیده بودم واسم کافی بود

378 

 چنگی به شال قرمز با رگه های و خط های سفید سحر که روی

 میز

 .بود زدم و به سمتش انداختم

 .یه سه چهار چرخ توی سالن بخوری حرف هام تمام میشه-

لی که روی سر میبا حرص شال رو از دستم کشید، در حا  

 انداخت

 .بیرون رفت

[ ] 



 خیلی زود قهر می کرد، شاید می خواست برای آریا ناز کنه اما

 محال

 بود آریای بی احساسی که من می شناختم ناز کشیدن بلد باشه

 ..عمرا..عمرا

 .در بسته شد و آریا صندلی رو عقب کشید و بلند شد
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 خب؟-

میز رو دور زد، قبل از اینکه کامل میز رو دور بزنه جلو رفتم 

 و

 .مقابلش ایستادم

 .نیومدم که حرف بزنم-

379 

 .نگاهش یک دور، دور صورتم چرخید

 ..پس اومدی چکار-

 دستم روی میز نشست سرم رو کمی باال گرفتم تا بتونم درست

 .ببینمش

 .نگو که نمیدونی-

روی ابرویش کشید و به عادت همیشگی انگشت شصتش را  

 .نگاهش را دور اتاق چرخواند و در روی من نگه داشت

 .عادت دارم تا سوالی ازم نپرسیده جوابی ندم-

 !جدی-

 .سری تکان داد و صورتش رو جلو آورد



 .آره جدی ِجدیم-

 .خیلی خب می پرسم-

 دست هاش رو تو جیب شلوارش برد و رو برگردوند چند قدم

 رفت و

دپشت پنجره ایستا . 

380 

 .می شنوم-
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 .نفسی دم د باز دم کردم، پشت سرش ایستادم

تو تنها قصدت انتقام و تنبیه من بخاطر کاری که با روزبه -

 کردم

 ..نبود، که اگه بود من االن اینجا نبودم مگر اینک

 .بی هوا برگشت که با ترس قدمی عقب رفتم

 !دوست داری تنبیه بشی-

ماخمی کرد . 

 .نه اما دوست ندارم خر فرض شم-

 نیش خنده عصبی زد و رو برگردوند حرصم گرفت چنگی به

 بازوش

 .زدم و مجبورش کردم برگردم

ببین منو، تو بخاطر ضربه زدن به کیسان بود که به من -

 نزدیک

شدی چون می دونستی کیه(کم کم صدام اوج گرفت) می 



 دونستی

 مامانم کیه و چه نسبتی با کیسان داره (انگشت اشاره م رو به

 سینه کوبیدم) از ریز به ریز زندگی من خبر داشتی و اون همه

 حرف

381 

 از انتقام بخاطر روزبه دروغ بود. ( دست هام رو از هم باز

 کردم و

عقب رفتم) فقط نمی دونم دلیلت برای دروغ گفتن چی بود؟ تو 

 که

از من داشتی نمی دونستی که من خودمم از این همه اطالعات  

 اون

 مرتیکه ی هیز و کثیف و اون مادریی که تمام خواسته هاش ختم

میشه به پول بیزارم و اگه مثل آدمیزاد میومدی و نقشه ت رو 

 می
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 گفتی من چشم بسته قبول می کردم. می گفتی، تو فقط می گفتی؛

کارو کنی عقدم کنی، زنت بشم محرمت بشم نه این که با من این

 و

 مدام تحقیرم کنی و من هم خفه شم هیچی نگم، جلوی چشم هام

 ..با یکی دیگه باشی و من فقط حس

 ساکت شدم، دستم رو روی دهنم گذاشتم من احمق چی داشتم

 می گفتم؟ داشتم به چی اعتراف می کردم قدمی عقب رفتم، عقب



ا عقب برم که چنگی به بازوم زد وتر.. قدم بعدی رو برداشتم ت  

 قدم

 .های عقب رفته رو به آنی جلو کشید

 .نگاهش جدی و محکم دور صورت رنگ پریدم چرخ خورد

 و تو فقط چی..؟-

382 

 .هی...هیچی-

 .ابرو در هم کشید

 .دروغ نگو-

 دنبال چی می گشت؟ این تالش برای فهمیدن ادامه حرفم برای

 چی

 بود؟ سعی کردم بازوهام رو از حصار مشتش بیرون بکشم اما

 غیر

 .ممکن بود

 .من دروغ نگفتم-

 :با حرص سرش رو جلو کشید و غرید

 !نفس-
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 قلبم نزد، و نگا ِه بی قرارم روی لبهاش ثابت نوند لعنتی...لعنتی

به چی داشت این صدا و این لحن که انقدر تلفظ اسمم رو خاص  

 زبون می آورد و با روح و روانم که این چند وقته بد از فرمون

 دستم



 .در رفته بود بازی می کرد

383 

 نگاهش هنوز توی صورتم می چرخید دنبال جوابش و من فقط

 خیره

 .و مسخ شده نگاهش می کرد

[ ] 

 چند تقه به در خورد و دستهاش آروم آروم از دور بازوهام باز

 .شد

 ..بیا تو-

باز و بسته شدن در و صدای رسولیصدای  : 

 .آقای صدر، آقای فرشادجو تشریف آوردند-

 .راهنمایش کن اتاق کنفرانس منم االن میام-

 .چشم-

* * 

 دانای_کل#

384 

* * 

کل روز را در شرکت ذهنش درگیر جمله ی نیمهتمام ِ نفس 

 بود،
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 خودش هم شاکی بود از این همه کنجکاویی که داشت اصال هر

 چی



 قرار بود بگه مگه مهم بود؟

 برای آریا مهم بود که نفس چه احساسی پیدا می کرد وقتی سحر

 کنارش بود؟

از اتاقش بیرون آمد، بعد از تاییدیه فرشاد جو و آن همه حیرت 

 و

مال  تعریفی که از طراح کرده بود دیگه کار تمام و کمال

 شرکت

 بود و

 ..تمام

 رسولی در حالی که تند تند با گوشیش ور می رفت از جایش

 بلند

 .شد که سینه به سینه ی آریا شد
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امان از دست کارکنان سر به هوا که تا غفلت و حواس پرتی 

 آریا

 را

 می دیدند به خیال اینکه آریای گند دماغ استراحت داده به خود

 .آزادی می دادند

- اون گوشی رو بده من . 

رنگ از رخ دخترک بیچاره پرید، اخم های آریا چنان در هم 

 بود

 و با



 جدیت امرش را خواستار بود که بدون هیچ مخالفتی گوشی را

 پیش

 .برد

 گوشی را چنگ زد و به سم ِت سطل زباله ی مشکی رنگی که
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 گوشه

 .ی سالن بود پرت کرد

 تا آخر وقت باید همونجا بمونه ببینم دستت گرفتی یا برداشتی-

 .گذاشتی تو کیفت اخراجی

 .خطس عمیق میان ابروهایش نشست

 فهمیدی؟-

 .سر به زیر جواب داد

386 

 .بله-

[ ] 

با گفتن "به کارت برس" از کنارش گذاشت و به سم ِت 

 اتاق َستین

سولیدر حال ِ رفت بی خبر از اینکه آن سه نفر بیخیال تر از ر

 اسم

 .فامیل بازی بودند

 قرار بود هر وقت آریا از اتاقش بیرون می آمد رسولی به سامی

 یا



ستین خیر بده که با این اوضاع خبری از خبر دادن و زنگ 

 خطر

 زدن

 نبود باید آن ها هم مثل رسولی با اخالق گند آریا رو به رو می

 شدند

 .تا شاید بار بعد کار را جدی تر بگیرند

 .در را باز کرد

ستین با خنده خودکار را به سم ِت سامی پرت کرد ََ . 

 آخ آلی چیه اون علی ِ .. صفر بده صفر بده یاال... من نوشتم-
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 ..آرزو

 وای سامی من نمی دونم این همه اسم با "آ" تو باید بنویسی آلی

وشتی؟یعنی تو روح خودتو درس خوندنت.. نفس تو بگو چی ن  
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 نفس با تاخیر نگاهش را از صحفه کاغذ گرفت و سر بلند کرد با

 دیدن آریا که با اخم های در هم و نگاهی تیز به جمعشان چشم

 .دوخته بود به سرعت بلند شد

 !آریا-

 .سامی ضربه ی به پایش زد

 .اه چرا من اسم این گنده دماغ رو یادم رفت-

 ستین آب گلویش را به زور قورت داد، پاهای لرزانش از حالت

 تایی



 .در آمد و از روی صندلی بلند شد

 آریا؟-

 سامی که پشتش به در بود سرش را باال گرفت و با لحنی بی

 خیال

 :گفت

 ...خیلی خب بابا...شما به چی-

به سرعت سر چرخواند و آریا کنان از جایش جهش بلندی کرد 

 و

 .ایستاد

388 

 آریا نیش خندی زد کامل داخل آمد و در را پشت سرش به هم
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 .کوبید

 حق داشت اگه هر سه را بدون هیچ حرف و شنیدن توضیحی

 اخراج

 می کرد، رسما هر سه شرکت و کاریی که آریا با کلی زحمت

 اذان خود

 .و شرکت کرده بود را نادیده می گرفتند

ی که از تعصبات و قانومندی آریا خبرستین و نفس هیچ، سام  

 .داشت

 .این جا چه خبره-

 .صدای مچاله شدن هر سه کاغذ در آنی فضا را پر کرد



 .قدمی جلو برداشت

 یکی گوشیدستش زرت و زرت اس ِمس بازی میکنه بعضیا هم-

 خوش خوشانه اسم و فامیل بازی می کنن؟

 .سامی با لحنی بااحتیاط و آرام لب از هم گشود

- ریا باور کن فکر کردیم کاری نیست کهآ .. 
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 چشم بست فک منقبض شده ش حساب کار را دست هر سه داد،

 دیگر نه سامی با منطقش می توانست آرامش کند و نه ستین با

مظلومیت و نه نفس با زبان درازش. زبانی که اگه زبان به 

 حرف

 می

 .آورد بی شک توسط آریای خشمگین از ته بریده می شد

 .نفسی بیرون کشید فضا زیادی سنگین شده بود

 دستش رو عقب برد در را باز کرد و محکم به دیوار کوبید از

286 

 محکمه 

 صدای

 .بلندش هر سه تکانی خوردند

 شما دو تا فردا صبح وقت دارید تمام طراح رو بکشید سامی تو-

 هم

دفیله رو تا فردا صبح وقت داری تمام کارهای اداری برگزاری  

 انجام

 ..بدی... رسولی



چنان دادی زد که بی شک صدایش تا بیرون شرکت می رفت 

 چه

 .برسه به رسولی که خیلی وقت بود پشت در ایستاده بود

 ترسان لرزان وارد اتاق شد یک دور نگاهش دور ِ جمع گشت و

 در آخر

 .روی چهره ی جدی و اخم آلود آریا ثابت ماند

 بله آقای صدر؟-

390 

تا فردا تمام ایمیل های دعوتی رو میفرستی و پروندهای -

 مربوط

 به

 این قرارداد رو مرتب می کنس. فردا اول وقت تمام این کارها

 رو

 .حاضر و آماده تحویل می گیرم

سامی پایش را بلند کرد تا قدمی بردارد و همزمات اعتراضی 

 کند

 که

سمتشاعتراضش با حرکت سریع و انگشت اشاره ی آریا که به   

 .نشانه رفت در نطفه خفه شد
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 :غرید

 حزف بزنی یا اعتراضی کنی حکم اخراج هر سه تاتون رو-



 میذارم روی

همین میزیی که کرده بودینش میز بازی نه کار.. فردا 

 سرساعتس

 .گفتم منتظر تحویل کارم

 .گفت و برگشت، رسولی کنار کشید و آریا بیرون رفت

[ ] 

 .نفس با حرص نفسی بیرون داد

 ..چی می گی این گند-
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 با ورود دوباره آریا و اینبار با دو قدم آرام و شمرده به اتاق

 حرفش را

 .خورد

 .انگشت اشاره ش مستقیم به سم ِت نفس رفت

 شما تا پنج دقیقه دیگه اتاقم باش اون جا خیلی واضح برات-

 .توضیح می دم که چی گفتم

ر جدی جدی رفت، رفت و نفس وا رفته رویبرگشت و اینبا  

 صندلی

 .نشست

ستین حرصی از دست نفس و زبانی که هیچ وقت خدا به جا و 

 به

 .وقتش باز نمی شد چپ چپس نثارش کرد

 .کاغذ مچاله شده را به سمتش پرت کرد



 تو نمی تونی خفه شی نفس؟ حتما همیشه باید یه نطقی بکنی-
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فرما تحویل برو تا چوبحاال ب .. 

 نفس که سرش را باال گرفت و نگاه گشاده شده ش را به ستین

 .دوخت، باعث شد ستین حرفش را بخورد
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 .نفس چشم غره یی بهش رفت و سرش را پایین انداخت

 رسولی بیچاره که امشب، شب بله برون خواهرش بود با بغضی

 که

 :در گلویش نشسته بود گفت

 .من بدبخت شدم-

 .سامی بی خیال روی مبل نشست

 .چرا؟ این اولین بارمون که نیست-

 .ستین و نفس چشم گرده شده نگاهشان به سمته سامی برگشت

 :ستین با تعجب و بلند گفت

 مگه قبال هم این کارو کردید؟-

 .رسولی تکیه ش را از دیوار گرفت و جلو رفت

- شد نه یک بار صدبار، یک بار که گوشی من با دیوار یکی 

 ولی

 اینبار

 .شانس آوردم فقط انداخت تو سطل زباله

 .چهره ش توی هم جمع شد و با ناراحتی روی مبل نشست
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 اما اینبار با دفعه های قبل فرق داره، امشب بله برون خواهرمه-

 .نمیشه نرم
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 .ستین متاسف سری تکان داد

 .نمیشه هم بری-

 .دقیقا-

سمته نفس کشیده شد که که در سکوت به کاغد نگاه سامی به  

 .مچاله ی کنار پایش چشم دوخته بود

[ ] 

 تو نمی تونی کاری کنی؟-

 :ستین با شک پرسید

 کی؟-

 .سری به سم ِت نفس نشانه رفت

 کی نفس؟-
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 .نفس با تعجب سرش را باال گرفت

 چی نفس؟-

سامی می گه تو آریا رو متقاعد کن که بهار امروز بره برای -

 بله

 برون

 .خواهرش



 سامی که اصال حواسش به پنهان بود راز ازدواج آریا و نفس

 بود،

ش کشید و گفت دستی به شقیقه : 

 ...خب مگه چیه زن-

 سرفه ی بی امان ستین و نگاه نفس که تند تند به بهار نشانه می

 .رفت ساکتش کرد
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 دستش آروم از روی شقیقه ش کل صورتش را پوشاند و لبخند

 .تصنعی زد

 .بهار با شک نگاهش را میان جمع چرخواند

 چیزی شده؟-

 .ستین نگاهی به ساعت مچیش انداخت
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 ..نفس پنج دقیقه ت تمام برو تا نیومده واسه ت بدو-

* * 

 نفس#

* * 

ی نگاهی به آریا انداختم کهدستی به گردنم کشید و زیر چشم  

سرش به کار ِ خودش گرم بود و انگار نه انگار منم تو اتاق 

 .بودم

یک ساعت بود که توی اتاق این برج زهرمار نشسته بودم، آخ 

 که



چقدر از خودم بخاطر اینکه گاهی به سحر حسودیم می شد 

 کفری

 ...بودم. آخه این عبوس چی داشت که من

 .کارت رو انجام بده-
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 همزمان با این حرف نگاهش رو از لپ تاپ گرفت و به من

 .دوخت

 :برای اینکه ضایع نشم سرم رو بلند کردم و حق به جانب گفتم

 .من به تو نگاه نمی کردم-

 .تای ابروش باال پرید و دستش زیر چونش نشست
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 جدی؟-

 .سری تکون دادم

 .آره-

م بود و می خواستم برم آب بخورماز روی مبل بلند شدم تشن . 

 کجا؟-

 .حرصی نگاهی بهش انداختم

 .نمی دونستم باید اجازه بگیرم-

 .دستش رو از زیر چوونش برداشت و به صندلی تکیه داد

 !من گفتم اجازه بگیر-
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 .نه اما..(.حوصله ی بحث نداشتم) میرم آب بخورم-



- دقیقه برگرد1برو ولی سر  . 

ستش مگه پادگان بود همین حرف رو بهدیگه کفری شدم از د  

 ربون

 :آوردم که آروم اما جدی توپید

 مگه اینجا مهدکودکه یا دبیرستان یا خونه خاله ت که نشستید-

 اسم فامیل بازی کردید؟

 بگم کیش و مات شدم یا زوده؟ زود نبود اما من آدمه مات شدن

 نبودم این هم وقتی هنوز هم زبون درازم کار کردنش رو بلد

 .بود

 .حق به جانب جلو رفتم و کف دست هام رو روی میز گذاشتم

 .بزاره بهار بره-

 بهار؟-

 .خانوم رسولی رو می گم-

292 

 محکمه 

سری تکان داد و آهان بلند باالیی گفت، خودش رو روی میز 

 جلو

 .کشید
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 .و اگه اجازه ندم-

 .با جرات تو چشم هاش خیره شدم

 .اجازه میدی یعنی باید اجازه بدی-

 تو ازم می خوای؟-



 من بخوام قبول می کنی؟-

 آروم چشم بست و این یعنی "آره." با اینکه سر از کارش در

نمیوردم و مطمئن بود ته این نگاه و این رفتار یه چیز خوابیده 

 اما

 .باهاش راه اومدم

یت گفتمبدون این که از موضعم پایین بیام با همون جرات و جد : 

 ..ازت می خوام که-

 حرفم کامل نشده بود که لبخند کجی گوشه لبش نشست، و نچ

 .بلند باالیی گفت و عقب رفت

 .از روی صندلی بلند شد

 .نه اینجوری نگو-
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کنارم ایستاد بازومو کشید و به سم ِت خودش برگردوند، سرش 

 رو

 .کمی به سم ِت صورت و گردنم مایل کرد

آرومش توی گوشم پیچید صدای خش دار و . 

 .یه جوری بگو که یادم بره امروز چه خبطی کردید-
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 .لبش رو به گوشم چسبوند

 !یه کاری مثل اون شب-

سرش رو عقب برد صورتم گر گرفت و چشم هاش تا آخرین 

 حد



 توانم گرد شده بود نگاهم ناباورانه توی چشم هاش می گشت تا

هدفش از این کار رو امابفهمه دلیل و  .. 

 .با صدایی که گویی از ته چاه بیرون می اومد لب زدم

 چی؟-

 یه دستش قاب شد روی گونم و دست دیگه ش حلقه ش دور

 .کمرم، تقال کردم عقب برم اما فشار دستش بیشتر شد
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 اون شب یادم رفت تنبیه ت کنم امروز هم یه کار کن از خیر-

 تنبیه

 شما و الخصوص خانوم رسولی که می دونم بله برون خواهرش

 بگذرم.. هووم! می تونی؟

* * 

 دستم آروم روی سینه ش نشست، دیوونه شده آره دیوونه شده

 بود و می خواست من رو با این کارا و حرف ها دیوونه کن اما

 اون که

 از قلب بی قرار من خبر نداشت نمی دونست که به چه طرز

اسش میزد این روزا.. قلبم یاغی شده بود و وحشتناکی و

 افسارش

 از

 دستم در رفته بود باید ادبش می کردم تا دیگه انقدر وقت دیدن

 .این مرد مغرور و سرد نکوبه

294 

 محکمه 



 دستم روی سینش نشستم، فشار دستم به سینش منتقل نشده

بود بود که دستش گرم و محکم روی دستم نشست لعنتی قرار 

 چه
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 غلطی کنه با من.. چرا نمی تونستم این نگاه چسبیدم رو ازش

 !بگیرم نگاهش.. چرا دیگه سرد نبود

 .داشت چه اتفاقی می افتاد که انقدر مضطربم کرده بود

 .آروم لب زدم

 .دستم رو ول کن-

 نه تنها دستم رو ول نکرد بلکه انگشتهای کشیده و مردونه ش

 دور

م روی دستش نشستدستم تنیده شده نگاه . 

 فشار می داد اما نه فشاری که دستم درد بگیره، نرم و آروم. من

مطمئنم داشت با من بازی می کرد آره این هم جزو همون انتقام 

 و

 .تنبیه یی بود که ازش حرف زد

 بغض مثل ُخره به جون گلوم افتاد و هر لحظه چنگش دور گلوم

بیشتر می شد سعی کردم دستم رو از زیر دستش بیرون بکشم 

 اما

 اجازه نمی داد، نه اجازه می داد من عقب برم و نه اون نگاه

 دنباله

 .دار و خیره ش رو ازم می گرفت
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 .با تمام قوای که توی جونم بود لب زدم

 .ولم کن-
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 ...لبش کش اومد، لبخند زد

د شد آریا لبخند زد! قدمی جلو اومد دس ِت آزادشچشم هام گر  

 .پشت کمرم نشست

 .تکونی خوردم و سریع به دستش نگاهی کردم

 تقال کردم با خشونت اما آروم به جلو کشوندم تعادل رو از دست

 .دادم و چسبیدم به سینه ش

 با چشم های گرد شده نگاهش می کرد که سرش رو جلو آورد

م تا فاصله رو حفظ کنممتقابال سرم رو عقب برد . 

 دستش که روی سینه ش روی دستم بود رو به کنار شقیقه م

 .انتقال داد و سرم رو ثابت نگه داشت

 .صدای خش دارش بعد از چند دقیقه سکوت توی گوشم پیچید

[ ] 
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 از من میترسی؟-

 بوی عطرش توی بینیم پیچید، ناخوداگاه نفس عمیقی کشیدم و

ریه فرستادم تا لحظه هایی که هم نبود بوی عطرش رو چنان به  

بوی عطرش کنارم بود. وای از دس ِت من... داشتم چی می 

 !گفتم



 اصال ازم چی پرسید؟ گفت ازش می ترسم؟ اما چرا پرسید؟

 چرا بترسم؟-

 .انگشت شصتش رو آروم روی گونم حرکت داد

 نمی دونم (نگاهش رو باال گرفت و به چشم هام نگاه کرد) ازم-

 فرار

 می کنی؟
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 کالفه دستم روی دستش نشست و از روی گونم جداش کردم،

بالفاصله دست پشت کمرم پس زدم و باالخره از چنگال اسیر 

 شده

 ش آزاد شدم و آزادانه عقب رفتم اما ته دلم هنوز آغوشش رو

 فریاد

 .می زد

 .کف دستم رو روی پیشونیم کشید، گیج بود و کالفه
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 ..تشنمه من برم آب-

 .قدم اول به دوم نرسیده بود که بازوم دور دستش اسیر شد

 .بمون-

 چشم بستم افسار دل و زبونم رو از دست دادم برگشتم و به عقب

 .هولش دادم

چته؟ داری مثال تنبیه م می کنی آره! خیلی خب بس کن من -

 گول



ه تو و این کارهات رو نمی خورم. من همین که توی اون خون

 ی

 کوفتی تو اسیر شدم و مدام باید چشم به چشم تو و سحر

 ...بیوفت

 بی هوا قدمی به جلو برداشت، تعادلم رو از دست دادم و سریع

 ..قدمی به عقب رفتم که از پشت خوردم به میز

ما بین میز و آریا که امروز کال فاصله واسش مهم نبود گیر 

 کرده

 بود

 ..نه راه پس داشتم نه راه پیش

- نو نگاه کنم ! 
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405 

 به قلبم تشر زدم و عقال عمل کردم نباید جلوش کم میوردم نباید

 .می فهمید اینقلب ِ خاک به سر من کم آورده

 .با جرات و جدیت سرم رو باال گرفتم

 .تای ابروش رو باال داد

 !تو به سحر حسودی می کنی-

 ابروهام باال پرید، لبخند کم کم و در آخر به خنده ی بلندی مبدل

 .شد

 می خندیدم و دست هام رو روی توی هوا تکون می دادم، آریا

 اصال



اشتباه نکرده بود من به سحر حسودی می کردم اما نه بخاطر 

 خود

 .سحر تنها بخاطر داشتن و بودن کنار ِ آریا بود

بود؛ شاید به خریت خودم می اما نمی دونم چرا خنده م گرفته  

 .خندیدم و یا به پرویی و خودشیفتگی آریا

 چرا می خندی؟-

 .لحنش جدی و تشر گونه بود

406 

 :خندم رو خوردم و توپیدم

 خیلی خودشیفته یی سحر کیلویی چند که من بخوام بهش-

 حسادت کنم؟ چی باعث شد که فکر کنی من به سحر حسادت

سرتر اگه پول داره که پولش توکنم؟ نه از من خوشلکتر نه   

 سرش

 اگه تو رو داره که اونم پیش کشش خودته. فقط آقا انقدر نشین و
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 رویا پردازی کنی چون ممکنه دل ببندی به این رویاها و روزی

 به

 خودت بیای و ببینی چقدر دوست داری رویاهات واقعی بشند که

ویا پردازیتون میشماون وقت من شرمنده اخالق ِ ر . 

 با فکی منقبض شده و جدی نگاهم می کرد و با پشت دست

 کنارش

 .زدم و چشمک زنان برگشتم و از کنارش رد شدم



 .از این حرف هات پشیمون میشی نفس-

 دستم روی دستگیره در ثابت موند، برنگشتم تا نفهم من همین

 االنم از حرف هام پشیمون بودم چون مطمئنا آریا دیگه آروم

 نمیشه

اگه تا به امروز با سحر سرد بود صرفا تنها بخاطر دق دادن 

 من

 از

 آتیش هم کنار ِ سحر گرمتر میشه و ای وای از اون لحظه ای

 ..وای

407 

 بی حرف در رو باز کردم و از اتاق بیرون اومدم بغضم رو

 قورت دادم

ت آشپزخونه رفتمو به سم ِ . 

[ ] 

* * 

 دانای_کل#

* * 
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 .کالفه دستی به موهای خیسش کشید و روی تخت نشست

انتخاب لباس برای جشن یا مهمانی از سخت ترین مراحل 

 زندگی

یک دختر بود که نفس برای امشب درگیرش شده بود باالخره 



 بعد

برای شرکت از یک ماه سختی و دویدن پروژه ی طراحی  

 داداگستران

 به نحو احسنت به پایان رسیده بود و امشب رو هم به مناسبت

408 

این پیروزی جشن بزرگی در عمارت سلطنتی آریا گرفته می 

 شد

 که

 همه حتی هنگامه و روزبه که خدمتکار و کارکن به حساب می

 اومد

 .در این جشن دعوت شده بودند

ی کیسان و پیروزیپایان این پروژه که شکست بزرگی برا  

 بزرگتری

 برای آریا و شرکت صدر به همراه داشت البته هیچ کس خبر

نداشت که ظاهر تبریک های پی در پی کیسان و قبول حضور 

 در

 این

 جشن تنها از روی حفظ ظاهره و در باطن چه نفرتی از آریا و

 نفس در

 .دلش کاشته بود

 .صدای زنگ گوشی نفس آمد، گوشی را برداشت

 .جانم َستین-



 !من رسیدم کجایی تو-

300 

 محکمه 

 ..وا خب تو اتاقمم، مگه آریا-

من بمیرم با این برج زهرمار حرف نمی زنم وای ببین اخم -

 هاش

 .رو.. قطع کن قطع کن اومدم

409 

 گوشی را قطع کرد با تصور چهره ی اخم آلو آریا خنده یی رو

 لبش

وانه بود یا خیلی دلباختهنشست، این دختر یا خیلی دی . 

 به روی خودش نمی آورد که بد زخم و تاوان آن حرفی که چند

 هفته

 .قبل در اتاق آریا را زده بود را داشت می داد

 آریای کله شق و سرتق خوب راه رو بلد بود، راهی که به

 حسادت

 دیوانه وار نفس و حس تازه نفسش ختم می شد. شیطنت می کرد

ادت کند بی خبر از اینکه قلب سنگ خودشبا سحر تا نفس حس  

 کم کم و آهسته آهسته در مقابل نفس در حال ِ آب شدن و وا

 .رفتنه

 در اتاق باز شد و ستین وارد شد

 وای نفس واقعا چه جور مقابل این خدای زهرمار و اخم داری-

 زندگی



 می کنی

 سشوار رو از کشو بیرون کشید و پشت میز آرایش نشست

[ ] 
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410 

 .چطور! تا دو دیقه پیش که خوب بود-

 .چشم گرد کرد

 .خوب بود، آریا! آریا مگه خوب هم میشه-

 .دکمه روشن سشوار را زد و با صدای آروم ودلخوریی لب زد

 آره فقط کنار سحر..(.صدایش را باال برد) وسایلت رو بزار-

 روی تخت

 .برای من چی آوردی

سرش کشید و روی تخت انداخت شالش را از روی . 

 .سشوار کن، خودت بیا نگاه کن هر چی لباس داشتم آوردم-

 .کارش که با سشوار تمام شد دکمه آف رو زد

 .االن بر می گردم-

 .ستین با تعجب سر باال گرفت

 کجا؟-

 .دست هایش را باال گرفت

411 

 .کرم نرم کننده م تمام شد برم از هنگامه قرض بگیرم-

شک و چشم های ریز شده سر تاپای نفس را از نظرستین با   



گذروند، یعنی همیشه با همین تیپ در خانه تاپ می خورد؟ تاپ 

 و

شلوار سفیدی که طرح قلبی روش حک شده بود و پوس ِت 

 سفیدش

 را بیشتر به چشم می آورد، موهای صافش هم روی شونه هایش

 .ول بود

ید دوباره قلبش وای به حال آریا اگر نفس را اینجوری می د

 بازی
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 را

 سر می گرفت وخود خرش درد قلبش را تنها به پای غیرت می

 ..گذاشت نه عشق

 از پله ها پایین رفت، معموال این وقت روز هیچ کسی جز خود

 آریا در

 خانه نبود و روزبه هم تا وقتیخود ِ آریا دستور نداده وارد سالن

 نمی

 .شد

بی خیال پله ها را بدون اینه متوجه باشه خرامان خرامان و با 

 ناز

 .پایین می رفت

412 

چقدر دلبر شده بود با این تا تاپ شلوارک و موهای بلوندی که 



 هر

 از

 .گاهی با دست پشت کمر هدایتشون می کرد

سانتی که به پا داشت در5صدای صندل های صورتی پاشنه   

 سالن

ر گوشی بود و در حال چک کردن پیچید . آریا که سرش د

 ایمیل

 :هایش بود بدون این که سر بلند کند گفت

 هنگامه یه لیوان آب بیار واسم، بعدشم بیا برو آماده شو امشب-

 نیاز نیست تو آشپزخونه باشی به روزبه سپردم چند تا خدمه

 .استخدام کنه برای امشب

د اخمونفس میون راه ایستاد و برگشت با شیطنت نگاهی به مر  

 رو
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 .به رویشم انداخت

 بی حرف وارد آشپزخونه شد لیوانی را پر از آب کرد و بیرون

 .اومد

 .لبخندش پررنگ تر شد قدم هایش را آروم و با ناز برمیداشت

قصدش دیوانه کردن آریا بود این دختر شیطون و بازیگوش 

 خبر

شسته بودنداشت اما عجیب در دل این مرد سنگی ن . 

413 



ایستاد و لیوان آب را به سمتش گرفت. حرفی نزد با نگاهی 

 براق

 و

 .شیطون منتظر به آریا نگاه می کرد

 سر باال آورد نگاهش میخ صندل های صورتی جلویش شد،

 هنگامه

 محال بود از این صندل ها بپوشد و ناخونهایش را الک قرمز

 بزند

نگاهش آرام باال آمد شلوارک سفید و طرح خرس قرمزی که 

 قلبی

 رو

 تو بغلش گرفته بود باالتر تاپی با همان طرح.. نگاهش چرخید و

 .روی دستی که به سمنش دراز شده بود نشست

 انگشت های ظریف با ناخونهای الک زده که دور لیوان پایه بلند

 .تنیده بود

لبهای نفس چرخید مسخ شده نگاهش روی طرح لبخند روی . 

 .قلبش تپش گرفت و کف دستش پشت گوشی غرق کرد

وای از دست نفس و حرکت بعدیش، چنان با ناز موهایش را 

 پشت
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 گوشش فرستاد که آریا غیرارادی نگاهش یک دور بین دست و

 .موهایش و چشم های شیطونش چرخید



 .آروم لب زد

414 

- گیری دستم درد گرفت گفتی آب بیارم، نمی . 

 لعنتی کاش حرف نمی زد و بیشتر خیره می ماند تا شاید دلیل

 تپش قلبش را بفهمد اما نشد و خیلی زود خودش را جمع کرد و

 اخم همیشگی را مهمان صورتش کرد و فک استخوانی و

 محکمش را

 .بهم فشرد

[ ] 

 لیوان آب را گرفت با خشونت جرعه ی از آب خورد و لیوان را

ویر  

 .میز برگرداند

 .این چه وضعه لباس پوشیدن-

 .نمایشی چشم های آبی رنگش را گرد کرد

 وا مگه لباسام چشه؟-

 ابروهایش را بیشتر در هم کرد نگاه سرکشش دوباره به تیپ

 جذب

 نفس کشیده شد عصبی از خودش و این نگاه یاغیش به سختی

 .نگاهش را به گوشی معطوف کرد

415 
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 .برگرد اتاقت تا کسی نیومده-



 لبخندی زد، لبخندی از رنگ شیطنت. نه انگار نفس هنوز هم

 همان

نفس زبان دراز بود البته که چیزی عوض نشده بود جز حسش 

 به

 ..آریا

 .کسی نمیاد، یهسحر ِ که ممکنه بیاد و یه روزبه-

 در این هین تره ی از موهای بلوند و اغواگرانه ش را میان

گشتان  

 .پیچاند

 .خیره در چشم های مست و خیره آریا ادامه داد

 سحر که نامزدته (با طعنه) و به نظر میاد زیاد اهل حسادت-

 نیست

 روزبه هم که همه فکر می کنن شوهرمه (ریز خندید و چشمکی

 )زد

 .و محرم

 قصدش دیوانه کردن آریا بود که کرد، غیرت و تعصبی در آنی

 بیخ

زی برداشت گوشی را روی مبل گلویش را چنگ زد خی

 .انداخت

 :قدمی جلو رفت و غرید

416 

 .دیگه چرت و پرت نگو-



 دلش گرفت از این همه سنگی و بدجنسی آریا، دو هفته تمام

 بخاطر یک جمله ش جلوی چشمان بی قرارش راه و بی راه با
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 سحر

 گرم می گرفت ولی حاال بخاطر یک جمله این چنین سینه صاف

 .کرده و صدا خش دار

 .متقابال جلو رفت و سینه به سینه ستبر و پهن آریا شد

مگه دروغ می گم؟ مگه سحر نامزدت نیست! مگه فکر نمی -

 کنه

 من

 !زن ِ روزبه م مگه تو من رو خدمتکار معرفی نکردی

ول به سحر راستش را نگفته پشیمان بود! از اینکه چرا از ا

 بحث

ترس نبود بحث تحقیر نفس بود که حاال از ادامه ش منصرف 

 شده

 .بود ولی به روی خودش نمی آورد

 .داری از حدت می گذری نفس-

 .نیش خندی زد

 !جدی-

417 

[ ] 

 نگاه جدی به نفس انداخت، نمی فهمد درد نفس چیه، شاید هم



داستن می زد مگه میشد می فهمید اما خودش را به نفهمید و ن

 این

 ..نگاه و این بی قراری ها رو دید و نفهمید، محاله

 .نفسی تازه کرد

 ..برگرد اتاقت-

 نگاهش یک دور بین اجزای صورت آریا چرخید. در آخر روی

 چشم

 های تیره ش که به هر کجا می چرخید اال چهره ی نفس و چشم
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 ..های به رنگ دریایش

 !چرا نگام نمی کنی آریا-

 لحن تلفظ اسم "آریا" خاص بود، اسمش را خاص تر از همیشه

 شنیده بود. بارها سحر با همین لحن آرام و ناز دار صدایش زده

 بود

اما هیچ وقت قلبش را این جوری به تسخیر خودش در نیورده 

 که

 ..بی اراده نگاهش چرخ بخوره روی لبهای نفس

418 

دستش را مشت کرد به خودش توپید که این کار را نکند، تمام 

 رج

 به رج استخوانهای تنش او را به سم ِت جلو پرت می کرد به

 شکار



 .لبهایی که حقش بود اما خودش سخت ایستاده بود

 صدای باز شدن در که آمد چنان سر چرخواند که لحظه یی رگ

 .گردنش گرفت آخی گفت و دستش روی گردنش نشست

 .نفس نگران لب زد

 چی شد؟-

 به سردی بازویش را عقب برد تا دست نفس با آن الکهای خوش

 .رنگش پس زده شه

 .خوبم-

 و نگاه کوتاهی به هنگامه انداخت که با چشمانی درشت شده به

 .نفس و او نگاه می کرد

 :با حرص غرید

 .نفس می ری تو اتاقت یا خودم ببرمت-
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419 

 !تو چه جوری می بری-

لحنش پر بود از شیطنت اما آریا دوباره مزه ش تلخ شده بو و 

 در

 .جواب تنها چپ چپی نثارش کرد

 !خیلی خب رفتم نگاه نکن اینجوری..فقط گردنت خوبه-

 .کالفه نگاهش را گرداند

 .خوبم نفس خوبم برو اتاقت-

 اما نفس هنوز دلبری هایش تمام نشده بود، روی نوک انگشت



 .بلند شد و دستش را آرام روی گردن آریا گذاشت

 ..قرمز-

 به سرعت و با عصبانیت گردنش را عقب کشید سر چرخواند و

 :غرید

 می فهمی خوبم یعنی چی؟-

420 

 این اگه برج زهرمار نبود شک به یقین وجودش با قهوه دوبل

 اسپرسو برابری می کرد همانقدر تلخ.. فقط گاهی عجیب به دل

 می

 ...نشست

* * 

 دنباله ی لباسش را گرفت و با قدم های آرام و کوتاه به سم ِت

 .ستین قدم برداشت

 وای نفس کثافت چقدر خوشکل شدی؟-
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 .نگاهی به لباس پرنسسی کالباسی ستین انداخت

 .تو هم معرکه شدی-

 !بنظرت آریا چیزی نمی گه که موهات بازه-

421 

روی آریا که کنار ِ سحر و آقاینگاهش گشت و گشت تا   

 فرشادجو

 .ایستاده بود نشست



 .نه-

 .کوتاه و سریع جواب داد تا زودتر به ادامه نگاه کردنش برسد

 بی آن که متوجه نگاه خیره حمید بشود، حمیدی که گویی جدی

 جدی از این دختر سرتق و شیطون خوشش آمده بود و با دیدنش

بود حسش به قشنگی احساسلبخند به لبش می آمد اما هر چه   

 پنهانی و محکم آریا که نبود، بود!؟

 .قدمی پیش رفت که بازویش توسط پروانه گرفته شد

 !کجا-

 .چشم گرد کرد

 !مگه با بچه طرفی مامان-

422 

 اخمی کرد و نگاهش را از آریا گرفت، توی همین چند لحظه هم

ن حمیدمتوجه شده بود که آریا با تیزبینی هر از گاهی نگاهش بی  

 و

 .نفس می چرخد تا نکنه دوباره حمید مزاحم زنش شود
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 مگه نمی گی شوهرش داره؟-

 ..خب که چی؟ نمی خوام برم بخورمش که-

 ..پوفی کشید

[ ] 

 .حمید روی اعصاب آریا نرو-

 .چشم ریز کرد و مشکوک نگاهش دو بین آریا و پروانه گرداند



 دستهایش را در جیب شلوارش برد و قدمی جلو رفت که پروانه

 .عقب رفت

 خیره مامان! این روزا زیادی هوای پسر بزرگت رو داری-

 خبریه؟

 نه چه خبری! دیوونه شدی؟-

 .سری تکان داد
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 آها باشه، دیوونه نشدم اما تو هم سعی نکن پشتی اون حروم-

 .لقمه رو بگیری

به آریا چسبیده بود با پشت دست  عصبی از صفت نادرستی که

 به

 .سینه ی حمید کوبید

 .هیدرست صحبت کن در مورد ِ داداشته-

 :با نفرتی که سالها از آریا در دلش نشسته بود غرید

 .اون داداش من نیست-

 ضرب دستش روی میز گرد پایه بلند کنارش نشست و با تحکم

 :غرید

 می فهمی یا نه؟-
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- یلی خب آرومترخ .. 

 لیوان شربت رو روی میز گذاشت و آروم ضربه به پهلوی نفس

 .زد



 .مامانت داره میاد این طرف-
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 نگاه نفس باالخره از آریل گرفته شد و به سم ِت باران چرخید

 دوباره

در آرایش کردن اغراق کرده بود انقدر رژ قرمزش را پررنگ 

 و

 براق زده

 بود که طرف مقابلش هر لحظه حس این رو داشت که نکنه آب

 .بشه و چک کنه

 .پوفی کشید و کالفه دستی در موهایش کشید

 این اینجا چکار میکنه؟-

 :ستین با خنده و شوخی آرام گفت

 .حتما دلش تنگ شده بود-

 .مرض-

 .سالم دخترا-

 .و خودش را جایی بین ستین نفس جا کرد

 خوبی دخترم؟-

حیرت به اطرافش چشم چرخوندنفس با  . 

 !با منی-

425 
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 فقط بلدی طعنه بزنی، شوهرت کجاست؟-



 نگاه غمگین نفس یه سمته آریا چرخید و در لحظه کوتاهی چشم

 تو

 ..چشم شدند اما فقط برای چند لحظه

 چقدر دلش می خواست بگوید رو به روت ایستاده اما نشد و

 دوباره

خید و چرخید تا روی روزبه نشستلبخندش چر . 

[ ] 

 .روزبه که گویی منتظر بود لبخندی زد و جلو آمد

 چند لحظه یی مراسم سالم و علیک طول کشید در این بین آریا

 بود

 .که عصبی نگاهش روی آن دو بود

 به نفس گفته بود این بازی را تمام کند اما انگار قرار بود دوباره

 .سرتق بازی در بیاره

 .بی حواس دست سحر را میان دستش فشرد

 ..آخ آریا دستم-

 .نگاهش به سم ِت چهره اخم آلود سحر چرخید
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 .حواسم نبود-

 .خوبی به چی نگاه می کنی-

 .و نگاهش رد نگاه آریا را گرفت

 اه چقدر بدم میاد از این دختره حاال فکر کرده خیلی خوشکل-

 .شده
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 محکمه 

آریا که بی شک در کنترل خودش نبود بلند شد صدای آرام : 

 .خوشکل شده-

 :سحر که درست نشنیده بود با شک پرسید

 چی گفتی؟-

 .سری تکان داد و کالفه چنگی در موهایش زد

 .هیچی-

 نگاهش آنی به هنگامه افتاد، گوشه ی سالن تنها ایستاده بود با

 ..دنیای نگاه حسرت آمیز و دلخور به روزبه

427 

حق او بود، کیه از اعضای این عمارت که خبر نداشت روزبه  

 روزبه و

 هنگامه روزی عاشق و دلباخته ی هم بودند. تا روزی که نفس

 .نامردانه و بی خبر وارد زندگیشان شد

 ِ هنگامهفقط چند روز فاصله داشت با روز عقدش با مرد مورد

 عالقه

داند بهش اما یکباره همه چیز بهم ریخاه و هنگامه بی آنکه ب  

 .دختری باخت که حتیحاال خبر نداشت زن ِ آریا بود

برای هنگامه هنوز هم آن زن که عشقش را از اورفته بود 

 مجهول

 ...بود و برای نفس

 .طاقت از دست داد پا تند کرد و به سم ِت آشپزخانه دوید



 .روزبه حالش را دید و بی قرار به دنبالش روانه شد

 آشپزخانه خلوت بود، فقط هنگامه بود و روزبه یی که هنوز

 هنگامه
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 ..از وجودش خبر نداشت

 .در آشپزخانه را نبسته پشت سرش رها کرد و جلو رفت

428 

از خودش متنفر بود پشیمان بود از اینکه کسی دیگر را 

 جایگزین

نفس بد نبود اماعشق پاکش کرده بود واقعا که چقدر احمق بود.   

 .حق هنگامه هم این نبود

 هنگامه؟-

با شنیدن صدای روزبه به سرعت پست دستش را روی گونش 

 و

 رد

 .اشک هایش کشید بلند شد و برگشت

 بله؟-

 نگاهش غم گرفت، چطور تونسته بود با هنگامه این کار رو کنه

 دخترک بیچاره چقدر گفته دوستش داره چقدر التماس کرد بماند

و خر شده بود، از نفس دلخور نبود تمام حماقت را پایاما ا  

 خودش

 ..نوشته بود و بس



 !گریه کردی-

 .سرد جواب داد

 .نه-
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 قدمی رفت تا از آشپزخانه بیرون بره که روزبه بازویش را

 .گرفت
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 .صبر کن-

 .به سرعت بازویش را پس زد

 .دست به من نزن-

 .با غم سر پایین انداخت

 .انقدر از من بدت میاد-

دلش لرزید برای غم توی صدا و نگاه روزبه اما به روی 

 خودش

 نیاورد

 ..باید محکم باشد.. یک هنگامه جدی نه احمق

 ازت بدم نمیاد اما ازت دلخوشی هم ندارم، دارم سعی می کنم-

 .همه چیز رو فراموش کنم

 .تلخ خندید

 ..همه چیز رو-

دوارنه سرش را باال گرفتامی . 
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 .نمی تونی-

 .از پرووی روزبه حرصش گرفت

 می تونم، مثل وقتی که تو من رو سه روز مونده به عقد ول-

 کردی

 می تونم مثل وقتی که عشق پاکم رو به دختری تازه از رسیده

 .فروختی

 نگاه روزبه روی نفس ثابت موند که با دهنی باز به آن دو نگاه

 می

نس بود یا چی! که درست در لحظه گفتن جمله آخرکرد. شا  
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 هنگامه

 .سر رسیده بود

اما هنگامه که هنوز نفس را ندیده بود و گوییزبان ِ گالیه ش 

 تازه

 .باز شده بود ادامه داد

 !چرا نمی تونم ها-

روزبه نگران از وجود نفس و چیزهایی که نباید می فهمید 

 :گفت

- گامه تو درست می گی من غلط کردم ادامباشه هن .. 
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ادامه ندم؟ چی شد می ترسی از تکرار کردن حماقتت می -

 ترسی



 .بگم که بیشتر از خودت متنفر بشی

 انگشت اشاره ش روی سینه ی روزبه نشست. چرا متوجه نگاه

 پر

 .آشوب روزبه به پشت سرش نمی شد

[ ] 

 هیچ وقت یادت نره تو منو بخاطر یه دختر دیگه ول کردی و-

 اون تو

 رو بخاطر بی پولیت رها کرد. هیچ وقت سعی نکن با این

 مظلومیتت

 ...دوباره منو بازیچه کنی

 نفس با حس گندی که ذره ذره جونش را می گرفت قدمی عقب

 .رفت

 او چکار کرده بود؟ زندگی چند نفر را اینجوری به گند کشیده

 بود؟
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 چشم هایش از اشک تار شد روزبه نگران با نگاهش نفس را تا

 خروجش از آشپزخانه دنبال کرد می خواست دنبالش برود اما

 نرفت

 .تا هنگامه را مشکوک نکند
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 تلو تلو خوران بیرون رفت و به دیوار تکیه زد. بغضش خفه ش

 می



نمی کرد دست هایش می کرد اگه لحظه یی دیگه سربازش 

 لرزید

 .اولین بار بود حس بی ارزشی می کرد حس احمق بودن

 خودش را با زن های بدکاره یکی دید و هق زد، دستش روی

 لبهایش

 .نشست

 نفس کشیدن برایش سخت شده بود بی طاقت دنباله ی لباسش

را باال کشید با قدم های بلند به سم ِت سالن رفت بی اینکه سر 

 باال

 بگیرید پا تند کرد و بی توجه به نفس گفتن های ستین از سالن

 .خارج شد

 صدای بغض آلود هنگامه همچون ناقوس مرگی در سرش می

 پیچید

 ..دلش جیغ زدن می خواست ُمردن می خواست اما

 دوید و خودش را در تاریکی باغ پنهان کرد به دری که اتاق

 مارها بود

ق این اتاق دیدرسید چقدر این لحظه خودش را الی . 

 ...هق زد و هق زد و هق
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 نفس؟-
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 آریا بود چقدر صدایش نگران بود، آروم برگشت آریا را دید و



 دلش

 پر زد برای آغوشش؛ یک اینبار روح سرکشش پیروز شد و بی

 قرار پا

در آغوش آریا انداخت تند کرد و خود را . 

حلقه زد و سرش را روی دست هایش را محکم دور گردنش 

 سینه

 .ش فشرد

 :هق هق کنان گفت

 ..من بدم آریا خیلی بد-

 :بی آنکه بفهمد و بداند چقدر صدایش نگرانی دارد گفت

 چی شده نفس! کسی چیزی بهت گفته؟-

 ..ببینمت-

 دست آریا را که برای عقب بردنش روی بازویش نشسته بود را

 پس

 .زد

[ ] 

434 

بزار بمونم تو رو خدا.. بعدش هر کاری خواست بکن. -

 حتی.(.یه

 دستش را از دور گردن ِ آریا باز کرد و به اتاق پشت سرش

 )اشاره کرد
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 .اگه خواستی بفرستم تو اون اتاق چون حقمه

 .دروغ بود اگه می گفت دلش برای این دلبر کار بلد نرفته بود

 دروغ

چه دروغ بزرگیبود آن هم  .. 

ساکت ماند و دستش همانجا روی بازویش نواطش گونه به 

 حرکت

 .در آورد

 باشه بموم فقط بگو چی شده؟-

 آغوش گرمش مسکن بود یا صدای آرامش بخشش که گریه ش

قطع شده بود! هر چه که بود آرام تر شده بود با اینکه از 

 آغوشش

یش را از دورسیر نشده سرش را عقب برد اما محال بود دستها  

 گردنش باز کند تا فاصله ش با آغوش آریا کم شود. چون معلوم

 .نبود کی دوباره این آغوش را لمس می کرد

 ..روزبه و هنگامه قرار بود ازدواج کنند و من-

435 

اشک هایش آرام روی گونش ُسر خورد. آریا در این دنیا نبود 

 که

 اگه

شدبود خیره و مسخ چشم های دریایی نفس نمی  . 

 .هق زد و عقب رفت چرخید و سمته اتاق رفت

گفته بودی حقمه االن فهمیدم حقمه من حقمه توی این اتاق برم -



 تا

 .از ترس یا بمیرم یا سکته کنم و گوشه نشین بشم

 ترس داشت از اتاقی که پشتش پر بود از مار اما از خودش

 عصبی

 .بود
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 دستش روی دستگیره نشست تا به اینجا امید داشت آریا جلویش

 .را بگیرید اما نگرفت

 .تلخ خندید و سر چرخوند

 .آریا ساکت و در کمال آرامش نگاهش می کرد

 :با درد لب زد

 .حقمه-

 .دستگیره را پایین کشید و در را باز کرد
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 ..کم کم چشم هایش گرد شد اتاق خالی از هر ماری بود، اما

 .با حیرت برگشت و بی صدا لب می زد

آریا قرار دلش بی قرارش را از یاد برد، با دو قدم بلند خودش 

 را

نفس رساند دست هایش دور صورت همچون قرص ماه نفس 

 قاب

 شد

 نفس کم کم به خودش آمد و بی



 .قرار تر از آریای دیوانه و مجنون همرایی کرد

از کرد برای دست آریا با خشونت روی در نشست در را ب

 لحظه

 سر

عقب برد دس ِت نفس را کشید و به داخل کشاند بی آنکه برق 

 را

روشن کند در را پشت سرش محکم کوبید چرخید و نفس را 

 میان

 دیوار و تنش اسیر کرد

 دست خودش نبود

 دست دلی بود که قرار ِ محکمش را بادی محکم از دلبری های

 نفس
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ی برده بودبه فراموش . 
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 لبخای هر دو بی وقفه روی هم کشیده میشد در نهایت نفس کم

آورد و نفس زنان دستش روی سینه ی پهن و محکم آریا 

 .نشست

 سرش را با مکث عقب کشید نگاهش در نگاه مست ک در عین

 .حال کالفه ی آریا نشست

 چشم های دریای دخترک کار دستش داده بود لعنتی قرار نبود،

 قرار



 .نبود در محکمه ی که خودش به پا کرده بود بازنده بشه

 دستش آروم روی گونه یی نفس به حرکت در آمد انگشت اشاره

 ش نوازش گونه با حرکت دورانی روی گونش کشیده می شد بی

 آن

 .که نگاهشان برای لحظه یی از هم گرفته شود

هم لبخند نم نمه رویلب ِ نفس نشست، قلبش به وجد آمد بود هنوز  

 دلش

 هوای این لب ها و مرد رو به رویش را می کرد خودش هم از

 خودش

 .و کارهایی که می کرد سر در نمی آورد

دستش مردد و لرزان باال آمد نگاه آریا به سم ِت دستی که به 

 سمت

لبش می رفت چرخید، چشم بست بوی عطر نفس دیوانه ش 

 کرده

 !بود

[ ] 

دختری که تنها برای انتقام او این جا چکار می کرد! در مقابل 

 و
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 شاید

 هم ضربه زده به کیسان بع اینجا آورده بود! جلوی دلش را باید

 می



 گرفت تا فرارتر نرود تا اینجا زیادی یاغی و سرکش شده بوداما

 نباید

 همپایش می شد که اگه می شد قافیه را بد جلوی این دخترک

 .چشم دریایی می باخت

ا نفس چی! مثل آریا فکر می کرد یا دلش رفته بود برای اینام  

 مرد

 !مغرور و سرد

کامال راضی بود با اتفاقی که افتاده بود. لبخندش پررنگ تر شد 

 و

دستش را جلو تر بود که در نیم سانتی لبهای آریای دستش قفل 

 در

 .حصار پنجه ها آریا اسیر شد
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 نگاهش دوباره سرد و یخی شد و پاشید به چشم های خندان و

 براق

 .نفس؛ براقی که کم کم از بین رفت و لبخند روی لبش محو شد

با غیض دستش را پس زد و قدمی جلو رفت انگشت تهدیدش 

 باال

 .آمد و خنجر شد به نگاه متعحب نفس

 :غرید

ازم دور باش نفس دور باش وگرنه بد ضربه بهت می زنم -

 صدر



 بار

 گفتم االنم صدو یکبار من دختری که با هزار مرد کثیف و جور
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 وا جور

 .بوده رو نمی خوام

 نیش خندی زد نگاه حقیرانه رفت و برگشتی به سرتاپای نفس

 .انداخت

 .البته اگه هنوز دختر مونده باشی-

داشک به چشم هایش هجوم آورد، لب هایش باز و بسته می ش  

 اما هیچ صدایی خارج نمی شد بد رکب خورده بود بد بازیچه ی

 این

مرد سنگدل شده بود. غرورش با خاک یکسان شد جای لبهای 

 آریا
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روی لبهایش می سوخت و اشکی که از چشم هایش ُسر خورد 

 تا

 .روی لبش سوزش قلب و لبش را صد برابر کرد

که به روی آریا کالفه شد اما جدی تر از این حرف ها بود  

 خودش

 .بیاورد به خیالش این اشک ها هم ترفندی بودند برای خر کردن

اما طاقت نیورد کف دستش را محکم جایی میان صورت نفس 

 به



 .دیوار کوبید و فریاد زد

[ ] 

 ..گریه می کنی واسه چی؟ گریه نکن-

هق زد. با درد هق دوم را زد و عقب رفت از خودش بدش آمد 

 از

 این

 که انقدر زود جلوی آریا وا داده بود هق زد و پشت دستش را

 محکم
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 .روی لب هایش کشید

 .ازت متنفرم-

 .نیش خنده عصبی زد

 !چرا-

441 

 .قدمی جلو رفت

 چون آخرش هم یکی پیدا شد که تو رو بازیچه کنه!؟ خوب بود-

 مگه

که من نه؟ وقتی داشتی منو می بوسیدی چی فکر کردی؟  

 عاشق ِ سینه چاکت شدم و یادم رفت تو کی هستی و با چند نفر

 !بود

 قدم ِبعدی را جلو برداشت گفتن جمله ی بعدی با مرگش برابری

 می



 کرد اما از خودش و قلبی که برخالف کالمش پر می زد برای

 دخترک

 گریان روبه عصبی بود و می خواست هر جور شده به خود و

 این

حالی کند که این دختر را دوست نداردقلب زبان نفهمش  . 

 نیش خنده روی لبش را نگه داشت و با تلخی بیشتر از قبل ادامه

 .داد

 ..یا شاید با چند نفر خواب-

 جمله ش کامل نشده بود که نفس بی طاقت به عقب هولش داد

 دستش را باال برد و بدون فکر از عواقب کارش سیلی محکمی
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 در

 .گوش ِ آریا نواخت

442 

 .سیلی که رد قرمزی روی گونه ی آریا انداخت

 .با خشم و صدای گریان فریاد زد

 خفه شو لعنتی (مشت به سینه ی آریا کوبید) من با هیچ کس-

هیچ کاری نکردم من هیچ وقت دلم نمی خواست انقدر کثیف 

 بشم

انقدر حقیر اما نذاشتن، از کی گله کنم ها! از پدر بی معرفتم یا 

 از

چند سالم بود که هر کدومشون یک گوری مادر پول پرستم مگه  



سالم (با12سالم بود (هق زد و عقب رفت) فقط 12رفتن! فقط   

پشت دست هایش اشک های روی گونه و لبهایش را پس زد) 

 منم

ما زدمنمی خواستم هیچ کس رو گول بزنم ا  

 اما نه آدم های عادی اون مردهای کثیفی که غیر از خودشون به

هیچ کس فکر نمی کنن مثال همیه روزبه ی بی معرف ِت 

 نامرد، من

 اشتباه کردم اما اشتباهم باعث شد هنگامه بفهمه با کی داره

 ...ازدواج می کنه ببین منو

 .با خشونت جیغ زد و صورت آریا را به سمت خود چرخواند

443 

 گفتم منو ببین، من هیچ وقت سم ِت مردایی که برای جذب-

 کردنشون به زحمت نیاز بود نرفتم فقط سمته اون آشغاالیی رفتم

که با یه چشمک دلشون میرفت شرق و ایمانشون به غرب نمی 

 گم

 کارم اشتباه بود که بود خیلی هم اشتباه بود اما منم بازیچه بودم،
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زیچه ی دست پدری که با مادر بهترین دوستم ازدواج کرد وبا  

 رفت

 پی خودش بازیچه ی مادری که با مردی ازدواج کرد که کثافت

 از

 زندگیش می باره مردی که چند بار سعی کرد بهم من و



 دخترونگی

 هام دست درازی کنه من بازیچه ی این دنیای کثیف شدم این

جامعه کثیف و بی درو پیکر فکر کردی با کدوم پولی تونستم 

 بشم

طراحی که حاال بتونی ازش استفاده کنی و برنده ی میدون 

 !بشی

 فکر کردی بابای بی خیالم بهم پول داد یا مادر ِ بی خیالتر تر از

 !اون

یا با پول کار توی بازار یا هر جای دیگه که پول نون شبمم 

 نبود؟

 فکر

راه ها رو نرفتم، رفتم بخدا رفتم از کار توی  کردی تمام

 خیاطی،

آبدارچی سرایداری و کار تو بازار اما حقوق همش برای یه 

 دختر

 فقط

 به درد نون شب می خورد و بس اما من هدف داشتم من دوست

 داشتم یه طراح بزرگ بشم اون رو نشدم اما... اینا رو بی خیال

 این

444 

به حالم بسوزه گفتم که بفهمی و حرف ها رو نزدم که دل سنگت  

 انقدر حرف هات رو بی رحمانه به سمت تیز نکنی و پرت کنی



 به
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 قلبم.. آره من با مردهای زیادی بودم اما از روی عالقم نبود از

 روی

 خواسته ی قلبیم نبود که اگه بود االن قلبم...قلبم انقدر درد نمی

ازیچه بود بازیچه ی همه(انگش ِت گرفت از حرفت.. منم ب

 لرزانش

 را

 ..روی سینه ی آریا کوبید) حتی تو

نگاهش را گرفت با گریه هاش دست قلبش برای آریا رو شده 

 بود

 اما نمی خواست بیشتر از این خار بشه. آریا محال بود تا این

 طرز

 فور را در موردش دارد عاشق بشه اصال عاشق شدنش محال

 .بود

ت و برگشت یاد ِاتاق افتاد، هنگامه گفته بود تویقدمی عقب رف  

 این اتاق مار هست اما.!. نفس بود دیگه هر چی میشد خوی

 .کنجکاویش را نه از یاد می برد تا کنارش می گذاشت

 .راه رفت را برگشت

 ..این اتاق مگه-

 .به کسی نگو-

445 



گیج به چهره ی جدی آریا چشم دوخت، چی رو نباید به کسی 

 می

گفت؟ بوسه! یا.. بیشتر وقتش را به فکر کردن هدر نداد و 

 :پرسید

 چی رو؟-

[ ] 

 .نگاهی به اطراف انداخت
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 این اتاق رو..؟-

 یعنی چی؟-

 .پوفی کشید و سم ِت در رفت

 .یعنی کسی نمی دونه این اتاق خالیه جز من و روزبه-

اتاق خالیه! قرار بود مات شده به زمین خیره شده، یعنی چی این  

 توی این اتاق پر از مار باشد؟ یا آریا دیوانه شده بود یا نفس که

 .منظور ِ حر ِف آریا نمی شد

چرا نفر سومی که از وجود نداشتن مار توی این اتاق خبر 

 نداشت

 باید نفس باشد! در صورتی که آریا با وجود این اتاق خیلی جاها

446 

سوال ِ ذهن ِ درگیر ِنفس بود اما نفس را ساکت کرده بود این  

 ترجیع

 .داد سوالش را نپرسد



 د* *

یگه ذوق و شوق اول را برای جشن نداشت، چشم هایش از 

 اشک

 هایی که ریخته بود می سوخت و امان از دس ِت این نگاه خیره

 ستین که معلوم بود جواب سوالش که از نفس پرسیده و "نه

بود که هنوز هم زیر چشمیچیزی نشده" گرفته بود قانع نشده   

 .نگاهش می کرد

 .پوفی کشید

 ستین تا کی می خوای این جوری نگاه کنی؟-

 تا وقتی بگی چی شده؟-
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447 

 .چپ چپی به ستین رفت

 .گفتم هیچی-

 :دلخور گفت

 .یعنی من انقدر غریبه شدم-

 غریبه نشده بود برای نفسی که جز ستین هیچ کس را نداشت که

 صادقانه و عمیقا دوستش داره. اما از بغضی که از لحظه ورود

 آریا به

 سالن و دوباره گرم گرفتنش با سحر از گلویش نشسته بود می

ترساندش، می ترسید کلمه ی حرف بزند و اشک هایش 

 رسوایش



 .کند

فتنفسی تازه کرد جدی و آروم گ : 

 .غریبه نشدی، واقعا چیزی نشده-

[ ] 

 ستین کالفه سری تکان داد، قانع نشده بود کی بهتر از او حاالت

 نفس را می فهمید خواهر نبودند اما خواهرانه به هم عشق می

448 

ورزیدند و ستین بعنوان خواهری که دو ماه از خواهرش 

 بزرگتره

 می

 .فهمید خواهرش دردی داره

ا از نفس گرفت که برای حفظ ظاهر لبخندیدلسوزانه نگاهش ر  

 ..گوشه ی لبش نشانده بود، و چع لبخند مصنوعی و تلخی

قرمزی دریایی چشمانش مصنوعی بودن لبخندش را نشان که 

 هیچ
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 .همچون جارچی، جار می شد

 .من برم پیش سامی-

 .برو-

 .ستین رفت

 .باالخره تنها شدی-

 نگاهش را روزبه که گوشه ی سالن ایستاده بود و نگاهش خیره



 به

 .هنگامه بود که ساکت و صامت روی صندلی نشساه بود گرفت

 .ابرو در هم کشید

 !فرمایش-

449 

 .لبخند ِمعنا داری روی لبهای حمید نشست

فقط به ما که می رسه اخمویی! راستی اگه من یادم رفت تو -

 حتما

 به

قه باال خیلی شیک به پایین و حیاط دید دارهآریا بگو تراس طب . 

با شک سر چرخواند، کالم حمید طعنه داشت یا حسش اشتباه 

 می

 .گفت

 .لبهای خشک شده شده ش را با زبان تر کرد و سری تکان داد

 منظورتو نمی فهمم؟-

 نگاه سبزرنگ و شیطونش را به چشم های ریز شده ی نفس

 .دوخت

می کتونش برد و خم شددستانش را در جیب شلوار کر . 

 فاصله ی صورتش کم شد و نگاه آریا از رو به رو روی آن دو
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 نشست،

 کنجکاو و عصبی بود تا بفهمد دوباره از جان نفس چه می



 .خواست

 .قدم های بلندی به سمتشان برداشت

 .نفس نگران لب زد

450 

 .برو عقب-

د، به آریا که به سمتشان قدمی عقب رفت حمید تک خنده یی ز

 می

 .آمد اشاره زد

 خود ِ آریا میاد حاال از خودش میپرسم-

 .و چشمکی چاشنی حرفش زد

 ماتش برد و ناباورانه با نگاهی که وحشت را که با پوست و

 خونش

 هم آمیخته بود به لبخند کریه و چشمان سبز شیطانی حمید چشم

 .دوخته بود

 آریا حال نفس را دید و با شک نگاهش را میان حمید و نفس

 .چرخواند

 !چی شده-

 حمید با لبخند حرص دراری نگاهش را چرخواند به روی

 برادری که

 ..هر حسی بهش داشت جز برادری

 مخاطبش نفس بود اما نگاه گیرا یی که رگه های تهدید کم درش

 .می نشست به آریا چشم دوخته بود
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 !من بگم یا خودت می گی نفس-

 دستهای آریا مشت شد لفظ "نفس" هیچ به دلش ننشست و اگر

 جایش بود چنان مشتی توی دهن حمید می زد که دیگر اسم نفس

 .را بی خانوم به زبان نیاورد

 نفسش را محکم بیرون فرستاد، کالفه چنگی در موهایش زد و

 :غرید

 .حرف بزن حمید-

و تای ابرویش را باال داد را به دندان کشیدلب زیرینش  . 

 ..بگم نفس-

 سر چرخواند سم ِت نفسی که رنگش به سفیدی می زد و وحشت

 در

 .چشمانش موج می زد

452 

آریا بی طاقت کف دستش را روی میز گرد پایه بلند کنارش زد 

 و

 .قدمی به جلو برداشت رخ به رخ حمید ایستاد

[ ] 

 .یا حرف بزن یا برو رد کارت-

 .نیش خندی زد با انگشت اشاره به نفس و آریا اشاره زد

 ..که شما برید یه جای خلوت به کارتون برسید.اما-

 نگاه کثیف و هیزش روی لبهای درشت و قرمز شده ی نفس



 .نشست

 ..بنظرم بهتر به روزبه هم بگید بیاید نه-

 .حمید-
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لحن ِ آریا پر بود از هشدار و تذکرصداو  . 

جان! چرا اونجوری نگاه می کنی نکنه توی خونه ی شما اینه -

 که

 زن

 ..راننده میتونه با همه

 ..حمید-
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 اینبار دادی زد که نگاه تک تک مهمانها به سمتشان چرخید نفس

 .سر به زیر و تذکر آمیز صدایش زد

 .آریا-

داخت و قدمی به سم ِت حمیدنگاه عصبیش را کوتاه به نفس ان  

 .رفت نگاهش چرخید

 ِ یا همین اال گورت رو گم می کنی از اینجا یاخودم جنازتو مثل-

 سگ

 .میندازم بیرون

 .ضربه یی به شانه ش زد

 ..یاال-

 پروانه که با عجله به سمتشان آمد میان دو برادر رو به آریا



 .ایستاد

 ..خیلی خب آریا برو عقب-

رد؛ دستش را با حرص روی گونه ی چپشدندون قروچه یی ک  

 کشید

 .و عقب رفت

 .ببرش-
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454 

 حمید نیشخندزنان پروانه را عقب زد، محال بود انقدر ساده از

 آتویی که به دست آمده بود و می توانست باهاش آریا را روی

 انگشتش بچرخاند بگذرد، بیچاره خبر نداشت این راهی که در

 .پیش داشت فقط به بن بست و ضایع شدن خودش ختم می شود

 کجا برم؟ می دونی از چی تو خوشم میاد از اینکه روت زیاده-

 انقدر

 زیاد که با خدمتکار خونت و از قضا زن رانندت ریختی رو هم

 اما دم

 .نمی زنی

جمله ی آخرش را بلند گفت چنان که صدای هیع از گوشه کنار ِ 

 و

 پچ

 .پچ بلند شد

 آریا با خشم دستانش را مشت کرد از میان دندان های چفت شده



 :ش غرید

 ..پروانه می بریش یا-

[ ] 

پروانه نگران جلوی آریا که می آمد تا جلو برود و مشتش را 

 توی

 .صور ِت حمید خالی کند، ایستاد
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 .خواهش می کنم آریا آرووم باش-

سر آن نفس بی صدا اشک می ریخت، دخترک بیچاره چه به 

 همه
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 ِِِ شیطنت و شلوغیش آمده بود چرا زبانش نمی چرخیدتا جواب

 حمید را بدهد، از خودش و از آریا متنفر بود. بیشتر از آریا که

 درد

 بی درمانی به دلش داده بود، دردی که درمانش خودش بود اما

 .سنگدالنه از درمان درد ِ سر باز می زد

 .ستین نگران نگاهی به سامی انداخت

سامی که به خوبی آریا را می شناخت آرام زیر لب زمزمه 

 :کرد

 .می کشش-

 .صدای حمید سکوت سنگین جمع را برهم زد

 روزبه چرا اونجا ایستادی بیا جلو دیگه شما چرا ب ُهتت برده-



 باران

جان؟ کیسان االن وق ِت تعجب نیستا بخند، آقای فرشاد جو 

 دیدی

 ...با چه آدمی قرارداد بستی تو سحر تو چرا

 ..زنمه-

456 

صدای جدی و محکم آریا که هیج چای شک و شبهی برای 

 کسی

 نمی

 گذاشت در فضا پیچید حمید ساکت شد کم کم سر چرخواند به

 ..سم ِت آریا

 .نیش خندی زد

 می خوای باور کنم؟-

 سری تکان داد و نگاهش روی نفس نشست که با چشمانی اشک

 .آلود و درشت شده از تعجب نگاهش می کرد
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 سه ماه قبل ازدواج کردیم؛ من نخواستم کسی بفهمه. نفس جلوی-

 بقیه دروغ گفت که همسر روزبه س که تو دست از سرش

 ..برداری

 .دستش را دور ِ کمر ِ نفس حلقه زد و به خود چسباند

- ونی خودم رو بوسیدمنهمن امشب توی حیاطزن ِ شرعی و قان  

 ِِِ زن



مردی دیگه رو.. شاهد حقیق ِت حرفمم شناسنامه هایی که با 

 اسم

 .هم پر شده باور نداری میگم هنگامه بیار برات

 .سحر عصبی لیوان توی دستش را روی میز کوبید و جلو رفت

457 

 چی می گی آریا دیوونه شدی؟ یعنی چی زنمه؟ تو با این دختره-

 ی

 هیچ ندار عقد نکردی مگه نه؟

سحر می لرزید و این نشانه ی خوبی نبود اگه بهش فشار 

 عصبی

 .وارد می شد ممکنه بود دوباره تشنج کند

 آریا دستش را از دور ِ کمر نفس باز کرد و با آرامشی غیرباور

 دس ِت

 .سحر را گرفت

آروم باش سحر باور کن اون جوری که تو فکر می کنی -

 نیست،

صال برای من مهم نیست یعنینفس ا ... 

 نگاه کالفه ش و عصبیش روی نگاه ناباور و غم گرفته ی نفس

 .نشست

 سخت بود دل سنگ می خواست گفتن این حرف که دل آریا هم

337 

 محکمه 

 .کم از سنگ نداشت



 ....نفس فقط بخاطر پول...پول زن-

458 

و نفس را ازبی طاقت سحر را که می لرزید در آغوش کشید   

 نفس

 .کشیدن باز داشت

 بغض توی گلویش سنگین تر شد و سرش گیج رفت عقب رفت،

 داشت خوب پیش می رفت که.!. تازه داشت به آریا و داشتن

 امیدوار می شد این حرف ها چی بود که گفته بود؟ جلوی همه

 گفته

 بود نفس فقط بخاطر پول همسرش شده بود این یعنی چی..؟

ن به حدی سخت و نفس گیر شده بود که نه تحمل فضای سال

 توجه

یی به جمع کرد و نه کفش های پاشنه بلندی که نوک پایش را 

 می

 .زد

 نگاهش را از مرد دلش که عجیب سنگدل و بی معرفت بود

 گرفت

 .چرخید و بیرون دوید

امشب این دختر می مرد، بی شک می مر بی آن که زخمی به 

 دل

 .کسی بذاره

 دوید آنقدر دوید که جلوی در عمارت پایش پیچ خورد، منتظر



 !بود

منتظر یه درد که بغضش را بی مهابا باز کند. درد مچ پایش 

 بهانه

 را
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459 

 دستش داد جیغ کشان خودش را روی زمین انداخت و هق هق

 .گریه ش میان سکوت تلخ حیاط بزرگ عمارت پیچید

ی شونش سر چرخواند، َستین را دید و داغ با حس گرمی رو

 دلش

 .تازه شد سر کج کرد و هق زد

 .ستین-

 بغض گلویش را به سختی پس زد خم شد و نفس را در آغوش

 .کشید

 .جان ِ ستین ! جان ِ دلم! اشک نریز نفسم قربونت بشم من-

 :هق هق کنان به سختی لب زد

 ..دی..دیدی..چی..چی-

رزانش را روی لبهای نفسعقب رفت و دستهای سرد و ل  

 گذاشت،

باید ساکتش می کرد نباید حرف های سنگ شکن آربا را 

 یاداوری

 می



 .کرد

[ ] 
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 ..باشه نفس حرف نزن، پاشو...پاشو بریم سامی بیا-

 سامی سر به زیر نزدیک شد، آقا بودنش می گفت نباید به این

هدخترک زخم دیده خیره شود تا احساس بد تحقیر بهش دست بد . 

 آریا خراب کرده بو به خودش نه هم به نفس توانسته بود نشان
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 .بده که عاشق نیست

 با حرف های مهره محکم هوس را به بوسه ی یک ساعت قبلش

 .کوبید و تمام شد

به سم ِت ماشین ِسامس می رفت اما تمام فکرش هنوز هم 

 درگیر

 آن مرد مغرور و سنگدل داخل عمارت بود. چقدر خوش خیال

 بود که

 فکر می کرد آریا دنبالش میاد و به زور جلوی رفتنش را می

 .گیرد

 پای این خیال واهی قدم های آخرش را آهسته تر برداشت، قدم

 آخر و قلبش از سنگدلیمرد ِ دلش فشرده شد لعنت به دلش

داده بودلعنت به این قلب که انقدر زود وا  . 

 ..نفس منو ببین نفس! چرا می لرزی؟ سامی-
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 صدای آرام و بی جان نفس که می گفت "خوبم" َستین نگران و

 هول

 .شده را آرام کرد

 سامی گوشه خیابان توقف کرد کتش را در آورد به سم ِت ستین

 .گرفت و آرام گفت "بنداز روش" رو برگرداند و حرکت کرد

آریا کت سامی را با احتیاط روی نفسستین با دلی چرکین از   

 .انداخت

 .صداش رو زیاد کن-

 .منظور نفس صدای آهنگی بود که ولومش پایین بود

دس ِت ستین آروم روی بازوش نشست و با سر به سامی اشاره 

 زد

340 

 محکمه 

 .که صدا را باال ببرد

 .صدای خش دار خواننده سوز درد نفس را بیشتر کرد

- ت هستم هر چه شود، حالم از این بدتر بشود بی همگان عاشق

 گر

 ....سر بشود بی تو نمی شود. خاطرهایت کشته مرا

462 

 آریا قرار دلش بی قرارش را از یاد برد، با دو قدم بلند خودش(

 را

نفس رساند دست هایش دور صورت همچون قرص ماه نفس 

 قاب



 ).شد و لبهای گرمش مهمان لبهای رژ زده ی نفس شد

 دست لرزانش روی لبش نشست، آخ آریا آخ که چه کردی با این

 دخترک بی پناه، چه کردی با قلبی که به شوق یک نگاه اخم

 آلودت

 .می تپید

[ ] 

 دل به تو بستم ولی چه سودی! آنکه میگفتی به من نبودی درد-

نگ تو را ندیدمعشقت را به جان خریدم رفتیو ر ... 

ماشین جلوی خانه ی ویالیی ستین پارک شد، خانه ی در محله 

 ی

 پایین شعر که مردمانش هر چقدر هم بی پول و درد داشته باشند

اما دل سنگ نبودند، مردمانی که صدای خنده هایشان کوچه را 

 پر

 می کرد نه مثل مردمان قشرمرفه که به سختی می خندید تا مبادا

هایشان را خراب کند . اصال نفس اونجا کنار این باد دندان  

 مردمان

 سنگدل چه می خواست؟
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463 

 .از ماشین پیاده شد نگاهش یک دور، دور کوچه چرخید

 به سوپری که در چند قدمی خانه شان بود، همان سوپری حاج

 علی



انآخ که چقدر نفس سر به سراین مرد می گذاشت. پیرمرد مهرب  

 که

 ..چشمش دنبال نفس بود و می خواستش برای نوه ش

 با پشت دست اشک هایش را پاک کرد، دلش برای این خانه با

 تمام

 .کوچک بودنش تنگ شده بود

 ..کوچک بود اما در آن می شد نفس کشید، می شد خندید.. اما

 ..اینجا قلبش نمی زد، می زد اما به سختی

 بی توجه به تعارفات ستین که از سامی می خواست بره باال،

 وارد

 خانه شد کلید سالن را نداشت همانجا لبه ی پله نشست تا ستین

 .بیاد

 .لحظه یی بعد ستین وارد حیاط شد

 !چرا نرفتی داخل-
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 نگاه مسخ شده ش به زمین بود، فکرش جایی دیگر که بی شک

ش بی هدف چرخیدهمان آریا بود. می پلکید و زبان . 

 .کلید نداشتم-
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 .یادت رفت همیشع زیر گلدون کنار دستت میذاشتم-

 :از جایش بلند شد با صدای زمزمه وار لب زد

 .یادم رفت-



 .یادت رفت همیشع زیر گلدون کنار دستت میذاشتم-

 :از جایش بلند شد با صدای زمزمه وار لب زد

 .یادم رفت-

اراحتی به نفس که انگار در این حال و هوا نبود چشمستین با ن  

 دوخت، نفس در عرض یک ساعت چنان تغییر کرد که شاید

 خودش

 هم به سختی خودش را می شناخت. نه از خنده های شیرنش

 خبری بود نه چشمهای شیطونش و زبان درازش.. نفس قبلی

 حرف

 .های امشب آریا را بی جواب نمی گذاشت

465 

ی میز گرد شیشه یی وسط سالن انداخت و یک کلید را رو

 راست

 به

 .سمته اتاقی که تا چندماه قبل اتاقش بود رفت

 اتاقی با تم بنفش شاد دخترانه که پر بود از عکس های جور وا

 جور

 ..و در مکانهای مختلف نفس

نگاهش به اشک نشست، قلبش دوباره سر ناسازگاری گرفت 

 لعنت

 .به تو آریا که برای لحظه یی از فکر این دختر جدا نمی شی

 برق را بست، روی تخت تک نفر نشست و خودش را از پشت
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 روس

 تخت انداخت، نگاهش به سقف خیره ماند و دستش کشیده شد

 سمته چراغ خوابی که باز مانده بود خاموشش کرد و اتاق در

 تاریکی

 .مطلق گم شد

اال راحت تر اشک می ریخت، بهتر می توانست در تاریکیح  

 چهره ی

 .جدی عشق نوپایش را تصور کند

ستین با فاصله از در اتاق باز نفس به دیوار تکیه داد، کاش 

 حداقل

ستین جواب آریا را می داد و بعد... پوفی کشید و سری تکان 

 داد

 به

ودسم ِت اتاقش رفت تنها بودن برای نفس بهترین کار ب ... 

466 

* * 

مهمان ها رفته بودند، نگاه کالفه ش دور ِ سالن خالی چرخید 

 یک

 چیزی کم بود آره کم بود.. قلبش آرام نمی زد و این تپش تند

 .قلبش یعنی یک جای این سکوت و خلوت می لنگد

 دنبال یک نفر می گشت، کسی که با زبان تلخش از خود دورش



 .کرده بود

بلند شدعصبی دست به زانو زد و  . 

 .هنگامه گوشیمو از اتا....ولش کن اینجاست-

 .گوشی را از روی میز چنگ زد

[ ] 
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 وارد قسمت تلفن شد انگشتهای بی قرارش گشت و گشت تا به

 .اس ِم نفس رسید

467 

نگاه ناباور و دلخور لحظه آخرش همچون صحنه ی تلخی 

 جلوی

 .چشم هایش زنده شد و دستش دور گوشی مشت تر شد

 آقا؟-

هنگامه بود، صدا و لحنش سرد بود و دلخور.. آریا سر 

 چرخواند

 چه

 جراتی پیدا کرده بود هنگامه که نگاهش را هم با سرد و خشم

 .آمیخته بود

چقدر دلش می خواست دهن باز کند و تمام حرف های دلش را 

 که

بود را بزند الیق آریا و سنگدلی امشبش . 

 !چیه-



 .سحر خانوم کارتون دارند-

 صدایش طعنه آمیز بود انقدر که آریا ابرو در هم کشید و قدمی

 جلو

 .برداشت

 این لحن رو پای چی بزارم؟-

 به نظر خودتون؟-
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 .گره ی ابروهایش بیشتر شد

 .از حدت نگذر-
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ه ش گذاشتهنگامه تلخ خندید و دستش را روی سین . 

 ...چشم آقا، چشم منو ببخشید من اصال کی هستم؟ اصال من-

 .هنگامه برو اتاقت-

 .نگاه هر دو به سمته روزبه چرخید، هنگامه به تندی جواب داد

 به خواسته ی تو تا اینجا نیومدم که به خواسته ی تو برگردم-

 .اتاق

نممن دارم با آقا آریا حرف می زنم. چی از چی می ترسی؟که م  

 مثل

 َِ َِ  

 نفس خورد بشم با حرف های آریا خان؟

 آریا در سکوت به هنگامه که برخالف همیشه که آرام بود اینبار

 تند



 .و عصبی بود چشم دوخته بود

روزبه با نگاه تذکر آمیز به آریا اشاره کرد تا شاید هنگامه 

 متوجه

 .شود که حاال وقتش نبود

 ..بزار حرفش رو بزنه روزبه-

469 

 ..اما-

 .هنگامه میان حرفش پرید

من حرفی ندارم که بزنم آقا، من کسی نیستم که غلط و -

 درس ِت

 کارا

 و حرف هاتون رو بهتون بگم اما باید بگم اگه می خواید بهش

 زنگ

بزنید، نزنید ( گوشی نفس را روی مبل انداخت) با خودش 

 .نبرده
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[ ] 

که چند قدم از آشپزخانه فاصلهگفت و برگشت سمته اتاقش رفت   

 .داشت

 روزبه سری تکان داد و کالفه به آریا نگاه کرد، که با جدیت و

 ابروهای

 .در هم به جای خالی هنگامه چشم دوخته بود



 ..آقا-

 .به ضرب خم شد گوشی نفس را بلند کرد، از پله ها باال رفت

 .سحر از اتاق بیرون آمد با دیدن آریا لبخندی زد

- باالخره اومدی دیگه داشتم از اومدنت ناامید می  چه عجب

 .شدم
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 چی شده؟-

چشم های درشت و آرایش کرده ش را گرد کرد و دستش را 

 دور

 .بازوی آریا حلقه زد

 .هیچی مگه باید چیزی شده باشه-

 .پوفی کشید و بازویش را از دست سحر بیرون کشید

 ..گرمه نچسب بهم-

 .نگاهش پر از شیطنت شد، دست آریا را کشید

 .بیا بریم تو اتاق سردت میشه-

 با این حرف ابروهای آریا متعجب باال پرید، با هول آرام سحر

 وارد

 .اتاق شد سحر پشت سرش وارد شد و در را بست

به سم ِت کولر دو تیکه یی که در اتاق نصب بود رفت، با 

 کنترل
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نش کرد و تا درجه ی آخر سرمایش را زیاد کردروش . 



471 

 ریز خندید با شیطنت، اما شیطنت هایش به دل نمی نشست

 شیطنت هایش بیشتر شبیه به تحریک کردن و گول زدن بود تا

 ..شیطنت

 آریا در سکوت به در تکیه داده و به سحر چشم دوخت. دست

ی دید با آنخودش نبود که در ُجثه ی ریز اندام سحر، نفس را م  

 ..لبخندهای دلبرانه و چشمان دریاییش

 !آریا-

 صدایسحر پر از ناز بود اما دل ِ بی قرار ِ آریا هوای آریا گفتن

 پر از

 .شیطنتت و حرصی نفس را داشت

سحر با همان لبخند که پشتش کلی فکر خوابیده بود جلو آمد، 

 چرا

ابحسادت نمی کرد چرا عصبی نبود؟ مگه نامزد آریا به حس  

 نمی

 آمد پس چرا از اینکه آریا ازدواج کرده بود عصبی و دلخور

 .نبود

 دست ظریف و کوچکش روی بازوی آریا نشست ک لرزه ی به

 تنش

 .انداخت

 مگه نگفتی گرمته؟-
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 نگاه عشوگرانه ش را به چشمان خیره آریا دوخت و خودش را

 آرام و

 با ناز جلو کشید و آریا را جایی میان جثه ی کوچک خود و در

 اسیر

 .کرد

 درجه کولر تا آخر ِ اینجوری نه خیلی سردت میشه نه خیلی-

 .گرمت

 لب های رژ زده ش را با حالت خاصی زیر دندان کشید، نگاه

 آریا به

 همان سمت کشیده شد. طمع لبهای نفس زیر دندانش خوش

رادی روی لبهایش نشستنشسته بود لبخند غیر ا . 

 سحر خوش خیاالنه از لبخند آریا، لبهایش به خنده کش آمد و

خودش را جلو کشید انگشت هایش را قفل دکمه پیراهن آریا 

 .کرد

 .بوی عطری که نفس را مست خودش می کرد در بینیش پیچید

 .دکمه اول را باز کرد و سرش را جلو کشید

 ..اوووم بوی عطرت فوق العاده س-

دای نفس در گوشش پیچید " وقتی به کسی نزدیک نمی شم،ص  

 دست کسی بهم نمیخوره که سحر هم به تو نزدیک نشه (کف
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 دستم روی سینه ش نشست) سرش روی سینه ت نشینه،



 ..نبوست اصال

 مسخ شده نگاهش روی صورت سحر چرخید، دکمه آخر را باز

 کرد و
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ی عریان آریا نشست کف دستش روی سینه . 

 ..دستش را آرام تکان داد، از روی سینه ش رفت تا روی قلبش

 .تپش تندش را حس کرد

 !چقدر تند می زنه-

 .نگاهش باال رفت

 خوبی؟-

 .چشم بستم و کالفه سحر را عقب زد

 .خوبم-

 قدم اول به دوم نرسیده بود که سحر آرام چرخید و دستش را به

سم ِت پیراهن آریا برد و پیراهن را با یه حرکت تا نص ِف 

 پایین

 .کشید
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 .آریا من می خوامت-

جلوی آریا ایستاد خیره خیره نگاهش می کرد، با یه حرکت 

 آستین

 .های پیراهن را از دست آریا بیرون کشید

[ ] 



 .آریا متعجب از ایت همه بی پروایی سحر ابرو در هم کشید

 ..سحر-

مل نشده بود که سحر عجوالنه دستانش را قاب حرفش کا

 صور ِت

 آریا کرد و لبهایش را روی لبهایش گذاشت و به سکوت وا

 ..داشتش

* * 

 .به دخترک رنگ پریده ی در آیینه پوزخندی زد
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 این دختر را هم خودش نمی شناخت، دختری که لبخند زدن را

 ..فراموش کرده بود

باید کم می آورد تمام دیشب به خودش قول داده بود تا کماما ن  

 .نیاره و بازیچه ی این احساس نوپا و آن مرد سنگدل نشود

 با انرژی که از فکر و تصمیمش گرفته بود، روی صندلی میز

 آرایش

 نشست. شانه را برداشت و موهای بهم ریختش را شانه کرد بعد

 از

داشت یک دور بهبستن موهایش با کش، ابر پنکک را بر  

 صورتش

 زد، خط چشم را باال و پایین چشمش کشید همراه با ریمل و یک

 رژ



 ..کالباسی رنگ

 از جایش بلند شد، دو روز گریه و غم بس بود حاال که آریا

 غرورش را

 .نشکسته بود و سراغش نیامد نباید کم می آورد

 از میان مانتوهایی که اینجا داشت، مانتو زرشکی رنگی را

 بیرون

 ..کشید همراه با شلوار مشکی قد نود و شال همرنگش

به ساعت نگاهی کرد، خیلی وقت بود به کافه یی که پاتوق 

 خودش

 و

 .ستین بود نرفته و امروز بهترین وقت بود
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476 

ونیم بود، ستین کارش در شرکت طول کشیده بود و7ساعت   

 هنوز

ی همین تصمیم گرفته بود امشب را به خانه برنگشته بود برا

 تنها

 .به کافه بره

لباس هایش را پوشید شال را روی سرش عقب تر برد کیف 

 ست

 مانتویش را برداشت. کفش های پاشنه بلندی که یکی از طرح

 های



 ..خودش در پروژه ی فرشادجو بود را پا کرد

 نگاه براق و دلتنگش یک دور میان کافه چرخید، دلش برای این

فه با فضای شاعرانه و رمانتیکش تنگ شده بودکا . 

[ ] 

 میز و صندلی های طالیی رنگ با پارکت های سفید کف کافه،

 لوستر

 ِ های آویزون طالیی به سقف، و صدای آهنگ مالیم و گاهیشاد

 فضا

 .را دلنشین می کرد برای همین بود که همیشه شلوغ بود

 .دستی برای رها صندوق دار کافه تکان داد

 .رها با لبخند از پشت صندوق بیرون آمد
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 وای کجایی تو دختر؟-

 .بوسی روی گونه نفس زد و عقب رفت
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 .دلم برای اینجا تنگ شده بود-

 ..ِِِ بیا بریم میز خاصت خالی-

 .تای ابرویش را باال داد

 جدی؟ جاش فوق العاده س چطور ِ خالیه؟-

ترها با خنده و شوخی گف : 

 طلسمش کردی، بشین تا بیام چی می خوری؟-

 کمی فکر کرد و همزمان با گذاشتن کیفش روی صندلی کنارش



 :گفت

- اسکوپی4یه بستنی  . 

 .خندید و انگشتش را به سم ِت نفس اشاره زد

 .تاش توت فرنگی باشه4-
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 .چشمکی زد و سری تکان داد

 .دقیقا-

 .زود برمی گردم-

تر به اطراف نگاه کند، توی این  رها که رفت وقت کرد دقیق

 سه

 ماه

 یی که به کافه نیامده چیزی تغییر نکرده بود اما حاال فهمید که

 .چقدر دلتنگ این کافه و فضای فوق العاده ش بود

 !تنهایی-

 سرش را باال گرفت، پسرک باالی سرش با لبخند سری به نشانه

 ی

 .سالم تکان داد
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 نفس در اینبحث هم نفس ِ سابق نبود و نشد، بی توجه به پسرک

 .و نگاه نخ دارش به صندلی کنارش اشاره کرد

 .نه بردار برو-

 .صدای خنده ی پسرک در فضا پیچید
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 وای ایول، اما من نمی خوام صندلی رو ببرم می خوام صندلی-

 رو

 .ا ِشغال کنم

 .مظلوم سری کج کرد

 میشه؟-

میلیون3ود بی شک این پسر را که ساعتش باالی اگه نفس قبل ب  

 .بود را روی هوا می زد اما نبود و بی حوصله سری تکان داد

 ..برو مزاح-

نگاهش به نقطه ی رو به رویش درست کنار در ورودی میخ 

 .شد

 ...آریا اینجا و سحر

 قلبش نزد و نگاهش بی قرارانه روی صورت آریا چرخید چقدر

 دلتنگش بود

با جراتی فرار کرده و نگاهی ترسان لرزان به آریااند نفس  . 

 .دستی به ته ریشش کشید، صدا عصبی سحر مخاطبش شد

 این کارا چه معنی داره آریا؟ این همه شلوغی برای چیه خب؟-
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 .چرخید نگاه توبیخ گرش اول سحر و بعد نفس را نشانه رفت
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 .راه بیوفت-

گفت سحر حق به جانب : 



 .آره بریم-

 با تو نیستم، نفس گفتم راه بیوفت-

 خیزی برداشت اول کیف نفس را از روی میز چنگ زد و بعد

 مچش

 .را گرفت و با خود کشاند

 .با تاکسی برگرد خونه سحر-

 .سحر حیران نگاهش را به آریا و نفس چرخاند

 ...چی؟ آریا صبر کن آریا-

حرصی پا به زمین کوبید این بار دوم بود که با آربا جایی می 

 آمد

 و

 .بخاطر نفس باید تنها برمی گشت

زیر لب ناسزایی به نفس و حضور نحسش در زندگیش داد، 

 کیفش

 ..را برداشت و از کافه بیرون زد
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 سرعت ماشین باال بود و سکوت سنگینی در فضای نفس گیر

 .ماشین حکم فرما بود

چشمی نگاهی به مرد کنارش انداخت، اعترافش آسان بود زیر 

 که

چقدر دلش برای این مرد تنگ شده بود اما هنوز هم ازش 

 دلخور



 .بود. حرف زده بود، قلب شکسته بود اما معذرت نخواست

از یادآوری آن شب کذایی و حرف های تلخ ِ آریا، دوباره 

 جراتش

 را به
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 .دست گرفت

لتنگی که در پس نگاه دریایش بود را پس زد. آرام اما جدید  

 افسار

 .زبانش را به دست گرفت

 .نگه دار-

شنید اما جز پررنگ تر کردن اخم هایش عکس العملی نشان 

 .نداد

 .ضربه ی آرام با پشت دست به در زد

 .گفتم نگه دار-

 .شنیدم-

482 

هشلحنش چنان سرد و خشک بود که نفس سر چرخواند و نگا  

 .کرد

[ ] 

 .آب دهانش را قورت داد

 .پس اگه شنیدی نگه دار-

 .گردن مایل کرد و نگاه سردی به نفس پرت کرد



 .گفتم شنیدم نگفتم قرار ِ به حرفت گوش کنم-

 .حرصی ضربه ی دیگه یی به در زد

گفتم نگه دار...نگه دار با توام...اصال به توچه که من چه -

 غلطی

 می

 .کنم

 .نیش خندی زد

 .خوبه خودتم میدونیکارت همش غل ِط اضافه س-

356 

 محکمه 

 :با غیض توپید
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 باشه من همش غلط می کنم اما تو چرا جز می زنی ها؟ به تو-

 چه

 که اون پسر داشت چکار می کرد ها؟ به توچه؟ مگه من ازت

 پرسیدم چرا با سحر اومدی اونجا؟ مگه بهت گفتم کی من از تو

 ...پول

 ..دروغ نگفتم-

 چی؟-

 نگاهش از خیابان رو به رویش گرفت و نیم نگاهی به نفس

 انداخت، دلش تن ِگ این چشم های دریای شده بود اما به روی

 .خودش نیورد و به تلخی جواب داد

 تو برای پول به من نزدیک نشدی و بخاطر پول با من عقد-



 نکردی؟

اخت، خون در صورتش پخش شدو بغض به گلویش چنگ اند

 این

 مرد چقدر می توانست تظاهر کند به سنگدلی و تلخی وقتی با

 .دیدن این نگاه اشک آلود بهم می ریخت

 .نگه دار..(.جیغ زد) نگه دار...گفتم نگه دار-
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 .با مشت به جان در افتاد

 نکن اینجوری...نکن...نفس-

 نفس آخرش را فریاد زد ماشین را گوشه ی خیابان توقف کرد و
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 .نفس را عصبی تر به سم ِت خود برگرداند

 .چه مرگته تو، چرا هی زرت و زرت گریه می کنی-

 چاانش لرزید، این مرد واقعا چه داشت که این گونه زبان دراز

 این

 !دخترک را با یک جمله و نگاه کوتاه می کرد

 .بازویش را از چنگش بیرون کشید

 .قفل در رو بزن-

 .نمیشه-

 .بزن-

[ ] 

 .شیطون تای ابرویش را باال برد
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 !چی رو؟ تو رو که خوب بلدی سگم کنی-

 با شنیدن لحن و صدای شیطون آریا سرخواند، تای ابرویش را

 باال

 .داد

 من؟-

 دستمالی از جعبه ش بیرون کشید. نمی تونست اعتراف کند نگاه

دریایی و اشک آلودش چه به سرش می آورد اما می تونست 

مرا  

 کند

 به پاک کردن این دانه های مرواریدی که با یه حرف تلخ ظاهر

 می

 .شوند
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 پاک کن، بعدش بگو اونجا و با اون لندهور چه کار که نه چه-

 غلطی

 .می کردی

 .دستمال را کشید

 .سواالتی که جوابش به تو ربط نداره رو نپرس-

 .حرصی زد، کمربند ایمنیش را باز کرد

 ..نفس کفری نکن من رو-
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 .متقابال کمربند را باز کرد و خودش را جلو کشید

 .کفری کنم چکار می خوای بکنی-

 .نگاه تیره و عصبیش در چشمان آرام و دریایی نفس چرخواند

 .بهت گفته بودم حق نداری سمته کسی بری-

- نمیرم که سحر سمتت نیاد، اما منم بهت گفتم وقتی سم ِت کسی  

 ..هم اون سمتت اومد هم خودت

از یادآوری آن شب و آغوشی که سحر را در خود گرفت 

 بغضش

 .لرزید

ادامه حرفش را خورد؛ از کنار دست آریا دست پیش برد قفل 

 در

 را

 .زد و به سرعت چنگی به کیفش زد و پیاده شده

نسبتا خلوت و بی توجه به صدا زدن های آریا وارد پارک که  

 تاریک

 .بود شد

 .از ماشین پیاده شد و در را محکم به کوبید
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 ...نفس صبر کن، با توام نفس-
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 قدم هایش را بلند تر برداشت، چنگی به موهایش زد و همزمان

 .چنگی به مانتوی نفس زد و را از قدم برداشتن باز داشت



 :زیر گوشش غرید

 کری؟-

زد و با حرص برگشتپسش  . 

 .کر نیستم نمی خوام بمونم، تو هم برو دست از سرم بردار-

نگاهش به اطراف چرخید، امشب چه شده بود که نمی تونست 

 دو

 دقیقه عصبانیتش را نگه دارد؟ نفس را می دید و عصبانیتش می

 .خوابید برای خودش عجیب بود اما کامال دلیلش مشخص بود

 .دلتنگی برای نفس از عصبانیت برای نفس پیشی می گرفت

 .دستش را به کمرش باالی کمربندش زد و تاکیدوارانه لب زد

 امشب اون جا چکار می کرد؟-

 .چشم های درشتش گرد تر شد

 !..چته تو-
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 :قدمی جلو رفت و سری تکان داد و شمرده شمرده گفت

- د، تالفی نمی امشب...اونجا...چکار می کردی؟چشم ریز کر

 کرد

 می

 ..مرد این دختر

 :لبخندی زد و شمرده گفت
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 ..به تو-



حرفش کامل نشده بود که بازویش دوباره به چنگ آریا در آمد، 

 با

 یه

فشار به خودش نزدیک کرد و سینه ی نفس را به سینه ی 

 ستبرش

 .چسباند

- ری بهت گفتم انگار می بینی آرومم پرو میشی و دم در میا

 امشب

 اونجا با اون مرتیکه ی آشغال چکار می کردی؟ اصال اون یابو

 کیه که

 .به خودش جرات داد که دستش رو به زن ِ من بزنه

 جمله ی آخرش را فریاد زد که تک و توک آدم هایی که آنجا

 بودند به

 .سمتشان برگشتند نفس به تلخی دستش را پس زد
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ریا ته دلش را غنج می رفت اما هنوزبا این که با زنم گفتم آ  

 حرف

 .های آن شب فراموشش نشده بود

من زن ِ توام؟ اگه من زن ِ توام اگه بخاطر اینکه زنتم کسی -

 حق

 نداره

 بهم نزدیک بشه پس چرا جلوی همه شدم اون دختر پول پرستی



 که

 بخاطر پول عقد تو شد، آره من کارم اینه تو درست می گی اما

 هیج

 وقت از حدم فرارتر نرفتم هیچ وقت جز یه لبخند برای مردهای
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اطراف هیچ کار دیگه یی نکردم من اشتباه کردم اما تو تاوان 

 تمام

 اشتباهای منی آریا، روز اول گفتی آوردیم تا تنبیه م کنی. کردی

 بدم

 تنبیه م کردی. دلم مثل تمام زن هایی که فهمیدن شوهرشون

 .خیانت کرده شکست، مثل اونا فهمیدم شوهرم، شوهر نیست

 شوهرم یه انتخاب اشتباه بود.. تمام دردهایی که اونا تو چند ماه

 کشیدن من یه شبه کشیدم االن برابر شدیم مگه نه؟

 .اشک هایش را با پشت دست پس زد
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 مگه همین ها رو نخواستی؟ مگه نخواستی من تنبیه بشم؟-

نشدم؟ بخدا قول می دم دیگه اون کارو نکنم دیگهبنظرت تنبیه   

 .به مردیی نزدیک نشم اما در عوضش تو رهام کنی

 هق زد، حرف هایی که می زد ذره ذره جانش را از تن می

 .گرفت

 ..داشت از جدایی حرف میزد جدایی از عشق نو پا و نوجانش

 جدایی



 ..از آریا

ی زبانش و دلش لرزید و اشک هایش به سرعت تر رو

 گونش ُسر

 خورد

 .طالقم بده آریا-

[ ] 

 نگاهش سرد و یخ زده به چشمان بارانی نفس خیره بود اما

 ..قلبش
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امان از قلبی که با تمام وجود خواستن نفس را فریاد می زد و 

 به

 .ذوقش می کوبید

 نگاه ترسیده نفس به لبهایش دوخته بود، حرفی را زده بود که

 بخاطرش خدا را در دل التماس می کرد که جوابش باشه آریا

 .نباشد
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باالخره صدای آریا در گوشش زمزمه شده "نه، هنوز باهات 

 کار

 "دارم

 .نفسش به راحتی بیرون آمد

 لحظه یی نگذشت که صدای ترمز وحشتناک ماشینی از آن سوی

که در خیابان بلند شد، و تا به خود بیاند صدای شلیک گلوله بود  



 .فضا پیچید

 شاید فقط چند ثانیه بود، همان چند ثانیه صدای جیغ ها سر به

 .فلک کشید و نفس ترسیده سر جایش خشکش زده بود

 .ماشین ها رفتند و اثری در خیابان نگذاشتند

نگاهشبه دنبال ِ آریا که دیگه رو به رویش نبود چرخ خورد و 

 در

 آخر

فتشروی زمین کنار پایش غرق در خون یا .. 

 جان از تن دخترک رفت و دو زانو روی زمین نشست زمزمه

 "آریا"

 .کنانش در گوش آریای بی جان پیچید

 .صدای خفه ش یک ان جیغ شد

 ..آریا... منو ببین آریا چی شدی آریا-

363 

 محکمه 

492 

جیغ می زد و تن بی جان آریا را در بغل خود تکان می داد، 

 جیغ

 می

می کرد تا کمکشان کند تا هنوز چشم های نیم باززد التماس   

 .آریاش بسته نشده به دادشان برسند

لحظه یی بعد دورش شلوغ شد و به کمک دو مرد آریا را سوار 

 با



برماشین کردند، صاحب ماشین گفتن "نگران نباش آبجی زود 

 می

 .رسیم" سوار شد و ماشین در کسری از ثانیه از جایش کنده شده

 سر آریا را به قلب بی قرارش که محکم خود را به سینه جی

 کوبید

 .چسباند

 :گریه کنان نالید

 آریا تو رو خدا طاقت بیار جوون من...نه اصال جوون سحر-

 طاقت بیار

 ..تو رو خدا آریا

[ ] 
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 صدای دکتر یک لحظه از ذهن آشفته ش بیرون نمی رفت، قدم

ریان و به خون نشسته شهایش را محکم بر می داشت و نگاه گ  

 به

 .رو به رویش بود

 .به در رسید و ضربه ی محکمی به در کوبید و فریاد زد
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 ..کیسااان بی شرف بیا درو باز کن-

 با مشت و لگد به در می کوبید و فریاد کیسان گویانه ش در

 فضای

 .خلوت خیابان پیچید



پیددر به سرعت بار و نگهبان عصبی تو : 

 !هی چه خبرته-

 :غرید

 ..برو عقب-

 ..برو رد-

 به سرعت اسلحه یی که از جیبب آریا برداشته بود را به سمته

 .نگهبان گرفت
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 دخترک ریز جثه چنان حرفش را با تحکم و آمرانه گفت که

 نگهبان با

نگاه ترسیدش که به اسلحه بود دستش را باال گرفت و قدمی 

 عقب

 .رفت

 نیش خنده عصبی زد با پایش به در ضربه یی زد و در را کامل

 باز

 .کرد

 اسلحه را پایین نیورد، دیوانه شده بود قسم خورده بود اگه کسی

 جلویش را بگیرید و شلیک کند درست همان کاری که نامردهای

 .کیسان بی غافل به سم ِت آریاش شلیک کرده بودند

 .با صدای لرزان فریاد زد
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 محکمه 

 کیسان؟ بی شرف نامرد کجایی هاااا تو کدوم سوراخی خودت-



 رو

 .قایم کردی

 از پله های مشرف به در سالن باال رفت در باز شد و نگهبان

 دیگه

 .یی بیرون اومد

 اسلحه را با دو دستش محکم گرفت و در مقابل نگهبان با حرص

 :غرید
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- نمبه فاطمه ی زهرا بخوای بیا جلو می ز . 

 .اشک هایش بدجور با صدای خشنش تناقص داشت

 .نگهبان عقب رفت و داد زد

 .آقاااا-

 .فریاد زد

 .گمشو عقب بهت گفتم، کیسااان-

 .صدای کیسان از داخل آمد و خشمش را بیشتر کرد

 .اجازه ی ورودش را گرفته و وارد شد

 .وارد سالن شد نگاهش بین جمع گردید نیش خندی زد

- ه..! داشتید در مورد چی حرف می زدید ها؟جمعتون جمعه آر  

 .باران متعجب جلو آمد

 ...نفس عزیزم چی-

 .جیغ و فریادش بلند شد
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 محکمه 
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 .ساکت شوووو-

 .اسلحه را با دست های لرزانش به سمته باران گرفت

فقط یه جمله دیگه حرف بزنی به خداوندی خدا می زنم، می -

 زنم

 و

 ..نه مادرمی شناسم نه غریبه

 باران وحشت زده نگاهش را به کیسان دوخت. کیسان عصبی

 :گفت

 !چه خبرته دختر جان چرا دور برداشتی-

 نیش خند زد و با پشت دسته آزادش اشک های روی گونش را

 پاک

 کرد، نگاهش را به پروانه که گویی با پسرش اینجا مهمان بود

 .دوخت

- آریا پسرت نیست! نشستی کنار دشمنشچقدر سنگدلی تو! مگه   

 واسع چی؟ نشستید و نقش قتلش رو می کشید؟ این بی شرف

به حمید اشاره زد) با اون نگاه کثیفش شاید بتونه هر غلطی (

 بکنه

 اما تو چی...؟
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 .با گریه تلخ خندید و سری به تاسف تکانی داد

 .پروانه وحشت زده از جایش بلند شد



- چیزیش شده؟ اصال...اصال کجاست چی می گی تو؟ آریا .. 

 .حمید عصبی جواب داد

 ..پروانه تو چرا؟ تو چرا گول این حرف-
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 محکمه 

 حرفش کامل نشده بود که نفس همچون گرگی خشمگین و افسار

 پاره شده به سمتش هجوم برد و جایی میان مبل و خودش حمید

 .اسیرش کرد

یقه ش فشردلوله ی اسلحه را محکم روی شق . 

 ببین خوب گوش بده، گوش بده که بعد نگی نفس نگفت، نگی-

 نامردانه عمل کرد که من مثل شما آشغال نیستم. حمید به خدای

احد و واحد اگه بالیی به سر آریا بیاد خودم یه تنه اون دوتا 

 گلوله

یی که درست به قفسه سینش خورده رو میزارم توی همین 

 اسلحه

 و جون تو و این بی شرف رو می گیرم. فقط بشین و دست به

 دامن

498 

هر چی پیغمبر،پیامبرو معصوم و هر چی که هست بشو که یه 

 مو

 از

 سر آریا کم نشه چون اگه بشه من دیگه انقدر آروم جلووت

 .واینمیستم



[ ] 

 :متوجه نزدیک شدن کیسان شد و با تحکم غرید

- ه رو پیش پیش تو سرش خالی مییه قدم دیگه جلو بیای یه گلول  

 .کنم

 گردنی کج کرد و با نفرت به چشم های عصبی کیسان چشم

 .دوخت

 ...گلوله بعدیشم میوفته واسه تو-

 .عقب رفت
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 محکمه 

 .نگاهش دوباره به سمته پروانه چرخید

 تو هم یکی هستی مثل این "به باران اشاره زد" بوی از مادر-

 بودن

این بی شرفایی که نقشه  اگه بردی بودی امشب کنار نبردی که

 ی

 .قتل پسرتو کشیدن نمی نشستی
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 .کیسان عصبی قدمی جلو برداشت و فریاد زد

 چه گهی می خوری تو! چه نقشه ی چه مرگی دیوونه شدی؟-

بغضش در گلوله سنگین تر شد و اشک هایش شدیدتر روی 

 گونه

 .ش ُسر خورد

 .نگاهش را از نگاه بارانی پروانه گرفت و سر چرخواند



 من دروغ می گم آره..؟-

 :توپید

 غلط اضافه می کنی. توی نیم وجبی با چه جراتی اومدی تو-

 خونه ی

 من...! ها؟ برای من اسلحه می کشی کیسان نیستم مادرتو به

 ..عذات نشونم

کیسان نیش خندی زد، شاید در چند روز یا هفته ی قبل بود از 

 می

 ترسید اما نترسید، چند ماه کنار آریا بودن قوی و نترسش کرده

 .بود
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 حاال هر چی می خوای بگی بگو، ولی کافیه بالیی به سر آریا-
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 محکمه 

 بیاد

اونوقت ببین همین نیم وجبی چطور این زن پول پرست (به 

 باران

 .نگاه کوتاهی انداخت)رو به عذات میشونه

یسان که جلوی زبون این دختر کم آورده بود و از کم آوردنک  

 عصبی

 .و ناراضی بود فریاد زد

 ..نگهبانااا کدوم گوری هستید؟ فرید-

 :نفس توپید



گلو جر نده خودم اومدم و خودم مسیر خروج رو بلدم، میرم -

 ولی

 ..دعا کن

 حرفش کامل نشده بود که کیسان به ضرب به سمتش هجوم آورد

اسلحه را از دستش کشید و دستش را جایی را میونبه ضربه   

 .گلوله و گردن نفس گذاشت

 :با صدای خش دار و عصبی غرید

 .انقدر من رو تهدید نکن-
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 .باران سریع مداخله کرد

 ..کیسان ول کن بچمو...با توام-

 نفسکه نفسش در حال ِ رفتن بود نیش خندی زد و در همان حال

 :گفت

 ..من....من دختر-

 بی هوا زانوی پای چپش را باال برد و ضربه ی به جای حساس
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 محکمه 

 .کیسان زد که صدای پر دردش در خانه طنین انداخت

روی زمین افتاد نگاه گرد شده ی سه جفت چشم روی نفس 

 خیره

 ماند، شاید هیچ کدام در وقتش فکر نمی کردند این دخترک ریز

تونه انقدر خشمگین رفتار کنهمیزه ب . 



 .خم شد اسلحه را برداشت

پا روی دم من نذار کیسان، اگه بالیی به سر آریا بیاد اونوقته -

 که

 برای من باال تر از سیاهی رنگ نیست. دود بشی بری توی هوا

 یا
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 سوزن بشی بری تو انبار کاه تا آخرین نفس دنبالت میوفتم و تا

کنم نفست رو نگیرم ولت نمی . 

 .نگاهش به سمته حمید برگشت

 .با توام هستم-

 این را گفت و از سالن بیرون زد و به نفس گفتن های پروانه

 .اعتنایی نکرد

از عمارت نفس گیر کیسان بیرون زد، اسلحه را در جیب 

 مانتوش

 .انداخت و پشت دستش را روی گونه ی تر از اشکش کشید

 .نفس-

و فریاد زد بازویش از پشت کشیده شد، برگشت . 

 چیه! چی می خوای هی نفس...نفس...باشه باور کردم تو-

 مادری؛ تو

 مادر بودن بلدی تو نگران آریای.. اصال تو قدیسه فقط دست از

 سرم

371 

 محکمه 



 .بردار

 .اشک های پروانه آرام روی گونش ُسر خورد ملتمسانه لب زد
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 آریا کجاست؟ حالش خوبه مگه نه؟-

لحظه یی از چهره ی پر درد پروانه تعجب کرد، تای ابرویش 

 را

 باال داد

 .و بی صدا لب زد

 چی..؟-

 .با درد سری تکان داد و بازوهای نفس را گرفت

 !تو رو به جان آریا بگو آریا کجاست-

گول نگاه و عجز پروانه را نخورد، دلش از هر کسی که آریا 

 را

 روزی

حتی اگر اون کس مادرآریا باشددلگیر کرده بودند گرفته بود.  . 

 :عقب رفت و سرد لب زد

 .بیمارستان-

هق زد و پشت دستش را روی لبهای قلوه ی رژ زده ش 

 .گذاشت

 حالش خوبه مگه نه؟-

 .به تلخی و طعنه جواب داد

504 



 بگم دکتر گفته حالش وخیمه ناراحت میشی یا خوشحال؟-

دوید و بلند بی توجه به زخم زبان های نفس به سم ِت ماشینش  

 :گفت

372 

 محکمه 

 .بیا سوار شو بریم بیمارستان-

 .نفس بی صدا اشک ریخت با غم عقب تر رفت

 .خودم میرم-

 .برگشت و با دردمندی لب زد

 ...التماست کنم راضی میشی! بریم تو رو خدا-

* * 

 دست سردش از روی روی شیشه پایین افتاد سر چرخواند و به

 نیم

 .رخ نفس که از اشک خیس بود چشم دوخت

 .مجبور بودم-
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 صدای گرفته ش نگاه نفس را به اجبار از آریا که زیر کلی

 دستگاه

 .خوابیده بود گرفت و به سمتع خود کشاند

 .گیج سری به معنی چی تکان داد

پروانه بی جان و بی حال همانجا به دیوار تکیه زد و نشست 

 نگاه

 بی



دیوار رو به رو چسبید روح و گریانش به . 

 حمید از همون بچگی دلش با آریا نبود، رضا خدابیامرز هیچ-

 وقت

بین این دوتا پسر فرق نذاشت اما همیشه یه حساب ویژه روی 

 آریا

باز می کرد. حق داشت آریای محکم و جدی کجا و حمید ترسو 

 و

 لوس کجا.. هیچ کس بهتر از یه مادر نمی تونست نفرت بی حدو
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 محکمه 

 اندازه بچه ش رو به برادرش ببینه. رضا همیشه کارای مهم رو

 به

 آریا می سپرد و حمید رو میفرستاد کمک دستش.. حمید این رو

 نمی خواست، رضا یک بار به حمید اعتماد کرد و کارای مغازه

 یی که

اون موقع داشت رو به حمید سپرد. بچه م آریا اون موقع 

 حسادت

مثل حمید خیرندیده نبود حسودی نمی کردنکرد،  . 

[ ] 
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 حمید سر دوماه مغازه ورشکسته رو تحویل رضا داد و آریا دو

 ماه

بعدش مغازه رو سرپا کرد برای همین شد که رضا تمام اموال 



 رو

 به

اسم آریا کرد با این حساب که آریا موظف وقتی حمید سرپا شد 

 و

 از

 سر به هوایی دست کشید، نصف اموال به اسمش بشه. اما حمید

با این کار نفرتش بیشتر شد، رضا فوت کرد و من مجبور بودم 

 به

 انتخاب.. یا باید پیش آریا میموندم یا حمید. آریا یه پسر که نه یه

سالش بیشتر نبود اما قد یه مرد25مرد کامل بود اون موقع   

50 سال سن هنوز بچه بود یه 23با ساله می فهمید. اما حمید 

 بچه

 ی حسود و پر طمع.. می دونستم اگه منم پشتش رو نگیرم تبدیل

 .میشه به یه عقده، عقده ی که روز با روز چرکین تر میشه

 انتخابم
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 محکمه 

ساله گذشته، آریا شد4حمید بود اما از طرف آریا ترک شدم   

29 بهش نزدیک بشم تا باهاش سالی که اجازه نمی داد4سالش،   

 حرف می زدم شروع می کرد به طعنه زدن. حق داره چون از

 همون

 بچگیش من همیشه هوای حمید رو داشتم اما کاش می فهمید من

 .هوای حمید رو داشتم تا حداقل نفرتش از آریا بیشتر از این نشه



 .....شایدم
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 ..دکتر...دکتر-

به دنبال پرستار و دکتر نفس یا خدا گویان از جایش پرید و 

 وارد

 .اتاق شد

صدای بوق ممتد دستگاه قلب در گوشش زنگ خورد. نفسش 

 رفت

 و برنگشت نگاه مسخ شده ش به دستگاه ماند و به پرستاری که

 جلوی رویش از او خواهش می کرد اتاق را ترک کند توجه یی

 نمی

 .کرد

صدای هق هق گوش خراش پروانه دیوانه ترش کرد، دکتر 

الیبا  

 سر

 آریا دستگاه شوک را می زد اما هنوز همان صدای لعنتی در

 فضای

متری پخش بود دست های ظریف و لرزانش20نفس گیر اتاق   

 روی

 .گوش هایش نشست
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 محکمه 

 ناباورانه نگاه اشک آلودش بین صحنه نحس دستگاه که خط



 باریکی

تپش قلب آریا بود را به رخ نگاه ناباورش می  که نشانه قطع

 کشید

 ..و آریای رنگ رو رفته چرخی خورد

[ ] 
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 پاهایش لرزید زانو زد، چه به سرش اومده بود! آریا نباید می

 رفت

هنوز خیلی جوون بود برای رفتن! قلبش فشرده شد بی طاقت 

 جیغ

 .زد

 .آریااااااا-

ر پاهای آریا زانو زد وبه سم ِت تخت هجوم برد پایین تخت کنا  

 .پاهای آریای را در چنگ خود گرفت ضجه زد

آریا تو رو قرآن نرووو آریااا. لعنتی انقدر زود پا پس نکن.. -

 آریا

 تو به

جان ِ من نرو میدونم دوستم داری لعنتی پس نروو بزار من 

 نفست

 .بشم بزار خواهش می کنم آریا

و از تخت جدایشدو پرستار به سختی زیر بازویش را گرفتن   

 کردند



 اما مگه آرام می شد مگه می شد خط صاف و بوق ممتد را ببیند

 و

 .بشنود اما حالش خوب باشد

 ..لب هایش خشک شده بود اما اشک چشم هایش نه

376 

 محکمه 

دکتر با تاسف سری تکان داد و ضربه آخر را به سینه ی ستبر 

 و

 .محکم آریا زد
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 :نفس با درد چشم بست و نالید

 ..آریا برگرد-

 صدای بوق بوق مرتب و منظم دستگاه در فضای ناامید و نفس

 گیر

 .اتاق پیچید و نفس را به باز کردن چشم هایش ترغیب کرد

 چشم باز کرد و نگاهش روی خطی که دیگه صاف نبود نشست،

چشم هایش را آرام بست و دوباره باز کرد شاید می خواست 

وربا  

 .کند که خواب نمی بیند

 :صدای شاد دکتر در گوشش پیچید

 خدا رو شکر برگشت، خانوم احدی به بیمار برس دستگاه تنفس-

 رو

 .بزار روی دهنش سریع.. ایشونم بفرستید بیرون



 نفس خندید دست لرزانش به سمته دستگاه نشانه رفت از ته دل

 .خندید و لب زد

 ..برگشت..میزنه-

ندید و به سمته دستگاه رفتدیوانع وار می خ . 
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 .قلبش میزنه، پروانه خانوم ببین میزنهقلب ِ آریا میزنه-

 کف دستش روی صحفه مانتیور دستگاه نشست و نگاه ذوق زده

377 

 محکمه 

 .ش میان جمع چرخید که با لبخند نگاهش می کردند

 .برگشت-

شید چشم هایشجمله ی آخر را گفت و به آنی تمام انرژیش ته ک  

 ..باال رفت و به سمته زمین سقوط کرد

* * 

 .ستین اشک هایش را پاک کرد و به روزبه نگاه کرد

 دکتر چی گفت؟-

 :سامی در جواب به جای روزبه گفت
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 وضع آریا هنوز وخیمه، دوتا گلوله نزدیک قلبش خورده دکتر-

 االن

ساعت خطر تهدیدش می کنه هیچ کاری از دستشون48گفت تا   

 بر

 .نمیاد جز اینکه ما بشینیم و دعا کنیم



 :کالفه چنگی در موهایش زد و حرصی غرید

 به خدا فقط بفهمم کی همچین گهی خورد مادرشو به عذاش-

 .میشونم

 جمله ی آخرش را به طعنه رو به پروانه گفت، روزبه آرام

 ضربه ی بع

امی زد و لب گزید. و این یعنی مدرا کن حالش خوبپهلوی س  

 .نیست

 .اما سامی عصبی تر نیش خندی زد
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 محکمه 

 شما از کجا فهمیدی پروانه خانوم؟-

 .سرش را باال گرفت

 .نفس خبر داد-

 .ستین با تعجب تکیه ش را از دیوار گرفت
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 !نفس-

ش فرستاد و ازپوفی کشید و موهایش را داخل شال سبز رنگ  

 .جایش بلند شد

 ..با یه اسلحه اومده بود سروقت کیسان و حمید-

 .صدای چی گفتن هر سه در فضای ساکت بیمارستان پیچید

 :سامی با شک پرسید

 نفس چکار کرد؟-

 .ستین کنار پروانه ایستاد



 .نفس که اسلحه نداشت-

 :روزبه که فهمید اسلحه، اسلحه آریاس در جواب ستین گفت

 .اسلحه آریاس-

 .پروانه بی حال چشم بست و به دیوار تکیه زد

 .ستین نگران صدایش زد که در جواب "خوبمی" تحویل گرفت
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[ ] 

 سامی به سمته اتاق دکتر رفت، نگران حال بهترین و با معرفت

ترین دوستش بود، دوستی که غیر از دوست برادرش هم بود 

 یک
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 محکمه 

رگ که جای کمبود نبود پدر و مادرش را برایش پر برادر بز

 می

 .کرد

 بغض سنگینی در گلوی این مرد شیطون و بازیگوشی که آریا

 .همیشه از دست کارها و بی عار بودنش حرصی بود،نشست

 جمع به دنبال سامی متشنج شد، هر کسی به یک سو رفت و فقط

 .ستین ماند تا مواظب نفس باشد

ش پیچید آرام چشم باز کرد، دلیل سردبا حس دردی که در سر  

دردش ضربه ی لحظه ی آخری بود که وقت بی هوش شدنش 

 به

 .تیزی تخت خورد



 نگاه بی قرارش یک دور، دور اتاق سفید رنگ گردشی خورد،

 صحنه

 های مثل فیلم جلوی چشم هایش تکرار شد. شلیک، خون،

 ..بیمارستان و ایست قلبی
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و خش دارش را فریاد کرد روی تخت نشست صدای لرزان . 

 ..پرستار...پرستار-

 دلش تاب ماندن در این اتاق ساکت را نداشت، نگاهش مدام

بیقرار در اتاق می چرخید و دریایی چشم هایش در بی حال 

 ترین

 ..حالت ممکن فرو رفته بود

 .پرستار وارد شد و پشت سرش ستین نگران

 .صدای گرفته ش بغض ستین را ترغیب به اشک کرد

 .سرم رو در بیار از دستمُ -

 .پرستار با صبر و مهربانی جواب داد
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 محکمه 

 .چرا دخترجون ُسرمت که هنوز تمام نشده-

 .می خوام برم پیشه شوهرم-

ستین بازویش را گرفت و مجبورش کرد دوباره روی تخت 

 دراز

 .بکشد

- اش نفس آریا تو بخش مراقبت های ویژه سآروم ب . 
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 .با تشویش دس ِت ستین را فشرد و خیزی برداشت

 مگه بازم حالش بد شد؟-

 ستین سردرگم نگاهش را به پرستار که کم و بیش از حال آریا

 خبر

 داشت؛ انداخت. خودش نمی دونست چطور و با چه زبانی نفس

 را

را از سینه ش بیرون کشیدهحالی کند که هنوز با اینکه دو گلوله   

 ن

 ...خطر از بیخ گوشش نگذشته

[ ] 

 :پرستار مداخله کرد و گفت

 اگه همون بیماری که من حدس می زنم رو می گید، آقای آریا-

 ..صدر

 نفس تند تند سری تکان داد و مشتاق به دهان پرستار چشم

 .دوخت

- ساعت اونجا 48ایشون توی بخش مراقبت های ویژه س تا 

 تحت

اقبته انشاهلل که خطر رفع میشه و به هوش میادمر .. 

381 

 محکمه 

 .این را گفت و بعد از چک کردن ُسرم از اتاق بیرون رفت
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 .سامی که تازه رسیده با خروج پرستار پرسید

 حالش خوبه؟-

 .....پرستار با گفتن "خوبه" کوتاه و سریعی رد شد

 وارد خانه شد و کیفش را روی مبل انداخت وجب به وجب این

 خانه

 یادآور تمام لحظاتی بود که از دوری و سردی پسرش اشک

 .ریخت

 چقدر تالش کرد تا نقش مادر بد را برای آریا خوب بازی کند تا

 حمید

 .نفرتش بیشتر نشود اما گویی اشتباه رفته بود

 .پاهایش لرزید و روی مبل نشست

با صدای ماشین پروانه از آمدنش با خبر شد، پله ها را حمید که  

 .پایین آمد

 کجا اومدی تو االن..؟-

صبح را نشان می داد،9و نگاهی به ساعت دیوار که ساعت   

 .انداخت
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 پروانه در حالی که به مبل تیکه زده بود با چشمانی بسته جواب

 .داد

 .بیمارستان-

382 

 محکمه 

د و دستی به ته ریشش کشید روی مبل بغل دس ِتنیش خندی ز  



 .پروانه نشست

 ...خب حاال رخت سیاه تن کنم یا-

با یک خیز حرفش کامل نشده بود که پروانه چشم باز کرد و  

 .دستش را روی صورت حمید پایین آورد

صدای پخش سیلی در فضا، سکوت رعب انگیزی را حاکم 

 .کرد

 اما پروانه با لحن خشن و محکمی به این سکوت پایان داد و در

 حالی که انگشت اشاره ش را جلوی صورت برافروخته ی حمید

 تکان

 :می داد گفت
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حرف دهنت رو بفهم، خیلی باهات راه اومدم انقدر که به -

 خودت

 ِ جرات می دی هر جوریکه دلت خواست در مورد داداش

 بزرگترت

 .حرف بزنی

با حرص دستش را محکم روی دسته ی مبل کوبید خیز حمید  

 .برداشت تا بلند شود که فریاد پروانه میخ کوبش کرد

 ..بشین سرجات-

 .سر بلند کرد و نگاه محکمش را نثار نگاه عصبی حمید کرد

 ..بشین گفتم-

 .پوزخندی زد و بی توجه به پروانه بلند شد



 .فکر نمی کنم حرفی مونده باشه-

ود که پروانه به سرعت از جایش بلند شد و یقه یچرخید تا بر  

383 

 محکمه 

 .پیراهن طوسی مردانه حمید را از پشت کشاند

 ..منو ببین... گفتم منو ببین حمید-
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 چنگی به بازویش زد که رد ناخونهایش روی بازوی حمید خط

 .انداخت، عصبی برگشت و فریاد زد

 چته چی می خوای؟-

ریاد کشیدمتقابال ف . 

 بگو تو این غلط اضافه رو نکردی حمید.. بگو که تو باع ِث-

 اینحال

 َِ َِ  

 .آریا نیستی

 ..دیوونه شدی تو-

 .حرف بزن-

 :دستش را پس زد و حق به جانب گفت

 .ول کن تو رو خدا معلوم نیست چت شده-

 .برگشت و رفت سمته پله ها که پروانه داد زد

 حمید به روح بابات قسم اگه بفهمم زیر این کثافت کاری امضاء-

 ی

 تو هم هست چنان بالیی به سر خودت و اون کیسان عوضی



 میارم

 .که دیگه هوس کشتن آریا رو نکنید
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نیش خند زد و برگشت، چقدر این چند روز تهدید می شنید آن 

 هم

384 

 محکمه 

ط یک موجود ظریف و بی دست از طرف زن هایی که حمید فق

 و

 پا

 می دید اما خبر نداشت همین موجود بی دست پای ذهنش به

 .وقتش یه اژدهایی میشوند و بختش را می سوزانند

 تو هم از اون دختره ی هرجایی یاد گرفتی تهدید کردن رو..؟-

 کیفش را از روی مبل برداشت، نگاهش پر بود از غم؛ ترس و

درست تیز شده بود به سمته نگاه حق جدیت و تحکم نگاهی که 

 به

 .جانب حمید

 .تو فکر کن من از نفس یاد گرفتم-

[ ] 

 تازه یادت افتاد یه پسر دیگه هم داری؟-

 میان راه ایستاد؛ چانه ش لرزید به خودش لعنت فرستاد. گاهی

 وقت ها آدم ها چقدر دیر می فهمند چه اشتباهی کردند، و چقدر

حرفش تلخ بود اما حق بود، پروانه در دیر ِبرای جبران.. حمید  
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 قهرقهرای پشتیبانی از حمید گم شده بود، و حتی نفهمیده بود می

 تونست پنهانی و ریز ریزکی هوای پسر بزرگترش را داشته

 .باشد

 چقدر حسرت به دنبال دله مادرنشان بود اگه دیگه وقت برای

 .جبران این همه بدی را پیدا نمی کرد

 در سکوت به راهمش ادامه داد؛ طاقت ماندن در این خانه را

 نداشت فقط آمادع بود تا لباس هایش را عوض کند و دوباره به

 .بیمارستان بره

385 

 محکمه 

دستمال مرطوب را برداشت، در این همه غم و درد یاد نفس و 

 آن

شهمه بی قراریش برای آریا لبخندی هر چند کوتاهی روی لب  

 .نشاند

آرایشش را پاک کرد، و اینبار با یک لباس ساده تر و چهره ی 

 بی

 ....آرایش و رنگ و رو رفته ی راهی بیمارستان شد

. 
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* 

سرش روی شانه ی ستین بود، دیگه اشک نمی ریخت به 

 خودش



 .قول داده دیگه گریه نکنه اما زیاد هم موافق نبود

مقابل طعنه و زخم زبان دو روزی بود که خانه نرفته بود، و در  

 های

 .سحر کم نمی آورد

 تو که هنوز نرفتی؟-

 صدای پوف کشیدن کالفه سامی در فضا پیچید، و ستین که

تحملش را از دست داده بود رو به سحر با آن قیافه حق به 

 جانب

 .توپید

 تو چی می گی این وسط..؟ به تو چه ارتباطی داره که نفس-

 بمونه یا

 .بره

جواب دادسحر با غیض  : 

 !همین که این بال رو سرش آورد بسش نبود-

386 

 محکمه 

523 

 ستین که از سکوت عجیب نفس در برابر سحر هم متعحب و هم

 .عصبی بود با همان لحن قبلی جواب داد

[ ] 

کمتر دری وری بباف به هم به نفس چه ربطی داره ها؟ اصال -

 تو

 چرا



گورت رو گم نمی کنی! میخوای بمونی بیمارستان گمشو یه جا 

 که

 .چشم ما بهت نیوفته

 .سحر با حرص جیغ جیغ کنان جواب داد

 خفه شو کثافت من هر جا دلم بخواد می شینم، این دختره هم-

 .باید گورشو گم کنه

 ستین به هدف به چنگ گرفتن موهای بلوند سحر که از شالش

متش خیز برداشت؛ که میان راه سامی بهبیرون ریخته بود به س  

 .سرعت دستش را دور شکمش حلقه کرد و جلویش را گرفت

 سحر را روزبه و ستین را سامی گرفته بود تا به هم حمله نکنند

 اما

زبانشان کم نمی آورد تنهانفس بود که در سکوت به جدال بین 

 آن

 .دو چشم دوخته بود
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 .پرستار عصبی سمتشان آمد

- اا چه خبرتونه؟ مگه اینجا چال میدونه! یاال بفرمایید خانوم

 بیرون

 ..یاال

 خواست برگردد که یاد چیزی افتاد. برگشت و نگاهش را میان

387 

 محکمه 

 جمع



 .گرداند

 .در ضمن شما همراه آقای صدر هستید-

 نفس وحشت زده نگاهش چرخید. با بله گفتن پر استرس سامی

ش بین ستین و سحر چرخیدپرستار با شک نگاه . 

 نفس کدومتونید؟-

 نگاه همه با تردید به سمته نفس چرخید، پرستار که رد نگاه بقیه

 را

 .گرفت، ادامه داد

 بیمارستان چند دقیقه یی هست به هوش اومده اما به گفته ی-

 دکتر هنوز خطر کامل رفع نشده برای همین مالقاتی نداره جز

 همین
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 نفس خانوم که خود بیمار از موقع بهوش اومدن مدام صداش می

 .زنه

 خوشحالی از رج رج صورتشان پدیدار شد، البته همه به جز

 سحر که

 .بد ضایع شده بود

پرستار که کمی بد خلق بود با ترش رویی رو به نفس که در 

 بغل

 :ستین می خندید و خوشحالی میکرد گفت

- ن بیادنبال ِ من که خانومی به جای بغل کردن ایشو

 ِِِ بیمارمنتظر



 ..شماست

وارد اتاق شد، قلب بی جنبه ش چنان به سینه می کوبید که 

 گویی
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 محکمه 

همین االن از زبان آریا اعتراف عاشقی شنیده نفسی تازه کرد و 

 با

 .قدم های آهسته به تخت نزدیک شد

برای خیره شدنآریا خواب بود یا بی هوش اما زمان خوبی بود   

 نفس

 به چهره ی مردی که چند ماه اسمش بعنوان شوهر کنار اسمش

 نشسته، انقدر توی این سه روز برایش سخت گذاشته بود و فکر

 از

 دست دادن آریا تنش را لرزاند که دلخوری آن شبش به خودی

 خود
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 پاک شد، دعا می کرد که آریا حرف های آن شب لعنتی را به

 خاطر

اشدنداشته ب . 

 پلکش پرید و اخم هایش از درد کوتاه و زودگذری که در قفسه

 .سینه ش پیچید در هم رفت. دست نفس روی دستش نشست

 .نگران و مضطرب صدایش زد

 آریا! خوبی؟-



 باالخره چشم هایش را باز کرد و نگاه تیره ش که در همه حال

 جدی

 .و محکم بود به نگاه نگران نفس چسبید

 لبش را تر کرد، دست نفس که فاصله گرفت بی مقدمه دست

 ..سردش حصار شد دور مچ دستش

 :آروم با صدای خش داری لب زد
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 محکمه 

 .بشین-

 خوبی؟-
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 با گذاشتن پلک هایش جواب مثبت را داد و نفس با خیالی که

 .هنوز هم راحت راحت نبود روی صندلی کنار تخت نشست

- به دکتر بگم بیاد می خوای . 

 ..نه، کمک کن-

 نفس به کمک آریا بلند شد که سعی داشت تا کمی به حالت

 .نشسته در بیاید

 .صبر کن اینجوری اذیت میشی-

 جلو رفت یک دستش دور دور کمر آریا حلقه شد و با دست

 دیگرش

 ..بالشت را به تخت تکیه زد

 ..حاال تکیه-

گره خورد، هیچ کدام سرش را عقب برد، نگاهش با نگاه آریا  



 متوجه

 .معنای نگاه آریا که خواستن و دلتنگی را فریاد می زد نبودند

 دیگر

 تنش بوی عطر نمی داد اما عطرش که نبود اما نگاه خیره ش

 نفس
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 را گیر انداخته بود، و بلعکس بوی عطر نفس که با تنش عجین
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 محکمه 

 .شده بود دل آریای تازه به هوش آمده را مدهوش کرده بود

[ ] 

 به خودش هم دروغ می گفت این پسر، هنوز هم می خواست

 احساساتش را پنهان کند؟ اما دلش برای نگرانی نفس می رفت

 هنوز صدای گریه ش و التماس های آن شبش را قبل از بی

 هوشی

 .به یاد داشت

ستی خودش به کار آمد و رویدست آریا با همان بی جانی و س  

 گونه

 .ی نفس نشست، هنوز از اشک های چند دقیقه قبلش تر بود

 برای من گریه کردی؟-

 دستش روی بالشت مشت شد، نه دل عقب رفتن داشت نه جنبه

 ..ی این نگاه آریا

 .بغضش را فرو خورد



 .ترسیدم-
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 .نگاهش میان چشم های بارانی نفس گردشی خورد

 از چی؟-

یرنش را به دندان کشید، کمر عقب کشید و دست آریا را لب ز

 پس

 زد. اگه آن شب مهمانی آریا جلوی همه او را زنی پول پرست

 معرفی

 ...نمی کرد بی شک حاال راز دلش را فاش می کرد اما

دخترک دل شکسته سرش را پایین انداخت و در مقابل نگاه 

 خیره
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 محکمه 

شستآریا روی صندلی ن . 

 لبخند کجی روی لبهای آریا نشست، با احتیاط و به سختی به

 .بالشت تکیه زد

 نمی خوای جواب بدی؟-

صداش خسته بود و پر از درد، از چشم هاش معلوم بود که 

 هنوز

 بخاطر داروهای که بهش تزریق شده بود خوابش می آمد اما با

 وجود

 .نفس در اتاق با خوابیدن مجادله می کرد

 .موهای بهم ریخته ش را داخل شال برد
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 .اینجوری اذیت میشی-

 چشم بست و نفس عمیقی کشید، هنوز به نیم ساعت هم

 نکشیده که به هوش آمده بود ولی مثل همیشه سعی داشت زود

 .سر پا بشه

 خوبم، (چشم باز کرد) حاال چرا نگام نمی کنی؟ نکنه دلت می-

 خواست بمیرم؟

ر و برای دوری از نگاه خیره و دلبرانه هرنگاه نفس که بی قرا  

 جایی

 به جز روی آریا می چرخید با این حرف دلخور شد و باالخره

 روی

 .چهره ی سرد آریا چرخید

[ ] 

 از سنگدلی و بی رحمی آریا دلش به درد آمد، حق داشت خب
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 محکمه 

 خبر

شت،نداشت که نفس چه جانی داد لحظه یی که ایست قلب دا  

خبر نداشت از همان سه روز قبل نفس به خانه نرفته. خبر 

 نداشت

 !اما با دیدن چشم های پف کرده ش چرا پی به همه چیز نبرد

 .من مثل ِ تو نیستم-
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 مگه من چطورم؟-

 .دلخور نگاهش را گرفت و از جایش بلند شد

 .میگم سحر بیاد-

 .به سرعت خیز برداشت و دس ِت نفس را گرفت

- بر کنآخ..ص . 

 .نگران برگشت

 چی شد؟-

 .چشم هایش را که از درد بسته بود را باز کرد

 .خوبم یهو تیر کشید-

 .چپ چپی رفت

 .خب کمتر تکون بخور-

 .می خواستی بری-
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 لحنش یکهو چنان مظلوم شد که نفس با ابروهای باال رفته به

 چهره

 .ی تخس با رگه های مظلومیت آریا چشم دوخت

393 

 محکمه 

 :لب تر کرد و آروم گفت

 ..نمی تونم زیاد بمونم االن پرستار-

 دستش را کشید بی هوا و محکم، برای حفظ تعادل دستش را آن

 .سوی تخت کنار پای آریا نشاند و خودش این سوی تخت نشست

 :آریا لبخند کجی زد و آمرانه گفت



 .گفتم بمون-

 .حرصی زد

- کردیبه هوش نیومده شروع  . 

 .ناراحتی دوباره بی هوش شم-

آرام و با احتیاط به قفسه سینه ی آریا کوبید و با غیض جواب 

 .داد

 .نه فقط بخواب-
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 .لبخند کم نظیری زد و چشم بست

 .پس بمون، فعال خوابم میاد بعدا باید حرف بزنیم-

 :کنجکاوی در آنی افساز زبانش را برید و سریع گفت

 در مورد چی؟-

شم باز کرد و دستش را روی دس ِت نفس نشاندآریا چ . 

 .خودمون-

 گفت و دوباره چشم بست و ندید چشم های درشت شده ی نفس

 ..را

 :زیر لب زمزمه وار لب زد

 خودمون؟-

 )میگم(..چشم باز کرد) میشه تو هم اینجا (به تخت اشاره کرد-
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 بخوابی؟

نگاهش به اطراف چرخید و در آخر روی نفس که دیگه 



 ظرفیتش

برای شنیدن حرف های کم نظیرش پر شده بود ثابت ماند سری 

 به

534 

 معنی چیه تکان داد که در جواب نفس با شک پشت دستش را

 .روی پیشانیش گذاشت

 خوبی؟-

 .چپ چپی نثارش کرد و دست نفس را پس زد

 .بعدا جوابتو میدم فعال خسته م-

 و چشم بست، اینبار دیگه حرفی نزد و لحظه یی بعد صدای نفس

 .های منظمش خوابیدنش را نشان داد

 لبخندی روی لبهای نفس نقش بست، آریا در نظرش دیگه آن

 آریای

 ..شب مهمانی نبود، نه نگاهش و نه حرف های پر منظورش

 نگاه شیطون و سرحالش موهای پرپشت و مشکی آریا را نشانه

مردی بود سه ماه زنش بود اما هنوز این موها را حسرفت، نا  

 نکرده

 بود، حق مسلمش دست هایش را به حرکت در آورد و در آخر

 میان

 انبوهی از موهای مشکی و لخت آریا نشاند چشم هایش را بست

 بغض لعنتی دوباره بیخ گلویش نشست اما اینبار از ذوق برگشتن
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، بغضی که ذوقش را از حرف های آریا نشان می داد وآریا بود  

 حس

 .خوبی که از حرف های آریا به وجود نفس تزریق شده بود

 نفس عمیقی کشید، با صدای تذکر پرستار برای خروج از اتاق،

 از آن

 .حال و هوای رویایی بیرون آمد

 پرستار در حالی که پرونده ی پزشکی آریا را چک می کرد با

 همان

 .اخم وسط پیشانی که جدیتش را به رخ می کشید، تکرار کرد

 .خانوم لطفا بفرمایید بیرون بیمار باید استراحت کن-

 لب باز کرد تا بگوید خود بیمار از او خواسته بود بماند اما زبان

 به

 کام گرفت و با نگاه عمیق به چهره ی خسته ی خواب آریا از

 اتاق

 .بیرون رفت

ه با خروجش به سمتش چرخیدنستین و سامی و روزب . 

[ ] 

 .روزبه نگران نگاهش را بین در و نفس گرداند

 چطوره؟-
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 .خوبه خوابید-



 سامی با رضایت سری تکان داد، چند لحظه قبل بود که صبرش

 تمام شده بود و پیش دکتر رفت تا از حال آریا مطمئن شود و
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 دکتر

شده و فقط برای مراقبت و احتیاط مطمئنش کرد که خطر رفع  

 .بیشتر هنوز باید در بخش مراقبت های ویژه می ماند

 نفس که متوجه ی نبود سحر شد با خنده ی بشاش و پر انرژی

 :گفت

 سحر رفت؟-

 ستین که از دست سحر و زخم زبان هایش کفری بود با اوقات

 .تلخی جواب داد

 .آره نکبت گورشو گم کرد-

سامی که هوای سر به سر گذاشتن ستین به سرش زده بود با 

 لحن

 :حق به جانب مانندی گفت

 .حرف های بدی هم نمی گفتا خب باالخره آریا نامزدشه-
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 :ستین چپ چپی نثارش کرد و بی فکر گفت

 .نفس هم زنشه، اونا همو بوسیدن-

 جمله ی آخرش کامال بی ربط و نا به جا بود اما دهان سامی را

 بست

 اما نه از حرف حق بودن بلکه از حرف نابه جا بودنش که نفس



 را در

 عرض همین چند ثانیه مجبور بع عوض کردن هزاران رنگ

 چهره

 .کرد

ستین که متوجه حرفش شده؛ لب گزید و نگاهش را یک دور 

 میان

397 

 محکمه 

 جمع چرخواند. سامی و روزبه که به سختی جلوی خنده شان را

 گرفته بودند و نفسی که با چهره ی سرخ شده چنان نگاهی به

 .ستین دوخته بود که از صدتا فحش و ناسزا بدتر بود

 نگاه ستین به پروانه که تازه از آخرین پله ها باال آمد افتاد، تنها

 راه

نجاتش همین بود که خبر بهوشی را به پروانه بدهد تا شاید 

 حرف

 .بی ربطش از ذهن بقیه پاک بشه

 ..ا ِ پروانه خانوم-

 ..این را گفت و پا تند کرد سمتش
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[ ] 

برخالف توصیه های دکتر برای چند روز ماندن آریا سرتق 

 بازی

 در



 آورد و خودش را بعد از یک هفته تحت مراقبت بودن مرخص

 .کرد

 .آخرین دکمه لباسش را بست

 سامی؟-

 جونم داداش؟-

 نفس کجاست؟-

پوفی کشید و سری تکان داد. نگاهش را از سحر که در حال 

 جمع

 .کردن وسایل آریا بود گرفت

 .خونه-

 .تای ابرویش را باال داد
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 خونه؟-
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 .خونه ی ستین-

 چینی به ابروهایش داد. فکر نمی کرد بعد از این اتفاقات نفس

 .قصد برگشت به خانه را نداشته باشد

پشت کمر سامی زد وآرام گفت دستی : 

 .سویچ ماشین رو بده-

 واسه چی؟-

 .سویچ را از دست سامی گرفت

 ..کار دارم؛ فعال-



سامینگران از حال ِ آریا دستش را گرفت و با نگرانی به سینه 

 ش

 .اشاره زد

 .خطرناکه، ممکن عصبانیت واسه ت خوب نباشه-

ر نداشتنیش خندی زد، سامی فکر می کرد عصبی است اما خب  

 نبودن نفس بیشتر از دیدنش عصبیش می کرد، بد وابسته شده

 ..بود به بودن و دیدن نفس

540 

خوبمی گفت و بی توجه به جمعی که در اتاق انتظار ایستاده 

 بودند

 .تا همراه آریا از بیمارستان بیرون بزنند اتاق را ترک کرد

که سحر سریع کیفش را برداشت تا به دنبال آریا روانه شود  

 سامی

 :با حرص توپید
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 کجا؟-

 با غیض سر چرخواند با اوقات تلخی و لحن نه چندان درستی

 :گفت

 به توچه؟-

اخمی میان ابرو های سامی نشست، دل خوشی از این دخترک 

 از

 خود راضینداشت، که نقش ِ بختک نحس را در زندگی آریابازی



 می

 .کرد

 .پشت انگشت اشاره ش را روی ابروهایش کشید و جلو رفت

 نگاهش چنان محکم بود که سحر را ناخوداگاه منتظر کرد بری

 زدن

 ..حرفی

 .نیش خندی روی لب های سامی نشست
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 ..برای خودته که می گم نرو، چون داره میرهدنبال ِ زنش-

 و چشمکی چاشنی حرفش کرد، زبان شیطونش گاهی بد تلخ می

و ضربه نفس گیر می زد مثل حاال که با یک جمله خون را  شد

 به

 .سرعت سحر پماژ کرد

* * 

تقه یی به در زد و شاکی نفس را صدا زد اما باز بی جواب 

 ماند؛

 از

 همان دیشب که از بیمارستان زده بودند و به خانه آمدند نفس

 .خودش را در اتاق زندان کرده بود
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- نمیخوای بیای بیرون؟نفس   

 .صدای گرفته ی نفس باالخره بلند شد



 .ستین دست از سرم بردار-

 .ضربه ی به در زد
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بیا بیرون دیشب اون دختره عفریته چی بهت گفت که به این -

 حال

 افتادی؟

صدای زنگ در بلند شد، ستین در حالی که به سمته در می 

 رفت

 :بلند تر از قبل گفت

 تا من در رو باز می کنم تو هم از اتاق بیا بیرون تا خودم به-

 زور

 .کتک و فحش نکشوندمت بیرون

 در هین خروج چپ چپی به آیفون که چند روزی بود دکمه ش

 کار

 نمی کرد رفت، از دست نفس عصبی بود و می خواست دق و

 دلیش

 .را روی همه چیز خالی کند

کشید و به شخص  ضربه دستی به در خورد، شالش را جلو

 پشت

 در

 :توپید

 ..خیلی خب اومدم چه خبر-



 در باز شد و چهره ی جدی و تا حدی اخمی آریا پشت در نمایان

 شد،
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 :لب گزید و آرام و محجوبانه گفت
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 .سالم آقای صدر-

 دست هایش را از جیب شلوارش بیرون کشید و بی تعارف وارد

دور اطراف حیاط و با صفای خانه را از حیاط شد نگاهش یک  

 نظر

 .گذراند

 نفس خونه س؟-

 .آره-

 .نگاهش را از حوضچه ی گرد و پر آب وسط حیاط گرفت

 اتاقشه؟-

 .آره-

متری 150دوباره بی تعارف سمته خانه رفت، خانه ی حداکثر 

 که

 با

پله هایی که با فاصله ی کمی سمته چپ در ورودی بود 

 دوبلکس

 به

 حساب می آمد. خانه کوچک بود اما مبلمان شیک مشکی رنگی



 که

 نفس خریده بود رنگ رویی به ویو می داد، بوی عطر گل یاسی

 که از

 .باغچه ی بیرون بود فضای خانه را پر کرده بود
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آریا بی توجه به تمام این زیبایی هایی در عین کوچک بودن 

 خانه

ها باال رفت ستین پشت سرش باال رفت کند، از پله . 

 ..در دوم-

 .نگاه کوتاهی به ستین و به معنی تشکر سری تکان داد

 ضربه یی به در زد؛ نفس با فکر این که ستین عصبی از جایش

 بلند

 .شد و پتویش را کنار زد با غیض در را باز کرد

 ..چته ست-

با  ساکت شد، آمدن آریا انقدر برایش غیر منتظره بود که

 چشمانی

 .گرده شده فقط به آریا چشم دوخت

 :ابرویی در هم کرد و حق به جانب گفت

 کی بهت اجازه داد بیای اینجا؟-

 آخ از دست این پسرک سرتق و لجباز نیامده قرار به امر کردن

 برداشت. خبر نداشت نفس دیشب چه شنیده و چه حالی تا االن



م و تخم نمی کردداشت؛ خبر نداشت که اگر داشت این چنین اخ . 
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 نگاه دقیقش روی چهره ی رنگ پریده و به ابروهای نفس که کم

 در

 .هم می رفت چرخید

 :نفس تلخ جواب داد

 به اجازه ی تو نیاز ندارم، چرا اومدی اینجا..؟-

 این چه طرز ِ صحبت کردنه؟ چته تو؟-

 .من هر جور دلم بخواد حرف میزنم-
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 با غیض بازوی نفس را میان حصار انگشتهایش در آورد و از

 میان

 :لب های بهم چسبیده ش غرید

 !نفس-

سرش را باال گرفت تا بهتر چهره ی اخم آلود مردش را ببیند. 

 یاد

 حرف های که دیشب شنیده یود حالش را بد کرد.. تصور آن

 لحظه و

دیهم بستر شدن اریا با یک نفر دیگه سردش کرد و به سر  

 .بازویش را پس کشید

 ...نمی خوام باهات حرف بزنم برو از اینجا، فقط...فقط-
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 جرات گفتن این حرف را نداشت، می خواست دوباره از طالق

 حرف

بزند که این حرف جرات می خواست که نفس نداشت. اما 

 خودش

 :و قلبش را مجبور کرد و به سختی با صدای لرزون گفت

- د ِ طالقبعدا میام که در مور ... 

[ ] 

آریا که ادامه حرف نفس را حدس زد، با خشمی آمیخته با 

 حرص

 و

حسادت بازوی نفس را چنگ زد و با خود به داخل اتاق کشاند 

 و

 در

نگاه خیره ستین بهم کوبید و لحظه یی بعد صدای فریاد را مقابل  

 .نفس" گفتنش تن ِ هر دو دخترک را به لرزه در آورد"
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 چنگی به موهای خوش حالتش کشید و دور خودش تابی خورد،

 هیستیرک وار با کف دستش ضربه ی به دیوار زد و به سمته

 نفس

 چرخید، دستش را جلوی صورتش به حرکت در آورد و فریاد

 :زد

 چته؟ چه مرگته؟ اصال خودت می فهمی چی می خوای یا چه-



 حالی

می کنی پروانه می گفت داری؟ یه روز خوبی و برای من گریه  

 بخاطر

 من شدی گرگ درنده و رفتی سراغ کیسان و حمید گفت

 تهدیدشون
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 کردی، یه روزم مثل االن میری روی ُمخ و اعصاب نداشته ی

 من و

 ..میگی طالق

 .هر دو بازوی ظریف نفس را گرفت و تکان داد

 بگو چته..؟-

مرد رو از صدای فریاد آریا چشم بست، اشک های لجوج تر از  

 به

 .رویش از ال به الی مژه هایش خارج می شد

 آریا بی طاقت از دیدت اشک ها و چهره ی معصوم دلبرش

 بازوهایش را به عقب هول داد و هیسترک وار دستش را توی

 .صورت خودش کشید
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 ..دیوونه شدم دیووونه شدم-

ی یک سانتی خیز برداشت و فریاد گوش خراشش را در فاصله  

 .صورت گریان نفس آزاد کرد

 دیووونم کردی لعنتی می خوام بهت بگم از زندگیم برو اما نمی-



تونم، می خوام بگم برو تا نفس بکشم اما تو لعنتی جرات این 

 رو
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ازم گرفتی نفس، د بریدم ال مصب چی می خوای از جوونم؟ 

 مگه

 تو

 ...زن ِ من

حرفش کامل نشده بود که نفس باالخره به حرف آمد و با 

 فریادش

 .آریا را ساکت کرد

 بسه آریا، انقدر داد و بی داد نکن انقدر گلو جر نده برای-

 ..خودت

تو رو من دیوونه نکرد خودت، خودت رو دیوونه کردی من 

 زنت

 ...نیستم

 .با دست ضربه های پی در پی به سینه ی آریا زد و فریاد زد

 نیستم که اگه بودم اون شب جلوی همه خوردم نمی کردی،-

 ..نیستم که اگه بود با سحر و توآغوش شب رو صبح نمی کردی

 هق زد و عقب کشید، ضربات دستش آرام بود اما برای آریا که

 حال

سینه ش چندان خوب نبود باعث درد بدی شد که آریا سر 

 سختانه



 .جلویش را گرفت

بلند شد صدای گرفته نفس دوباره . 
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 سحر دیشب بهم گفت که اون شب بعد از رفتن من چه اتفاقی-

 بین شما افتاد، شاید نباید عصبی باشم چون من یه زنیم که با

هزارنفر نشستم ک بلند شدم چون تو قرار نیست هیچ وقت من 

 رو

زن خودت بدونی چون من مثل سحر پاک نیستم البته به نظر 

وت .. 

 .تو سحر رو داری پس دست از سر من بردار خواهش می کنم

 جمله ی آخرش را با بغض و درد گفت، کالمش یه چیزی می

 گفت

 که نگاهش برعکس التماس می کرد به آریا که نکنه دل بکنه

 ..ازش

 آریا در سکوت به نفس خیره بود، از دست سحر عصبی اما

 ..نفس

خیلی وقت بود دیگه توانایی عصبی شدن از دست دلبر جانش 

 را

 .نداشت

 :قدمی جلو برداشت و آرام گفت

 برای همین عصبی بودی؟-



 .نفس با غیض جواب داد

 ..کم دلیلی-
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 .طره ی از موهای نفس را میان انگشت گرفت و نوازش کرد

 ..نه اصال-

 پس چی؟-
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 محکمه 

و روی چشمان آبی رنگ نفس ثابت ماند،  نگاهش باال رفت

 لبخند

 کجی روی لبش نشست لبخندی که ضربان قلب بی جنبه نفس را

 .باال برد

 وقتی دلیل ِخوبیه برای عصبی شدن که واقعا چیزی بین من و-

 ..سحر اتفاق افتاده باشه

 گیج سری به معتی یعنی چی تکان داد، آریا تک خنده ی کم

 نظیری

آغوش کشید و سرش را روی سینه ش فشردزد و نفس را در  . 

[ ] 

 یعنی وقتی تو گفتی کسی سر روی سینه م نذار، به خودم قول-

 ...دادم که به کسی این اجازه رو ندم فقط
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 نگاهش رنگ شیطنت گرفت سر عقب برد و به چشمان منتظر

 .نفس چشمکی زد



 فقط یه بوسه از روی لب بود که اونم از طرف سحر بود نه-

 ..من

دیگه نمی دونم سحر دیشب چی بهت گفت و اون شب رو 

 چطور

 برای تو به تصویر کشید اما مطمئن باش اون شب جز یه اتفاق

 .کوچیک که گفتم هیچ چیزی دیگه نشد

نفس از اینکه آریا بوسه را اتفاق کوچیک خواند چینی به ابرو 

 داد

 و

 :حق به جانب گفت

 بوسیدن کم چیزیه؟-
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 محکمه 

 دستی به سینه ش کشید و روی تخت نشست. نگاهش را به

 .اطراف چرخواند

 نه ولی خب اونجوری که سحر هم گفت نبود، حداقل اون بوسه-

 رو

 .میشه یه جوری فراموش کرد

نفس ابرویی باال انداخت و جلوی دید آریا را به خرس بزرگی 

 که

 به

 .دیوار وصل بود گرفت
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 چطور؟-

ال نفس با سر به خرس اشاره کردبی توجه به سو . 

 اون رو کی واسه ت خرید؟-

 نفس نیم نگاهی به خرس انداخت، انقدر حواسش به جواب

سوالش پرت بود که بی هوس اشاره بی قیدو بندی به خرس زد 

 و

 با

 :انداخت شانه ی به باال گفت

 ..فرشاد خرید همون که توی پارتی گیر داده بود بهم-

رفت و متقابال اخم های آریا کم کم توی همصدایش کم کم تحلیل   

 .رفت

 .با خیز بلندی از جایش بلند شد

 گفتی کی خرید؟-

 .رنگ از رخش پرید و تته پته افتاد

 ..گفتم...گفتم ستین-
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 :تای ابرویش را باال داد و تشر زد
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 !نفس-

 نق آرامی زد و چشم بست که با تذکرانه صدا زدن اسمش توسط

 .آریا چشم باز کرد

 گفتی فرشاد آره..؟-



[ ] 

 ناچار سری به نشانه ی تایید تکان داد، آریا حرصی نفس کشید

 در

حالی که دستش را روی سینه ش می فشرد سمته خرس رفت و 

 با

 .یه حرکت از دیوار پایین آوردش

- فس؟چرا هنوز اینجاست ن  

 خون چنان در رج به رج صورتش دویده بود که اگر چاقو می

 زدی

 .خون با فشار به بیرون پمپاژ می کرد

 نفس نگران نگاهش را به دسته آریا که روی سینه ش فشرده می

 .شد چرخید، وقت برای ترس و الل بودن ندید

 .لبخند ِرنگ پریده ی زد و پیش رفت
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- نیومدم..درد می کنه؟عزیزم خب من خیلی وقته اینجا   

 .با اخم و غیض دس ِت نفس را پس زد

 .خوبم ببر این خرس رو بنداز بیرون-
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 محکمه 

 .چشم، تو حرص نخور این رو میندازم ولی تو واسم یکی بخر-

و با ناز خوش را به آریا چسبوند و بوسه آرومی بع سینه ی 

 آریا

 .زد



- قیافه به چه دردم می خورههوووم میخری؟ اصال این خرس بد . 

 آریا خیره به چشمان شیطون نفس نگاه می کرد، خودش هم

 نفهمید که چطور انقدر زود خشمش خوابید و دخترک شبطون و

 .دلبر را در آغوشش فشرد

 .خرس نمی خرم-

 .ا ِ چرا؟ من خرس دوست دارم-

 .ضربه ی آرامی به سر نفس زد

 .حرف نباشه گفتم نمی خرم، کادوهای تکراری بهت نمی دم-
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نفس ریز خندید و حسودی نثار مرد مغرورش کرد، چشم بست 

 و

 این لحظه را که چند ماه برایش رویا بافی می کرد را در حقیقت

 به

زیباترین حالت حس کرد و بوی عطر آریا را باالخره از 

 نزدیک

 حس

د تا لحظه ی نبودنش ذخیره ی کرد و تا ته ریه هایش فرو بر

 بوی

 .عطرش را داشته باشد

 دنبال ِ جواب حرفم بودی؟-

 .با یادآوری حرف آریا سریع سرش را عقب برد

 .آره بگو چه جوری ردش پاک میشه-



 لب تر کرد و عقب رفت
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 محکمه 

 مثال یهخانوم ِ سرتق و شیطون رد لب هاش رو ر ی لبهام ابدی-

 کنه؟

با ناز خندید و دست هایش را از هم باز کرد و دور ِ گردن نفس  

 آریا

 حلقه کرد سرش که روی شانه ش نشست صدای آروم آریا در

 :گوشش پیچید
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 ..این رو بزارم پای خجالت یا-

 .حرفش کامل نشده بود که لبهای نفس روی لبهایش نشست

گردن نفس با ناز خندید و دست هایش را از هم باز کرد و دور ِ  

 آریا

 حلقه کرد سرش که روی شانه ش نشست صدای آروم آریا در

 :گوشش پیچید

 ..این رو بزارم پای خجالت یا-

 ...حرفش کامل نشده بود که لبهای نفس روی لبهایش نشست

. 

******* 

 ز.

 یر چشمی نگاه عصبی و کوتاهی به نفس که با چشم های درشت

 و



 آبی رنگش مظلوم نمایی می کرد انداخت، جرعه دیگر از چایی

 خوش

 رنگی که نفس برای نرم کردن دل و ناراحتی آریا خودش دم

412 

 محکمه 

 کرده
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 بود نوشید و فنجون گرد و کپل سفید رنگی که طرح گل طوسی

 رنگی

داشت را روی میز گذاشت، با پشت سه انگشت میانه ش به 

 عقب

لش دادهو . 

 نفس عمیقی کشید و بی حرف از جایش بلند شد، نفس که

 امیدوارانه منتظر حرفی از جانب آریا بود با بلند شدنش دست از

 .زیر چانه برداشت و سر بلند کرد

 کجا؟-

تای ابرویش را باال داد و سر چرخواند به سمته نفس که سوال 

 بی

شلوار شیکموردی پرسید، قطعا آریا با این تیپ اداری و کت   

 جایی

 .جز شرکت نمی رفت

 به عادت همیشگی که وقتی سعی داشت آرام و بی خیال باشد

زبانش را روی لبش کشید و پوست زیر لبش را به دندان 



 گرفت،

طاقت نیورد و دوباره روی میز نشست همزمان ضربه ی 

 آرامی

 روی

 .میز زد

 .دیشب هیچی بهت نگفتم تا شاید خودت حرف بزنی-
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سربه زیر تند و سریع گفتنفس  : 
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 محکمه 

 .معذرت می خوام-

 ابروهایش را در هم کرد و با نوک انگشت اشاره ضربه ی به

 پشت

 :دست نفس که روی میز بود زد و آمرانه گفت

 .سرت رو بگیر باال...گفتم بگیر باال-

 از آن جایی که اتفاق دیشب یک اشتباه از طرف نفس بود و آریا

 حق

عصبانیت داشت. بی حرف اضافه و یا سرتق بازی سرش را 

 باال

 .گرفت

[ ] 

 آریا با نگاهی پر جذبه و آمیخته با توبیخ نگاهش را به نفس

 دوخت



سری تکان داد و همزمان به پشتی صندلی تکیه زد و دستانش 

 را

 .جلوی سینه ش چفت هم کرد

 ..می شنوم-
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داخالقی که ازدرست شده مثل یک افسر وظیفه شناس و ب  

 .مجرمش توضیح می خواست

نفس به سختی آب گلویش را قورت داد نگاه آریا چنان سنگین 

 بود

 .که نه جرات پس گرفتن نگاهش را داشت نه حتی چشم دوختن

 کف دستش که زیر میز بود را محکم به زانو فشرد تا شاید از

 استرسش کم شود در دل هیچ فحشی نمانده بود که فرشاد نداده

 .باشد

414 

 محکمه 

اصال چه شد که فرشاد دیروز درست وقتی که آریا خانه ی 

 ستین

 بود

سر برسد؟ و وقتی نفس می فهمه سعی کرد فرشاد را یک 

 جوری

 یا

 ..دک کند یا قایم کند که نکنه آریا ببینه و

 نمی خوای حرف بزنی؟ دیشب اون مرتیکه اونجا چکار می-



 کرد؟ چرا

 سعی کردی قایمش کنی؟

از یادآوری لحظه یی که نفس را در هول والی قایم کردن 

 فرشاد

 دید

افتاد و اخم هایش غلیظ تر شد. ضربه ی با پا روی زمین زد و 

 از

 .جایش بلند شد
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 حرف بزن نفس، به من میگی من شبی که تو رفتی، رفتم با-

 سحر

 ...همخواب شدم ولی خودت

ی نفس زد و با یک حرکت از جا بلندشبا غیض چنگی به بازو  

 کردم

 و از پشت محکم به میز کوبیدش غیرت و خشم جلوی چشم

 .هایش را گرفته بود و توجه به وحشت و ترس نفس نشده بود

 بعد از اون همه کثافت کاری که توی اون مهمونی کرد با چه-

 جراتی

که یه روز بعد از اینکه از اینجا زدی بیرون رفتی به اون مرتی

 ی
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 محکمه 

 لجن



 .زار زنگ زدی

 چنگی به موهایش زد و در آنی چرخید و مشتش را به دیوار

 کوبید

 نعره ی گوش خراشش در فضا پیچید و لرزه را به تن لرزون

 نفس

 .انداخت

 چرا نفس؟؟... د ِ کی می خوای دست از این کارات برداری؟-

[ ] 

ش نشست بود که آراماز فرط خشم و حرص عرق روی پیشانی  

سر َُ  

 خورد و روی نوک بینیش نشست ، که با غیض پشت دستش را
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 روی بینیش کشید. موهایی که روی پیشانیش افتاده بود را باال

 .فرستاد

نگاه و لحنش درست شده بود مثل روز اولی که نفس به این 

 خانه

 .آمده بود

 هنوز یاد نگرفتی با مشکالت چه جوری رو به رو بشی، هنوز-

 بچه یی

 ..نفس هنوز

این را گفت و نگاه سردش را گرفت و از آشپزخانه بیرون 

 .رفت



 نفس حبس شده در سینه ش را با فشار بیرون فرستاد و بی حال

 دستش را به پشتی صندلی گرفت تا نیوفتد صدای کوبیدن در

416 

همحکم   

 سالن به هم تیک آرامی به تنش داد چشم بست و بغضش را پس

 .زد

 !..نفس-

صدای نگران هنگامه بود که از سرو صداهای آریا به سالن 

 آمده

 بود

 اما از ترس اینکه ترکش های خشم آریا به سمتش پرت نشه

 .مداخله نکرده بود
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دستش روی شانه ی ظریف نفس که زیر لباس طالیی رنگش 

 می

د، نشستلرزی . 

 خوبی نفس..؟-

 چشم باز کرد، نگاه نادمش در نگاه نگران هنگامه نشست. آب

 .گلوش را به سختی قورت داد و سری به معنی خوبم تکان داد

 دست راستش را آرام و به معنی تشکر روی دست هنگامه که

 هنوز

 روی شانه ش بود گذاشت و لبخند نصف و نیمه ی زد که

 مصنوعی



قت نداشتبودنش نیاز به د . 

 ..من میرم اتاق-

 هنگامه نگاه گذرایی به میز صبحانه که دست نخورده مانده بود

 .انداخت، اشاره یی به میز زد

 .هیچی نخوردی-

 میان را ایستاد و نیم رخش را به سمته میز گرفته بود، آریا حتی
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 لقمه ی که نفس برایش گرفته بود را نخورده بود. بغض بیخ
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 گلویش را چنان فشرد که بی اختیار اشک به چشم هاش هجوم

 .آورد

 .."در دل نالید "آریا بدون صبحانه رفت

سری تکان داد و از آشپزخانه بیرون رفت، اما گرسنه بودن 

 آریا

 یک

رسیدن لحظه از فکرش خارج نمی شد حتی دیشب هم بعد از  

 خونه

 ..انقدر عصبی بود که لب به هیچی نزد و حاال

 .بی طاقت راه رفت را برگشت و وارد آشپزخونه شد

 .جمع نکن هنگامه یه ظرف واسم بیار-

 واسه چی خانوم؟-

با پشت دست اشک هایی که لجوجانه در چشم هایش دویده بود 



 را

م پس زد و در حالی که تند وسایل صبحانه را یک جا کنار ه

 می

 چید

 :گفت

 ..بدو هنگامه-

. 
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***** 

. 
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 در ماشین را محکم به هم کوبید، از خانه تا شرکت برای لحظه

 یی

نه از فکر دیشب و فرشاد لعنتی بیرون آمده بود نه نفس که 

 هنوز

 .به عوض شدنش شک داشت

 .شاید برای اعتراف عشقش عجله کرده بود

 ..سالم مهندس-

 با صدای دخترک آشنایی سرچرخواند، دخترک خنده رو که در

 ماشین را می بست دستی برای آریا تکان داد چهره ش عجیب

 برای

 .آریا آشنا می آمد اما هر چه فکر می کرد یادش نمی آمد



 .دخترک خندید و جلو رفت

 نشناختی نه..؟-

565 

ومآریا با شک نگاهش را دقیق تر کرد، با نوک سویچ ماشین آر  

 روی

 شقیقه ش کشید چشم بست و سعی کرد چهره ی فوق آشنا

 دخترک را بخاطر بیارد. در آنی به یاد آورد و چشمانش را گرد

 شده

باز کرد نوک سویچ را اینبار به سمته دخترک خوش خنده و 

 زیبا

 روی

 .رو به رویش نشانه رفت

 آتوسا؟-

ه یی زددخترک که حاال توسط آریا شناخته شده بود بی پروا قهق  
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 و

 .دستش روی بازوی آریا نشست

 .از دست تو آریا، هنوز مثل قدیما ک ُند ذهنی-

 .آریا متعجب نگاه سر تا پایی به آتوسا انداخت

 .نشناختمت-

[ ] 

 آتوسا با ناز و غرور سری کج کرد و همزمان آبرویی باال



 انداخت دست

 .هایش را از هم باز کرد و چرخی خورد
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 چطور شدم؟-

 و دستش را دور ِ بازوی آریا حلقه کرد و خودش را به او

 .چسباند

 .نکنه زشت شدم-

 نفسی تازه کرد و نگاه گذرایی به اطراف انداخت، خدا رو شکر

 کسی

 .آنجا نبود تا این همه نزدیکیش را با آتوسا ببیند

جدیت آرام بازویش را کشیدسرفه ی کوتاهی کرد و با  . 

 ..آتوسا اینجا شرکته لطفا-

 و با ابرو به فاصله شان اشاره کرد، آتوسا لب ورچید فکر می

 کرد آریا

 هم مثل خودش کلی تغییر کرده اما با اشتباهش تو ذوق خودش

 .زد
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 :لب ورچید و دلخور گفت

 ..هنوزم مثل قدیمی-

ته شرکت و آتوسا همپایش شدآریا راه افتاد سم . 

 .قرار نبود تغییر کنم-
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 .اما من کلی تغییر کردم-

 نیش خنده ی که می آمد توی روی لب هایش بشیند را پس زد،

 برای تغییر بحثی که هیچ خوشش نمیامد. دستی به ته ریشش

 کشید و نگاه دقیقی به نیم رخ آتوسا انداخت که در نظر اول

 متوجه

تز بودن لبهای آتوسا شدعمل بینی و پر . 

 پس تغییر آتوسا یعنی این وگرنه تغییری در رفتار بچگانه ش

 .ندید

 .نگاهش را گرفت و جلو دفیق شد

 کی برگشتی؟-

 ..دیشب-

 از کنار میز رسولی که کنجکاو به آتوسا نگاه می کرد گذاشت،

 برای

 کوتاه کردن نگاه ضایع رسولی در حال گذر از کنار میز ضربه

 ی به

 .میز زد

 ..رسولی دو تا فنجون قهوه-

آتوسا با لبخند گشاد و خودمانی سری برای رسولی رفت و 

 :گفت
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568 

 .من قهوه نمی خورم این هواس پرت دوباره یادش رفت-



 چپ چپی به آریا رفت که لبخند کج و جذابی روی لب های آریا

آهی کشید و بی نشست، آتوسا جذب لبخندش شد و غیرارادی  

 :توجه به حضور رسولی آرام و حسرت وار گفت

 ..هنوز وقتی می خندی قلبم-

[ ] 

حرفش با نگاه تند آریا و اشاره ابرویی که به رسولی رفت، 

 نص ِف

 .ماند

 .آریا با همان نگاه توبیخگرش چرخید و وارد اتاق شد

 آتوسا لبخندی برای جمع کردن سوتیش به روی رسولی که با

 دهنی

 .باز میز کارش خیره شد بود زد و دوید داخل

با بسته شدن در رسولی در همان حالت سر بلند کرد، در حالی 

 که

 گویی به شنیدهای گوشش شک داشت با ته خودکار توی دستش

 .به اتاق آریا اشاره زد و زمزمه کرد

569 

 این چی گفت؟-

 کی چی گفت؟-

ند منتظر بهسر چرخواند ستین و سامی که با هم رسیده بود  

 .رسولی نگاه کردند

 .سامی سری تکان داد

422 
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 د حرف بزن؟-

 .رسولی آروم با شک نگاهش را به سامی دوخت

 آقای صدر با یه دختری اومده بود؟-

 .ستین چینی به ابروهایش داد

 ..دختر-

 :تا رسولی خواست حرفی بزند سامی با خنده گفت

 آها آتوسا رو می گی؛ چقدر زود اومد گفته بودم بزار اول من-

 این

 .آریای کله شق رو آماده کنما

570 

قدم اول را به نیترفتن به اتاق ِ آریا برداشت که ستین با 

 کنجکاوی

 .آستین پیراهن کرنی رنگش را گرفت و به سمته خود کشید

 صبر کن آتوسا کیه..؟-

سامی که منظور نگاه ستین  نگاه ستین با شک و سوءظن بود،

 شد

 .به شوخی تک خنده ی زد و ضربه ی به شانه ی ستین زد

 ..تو فکر کن عشق قبلیشه-

 کم کم چشم های ستین گرد شد، آتوسا عشق قبلی آریا بود و حاال

 اینجا بود؟ سامی با خنده رو برگرداند که نگاهش به جایی میان

 در



 .ورودی ثابت ماند

اخم کمرنگی میون ابروهاس پهن وچشم روی هم گذاشت و   

 مردانه

 ش نشست، دست مشت شده ش را آرام روی پایش کوبید و زیر
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 .لب به شانس نداشته ی آریا ناسزایی گفت

 :صدای پرانرژی نفس در فضا پیچید

 ..سالم صبحتون بخیر-

571 

 مشمای توی دستش را روی میز رسولیگذاشت و به اتاق ِ آریا

 اشاره

 .کرد

 آقای صدر اتاقشه؟-

 رسولی بیچاره بی خبر از همه جا با شیطنت قری به گردنش داد

 و

 :گفت

 ..ِِِ هست ولیعشق-

 صدای سرفه های بلند ِ سامی و ستین که بلند شد، رسولی با

 تعجب

 .نگاهش را بین آن دو چرخواند

- وتا چتونهشما د .. 

 سامی با خنده ی مصلحتی سمته نفس که مشکوک نگاهش بین



 جمع می گشت رفت، کنار نفس ایستاد و دور از چشمش چشم

 غره

 یی به رسولی رفت و همزمان سرچرخواند و لبخندی به روی

 نفس

 .زد

 ...بهار جان، نفس همسر آقای صدر-
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572 

در اتاق آریا باز شد، آتوسا با شالی کهحرفش کامل نشده بود که   

عقبتر از قبل رفته بود و دکمه های مانتوی کوتاه و تنگش که 

 باز

 .شده بود بیرون آمد

 ..عزیزم پس چی ....وای سامیییییی-

و در کسری از ثانیه خودش را در آغوش سامی پرت کرد، 

 آتوسا

 یک

ز می ریز با جیغ جیغ هایش خوشحالیش را از دیدن سامی برو

 داد

 و

 .متوجه نگاه متعجب و پر از سوال نفس به خودش نشد

 ستین لب گزیده نگاهی به نفس که کم کم اخم مهمون صورتش

 .می شد، نگاه کرد



 نفس با تای ابروی باال رفت با نگاه دقیق و آنالیز گر سرتاپای

 آتوسا

 را از بر کرد، قدمی به سم ِت رسولی رفت و پشت میز کنارش

 .ایستاد

دستش را جلوی دهانش گرفت و سرش را به سم ِت بهار خم 

 .کرد

 :فک منقبض شده ش را از هم باز کرد و آروم لب زد
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 ..خواستی بگی کی تویاتاق ِ آقای صدر-

 بهار ِبیچاره که تازه ماجرا را فهمیده بود و حتی زمانی برای

 تبریک
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 .نداشت به تته پته افتاد

- ..منمن. .. 

 در حال جان دادن بود برای گفتن یک جمله که صدای توبیخ گر

 آریا

 .که مخاطبش آتوسا بود در فضا پیچید

 این جا چه خبره؟ آتوسا مگه بیرون بهت نگفتم اینجا شرکته-

 ....مواظب

 نگاهش به نفس افتاد و حرفش را قطع کرد، یک تای ابرویش با

داشت آن هم بعد از حیرت باال داد. انتظار بودن نفس را ن

 دعوای



 ..اول صبحشان

 .البته دعوایی که فقط یک طرف بود

 دستی پشت سرش کشید و به عادت همیشگی که وقتی گیج می

 .شد از یک اتفاق، چشم بست و دستی به صورتش کشید

574 

 !نفس کجا می ری-

ستین چشم باز کرد، نفس با قدم های که بیشتر به با صدای  

 .دویدن بود از شرکت بیرون می رفت

 پوفی کشید و عصبی به سامی که مقصر این جو بود چشم غره

 یی

 ...رفت

[ ] 

 دستش را از این چانه ش برداشت و پا روی پا انداخت. تکیه ش

 را
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 .به مبل داد و با لبخند تصنعی رو به جمع زد

- کنید؟ و این چشم آهویی تا کی میخواید همینجوری هم رو نگاه  

 .منو مثل میرغصب نگاه کنه

 .و نشانه ی انگشت کشیده ش به سم ِت ستین حرکت رفت

575 

 ستین که از دختر ناشناس رو به رویش که امروز را به نفس

 زهرمار



 کرده بود بدش می آمد نگاهش را با اکراه گرفت و لبخند

 مصنوعی

 .زد

ین گرفتسامی با خنده ی بی صدای نگاهش را ست . 

 .ستین ما خیل بداخالقه شما به دل نگیر-

 .ستین با طعنه جواب داد

 .آره من بداخالقم ولی حد خودمو میدونم-

آریا با ابروهای باال رفته نگاهش را از خودکاری که توی 

 دستش

 بود

 .گرفت و سرش را بلند کرد با تذکر ستین را صدا زد

 خانوم دارابی؟-

رفت گوشه ی چشم تا چپ چپیستین مردمک چشمش را که می  

 .نثار آریا کند را به سختی کنترل کرد و جوابی نداد

 .آتوسا با خنده نگاهش را به آریا و سامی چرخواند

576 
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 وای نکنه کسی که حد نمیدونه منم؟ مگه چکار کردم-

 عزیزم..؟سامی نکنه این چشم آهویی دوست دخترته؟

 سامی با شیطنت به ستین که با دهنی باز به آتوسا نگاه می کرد،

 .نگاه کوتاهی انداخت خنده استارت مانندی زد

 ..نمی دونم شاید-



 .ستین چپ چپی به سامی رفت

 .نه من فقط طراح شرکتم-

 .آتوسا چشم گرد کرد و به خودش اشاره زد

 و همکار ِ من..؟-

سا را تماشا می کرد،آریا که در سکوت جدال بین ستین و آتو  

 .نگاهش به چهره ی ستین چرخید

 ستین متعجب لب زد

 همکار..؟اما شرکت که دوتا طراح داره فکر نمی کردنم به-

 .طراح سو

[ ] 
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 آریا سکوتش را شکست و در همان حال که با ته خودکار روی

 میز

 :خطوط نامرئی می کشید گفت

- ابیقرار نیست نفس اینجاکار کنه خانوم ِ دار ! 

 نفس؟-

نگاه حرص آلود ستین روی آتوسا که این سوال را پرسید 

 چرخید،

 با
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 فکر اینکه او جای نفس را قرار در شرکو بگیرید مثل بچه های

 کوچک



 .عصبی شد و نفرت بچگانه یی را از آتوسا به دل گرفت

یآمد نوک زبانش که بگویدنفس همسر ِ آریاس که جمله ی بعد  

 .آریا زبانش را الل کرد

 ..یکی از کارکنان قدیمی شرک ِت-

 ابروهایش باال پرید، سامی با دست صورتش را پوشاند تا نگاه

 ناباور

 .ستین رویش نشیند

اما دیشب در خانه ش که همه چی خوب بود؟ خودش از پشت 

 در

 صدای خنده ی آرام نفس و آریا را شنیده بود. شنیده بود که آریا

578 

 چه دلنشین به احساساتش اعتراف کرده بود، اما بعد از آمدن

فرشاد دید بهم ریختن آریا را اما فکرش نمی کرد انقدر دلگیر 

 شده

 .باشد که دوباره نسبت نفس را قایم کند

سنگینی نگاه آریا را حس کرد، سرش را باال گرفت و نگاه پر 

 از

شسوالش را به آریا دوخت که سرد و سنگین بود نگاه .. 

 من می تونم برم اتاقم؟-

و قبل از اینکه منتظر اجازه یی از جانب آریا باشد بلند شد و 

 اتاق

 را



 ترک کرد. سامی لبخند تصنعی به روی آتوسا که مشکوک به

 جای

 خالی ستین چشم دوخته بود زد و با گفتن "با اجازه یی" اتاق را

429 

 محکمه 

 ترک

 .کرد

از فکر بیرون آمد آتوسا لبخندی زد و . 

 .خب حاال من باید چکار کنم-

 .بلند شد و دست هایش را به هم کوبید

 اتاق من کجاست؟-

579 

 خودکار را روی میز پرت کرد و با نفس عمیقی که کشید سرش

 را باال

 .گرفت

 .برای امروز کاری نیست، می تونی برگردی خونه-

 .آتوسا تای ابرویش را باال داد

 ..خونه! من که خونه ندارم-

 .آریا یک تای ابرویش را باال داد

 باور کنم؟-

 .اوهوم، میخوام بیام توی خونت چند ماهی مهمون باشم-

 و میز را دور زد پشت صندلی آریا ایستاد خم شد و با شیطنت

 .دستش را روی شانه ی آریا گذاشت



- ارهنوز هم نگاهت مثل قدیم رسوخ کننده س و باید برای فر  

 کردن

 .از نگاهت پشت خودت قایم بشم

 .تکیه ش را از صندلی گرفت و دست آتوسا را پس زد

 .نگاهم ترسناک نیست-
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580 

 .خندید

 ..پس حتما من ترسوم-

 .سری تکان داد

 .نمی دونم-

 لبخند زنان کنار ِ دست آریا، روی میز نشست و دست ظریف با

 آن

رتی جیغش را روی دس ِت آریا الک های خوشرنگ صو

 .گذاشت

 خونه رو شوخی کردم اما برای امشب دعوت رستورانم اصال-

 شوخی

 .نیست

 با سرعت انگشت اشاره ش را روی لب های آریا که برای

 مخالفت

 .باز می شد گذاشت

 .مخالفت نداریم-



 .چرخی خورد از میز را دور زد

 .همزمان با برداشتن کیفش چشمکی زد

581 

- رستوران رو می فرستم یا نه اصال میام عمارت  آدرس

 رویاییت

 یکم

 .اونجا مهمون میشم بعد میریم

 دستی تکان داد و بیرون رفت، برید و دوخت و دردسری تازه
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 برای

 .آریا، با نفس حساس و حسود درست کرد

 ِ پوفی کشید و با حرص پشت دستش را به جا خورکاری گرد

 کنار

 دستش زد، چنگی به موهایش زد و خودش را از پشت روی

 صندلی

 ..ولو کرد

[ ] 

* * 

 .با غیض در اتاق را بست

 .بهار با خروج ستین از جایش بلند شد

 ..چی شد ستین این دختره کیه-

 .نیش خندی زد



582 

 ..طراح جدید و همکار ِ من-

 !..وا پس نفس-

فت. وارد اتاق کالفه سری تکان داد و بی جواب سمته اتاقش ر

 شد

 .در نبسته سامی وارد شد

 خوبی ستین؟-

 .با صدای سامی برگشت، سرد جواب داد

 .ممنون-

پشت میر کارش نشست و دفتر طراحی و کیف مدادهای 

 طراحی

 را
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 .از کشوی میز بیرون کشید

سامی لبه ی میز نشست و برای بیرون آوردن ستین از آن حال 

 و

 :هوا گفت

 مو طالیی نبینم اخم کنی؟-

 دست ستین روی موهای جلویش که به صورت کج از شالش

 بیرون

 .آمده بود کشید و به داخل هدایتشان کرد

583 



 .من خوبم آقای بهرامی-

 نم بلند باالیی گفت مدادی از روی میز برداشت و زیر چانه ی

 ستین

 .قرار داد

 ..بگیر باال ببینم-

ه مداد از زیر چانه ش کنار رفت، سر باالسرش را کج کرد ک  

 گرفت و

 .نگاه جدی به سامی دوخت

 .کار دارم-

 سامی لبخند جذابی زد و مدادیی که میان انگشت اشاره و شصت

 .ستین بود را بیرون کشید

با ذهنی آشفته جز سیاه کردن کاغذ هیچی نمی کشی، بگو از -

 چی

 ناراحتی؟

 :دلخور گفت

 یعنی شما نمی دونید؟-
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 .چشم بست و سری به معنی آره تکان داد

584 

 .خب پس نپرسید چرا ناراحتی-

- ربطی  اتفاقا برای همین می پرسم، چون این موضوع به تو

 نداره



 هر

 ...مشکلی هست بین آریا و نفس

 ستین چینی به ابرو داد و بی آنکه بفهمد لحنش به چه اندازه تند

 :است گفت

چی می گید شما؟ نفس نه تنها دوس ِت من بلکه تمام کس و -

 ِِِ کار

منه، خواهر نیستم اما نارواس اگه نگم مثل یه خواهر بدردم 

 خورد

 و خواهرانه دوستش دارم، مگه من چند روز قبل گفتم چرا آریا

همسرش رو از همه مخفی می کنه؟ نه حرفی نزدم چون می 

 گفتم

ش این نیست، حقش این نیستنفس حقشه، اما االن میگم حق  

 که دیروز آریا به عشقش اعتراف کنه و امروز دوباره جلوی

 عشق

 سابقش نفس رو، کارکن شرکتش بدونه. تنها لطفی که کرد نفس

 رو از ِس مت خدمه بودن به کارکن شرکت تنزل داد.. اصال من

 چی

 می گم به تو.!. تو چی می فهمی از این حرف ها؟! تمام زندگیت
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ده بازی با دل دخترهای از خودت بدتر فکر کردی رابطه یش  

 زنا
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 ...شویی هم مثل رابطه های بی سرته خودته، تو اصال چی سر

[ ] 

 با چرخواند عصبی سرش به طرف سامی با دیدن سرخ ِ از

 ناراحتی

 .سامی الل شد ک دستش را روی دهانش گذاشت

به دهان بی چفت و بندیی که وقتی  تازه فهمید چه گفت، لعنت

 باز

 .می شود دیگه به گفت هایش توجه بی ندارد

 .سامی تلخ خنده یی زد و از روی میز بلند شد

 ...آره درست می گی من چی می فهمم از این چیزا-

 نگاه دلخورش را در نگاه نادم دخترک رو به رویش گرداند،

 دخترک

پرت گفتنش عجیبمحجوبی که همین پرحرفی و گاهی چرت و   

 به

 .دل، دختر باز و شلوغ سامی نشست بود

 .من حتی شاید نتونم مثل آدم عاشق بشم-
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 این را گفت و برگشت تا اتاق را ترک کند که ستین به سرعت

 میز را

 .دور زد و بازوی سامی را میان دستش اسیر کرد

 سامی صبر کن بخدا من منظوری نداشتم، یهو عصبی شدم یه-

 ..چیزی گفتم



 نگاهش را به زمین دوخت و آرام بازویش را از حصار دس ِت

 ستین
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 .بیرون کشید با گفتن "مهم نیست" اتاق را ترک کرد

 .ستین کالفه ضربه ی به پایش زد و روی مبل نشست

 ..خدا لعنتت کنه ستین که همیشه خدا چرت و پرت می گی-

***** 

کرد و از اتاق بیرون آمد پرونده را بلند . 

 !خانوم رسولی-

 .بهار نگاهش را از لپ تاپ گرفت و از جایش بلند شد
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 ..بله آقا-

 ..این رو بفرست برای آقای فرشادجو، فقط سریع-

 .چشم-

چرخید تا برگردد اتاق که نگاهش به ظرف دسته دار پالستکی 

 که

 در

 .مشمای سفید رنگی، روی میز قرار داشت. ایستاد

 اون چیه؟-

 .بهار لبخند زنان مشما را برداشت و سم ِت آریا گرفت

 خانومتون همون اول وقت آوردن براتون، هر چند خودتون که-

 ..دیدینش



نگاه آریا روی ظرف ماند، بی هیچ حرفی مشما را از دست 

 بهار

 گرفت

 ...و وارد اتاقش شد

 پشت میز نشست و ظرف پالستیکی داخل مشما را در آورد سر

 .صورتی رنگش را بلند کرد لبخند ِ کجی گوشه ی لبش نشست
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 محکمه 
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 با تصور چهره ی معصوم نفس وقت چیدن صبحانه لبخندی به

لبش آمد، لقمه اول را گرفت و با ولع خاصی گازی زد طمع 

 پنیر

 و

 گردو همان طمع همیشگی بود اما اینبار یک جور خاص به دل

 آریا

 ..نشست

ه یی به در خورد مشتی را جلوی دهانش گذاشت و لقمه راتق  

 قورت

 .داد. سر ظرف را گذاشت

 ..بیا تو-

 .بهار وارد اتاق شد

 .این پرونده رو باید امضاء کنی-

 سری تکان داد و ظرف را عقب کشید؛ بهار با تعجب به ظرف



وقت برای صبحانه خوردن نبود اما آریا 11انداخت. ساعت 

 دلش

نفس را به سطل زباله هدیه کند نمیامد زحمت . 

 ..دیگه...خانوم رسولی-

589 

 با صدای تحکم آمیز آریا تکانی خورد و نگاهش را از ظرف

 گرفت هول

 .شده پرونده را برداشت و به سینه ش فشرد

 .هیچی-
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 .و یک قدم سریع به سمته در رفت که یاد زن ِگ آتوسا افتاد

- انومی که صبح اینجا بود زنگ زدراستی..همون خ . 

 :چینی به ابرویش داد و با شک پرسید

 آتوسا؟-

 بهار که اسم آتوسا را نمی دانست سری به معنی نمی دونم کج

 .کرد

 خب حاال چی گفت؟-

 .قرار ِ امشب رو یادآوری کرد-

 .کالفه چشم بست و نگاهش را از بهار گرفت

 .خیل خب به کارت برس-

 ...چشم-
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[ ] 

* * 

 با تقه یی که به در خورد نگاه کیسان از لپ تاب گرفته شد و

 سرش

 .را بلند کرد

 ..بیا تو-

 در باز شد و حمید وارد اتاق شد کیسان لبخندی زد و از جایش

 بلند

 .شد

 ..به به حمید خان پارسال دوست امسال آشنا-

 .حمید خندید و ضربه ی به شانه ی کیسان زد
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 محکمه 

 ..دلتنگ شدم گفتم یه سر بزنم-

 .دستش را کشید و به سمته مبل هدایتش کرد
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 .خیلی خوش اومدی، بفرما چی میخوری بگم منشی بیاره-

 نگاه حمید جدی شد برای صرف قهوه یا چایی نیامده بود که

 وقتش

 .را برای این مسائل پر کند

 .بشین نمی خورم، باید حرف بزنیم-

اال داد و دستی به ته ریشش کشید، ابروهای پرپشتش را ب

 ِِِ کنار



 .حمید نشست

 ...خیره-

- درصد سهم از شرکت آریامال ِ منه30میخوام شریکت بشم،   

 .میخوام بگیرمش و با تو شریک بشم

 برقی در چشمان کیسان نشست، چه فرصتی بهتر از این بود

 برای

 زمین زدن آریا و شرکتی که بعد از قراردادش با شرکت

 فرشادجو

اسمش در میان شرکت های هم رتبه ش پررنگ تر شده. لبخند 

 کم

 کم روی لبهای کیسان رنگ گرفت لبخندی که نشانه رضایت

 قلبیش بود از تصمیم اشتباه حمید. اما خودش را مشتاق نشان

 .نداد
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 تو مطمئنی؟-

تحمید مصمم و جدی نگاه خیره ش را به میز وسط اتاق گرف . 

 مطمئنم، اول به تو گفتم که مطمئن بشم تو شرکات من رو قبول-

 ..می کنی و بعد به آریا بگم

 میدونم آریا به هیچ وج مبلغ سهام من رو نداره که بخره برای

 همین

 ...شما باید سهام رو بخرید



 چشمان کیسان گرد شد، تازه متوجه هدف خبیثو سراسر ِ کثیف

ج رضا را نمی شناخت مطمئن میحمید شد، اگه پروانه را و حا  

 شد

 که حمید و آریا برادر حق نیستند. اما می شناخت و اطمینان

 داشت

 برادرن و این نفرت تنها از طمع و نفرت بی حد حمید سرچشمه

 می

 .گیرید

[ ] 

 .حمید دندان قروچه یی کرد و سرش را باال گرفت

 ...اون شرک ِت لعنتی باید از دس ِت آریا گرفته بشه، باید-
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چشمان به خون نشسته ش را به نگاه کیسان که دیگر جایی 

 برای

 .براق شدن و شعف نداشت دوخت

 ..کمکم کن-

 .کیسان آرام خندید
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 محکمه 

 دیوونه شدی حمید میدونستم دلخوشی از برادرت نداری ولی نه-

 ...انقدر

 نیش خندی زد، قبل از آمادنش بود که با پروانه سر آریا بحثشان

 شده بود. به نظر پروانه مادری را در حق حمید که چشم و رو



نداشت و قدردان کسی نبود، تمام کرده بود. حمید را گربه کور 

 و

 احمق خواند، شیرشرا حرام پسر ِ یاغیش کرد تا شاید پسر

از سالها قهر و دشمنی؛ باکوچکش دست از تنفر بردارد و بعد   

 برادر

 بزرگترش که حتم به یقین بهترین پشت و پناهش بود، دست

آشتی دهد. اما حمید کینه یی تر و پر حسادت تر از این حرف 

 ها

مادرش هم او را به خود بیاورد بود که ترد شدن از طرف . 

 ..شاید کینه یی تر می کرد اما تغییر نه

594 

خندی زدبه کیسان نگاه کرد و لب . 

 قبول میکنی؟-

 نگاه پر از شعف و ذوق کیسان روی دس ِت جلو آمده ی حمید

 نشست، فرصت را برای نابودی آریا غنیمت شمرد و دسته حمید

 را

 .محکم گرفت

 ...قبول-

* * - 

310پسرم من چشمام یکم کم سو تو خوب نگاه کن ببین پالک   

 کدومه؟
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 محکمه 



راننده جلوی عمارت آریا نگه داشت و به سمته پیرزن خوش 

 رو

 .زد

 ..همینجاش مادر جان-
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 ممنون پسرم، کمک می کنی این چمدون هام رو در بیارم؟-

 .چشم-

 راننده پیاده شد اول در را برای پیرزن باز کرد و بعد چمدون ها

 را تا

 .درب خانه برد

 زنگ در رو بزنم براتون؟-

- کرایه ت رو بدم نه پسرم بیا . 

 .قابل نداره-

 .لبخند ِمهربانی زد

 ...ممنون پسرجان، بفرما کافیه یا-

 ..نه ممنون حله-

 ..پس برو خدانگهدارت-

 .پسر با خداحافظی سوار ماشینش شد و حرکت کرد

596 

پیرزن جلو رفت و زنگ در را فشرد که لحظه یی بعد نگهبان 

 در

 را باز



 .کرد

 بله؟-
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 عینکش را با دست های لرزانش از کیف چرم مشکی رنگش

 بیرون

 .کشید و روی چشم هایش گذاشت

 .سرش را باال گرفت و به نگهبان نگاه مهربانی انداخت

 شمسی بانو هستم پسر جان با آریا کار دارم؟-

 .نگهبان اخمی کرد

 شما با آقا چکار دارید؟-

 .شمسی بانو با آرامش خندید

 .همیشه مطمئن بودم این پسر جنم و جربزه ی آقا شدن رو داره-

 اگه خونه هست برو ازش رخصت بگیر که بزاریمن ِ پیرزن با

 این

 .پاهای نامیزون وارد خونه بشم

 چی شده بابک؟-
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 .نگهبان که اسمش بابک بود به سمته روزبه چرخید

 .یه پیرزنی میگه با آقا کار داره-

 .روزبه جلو آمد

- ه کارت برس خودم حلش می کنم....بلب .. 

 .بابک کنار رفت و نگاه روزبه به شمسی بانو افتاد



 .چشم هایش گرد شد

 شمسی بانو؟-

 .شمسی بانو لبخند پر مهری زد

 روزبه جان خودتی؟ چقدر پخته تر شدی... حاال که شناختی-
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 محکمه 

 اجازه

 میدی بیام داخل؟

 .روزبه سریع عقب رفت

 ..بله حتما تو روخدا ببخشید شمسی بانو-
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خدا ببخشه پسر جان، این بنده خدا هم وظیفه ش رو انجام -

 ...داد

 .درو نبند اون چمدونم رو بیار داخل

 ..اوه بله-

 .روزبهچمدون رو داخل برد و به دنبال ِ شمسی بانو راه افتاد

[ ] 

ارتشمسی بانو با رضایت به جای جای عمارت بزرگی که عم  

آبااجدایشان بود وحاال به آریا مطمئن ترین فرد بعد از حاج 

 رضا

 .رسیده بود

حیاط و باغ همان سرسبزی قبل را داشت، آب استخری که 

 گوشه



 حیاط بود رنگ آبیش به زیباتربن شکل به چشم می آمد و المپ

 های کوچک آبی رنگی که ته استخر کار شده بود آب را آبی

 رنگ تر

 .نشان می داد

 نگاه شمسی بانو به نفس افتاد که لبه ی استخر نشسته بود و

 .پاهایش را در آب فرو کرده بود

599 

 اون کیه..؟-

444 

 محکمه 

 روزبه رد نگاهش را گرفت، بدترین سوالی که ممکن بود در

 همین

لحظه ی اول بپرسید و روزبه را در منگه قرار دهد. نمی 

 دانست

ه عنوان زن خودش معرفی کند یا همسر آریانفس را باید هنوز ب  

 و

 ...یا خدمتکار

 در حال کلنجار رفتن با خودش بود که نگاه نفس به سمتشان

 چرخید، با دیدن شمسی بانو یک تاس ابرویش را باال داد،

 کنجکاویی

 .بی حد و اندازه ی دخترک ریزمیزه به کار آمد

وردکف دستش را به زمین زد و پاهایش را آب بیرون آ . 

 :روزبه وای آرومی گفت و سریع رو به شمسی بانو گفت



 .خانوم جان بریم داخل شما زیاد سرپا ایستادید-

شمسی بانو که با همان نگاه اول از دخترک رو به رویش که 

 شر

 و

 .شیطنت از نگاه دریاییش معلوم بود خوشش آمده بود

 .کیفش را به سمته روزبه گرفت
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- ل خودم راه ورودی رو بلدمتو وسایل رو بزار داخ . 

 .روزبه سردرگم کیف را گرفت

 - .نفس کنارش رسید و با کنجکاوی به شمسی بانو نگاه کرد

 ..سالم

 .شمسی بانو لبخندی زد
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 محکمه 

 .سالم دخترم-

 نگاه کنجکاو نفس روی روزبه نشست

 معرفی نمی کنب روزبه؟-

 روزبه تا آمد شمسی بانو را بعنوان مادر بزرگ پدری آریا

 معرفی کند،

 نفس یا حالت عصبی و حیرت زده چشم گرد کرد و با عصبانیت

 :گفت

[ ] 
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 نگو این پیرزن فلک زده اومده ور دست هنگامه آره؟ (نگاهش-

 سمته شمسی بانو چرخید) ببین خاله اگه اومدی اینجا برای

شی بهتره از همین االن دمت رو بزاری خدمتکاری استخدام ب

 رو

 کولت و فرارو بر قرار ترجیع بدی چون صاحب این خونه یه

 مرد

 بدعنق و از دماغ فیل افتاده س، که خون ِیکایک کارکنانش رو

 کرد

 تو شیشه و در آورده.. می بینی همین روزبه فلک زده رو اول

 راننده

ت که به وجودش بودااا حاال شده نگهبان این عمارت درندش  

 همون

عنق شده زندان....اه روزبه چته انقدر یا صورتت اشکال 

 مختلف

 در

 میاری؟ خب مگه دروغ میگم؟ این پیرزن بدبخت شاید دو صبا
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 محکمه 

 بیشتر زنده نباشه نباید همین دو صبا رو با خوشی بگذرونه نه

 کنار

 ..این عنق خان

 :دسته یچمدان ِ شمسی بانو را از دس ِت روزبه کشید و گفت

 بریم مادر جان خودم راه خروج رو نشونا میدم هر چند میدونم-



 بلدی.. فقط اگه عمر و زندگیت برات مهمه از اینجا فرار کن

 چون آریا

 ..خان نه جوون میشناسه نه پیر نه ززززن
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ینه فرد پشت سرشاین را گفت و چرخید سمته در که سینه به س  

 .شد، بوی عطر آشنای که مطلق بود به آریا در بینیش پیچید

 ترس هری در دلش ریخت، بی آنکه به شخصی که بهش

 برخورده

 بود نگاه کند پشت به اوچرخید وحشت زده به روزبه که سرش

 پایین بود و جلوی دهانش را گرفته بود تا خنده ش را نشان ندهد

 .نگاه کرد

 .بی صدا لب زد

 ..روزبه...روزبه-

 بی هوا با پشت دست ضربه ی به شک ِم روزبه زد که با تعجب

 سرش را باال گرفت و نگاهش را بین نگاه جدی آریا که به نیم

 رخ

 نفس چشم دوخته بود و نفس که رنگ به رو نداشت چرخوند و

 .معنی چی سرتکون داد
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 محکمه 

 .بی صدا لب زد

 آریاس؟-

603 



به معنی مثبت تکون داد سری . 

 .آریا نفسش را بی صدا بیروت فرستاد دستی به ته ریشش کشید

 .دست راستش روی بازوی نفس نشست

 :با صدای محکم گفت

 ..برو کنار نفس-

 و به کنار هولش داد، جلوی چشمان ترسیده نفس به سمته

شمسی بانو رفت که از دست دخترک پر حرف که بد دل 

 چرکینی

 از

 .دسته نوه ش داشت می خندید

 آریا برخالف همیشه با لحن مهربان و محترمی شمس بانو را

 مخاطب

 .قرار داد

سالم، خوش اومدی شمسی بانو، خبر می دادی میومدن -

 فرودگاه

 .دنبالت

 .سالم عزیزدل شمسی، نخواستم مزاحمت بشم-
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دو دستش را برای بغل کردن آریا باز کرد که آریا در مقابل ق  

 کوتاه و

 .کمر خمیده ی مادر بزرگش خم شد و در آغوش کشیدش

448 

 محکمه 



 نفس آرام ضربه ی به پهلوی روزبه زد. با صدای آرامی که

 بیشتر به

 :زمزمه شبیه بود گفت

 این کیه؟-

 .روزبه چپ چپی بهش رفت

 .اگه اجازه می دادی همون اول می گفتم-

پری که روی بینیش نشست را پسدستش را در هوا تکان داد تا   

 .بزند

 ..خیلی خب حاال بگو-

 ..حاال دیگه به درد عمه ت می خوره-

 .با غیض نگاهی به روزبه انداخت

 .د بگو دیگه-
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 دسته چمدان را گرفت و حالت ریلکس به خودگرفت که خنده یی

 :هر لحظه امکان خراب کردنش را داشت گفت

 .مادربزرگ آریا-

و با صدایی که ولومش از کنترلش در رفت چشمانش گرد شد  

 :گفت

 .گمشوووو-

 .نفس-

 با صدای متذکر آریاکه از آغوش ِ نفس بیرون آمده بود، به

 سرعت



 .ساکت شد و سرش را پایین انداخت
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 محکمه 

[ ] 

 تقه یی به در زد و بی آنکه منتظر اجازه ی ورود ِ آریا بماند در

 را باز

 .کرد و وارد اتاق شد
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 نگاهی که سرد سرد آماده ش کرده بود برای دوختن به آریا باال

 آورد،

 لب تر کرد و چند پلک پست سر هم زد تا اشک اجازه ی ورود

 به

 .چشمانش را نداشته باشد

 :سرش را پایین انداخت و گفت

 اتاق ِ شمسی بانو رو آماده کردم به هنگامه سپردم که اگه-

 مشکلی

ود و چیزی نیاز داشت براش مهیا کنه، االن هم هنگامه دستشب  

 بند بود روزبه هم رفته بود خریدهای خونه رو انجام بده برایشام

 َِ َِ  

 .امشب .. اگه اجازه بدید پانسمانتون رو عوض کنم

 جمالتش رو یکی پس از دیگری ردیف می کرد و توجه یی به

 نگاه

 .خیره ی آریا نکرد



های اولیه را روی عسلی گذاشت، جعبه ی سبز رنگ کمک  

 اینبار

 .سرش را باال گرفت که در آنی دستش دور ِ دست آریا حلقه شد
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 .آریا جدی و آرام امر کرد

 ..بشین یه لحظه-
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 :نفس دستش را پس کشید و سرد تر از قبل گفت

 .توی آشپزخونه کلی کار هست-

 لبخند ِکجی گوشه یلب ِ آریا نشست، نفس قصد تالفی حرف های

 ضد نقیضش را داشت. دستی به ته ریشش کشید و دوباره دست

 .نفس را گرفت

 ...بشین گفتم-

 تلخ چشم بست و با گفتن "چشم آقا" نشست، آریا که انتظار این

 :همه عکس العمل جدی را نداشت با شک لب زد

 .نفس-

قرار نفس زد، اما اینبار به خودش قول صدایش آتش به جان بی  

داده بود جلوی این مرد مغرور و به قول خودش بد ُعنق کم 

 .نیاره

 چنگ انداخت و جعبه ی کمک های اولیه را بین پای خودش و

 آریا

 .قرار داد
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دکتر گفته بود هر روز باید زخمت عوض بشه، دیروز وقت -

 نشد

 ..ممکنه عفونت ک

 .سرتو بگیر باال-

 لحن آمرانه آریا بد دلش را می شکست، این مرد آرام بودن و

451 

 محکمه 

 .مهربانی را برای هر کسی جز نفس بلد بود

 مکثش را با نفس عمیقی قطع کرد، در حالی که دست سرد و

 .لرزانش به سمته دکمه های پیراهن آریا می رفت، ادامه داد

[ ] 

- ون هست، میگم هنگامهنیم ساعت دیگه هم وقت قرص هات  

 ..براتون بیاره آقا

 از این آقا گفتن های نفس کفرش باال آمد ، دندان هایش را محکم

 بهم سابید و مچ دست نفس را با خشونت میان دستش گرفت، با

 :صدای که آمیخته از خشم و حرص بود غرید

 .گفتم سرت رو بگیر باال-
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 بغضش را قورت داد و سرش را باال گرفت، آرام و لرزیده لب

 .زد

 .چشم آقا-

 :چشم بست و با تذکر گفت



 "انقدر نگو "آقا-

 .سری تکان داد

 .چشم-

 آریا با تعجب به دخترک کنارش چشم دوخت، دیوانه شده بود؟

 پس شیطنت امان برش کجا رفته بود که انقدر مظلومانه چشم

 چشم راه انداخته بود؟

 :با شک لب زد

 خوبی نفس؟-
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 دستش را از حصار دست آریا بیرون کشید؛ دکمه ی آخر را باز

 .کرد

 .بله-
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 ..نف-

 .کالفه و عصبی سرش را باال گرفت

 میشه اجازه بدید کارم رو انجام بدم؟ پنج دقیقه بیشتر طول نمی-

 .کشه

مان قبلی را که بااین را گفت و سریع دست به کار شد، پانس  

 چسب

روی زخم چسبیده بود را جدا کرد، بتادین را با احتیاط روی 

 زخم

 ریخت همزمان نگاهش را باال گرفت تا اثر سوزش بتادین رو



 توی

 .چهره ی آریا ببنید

نگاه خیره آریا لحظه یی هولش کرد اما به سرعت به خودش 

 آمد

 و

 .نگاهش را گرفت، پانسمان را برداشت و روی زخم گذاشت

 .بگیرش تا چسب بزنم روش-

 آریا در سکوت دستش را روی پانسمان گذاشت و نفس چسب

مخصوص پانسمان را زد کارش که تمام شد عقب رفت و 

 وسایل

 را

 .به جعبه برگرداند
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611 

 .صبر کن-

ماند ونگاهش را به آریا انداخت در همان حالت خم شده ثابت . 

 بله؟-

 .بشین باید حرف بزنیم-

 اگه نفس چند روز قبل بود بی شک نمی ماند و با زبان درازش

 شروی کل کل می کرد اما گویز فهمیده بود با آرام بودن و کم

 جدیت

 .کارش زودتر پیش می رود



 .موهایش را پشت گوش فرستاد و نشست

 !بله-

ب به وجب چهره ی معصوم و زیبای نفس آریا بی قرارانه وج

 را

 از

 .نظر گذراند و دنبال همان نفس شیطون و زبان دراز می گشت

 می

دانست درد ِ نفس چیه اما غرور بی خودش اجازه توضیح 

 زیادی

 را

 .نمی داد

 نگاه سنگینش را از چهره ی سرد نفس گرفت و از جایش بلند

 .شد
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 ...آتوسا فقط-

 .نفس به سرعت از جایش بلند شد
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 .من توضیحی ازت نخواستم-

 .طاق شد طاقتش و به خشم برگشت، داد زد

 ..انقدر نگو آقا گفتم-

 از فریادش نفس تکانی خورد اما از موضعی که گرفته عقب

 نکشید،



 چینی به ابرو داد اما اینبار نقش خدمتکار مظلوم و حرف گوش

 را

گذاشت و شد همان نفس قبلی کنار .. 

 پس چی بگم؟ بگم شوهرم بگم عزیزم؟ اصال تو بگو چی دل-

 سنگیت هوسشو داره بگو تا من همونو بگم؟ من بگم عزیزم یا

 بگم

آریا.. اما جلوی همه کنار تو یه خدمتکار باشم، جلویعشق ِ 

 سابقت

بشم کارمند قدیمی؟ بسه دیگه می فهمی بسه؟ چشاتو باز کن 

 آقای

 صدر من بازیچه ی دل بی رحمه تو نیستم، اشتباه کردم خطار

 کردم

 درست اما تنبیه ش دست تو نیست می فهمی یا نه؟
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قدمی جلو برداشت و با جرات در چشمان گشاد شده آریا و 

 آمیخته

 .با خشمش زل زد

 دیگه نه آتوسا واسم مهمه نه سحر نه توء سنگدل فقط خودم-

رم دادگاه تقاضای طالق توافقی می دم و مهمم فقط تو... فردا می

 تا

وقتی که مهر طالق توی شناسنامم بخوره و از هم جدا بشیم 

 اینجا



 ...میمونم بعدش اگه خدمتکار خواستی من در خدمتم اما
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 .بغضش را قورت داد و به سختی لب زد

- ه هر دیگه نمیخوام زن ِ یه مرد بی احساس و سنگدلی باشم ک

 چی

و هر کسی رو به زنش ترجیع میده، میدونم حق داری میدونم 

 نمی

 تونی به دختریمثل ِ من اعتماد کنی برای همین طالق بهترین و

 ساده ترین را ِه برای اینکه هم من راحت بشم هم تو.. فردا برای

 .چند ساعتی وقتت رو آزاد بزار

 با پشت دست محکم روی چشمش کشید تا جلوی اشک های

سمجش را برای باریدن بگیرد، نگاه آبی رنگش را که مثل 

 آسمان

 .وقت باران، تیره شده بود را به نگاه آریا دوخت
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 اینبار در نگاهش التماس را خفه کرد، ناامید ناامید بود از آریا و

 ..عشقش

[ ] 

 .برگشت جعبه کمک های اولیه را برداشت و از اتاق خارج شد

هم آریا به خودش آمد، اخم ریزی میان با صدای کوبیدن در به  

ابروهایش نشست چنگی به موهایش زد به عقب برگشت و 

 جلوی



 .پنجره ایستاد

 نگاهش به حیاط خیره بود اما ذهنش درگیر و دار نفس و حرف

 .هایی که بوی از شیطنت و شوخی نداشت

 دستش روی قلبی که تپشش تند تر شده بود گذاشت، دلیل آرام و

تن قلبش را می دانست اما سرکشانه جوابی بهش نمیقرار نداش  

 .داد

 هنوز با خودش و گذشته ی نه چندان درست نفس کنار نیامده
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بود، غیرتش به هیچ صراطی مردهای کثیف و پر هوس گذشته 

 ی

 .نفس را قبول نمی کرد
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 دستش مشت شد و روی تنه ی پنجره ی نشست، پیشانیش را

ی مشتش زد. چشم بست نفس کشید، عمیق و عمیق تر و بهرو  

 .همان مراتب اخم هایش پررنگ تر می شد

 از خودش و این حس های پرتناقصش خسته شده بود، نه می

 ..توانست با گذشته نفس کنار بیاید نه با کنار گذاشتنش

چقدر دلش خواست لحظه یی که نفس برای بار ِ دوم اسم 

 ""طالق

 را

 آورد سرش فریا بزند و مصمم بگوید "طالق نمیده" اما زبان

 ...بدمصبش نچرخید و نگفت



 از پله ها آخر پایین آمد و دستی به زانویش که چند سالی می شد

 .عجیب برای این پیرزن ناز می کرد کشید تا دردش کمتر شود

 سرش را باال گرفت و نگاه رضایت مندش را دور سالن که با

 وسایل

متریی که پر بود از200ده شده بود گرداند، سالن با شیک چی  

 .وسایل گران قیمتی که تمامش از قدیم به یادگار مانده بود

 دستی به مبل مشکی رنگ چرم کنارش کشید، تلویزیون ال ای

 دی

 .که رو به روی مبل ها به دیوار وصل بود

616 
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[ ] 

زیبایی خانه گوشه ی سالن میز ناهار خوری بزرگی که برای  

 پشت

 دیوار آشپزخانه قرار داشت اما بیشتر برای صرف شام به اتاق

 .دیگری می رفتند

 ست های مبل گرد و سفیدی که کنار پنجره قرار داشت و روی

 میز

وسطش گلدونی بود که هر روز گل های داخلش عوضش می 

 شد

 ..شمسی بانوی من-

 .با لبخند به سمته هنگامه چرخید



 سالم دخترم، بیا بغلم ببینم نمی دونه چقدر دلم برات تنگ شده-

 ..بود دختر

 هنگامه لبخندزنان به سمتش رفت و شمسی بانو را محکم در

 .آغوش کشید

 این زن برعکس نوه ش انقدر مهربان و دوست داشتنی بود که

 .کنارش هیچ کس متوجه ی ِس متش در این خانه نبود
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 .شمسی بانو با محبت دستی به روی سر هنگامه کشید

 .هنگامه عقب رفت بوسه ی روی دس ِت شمسی بانو زد

 .بشین شمسی بانو سر پا خسته میشی-

 ..آخ آخ گفتی این زانوها امونمو بریدن..آخ-

 .هنگامه با مهربانی کنار پایش جلوی مبل زانو زد

 ماساژ بدم؟-
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ربونی زد که چشم های ریزش خط باریکی شد، هنگامهلبخند مه  

 با

 .محبت دستی روی زانوی شمسی بانو کشید

با روزبه چکار کردی مادر؟ تا جایی که یادمه قرار بود -

 ازدواج

 کنید؟

 .هنگامه لبخند ِ تلخی زد و سرش را پایین انداخت

 .بهم خورد-



 .ا ِ وا چرا مادر؟ شما که با هم خوب بودید-

صنوعی به روی شمسی بانو زدلبخند م . 
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 .نشد دیگه-

 شمسی بانو که متوجه شد هنگامه دوست ندارد در این مورد

 حرفی

 .بزند. سری به معنی تفهیم تکان داد

 .هر چی خیره واسه ت پیش بیاد دخترم-

 .ممنون-

 ..کجا پسره ی عنق-

نگاه هنگامه به سمتی که شمسی بانو نگاه می کرد چرخید. آریا 

 با

خند کم نظیری برگشتلب . 

 ..میرم آب بخورم شمسی جونم-

 شمسی بانو با خنده چپ چپی بهش رفت و "برو پسرجان" ی

 .تحویلش داد

هنگامه معنا دار لبخندی زد؛ کی بهتر از او می فهمید که آریا 

 تنها
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 بخاطر آب خوردن به آشپزخانه نمی رفت و تنها دلیلش دیدن

619 

نفسی بود که در عرض یک ساعت تصمیم نهایش را برای 



 ماندن

 یا

 ..نماندن در این خانه گرفته بود

 وارد آشپزخانه شد قدم آخر را آرام تر برداشت و تکیه ش را به

 دیوار

 زد، خیره شد به چهره ی غرق در فکر نفس که اخم ظریفی را

 چاشنی

 .چهره ش کرده بود

 .نفس عمیقی کشید و لب تر کرد

 یه لیوان آب میدی؟-

 تکانی خورد و با تعجب برگشت، نگاهش بین یخچال و آریا که

 .فاصله ش شاید کمتر از قدم بود گرداند

لب باز کرد تا همین را بگوید اما لب گزید و بی حرف لیوانی 

 از

 .کابینت بیرون کشید و به سم ِت یخچال رفت

- ری یاشربت پرتقال برای شمسی بانو درست کردم تو هم میخو  

 ..همون آب
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تکیه ش را گرفت، قدمی پیش را رفت با یه دس ِت بازوی نفس 

 را

 .کشید و عقب آورد و با دست دیگه در یخچال را بست

 ..هیچکدوم-
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 محکمه 

گیج برگشت، آریا دستش را باال گرفت و طره ی از موهای 

 آشفته

 ی

د را پشت گوششنفس را که روی پیشانش و چشمانش افتاده بو  

 .فرستاد

 ..می دونم ناراحتی-

 ابروهای دخترک متعچب باال پرید کمرش را به عقب مایل کرد

 که

 .دست آریا دور ِ کمرش حلقه شد

 قلب بی جنبه ش دوباره تپش کرد از این نزدیکیش به آریا اخمو

 که

 بوی عطرش الحق دیوانه کننده بود. اما سر دلش فریاد زد که

 نباید

 کم بیاورد و موضع خودش پایین بیاید

 لبخند کوتاهی زد و دستش را پشت برد و روی دست های چفت

 شده ی آریا قرار داد
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 ولم کن ممکنه کسی بیاد-

 .میدونی که برام مهم نیست-

 .اما برای من مهمه-

[ ] 



 .بی قید شانه یی باال انداخت

 .خب نباشه-

رویی باال انداخت وحرصی نگاهش کرد، آریا با بی خیالی اب  
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 :گفت

 .توی اتاق حرف هات رو زدی اما نموندی تا جواب بشنوی-

 .من با فاصله حرف هام رو زدم-

آریا خندید از آن خنده های که ضعف را به دل دخترک عاشق 

 راه

 می

 .داد و مسخش می کرد

 ..تو خواستی فاصله داشته باشی ولی من-
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بیشتر به خود چسباند، الحق که یکایک رفتارهایش باو نفس را   

 هم تناقص داشت نه به خشم و حرص اول صبحش و امر و نهی

 ..کردن چند لحظه قبل و نه به این شیطنت های ریزمیزه ش

 ..آتوسا هی-

 ..گفتم توضیح نمی خوام، ولم کن-

 .اخم ریزی کرد

 .اینبار ِدومه که دارم می گم نمی خوام توضیح بشنوم-

 .و به زور خودش را از آغوش آریا بیرون کشید

 .آریا پوفی کشید و لبه ی میز وسط آشپزخانه نشست



 .اما من می خوام توضیح بدم-

نیش خندی زد، قاشقی که برای هم زدن خورش رو اجاق 

 برداشته

 .بود را روی سینک انداخت و برگشت
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 چند تا رو می خوای توضیح بدی ها؟ اصال مگه اگه موضوع-
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 برعکس

 بود تو اجازه ی توضیح میدی مگه دیشبو امروز تو اجازه دادی

 که من

 .مسئله فرشاد رو توضیح بدم

 .اخمی کرد

 .اون فرق می کرد-

 .با حرص از این حق به جانبی آریا ضربه یی روی میز زد

 ..چه فرقی-

از صدای بلندش آریا چشم گرد و تشر آمیز در حالی که به 

 بیرون

 :اشاره می کرد گفت

 ..هیس آرومتر-

 نفسش را محکم بیرون داد و با صدای آرامتر و همان لحن تند

 ادامه

 داد



چه فرقی می کنه؟ آها بزار من بگم فرقش اینه که من هیچ -

 روی

اینکه یه آدم بی خوشی به فرشاد نشون ندادم و نمی دم فقط برای  
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منطقی مثل تو آوار نشه سر خودم و یه دردسر جدید درست 

 نکنه

 سعی داشتم فرشاد رو قبل از دیده شدن بفرستم بره اما تو چکار

ساله رفتار کردی. ولی تو هم اون4کردی مثل یه پسر بچه ی   

 دختره

 ..رو

[ ] 
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 :آریا با آرامشیکه حرص ِ نفس را در می آورد لب زد

 .آتوسا-

 .چشم غره نفس لبخندی روی لبش نشاند

 .عصبی ضربه یی به پای آریا زد و رو برگرداند

 من دارم با کی حرف میزنم اصال... تو حتی روی رفتارهای-

 خودت

 تعادل نداری همش دلت می خواد امرو نهی کنی همش هم فکر

 می

خودتهکنی حق با  .. 

 .قاشق را روی سینک برداشت و خورش را بهم زد



 ..من هنوز روی حرفم هستم، طالق بهتریت راهه-
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 .صدای آریا از کنار گوشش آمد

 .راهت رو برای خودت نگه دار-

 .نیش خندی زد و با آرنج آریا را عقب فرستاد و برگشت

 ..منظور-

 .نگاهش جدی بود

 .یعنی همین که شنیدی-

- ی گفتی، گفتم منظورتنگفتم چ .. 

 .سری تکان داد و دستانش را در جیب شلوارش برد

 .یعنی طالق نمی دم-

 .با تمسخر و عصبانیت خندید

 ..تو دیوونه ایی-
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 .و بی هوا انگشت تهدیدش را به سمته آریا نشانه رفت

626 

 با من بازی نکن، یک بار گفتم این برای بار دوم من بازیچه-

 دس ِت

 تو نیستم. من فردا میرم دادگاه و تقاضای طالق میدم خواستی

 ..توافقی خواستی هم

 .تکیه ش را از میز خورد و بی هوا جلو رفت

 خواستم چی... بزور؟-



 از اینکه توان این کار هم نداشت با حرص چشم بست. و دست

ه ش را محکم به پایش فشردمشت شد . 

 چی شد چرا ساکت شدی؟-

چشم های به خون نشسته ش را باز کرد و دستش رو محکم 

 تخت

 .سینه ی آریا فشرد

 یا طالقم می دی یا با گذشته ی من کنار بیا و جلوی هم بگو که-

 من

 زنتم وگرنه به جون ستین که تنها فرد زندگیمه قسم از این خونه

تمام کن این دوگانگی و چند چند بودنت بامیرم آریا.. دیگه   

 خودت

 رو.. دوره ی تنبیه من دیگه به سر اومده اینبار دوره تنبیه توء
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* * 

 تک بوقی زد که در بزرگ عمارت باز شد، روزبه دستی به
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 معنی صبر

 .کن تکان داد

و هر در را باز کرد و آریا پا روی گاز گذاشت، عجله داشت 

 چند

 ثانیه

 یک بار ساعتش را نگاه می کرد قرار دیشب را با آتوسا بخاطر



 آمدن

 شمسی بانو کنسل کرده بود اما امشب آتوسا دعوت نشده خودش

 .را به مهمانی در خانه آریا دعوت کرده بود

 .روزبه ماشین رو ببر پارکینگ-

و سویج را به سمتش پرت کرد، روزبه چشم گویان سویچ را 

 میان

 .زمین و هوا به چنگ گرفت
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آریا کالفه و عصبی به سمته سالن قدم برداشت و کرواتش را 

 باز

 کرد دست انداخت به گوشه ی کتش و به ضرب کت را از

 دستانش

 .بیرون کشید و روی دستش انداخت

 گرمای امان بر عصبی ترش می کرد، هنوز هم از حرف های

 دیروز

 ..نفس کالفه بود و ذهنش درگیر

ارد سالن شدو . 

 ..نفس-

 چشم بست و عصبی نفسش را به بیرون فوت کرد، حرفش را

 .تصحیح کرد
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 .هنگامه-



 .هنگامه که گویی منتظر بود؛ هول شده از آشپزخانه بیرون آمد

 ..جانم آقا-

با شک به چهره ی رنگ پریده ی هنگامه خیره شد، کت را 

 روی

 مبل

رفت انداخت و قدمی جلو . 
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 چی شده؟-

 .نگاهش را به اطراف گرداند

 !نفس کجاست-

 هنگامه آب گلویش را به سختی قورت داد یک ساعته خودش را

برای همچین سوالی آماده کرده بود اما هنوز ترس از جواب 

 دادن

 .داشت

 هنگامه با تواما؟-

 ..رفته بیرون پسر جان چکارش داری؟ من بهش اجازه دادم-

شم بست، و عصبی رو به هنگامه توپیداز فرط خشم چ : 

 ..به کارن برس سریع-

 هنگامه در کسری از ثانیه سالن را ترک کرد و به آشپزخانه پناه

 برد،

 آریا که جلوی شمسی نمی توانست زیادبه نبودن ِ نفس گیر دهد

 .نقاب بی تفاوتی را به چهره زده و برگشت



 ..نه شمسی بانو کارش نداشتم فقط-
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630 

[ ] 

 :میان حرفش پرید و با شیطنت گفت

 فقط دلت براش تنگ شده آره؟-

 آریا با چشمانی گرد شده نگاهش را معطوفش کرد فکر کرد که

 شاید

 شمسی بانو چیزی فهمیده اما با خنده ی شمسی بانو و "شوخی

 .کردم پسرجان" ش لبخند نصف و نیمه ی روی لبش نشست

روی مبل نشست و به کنار خودش اشاره کردشمسی بانو  . 

 .بیا بشین ببینم، از دیروز تا حاال نشد دو کلوم حرف بزنیم-

 با اینکه خسته و دوش الزم بود اما دلش نیامد نه بیارد و با تکان

 سری کنار ِ شمسی بانو نشست و دستش را دور گردن مادر

 بزرگ

 .پیرش انداخت

 جوونم شمسی جونم؟-

مهربان گونی روی صورت شمسی بانو نشست و لبخند زیبا و  

 صورت

 .چروکش را چروکتر کرد
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 ..از دس ِت توء-



 .جدی شد و دستش را روی دس ِت آریا گذاشت

 !...از حمید خبر نداری؟ مادرت-

 .نیش خندی زد و صاف روی مبل نشست
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 .نه-

از این اخم روی ابروهات باید بفهمم که هنوز میونتون شکر -

 !آبه

 .اخمش غلیظ تر شد و نیم نگاهی به شمسی بانو انداخت

من کاری به کارشون ندارم شمسی بانو خودتونم می دونید -

 ...که

 .با آرامش چشم بست

 ...می دونم پسرم می دونم اما-

ن و زمان دلگیر آریا با اوقات تلخی از جایش بلند شد، از زمی

 بود

 از

 برادرش که از همان اول او را به چشم دشمن می دید و از

 مادری که

 تمام محبت مادرنش را فقط خرج یک پسرش می کرد و از زنی

 که
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گذشته ش همچون آتش غیرتش را میسوزاند..از همه دلگیر بود 

 و



 .تصمیم گرفت سفره ی دلش را پیش مادر بزرگش باز کند

- اما بازم میپرسی، باید از کی عصبی باشم بخاطر اینمی دونی   

 نفرت بی حد برادرم یا بی محبتی مادرم؟ از بابا که با توجه ی

 چشم

 گیرش به من حسادت حمید رو برانگیخت؟ بی چشم و رو نیستم

 ...اما خسته م

 .شمسی بانو میان حرفش پرید

 کم نمیاری که...میاری؟-

[ ] 
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ندی زدتلخ . 

 من! آریا صدر کم بیارم؟ پسر بزرگ حاج رضا کم بیاره؟ من-

 اهل کم

 آوردن نیستم شمسی بانو اما آدم که هستم می تونم خسته بشم؟

 ؟..نمی تونم
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 لبخند مهربانی زد و دستات پیر و چروکش را که جدیدا کمی هم

 می

 .لرزید را قاب صور ِت آریا کرد

خسته شو اما کم نیار برای رفع خستگیت هم تنهایی تالش -

 نکن،

 ..باید یه همدم کنارت باشه پسر جان



 .و برای تغییر موضوع و جو اخم شیرینی کرد

هنوزم که ازدواج نکردی، به گوشم رسید که عمه فخریت -

 سحر

 رو

 بسته به ریشت درسته؟

ردپوفی کشید و تا لب باز کرد حرفی بزند گوشیش زنگ خو . 

گوشی را از جیبش در آورد با دیدن اس ِم سحر که چند روزی 

 می

 شد

 .با مادرش به سفر چند روزه ی ترکیه رفته بود نیش خندی زد

 .اسمش رو آوردی زنگ زد-

 اخمی میان ابروهای کم پشت و کم رنگ شمسی بامد نشست

 .گوشی را از دس ِت آریا کشید و قطع کرد انداخت روی میز

- تنه خستگیت رو صد برابر می کنه این خودش یه . 
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 .آریا آرام خندید و گونه ی شمسی بانو را بوسید

 من به قربونت بشم، خودمم قصد ازدواج باهاش رو ندارم فقط-

 ..بخاطر مریضیش

 با اخم و چشم غره ی غلیظ شمسی بانو حرفش را خورد و

 کنارش

 .نشست



- ی که اون دختره غشیشرو انداخته مگه تو داروی دوا بخش

 گردن

 َِ َِ  

 توء.. البته خوبم نیست اینجوری بگم اونم نوه م اما حتی اگه

 .مریضم نبود من راضی نبودم که با این دختر ازدواج کنی

در حالی که مهره ی تسبیحش را یکی یکی رد می کرد سرش 

 را

 باال

 .گرفت

 تو می دونی کی به دردت می خوره؟-

 آریا لبخندی زد، آرنجش را به پشتی مبل تکیه زد و سرش را به

 .مشتش تکیه زد

 کی؟-
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شمسی بانو با خنده که از یادآوری دیروز و دل پر نفس بود 

 :گفت

 ..این دختر شیطونه اسمش چیه؟ همین چشم آبیه-

 لبخند روی لب آریا ماسید تکیه ش را مبل گرفت و با شک لب
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مهمحک   

 .زد

 نفس!؟-

 .همزمان در سالن باز شد و نفس وارد شد



 .لبخند گشادی زد و رو به شمسی بانو دست تکان داد

 .سالم شمسی بانو-

 به آریا که رسید سرد سالم کوتاهی گفت اما آریا که نگاهش به

 برگه

ی توی دسته نفس بود سالمش را بی جواب گذاشت،از جایش 

 بلند

فتادشد و به سمته اتاقش راه ا . 

 ..نفس بیا اتاقم-

 .نفس پوفی کشید و دنبالش روانه شد
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 شمسی بانو با لبخند به دخترک چشم دوخت، عجیب دلش پیش

 این دختر زبان دراز گیر کرده بود و او را تخته ی جوری می

 دید با

 ..آریا

 .سری تکان داد و به ذکر گرفتن ادامه داد

همزمان برگه را باال پشتسر ِ آریا وارد اتاق شد و در را بست  

 گرفت

 .و تکانش داد

 .امضاء ش کنه-

 چرخید نگاه جدیش بین نفس و برگه چرخید، از فکر اینکه در

 برگه
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 .چی نوشته ابروهایش در هم رفت

 اون چیه؟-

 .برگه را روی میز کنار دستش گذاشت و به سمته در چرخید

 .خودت بخوونش-

آریا با یه دست برگه را برداشت و با دست آزادش بازوی نفس 

 را

 .گرفت
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 .صبر کن-

با چشم روی نوشته ی برگه گذری کرد نیش خندی زد و برگه 

 را

 به

پشت سرش پرت کرد و نگاه تمسخرآلودش را به چشم های 

 جدی

 .نفس دوخت

 ِِِ آفرین فهمیدم رو حرفت جدی-

که آتش درون نفس راوای از دست این مرد و حرف هایی   

 برافروخته تر می کرد، به خودش که نمیامد هیچ بدترش هم می

 کرد

 نفس تکانی به بازویش داد

 .ول کن دستم رو-

[ ] 



 .به خودش نزدیک تر کرد و دستش را دور کمرش حلقه کرد

 .تمامش کن-

 .چشمانش از خشم برق زد
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638 

 .چی رو؟ گفتم ولم کن-

ش روی سینه ی آریا نشست و همزمان با عقب رفتنش آریا دست

 را

 .به عقب هول داد

 :به جد و سرد نگاهش کرد و گفت

 با این کارات گول نمی خورم، شاید نتونم آسون و ب درد سر-

 .طالقمو بگیرم اما به زور هم که شده می گیرم

 .آریا عصبی خندید

 .عین ِبچه ها هی طالق طالق نکن نفس-

آخ که نفس گفتنش چه آهنگ مالیم و خاصی داشت که دل 

 لرزان

دخترک را بیش تر می لرزاند. و اشک غم آلودیی را به 

 چشمانش

 دعوت می کرد. بلد بود عاشقی کند اما غرور لعنتیش جلوی هر

 .حرکتش را می گرفت
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نفس با غم نگاهش را به چشمان جد پسرک غد و لجبازیی که 



 اسم

می کشید، دوخت. بازویش را از دستش همسرش را یدک 

 بیرون

 .کشید و عقب رفت

 من بچه تو که بزرگی چرا تمامش نمی کنی؟-

تاب نگاه نفس را که اشک درش موج میزد را نکرد و نگاهش 

 را

 :گرفت با حرص دستش را زیر فکش کشید و غرید

 چی رو تمام کنم؟-

 .تلخ خندید و قدمی جلو رفت

- گوبخاطر ِ گناه گذشتم و تنبیه م هنوزتو چشم هام نگاه کن و ب  
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 نمیخوای بزاری برم

 قطره اشکی که از چشمش چکید را به سرعت پس زد و بازوی

 آریا را

به سمت خود برگرداند مصمم به چشمان تیره پسرک چشم 

 دوخت

 !..میگی طالقم نمی دی، اما بگو چرا-
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فقط یه اعتراف عاشقانه اعتراف می خواست، دل نازک نفس  

 میخواست تا دل بکند از هر تالفی و طالقی.. عاشق بود و آدم

 عاشق



 با یه اشاره از معشوقش جان می دهد و نفس هم با تقال جلوی

چشمان مرد دل سنگش نفس نفس می زد تا یک اشاره یی از 

 قلب

 سنگیش ببینید و آرام شود. آن وقتس که خودش آرام آرام دل

 سنگی مردش را نرم می کند همان جور که دلش می خواست

[ ] 

 اما آریا حرفی نمی زد؛ هر تپش از قلبش اسم نفس را با آهنگ

 عاشقانه یی صدا می زد اما هنوز غیرت و تعصبش در برابر

 گذشته

 ..ی نفس پیشی داشت. شاید به مرز یک مو

 .نفس معصومانه سر کج کرد

 نمی گی؟-

از خودش نفسش را بیرون فرستاد  آریا چشم بست و عصبی

 عقب

 .رفت و دست نفس از روی بازویش به پایین افتاد

 .نفس خنده تلخی کرد و عقب رفت
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641 

 دیگه اجازه نمی دم بخاطر گذشته م اذیتم کنی، میرم حتی اگه-

 ..نزاری و بخوای جلومو بگیری

را به سمته نفس آریا دستی به صورتش کشید و بی هوا دستش  

 .نشانه رفت



 ..نفس من-

 .تقه یی به در خورد و حرفش نیمه ماند

 حرصی از نص ِف ماندن حرفش ضربه یی به پایش زد و با

 عصبانیت

 :بلند گفت

 بله؟-

 .در باز شد و هنگامه سرش را از بیرون به داخل آورد

 .آقا مهمونتون اومدن-

ه نگاه خیره وبه ک ُل آتوسا را فراموش کرد و نگاهش را ب  

 منتظره

 .نفس چشم دوخت

 ...بگو منتظر-

642 

 آریاااا کجایی آریا؟-

 به سرعت نفس چرخید و به درگاه در که حاال آتوسا و هنگامه

 ِِِ کنار

 .هم ایستاده بودند چشم دوخت
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 .آتوسا با تعجب نگاهش را بین نفس و آریا چرخواند

 سالم، تو این جا چکار می کنی؟-

سوالش کمی بی جا بود اما کنجکاویش را رفع می کرد. نفس 

 لب



 .زیرینش را به دندان کشید

سر اشک های لجوجش فریاد کشید و تهدیدشان کرد که اگر 

 جلوی

 این دختر هم خوردش کنند خودش را می کشد چنان لبهایش را

 .گزید که اشکانش در پس چشمانش خشک شود

روم سر چرخواند و به آریا که مات شده به آتوسا بود نگاهیآ  

 .انداخت

 .نفسش را بیرون داد و عقب رفت

 .ببخشید من تنهاتون میذارم-
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 برگشت تا برود که آریا در آنی تصمیم دل و عقلش را یکی کرد

 و در

آنی تمام فکرهای این مدتش را تصمیم کرد و با یک عمل 

 ناگهانی

رفت و به خودش نزدیک کرد دستش دوربازوی نفس را گ  ِ 

 کمرش

حلقه شد. گفتم همین دو جمله برای او که آخر غرور و غیرت 

 بود

کلی صرف انرژی داشت اما گفت و عشقش را به نفس نشان 

 .داد

 :آتوسا سری تکان داد و آرام گفت

 جدی می گی دیگه آریا؟-



اخمی میان ابروهای دخترک نشست اما لبخند روی لبش پاک 

 نشد

 .به آریا نگاه کرد و منتظر جوابی بود که به آتوسا می ده
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 سریتکان داد و دستش را دور کمر ِ نفس تنگ تر کرد و به خود

 .چسباند

 .آره-

 .چشم ریز کرد و با شک به آریا و نفس نگاه کرد

 ..پس چرا از همون-
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آریا میان حرفش پرید، دس ِت نفس را گرفت و با خود به سمته 

 در

 :کشاند همزمان گفت

 .خیلی مهم نیست همه چیزو بدونی-

 .از شانه سرش را به سمته آتوسا چرخواند

 ..بریم سالن-

 به نفس نگاه نمی کرد، مشکلش که حتم به یقین خجالت نبود آریا

س قصد سر به سرو خجالت محال بود اما نگاه نمی گرد تا نف  

 .گذاشتن را نکند

 آتوسا چشمان متعجبش را گرد کرد و چرخید به آریا که دست به

دس ِت نفس به سمته پله ها می رفتند نگاه کرد، تلخندی گوشه 

 ی



 لبش نشست و سری به نشانه تاسف برای خودش و خیال های

 .واهی که در سر پرانده بود تکان داد

جشن عروسی آریا جشن رو بهمدوسال قبل بود که نزدیک به   

 زد،

تنها بخاطر عشق برادرش به آتوسا، آتوسایی که قبل از آشنایی 

 با

سال همکالسی ِحمید بود، هیچ وقت از شبی که حمید با4آریا   

 حال
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 خراب و مست برای اولین و آخرین بار راز دلش را با برادرش

 در

 .میان گذاشت

ت از نفس کشیدنبه عشق ِ آتوسا؛ اولین و آخریناز عشقش گف  

 بار بود که به آریا التماس کرد تا عشقش را که حتی او را نمی

 بیند

 .را ازش نگیرید

 ...آتوسا هیچ وقت حمید را دوست نداشت اما آریا

 .آهی کشید

 آمده بود تا عشقش را دوباره به خودش برگرداند، اما گویی کمی

 دیر

 .آمده بود و اینبار آریا برای همیشه از دستش رفته بود



[ ] 

 روی تخت نشست و دست هایش را قاب صورتش کرد لب

 زیرینش

 ..را زیر دندان کشید

 خوبی؟-
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سرشرا باال گرفت، دختر ِ محکمی بود نباید خودش را می 

 باخت

 و

 .نشان می داد که هنوز این پسر بی معرفت را دوست داشت
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 نگاه آریا جدی بود با اخم ریزی که میون ابروهایش پرپشت و

 پهنش نشسته بود، نگاهی که طرف مقابلش را ناخوداگاه متقابال

 .جدی می کرد. دستی به تخت زد و بلند شد

 .خوبم فقط یکم سرم گیج رفت-

 از کنار ِ آریا گذشت با قدم هایی که به سختی جلوی لرزش و

ی گرفت از اتاق خارج شدسقوطش را م . 

 نگاهی به پشت سرش انداخت از خروج ِ آتوسا که مطمئن شد

 نفس

 حبس شده ش را با صدا بیرون فرستاد و دستی به تیغه ی فکش

 ..کشید

 باید با آتوسا حرف می زد و این بی معرفتی را برایش توضیح



 می

 داد، بهترین و زودترین وقت همین امشب بود باید آن ها را به

 یک

 شام دعوت می کرد تا هم دل نفس را به دست بیاورد و هم

 .دلخوری و غم آتوسا را کم کند
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 .دستش را روی عسلی کشید و بلند شد از اتاق خارج شد

 صدای صحبت کردن شمسی بانو با نفس از پایین می آمد، باید

دلیل آمدن مادر بزرگش را بعد دو سال جویا می شد. شمسی 

 بانو

 که دلش نمی آمد از پسر بزرگش که در آمریکا زندگی می کرد

 جدا

 !شود چه شد که انقدر بی خبر آمده بود تا بماند
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[ ] 

 به انتهای حفاظ پله ها تکیه زد و دست به سینه نظارع گر جمع

 شد، از چهره ی سرخ و سفید نفس خجالتش مشخص بود اما،

 امان

آتوسا که با چه حسرتی به نفس چشم دوختهاز دل شکسته ی   

بود. چقدر دلش می خواست جایش با نفس عوض می شد و 

 کسی

 ..که حمید عاشقش بود نفس بود و او همسر فعلی ِآریا



 نگاه آریا از روی آتوسا گرفته شد و تکیه ش رو از حفاظ پله ها

 .گرفت

 !خانوما میتونم امشب شما رو به شام دعوت کنم؟-
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 در بسته شد و هنگامه با رضایت سر برگرداند که سینه به سینه

 ی

 .روزبه شد

 اومده بودی بدرقه؟-

 .عقب رفت، هنوز جرات رو بع رو شدن با روزبه را نداشت

 ..نفس گوشیش رو یادش رفته بود بردم واسش-

 .تای ابرویش را باال داد

 !نفس-

 .برو کنار کار دارم-

 .باید حرف بزنیم-
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کالفه نگاهش را به اطراف چرخواند انگشت اشاره ش را ما 

 بین

 .ابروهایش باال و پایین کرد و پوفی کرد

 .من با تو حرفی ندارم-

قدمی به سمت راست برداشت و از کنار روزبه گذشت قبل 



 اینکه

 .قدمی به جلو بردارد به سرعت جلوی راهش را سد کرد

 .من حرف دارم-

 .نمی خوام بشنوم-

 کف دستش را روی سینه ی روزبه گذاشت و به عقب هولش داد

 .دست روزبه روی دستش نشست و محکم به سینه ش فشرد

 ..باید بشنوی-

 از نزدیکی روزبه حرارات بدنش باال رفت و گونه هایش گ ُل

 .انداخت

 ..ول کن دستم رو-

 .باید به حرف هام گوش بدی-
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ای و لحنش با التماس و خواهش آمیختهدیگه مثل همیشه صد  

 نبود شاید فهمیده بود روی هنگامه التماس جواب نمی ده و باید

 .جدی باشد تا شاید بتواند دلش را بدست بیاورد

 مچ هنگامه را میان حصار دستش گرفت و با خود به سمته در

 باغ

 .که در قسمت انتهای حیاط عمارت بود کشاند

- با توام مگه کریروزبه دستم رو ول کن،  .. 
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 .در را باز کرد و هنگامه را جلوتر از خود به داخل هول داد

 هنگامه به



 .سمته در خیر برداشت روزبه جلویش ایستاد

 .انقدر بدقلقی نکن هنگامه بزار حرفم رو بزنم-

 .آرام گرفت و عقب رفت دست به سینه شد و سری تکان داد

 .خیلی خب حرفت رو بزن-

 ..من-

 .دستانش را جلو گرفت

 ..نیا جلو همونجا وایسا-
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 چشم بست و سردرگم و کالفه چنگی در موهایش کشید همیشه تا

 همین مرحله می تونست جلو بیاید این همه زحمت می کشید تا

 هنگامه را برای حرف زدن متقاعد کند اما تا هنگامه آرام می

 گرفت و

چشمانش زل می زد حرف زدن یادش می رفتمنتظر به  . 

همش هم مقصر چشمان درشت و مشکلی رنگ هنگامه بود که 

 بد

مسخش می کرد. شاید هم حرفی نداشت بزند و فقط دنبال ذره 

 یی

 ..احساس از گذشته بود در چشمان هنگامه

 نمی خوای حرف بزنی؟-

 .شرمنده سرش را پایین انداخت

- ستخود کرده را تدبیر نیست، ه ! 

 سرش را باال گرفت، هنگامه سرد بود و در مقابل حرفش هیچ



 عکس
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 العملینشان نداد صرفا ً تنها ایستاده بود تا روزبه حرف هایش را

 .بزند و بعد برود

 !..خب-
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 .مردانه بغض کرد مردانه پایاشتباه در حال ِ جان کندن بود

[ ] 

- ط یه فرص ِت دیگه بهم بدهمن دوست دارم هنگامه، فق . 

تکان داد لبخند کج روی لبهایش نشست و سری . 

 .آره می دونم دوسم داری-

 بی رحمانه جلو رفت و در چشمان روزبه که از اشک برق می

 زد چشم

 .دوخت

 .حتی قبال هم خیلی ماهرانه دوست داشتنت رو بهم ثابت کردی-

 ..نفس بود-

 .تای ابرویش را باال داد، با شک سری تکان داد

 .اون زنی که بخاطرش تو رو...تو رو کنار گذاشتم نفس بود-

 .شوکه شد، اما به روی خودش نیاورد
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 یادم نمیاد بهت گفته باشم اگه اسم زنی که بخاطرش منو رها-

 کردی رو بهم بگی می بخشمت؟ گفتم! هر کی که بود برای من



 مهم

نفس چه هر کسی دیگه ... نفس حاال زن ِ آقاس ونیست چه   
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 ِِِ عاشق

 همن اما تو چی؟ تو به چی رسیدی؟دنبال ِ یکی خوشکلتر از من

 بودی آره؟ میخوام بگم چون نفس از یه خانواده پولداری من رو

 ول

 کردی اما می بینم که نیست، میخوام بگم چون مادر داره که می

ره می خوام بگم چون پدر داره که اونم نداره، نفس بینم ندا

 چکار

 ...کرد؟ اصال

 با حرص پشت دستی روی گونش کشید و اشک هایش را پاک

 .کرد

 اصال هر کاری هم کرده باشه تو اگه واقعا عاشقم بودی هیچ-

 وقت

 نفس به چشمت نمیومد، به عشقم خیانت کردی که کردی فدای

عشقم رو فدای هوست کردی سرت اما فداش کردی روزبه ...  

 پس

 دیگهدنبال ِ زنده کردنش نباش خب؟

 .انگشت اشاره ش که می لرزید روی قلبش نشست
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 این قلب دیگه برای توی نمی زنه، یعنی من دیگه نمیذارم قلبی-



 که

بخواد برای یه مرد خیانتکار که عاشق ِ مد عوض کردنه بزنه 

 رو

 .چنگ میزنم و سینه در میارم

 ضربه یی به سینه ی روزبه زد و به عقب هولش داد در باغ را

 باز
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 کرد. دستش را روی دهانش گذاشت تا صدای گریه ش را خفه

 کند

 در مقابل چشم نگهبان هایی که گوشه گوشه ی خانه بودند به

 .سمته سالن دوید

اشکوارد سالن شد و در را محکم بست به در تکیه زد و به   

 هایش

 .اجازه ی ریزش داد پاهایش لرزید و همانجا روی زمین نشست

محکم هر دو دستش را روی دهانش فشرد و صدای گریه ی 

 امان

 .برش را خفه کرده بود

 گفته بود، از روزبه قول ماندن گرفته بعد از فوت مادرش تنها و

 بی

 کس شد و تمام کس و کارش شده بود روزبه و عشقش... دختر

ی که بعد از فوت مادرش قصد برگشتن به شهرش را داشتتنهای  
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 می خواست برای همیشه این خانه که جای جایش او را یاد

 مادرش

 می انداخت برود، که اعتراف روزبه به عشقش پای رفتنش را

سست کرد َُ .. 

[ ] 

 صدای هیاهو چند تخت آن طرف تر که چند جوان در حال تولد

 گرفتن برای یکی از دوستانشان بود شب و محیط را پر هیجانتر

 می

کرد. دخترک با لبخندی که یک لحظه از روی لبهایش نمی 

 رفت
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 پسری که بی شک نامزدش بود را با عشق می نگریست. و

 هرلحظه

 ی یک بار از او بخاطر این شب و سوپرایز زیبایش تشکر می

 .کرد

به ی آرامی به پهلوی نفس زد که نگاهش از آن جمعستین ضر  

 که

 .شبیه به یک بمب انرژی بود گرفته شد

 هووم؟-
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 .چشات اذیت نشد-

 .لبخند گشادی روی لبش نشست



 .آخه خیلی باحالن-

 ستین که متوجه اخم های در هم آریا از این خیره بودن نفس به

و به آریا جمعی که چند پسر داشت شده بود خیلی ریز با ابر

 اشاره

 .کرد و از الی لب هایش آرام زمزمه کرد

 .این شوهر بد ُخلقت داره نگاه می کنه-

 اینبار نگاهش چسبید به همان شوهر بدخلقی که ستین میگفت،

 دیگه در نگاه او بدخلق نبود همانی بود که می خواست قول داده

نه و بود که اگه آریا به همه بگوید که او زنشه دیگه بدقلقی نک

 پای

 .بدی های و اخم های آریا بشیند تا خودش کم کم آرام بگیرد

 آریا مادر چیزی سفارش ندادی؟-

 ..نگاه آریا برگشت به سمته شمسی بانو

 نگفتید چی می خورید؟-
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 :سامی سریع گفت

 ..من دو پرس شیشلیک-

 ستین لب باز کرد حرفی بزند که یاد قهر سامی افتاد و سکوت

 .کرد

 آریا از روی تخت بلند شد سفارش تک تک را گرفت و دیگه به

 .گارنس زحمت آمدن تا باالی تختشان را نداد



 آتوسا ساکت ترین جمع توجه آریا را به خود جلب کرد، بهترین

 وقت

 .بود برای حرف زدن

 ..آتوسا-

 بله؟-

- میای؟همراهم   

 آتوسا با تعجب نگاهش را بین جمع گرداند و در آخر روی نفس

 که

سرش پایین بود و نگاهش مات قالیچه ی پهن شده روی تخت.. 

 از

 هیچ چیزی خبر نداشت و دلخور شد از آریا که به جای

 درخواست

 .همرایی از او، آتوسا را همراه خود کرد
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را باال گرفتاما به روی خود نیاورد لبخندی زد و سرش  . 

 ..ِِِ هوا عالی-
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 .سامی پاهایش را از تخت آویزان کرد

 .من برم دوتا هلو بگیرم-

 :شمسی بانو با تعجب گفت

 ..هلو؟ از کجا-

سامی قهقه خنده یی زد، از وقتی با آریا آشنا شده بود و از 



 طریق

 آریا

زن و با مادربزرگ دوست داشتنیش آشنا شده عاشق این  

 سادگیش شده بود. با خنده لپ چروک شمسی بانو را کشید و

 .سرجایش برگشت

 به عشق روی شما می مونم و بی خیال هلو میشم، خوبه؟-

شمسی بانو که از خنده های نفس و ستین پی به موضوع برد 

 چپی

 .چپی به سامی رفت

 .تو هنوز بیخیال این کارا نشدی بچه؟ وقت زن گرفتنتهاا-
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 لبخند سامی محو شد و نگاهش به سمته ستین که سر به زیر

 .انداخته چرخید

 نه شمسی بانو من نمی تونم زن بگیرم، من مسائل زناشویی رو-

 .حالی نمیشه چی به چیه، شاید با رابطه های االن قاطیشون کنم

 وا این حرف ها چیه پسر! ُخل شدی؟-

تند با نفس چشم ریز کرد و به ستین که سر به زیر تند  

 ناخونهایش الکهایش را می کند نگاه کرد. شک کرد به حرف

 های

 ..سامی و ربطش به نگاهای خیره ی او به ستین
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 .سامی شانه یی باال انداخت و نگاهش را به شمسی بانو دوخت



 یعنی شما می گید من می تونم بفهمم آره؟ می تونم بفهمم عشق-

 واقعی چیه؟

به شانه ی سامی زد و با محبت گفت دستی : 

 آره پسر جان همه پسرهای مجرد مثل تو زندگی می کنن و این-

 ..دلیل نمیشه که از مسائل و مشکالت زندگی با خبر نباشند
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 سامی آهان پر طعنه یی گفت، ستین که طاقت این همه تلخی را

د نداشت کیف روی پاهایش را کنارش انداخت و از جایش بلن

 .شد

 چه مرگش شده بود این روزا که دلش تاب بدخلقی و تلخی را

 .نداشت، الخصوص که اگر مخاطبش سامی باشد

 !..کجا-

 سامی بود که جدی و محکم سوالش را پرسید و ستین را از

 .برداشتن قدم ِ بعدی منع کرد

 بی آنکه برگردد و نگاهش را از جوی کوچکی جلوی پایش

 بگیرید

 :آرام گفت

 ..میخوام یه هوایی بخورم-

 .تای ابرویش زا باال داد

 اینجا نمی تونی هوا بخوری؟-
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 محکمه 

سر چرخواند دلش خواست بگوید اینجا فقط طعنه میخورم نه 

 هوا

 .اما گوشه لبش را از داخل گزید و سکوت اختیار کرد

 .سامی از تخت پایین آمد و جلوی ستین ایستاد

- جواب نداشتسوالم  . 

خجالت زده از این بحث بیهوده جلوی شمسی بانو برای ختم 

 بحث

 :آرام گفت

 .میخوام یکم قدم بزنم-

 .سری تکان داد

 .آها این درسته راه بیوفت-

 چقدر جدی شده بود سامی! شاید می خواست به ستین نشان دهد

 .که تا چه اندازه می تواند محکم و جدی عمل کند

ه سمته نفس چرخید و با نگاهش التماسشنگاه ملتمس ستین ب  

 :کرد او هم بیاید که سامی حرف نگاهش را خواند و گفت

662 

 نفس تو پیش شمسی بانو بمون تنها نباشه بهتره، ستین مگه-

 .نمیخواستی قدم بزنی! د راه بیوفت

 دیگه راهی برای عقب نشینینبود و ناچار هم دوش ِ سامی راه

 .افتاد

ی که گوشه ی لبش نشسته بود رفتن آن دو نفس با لبخند کوچک



 را

 .نظاره کرد

 بیا نزدیکتر دختر جان، از خودت بگو.. با آریای من کجا آشنا-

 شدی؟

 آماده بود تا تاریخ عقدشان را بگویدکه با سوال ِ شمسی بانو کالم
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 در

 دهانش ماسید. چه می گفت؟ اینکه چه جور آشنا شدند؟ این که،

 .که بود و با چه هدفی به آریاش نزدیک شده بود

[ ] 

 لب زیرینش را به دندان کشید به آن طرفی که آریا با آتوسا رفته

بود نگاه کرد، کاش می آمد و او را از این منجالب نجات می 

 .داد

 ..سالم-
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خترکی که در اکیپ چند تخت کناری بودنگاه هر دو به سمته د  

 .برگشت، همان دختری که امشب تولدش بود

 .نفس که از شر جواب دادن خالص شده بود لبخند ِ گشادی زد

 .سالم عزیزم-

 .دختر ظرف کیک را پیش برد

 ..اینم سهمه شما-

 .نفس متعجب پرسید



 سهم ما؟-

- یدونم برایبله، داداشم دید شما داشتید نگاه می کردید البته م  

 کیک نبود اما خب گفتم یکم کیک بیارم براتون، در ضمن من

 گیتی

 .م

 نفس تشکر کنان ظرف کیک را گرفت و روی میز گذاشت و به

 گیتی

 .دست داد
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 .منم نفس، ایشون هم شمسی بانو-
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 .گیتی لبخندی به روی شمسی بانو زد

 ..سالم-

- مبارک باشه برای کیک هم دس ِت گلتسالم دخترم تولدت هم   

 .درد نکنه

گیتی که فقط برای کیک نیامده بود محجوبانه سری پایین 

 انداخت

 و

 :در حالی که با دست هایش بازی می کرد گفت

 .واال اگه ناراحت نمی شید می خواستم یه چیز ِدیگه هم بگم-

شمسی بانو با تیزبینی نگاهی بین گیتی و پسری که از همان 

 اول



 نگاهش این سمت بود چرخید. پسر که همان برادر گیتی بود از

 نفس خوشش آمده بود و بی خبر از اینکه شوهر متعصبی نفس

 .هم آنجا هست ، خواهرش را سراغ نفس فرستاد

 ..بگو دخترم-

 .نه ممنون-

 .نگاه نفس به آریا و آتوسا افتاد و لبخندی روی لبش نشست

665 

- رو حمل به بی ادبی من نذارید خانوم راستش داداشم...البته این  

شمسی بانو ولی باور کنید ما قصدمون خیره یعنی داداشم کال 

 این

روزا روی مود ازدواج رفته و حاال هم که دخترتون رو دیده 

 گفته

 اگه
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 .شما اجازه بدید من...من شماره نفس خان وم رو بگیرم

شم دوخته بود جرات اینکه نگاهش نفس با دهانی باز به گیتی چ

 را

بچرخاند و به آریا که جز به جز و واو به واو جمله ی آخر 

 گیتی

 را

 .شنیده بود. نداشت

 آتوسا وحشت زده نگاهش را به آریا دوخت، از فرط خشم و



 غیرت

 .رنگ صورتش کم کم به بنفشی می رفت

 .شمسی بانو مداخله کرد

 ..آریا پس-

ادربزرگ پیرش هم آرامش نمی کرد. اما اینبار حتی بودن م

 کتش

 را

 :که روی دستش بود را روی تخت پرت کرد و غرید

 .خانوم...با توام خانووم-
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 .گیتی از صدای بلند و محکم آریا لرزید و با ترس عقب برگشت

 بله؟-

 چشم بست و دست هایش مشت شده ش را محکم به ران پایش

 :فشرد زیر لب غرید

 ..حرکت کنه سمته تختت-

 تردید گیتی را که دید چشمان به خون نشسته ش را که رنگ

چشمانش را تیره تر کرده بود را به گیتی دوخت با صدای 

 کنترل

 :شده غرید
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 .حرکت کن-

گیتی یک پا داشت، دوپا که نه صدپای دیگه قرض گرفت و 



 دوید

نجا ختم نشد و با روانه شدن آریاسمته تختشان اما قضیه به همی  

 به دنبالش نفس در سینه نفس و آتوسا و حتی شمسی بانو حبس

 شد

 نفس به سرعت از تخت پایین رفت
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 .آریا...وایسا آریا...وای شمسی بانو چه کار کنیم-

 شمسی بانو زیر لب لعنتی بر شیطان گفت و از جایش بلند شد

 آریا پسرم بیا ولشون کن آریا-

[ ] 

 .اما آریا کر شده و تنها صدای غیرتش را می شنید

 :رو به گیتی غرید

 گفتی کیاز زن ِ من خوشش اومده؟-

 .گیتی هیع کشان نگاهی به جمع خودشان انداخت و عقب رفت

 :پسریی که همان نامزد گیتی بود جلو آمد و با لحن آرامی گفت

 .آقا من معذرت می خوام، ما اشتباه کردیم شما ببخشید-

 کی بود؟-

 زبان نفهم بود یا واقعا کر؟

 .نفس ملتمس بازویش را کشید
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 ..آریا توروخدا بسه، آریامنو ببین-
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 دستش زیر چانه ی او نشست و به سختی صورتش را به سمته

 .خود چرخواند.. از ترس رنگ به رویش نمانده بود

 جون نفس بسه، شمسی بانو رنگ به رو نداره ممکنه اتفاقی-

 .واسش بیوفته خواهش می کنم

 آرام گرفت، چه معجزه ی داشت این نگاه دریایی و موج دارش

 که

 .انقدر سریع خشم آریا را از بین برد الحق که نگاهش دریا بود

 دست نفس را که زیر چانه ش بود به دست گرفت و نگاهش به

فتسمته پسر ر . 

 ...یا می گید او مرتیکه گمشه بره یا کال جمع کنید برید وگرنه-

 پسر که قصدش خاتمه دادن به بحث بود دستش را جلوی آریا

 .گرفت

باشه آقا شما آروم باش ما می ریم اون سم ِت رستوران می -

 شینیم

 !خوبه
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 دهن باز کرد تا بگوید تا کال گمشید از اینجا اما لب روی لب

 فشرد و

 .حرفی نزد

 .دست نفس را کشید و با خود به سمته تخت برد

 .شمسی بانو و آتوسا نفسی کشیدند

شمسی بانو لبخندی زد و با گفتن "کله شقی" به آریا سر جای 



 خود

 برگشت و نشست

 آتوسا که حالش از لحظه ی ورود خیلی بهتر بود کنار ِ شمسی
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 بانو

 :نشست و گفت

 آریا نشین برو با نفس یکم قدم بزن-

 نفس منتظر به آریا نگاه کرد بدش نمیامد کمی قدم بزند آن هم با

 .آریا

[ ] 

 آریا دوباره دست نفس را گرفت و از حالت نیم خیر روی تخت

 در

 .آمد و ایستاد
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 ..بریم-

 .لبخندی روی لبهای نفس نشست و بی حرف هم قدم شدند

 !نفس-

لحظه یی نفس را در سینه ی نفس حبس  بی هوا صدا زدنش

 کرد،

 نگاهش از سمته شانه به سمتع نفس چرخید چشم های بسته ش

 .را که دید لبخندی زد

 تا کی می خوای وقتی صدات زدم بی جنبه بازی در بیاری؟-



 .خنده گرفت لب گزید

 .تا وقتی عادت کنم-

 .اخمی کرد و دستش را دور پهلوی نفس حلقه زد

- دت کنی؟مگه قرار عا  

 منظور ِحرف آریا را فهمید و آرام قدمی جلو تر رفت که دست

 آریا از
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 دور پهلویش باز شد و جلویش ایستاد تفاوت قدیشان زیاد بود و

671 

نفس را مجبور می کرد تا برای هم قد شدنشان لبه ی فوراه ی 

 آبی

 .که نزدیکشان بود برود

- نیست هیچ وقت عادت دت کنم ولی قرارمنم گفتم تا وقتی عا  

 .کنم

 .لبخندی کجی گوشه ی لبش نشست

 چرا رفتی اون باال؟-

روز شنبه بود و محیط رستوران خلوت تر از همیشه و این 

 امکان

 را

 .می داد تا نفس شیطنت هایش را به خانه منتقل نکند

خودش را جلو کشید و دست هایش را دور ِ گردن ِ آریا حلقه 

 .زد



 .که همقدت بشم-

 االن اینجا وق ِت اینکارس؟-

 .ریز خندید

 !خیلی قشنگ منو معرفی کردی یبار دیگه بگو-

 .آریا نگاهش را به چشمان شیطون نفس دوخت
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 .یادم نمیاد-

 .اذیت نکن-

 دستانش را به پهلوی نفس زد و از سکو پایین بردش

 .بیخیال نفس، باید حرف بزنیم-
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مهمحک   

 .گیجی سری تکان داد

 .ِِِ در مورد-

 نگاهش را به اطراف چرخواند باید همین حاال که موضوع جدید

 و

 داغ نفس را از گذشته مطلعه می کرد قبل از اینکه نقطه ضعفی

 بشع در مقابل حمید که منتظر که اشتباه از اوست تا بر علیه ش

 .استفاده کنه

 .در مورد ِ آتوسا-

ریدهر دو ابرویس باال پ . 

 .به نیمکت اشاره زد

 .بشین-
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 .مضطرب نشست و دستش را روی پای آریا قرار داد

 .بگو-

 :بی مقدمه و بی حاشیه گفت

 .منو آتوسا قرار بود ازدواج کنیم-

 :با شک لب زد

 چی؟-

 .دستی به ته ریش و تیغه ی فکش کشید

قرار بود ازدواج کنیم دو روز مونده به عقد همه چی بهم -

 .ریخت

با مکث کوتاهی نگاهش را به سمته نفس چرخواند و اضافه 

 .کرد

 .یعنی من بهم زدم-

 گیج و سردرگم سرش را تکان داد و این یعنی هنوز کامل

499 

 محکمه 

 موضوع را

 درک نکرده بود، به هر موضوعی فکر می کرد برای رابطع ی

 گذشته ی

 ..این دو اال انقدر عمیق
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قی کشید به آن شب و التماس های حمید فکر میآریا نفس عمی  

کرد و به تصمیم آنی خودش که شاید تصمیم بی رحمانه یی 



 برای

 ..آتوسا

نفس نگاهش را به چهره ی برافروخته ی آریا دقیق کرد، از 

 حس

 آریا

 ترسید از حسی که شاید دوباره به سمته آتوسا سوق پیدا کند از

بود خوشحال نبود ولی تحملموضوع گذشته و اتفاقی که افتاده   

 .گذشتن از آریا را نداشت

 .آرام و بی قرار لب گشود

 !چی شد که بهم زدی-

 .لب گزید و سر به زیر انداخت اخم هایش در هم رفت

حمیدعاشق ِ آتوسا بود، من ازطریق حمید با آتوسا آشنا شدم -

 اون

موقع ها منشی شرکتی بود که حمید اونجا کار می کرد عالوه 

 بر

 اون

 دوست دانشگاهی هم بودند. با هم آشنا شدیم بعد از چند ماه با

 هم بودن قرار ازدواج گذاشتیم تا اینکه فهمیدم حمید هم دوسش

 داره، شاید نامردی بود در حق آتوسا اما با وجود نفرت و بدی

 حمید
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675 



 دلم به اینرضا نبود که عشقش رو مال ِ خودم کنم هر چند که

 ...آتوسا من رو دوست داشت و

 .نفس میان حرفش پرید

 .توجیه خوبی نیست آریا-

لحنش آرام بود حتی دلخور هم نبود اما الزم بود که اشتباه آریا 

 را

 به رویش بیاورد. خودش را جای آتوسای طفل معصوم می

 گذاشت

ر مانده بود و بخاطر عشق یک طرفه برادرکه بین دو براد  

 کوچکتر،

 .عشقش را از دست داده بود

 کمی خودش را جلو کشید و دست های آریا را میان دستانش

 گرفت

 .و فشرد

[ ] 

 آتوسا حقش نبود که بین شما باشه، و بخاطر کسی که دوسش-

 .نداره از تو جدا بشه

 .تک خنده ی زد
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- که خودت از من بدتری حداقلش تو منو عیب کردی آقا، شما  

 اینکه

 .من کسی عاشقم نمی شد

501 



 محکمه 

 .آریا اخم ریزی کرد

 روزبه چی؟-

 نفس خندید هر دویشان خوب میدانستند روزبه هم عاشق ِ نفس

نبود و تنها وابستگی سطحی بود که اگه عاشق بود انقدر سریع 

 از

 او

 .دل نمی کند

 .خودت خوب می دونی که روزبه دوسم نداشت-

 .بی خیال-

 غیرتی شده بود، هر چه بود مرد بود و دوست نداشت از حس

 مردی

 .دیگر به زنش حرف بزند

 چرا به من گفتی؟-

 می خواستی نگم؟-

 .از جایش بلند شد و دستش را به سمته نفس گرفت

677 

- گفتن حمید بفهمه اولین چیزی که به ذهنش میاد اینکه با  

 .حقیقت به تو به من ضربه بزنه

 از حرف آریا ته دلش غنج رفت، پس شده بود یکی از نقطه

 ضعف

های آریا که افتادع بود دست رقیب هایش،ترسناک بود اما به 



 دل

 َِ َِ  

 .نفس خوش نشست

 لبخند زنان دست پیش برد و دست ظریفش که ناخونهایش را با

502 

 محکمه 

که با رنگ مانتوش ست کرده بود را در دست الک آبی آسمانی  

 محکم و مردانه ی آریا قرار داد و با ناز مخصوص خودش از

 روی

 .نیمکت بلند شد

با دست آزادش موهای که کج روی پیشانیش افتاده بود را کنار 

 زد

 و

 :گفت

 ..پس از حمید ترسیدی نه من-

 دستش را پشت کمر نفس انداخت و به خودش چسباند، دست

ادش را جلو برد و موهایش را کامل داخل شال فرستادآز . 
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 این خرمن های طالییتو بفرست داخل، در ضمن نه از حمید-

 ..ترسیدم نه از تو.. فقط مهم بودی برا

 .حرفش را خورد و نفس با اشتیاق نگاهش کرد

 ..خب-

 :خنده یی که می آمد تا روی لبش بشیند را پس زد و جدی گفت



 .هیچی-

[ ] 

 با غیظ ضربه ی به شانه ی آریا زد و از او جدا شد و رو به

 رویش

 .ایستاد

 ..ا ِ آریا بگو دیگه-

 ابرویی باال انداخت و با چشمانش اطراف را پایید کم و بیش آدم
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 اطرافشان بود و دلش نمی خواست این شیطنت های دلبرانه و

 ریز

ردند آرام بازویش را چنگ زد میزه ینفس نظر ِ کسی را جلب ک

 و

 .کنار خود مجبور به ادامه راه کرد
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 ..چیزی نخواستم بگم-

 ..ولی-

 اخمش را برای ساکت کردن نفس به کار برد که الحق کاربرد

 .داشت

نفس با حرص رویش را برگرداند و تند تند شروع به کندن 

 پوست

خندان ولبهایش کرد، آریا دور از چشمان تیز نفس با چشمانی   

 .لبخندی محو به نیم رخ دلبر نفسش چشم دوخته بود



 نزدیک به تخت که شدند نفس با یاد آتوسا سریع خودش را عقب

 .کشید و دس ِت آریا را از دور کمرش جدا کرد

 چی شد؟-

 .آتوسا ناراحت میشه-

 این را گفت و به قدم هایش سرعت بخشید و ندید برقی که در

 .چشمان ناباور آریا درخشید

 کم کم به انتخابش امیدوار تر می شد و ذهنیت خاکستریش از

 .نفس روشن تر می شد
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به جمع پیوستند و در میان جمع که حاال خودمانی تر شده بود 

 غذا
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 .را خوردند

 هوای پاییزی و خنک با بادی که می وزید و شاخه های درختان

هرا ب  

 رقص در می آورد صدای ُشر ُشر آبی که در فواره ی وسط

 رستوران

بود میان انبوه صداهای اطراف گم شده بود، صدای خنده ی 

 دختر

 و

 پسر کوچکی که کنار فوراه ی آب فارق از همه چی در حال

 بازی



 .بودند

 فضای رستوران سنتی که در هوای آزاد بنا شده بود و با

 حصارهای

شده بود حال و هوای دل انگیزی را به آدمچوبی مرز گذاری   

 تزریق

 .می کرد

 نگاه خیره آتوسا از پسرک که همراه خواهرش کنار ِ فواره در

 حال بازی

 :بود گرفته شد و با خنده رو به جمع گفت

 ..وای چقدر بامزه س-

 .شمسی بانو با لبخندی سری تکان داد

 .انشاهلل بچه آریا-
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دش محو شد انشاهلل یی گفت و نفس باآتوسا قبل از اینکه لبخن  
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 .گونه هایی گلگون سرش را پایین انداخت

 .راستی شماها مراسم گرفتید-

 .آریا با چشمانی گرد شده به شمسی بانو نگاه کرد

 .شمسی بانو اخمی کرد

 نگو که نگرفتید؟-

 "سامی آرام خندید و برای اذیت کردن آریا سریع گفت

 الحق که شیر زنی شمسی بانو این پسر خیر ندیدت این دختر-



 بیچاره رو مثل زنای بیوه برداشت آورد تو خونش، نه کلی نه

 جیغی

 ..نه دستی

 .آریا چپ چپی نثارش کرد و تشر زد

 سامی؟-

 چیه مگه دروغ می گم؟-
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 ستین که از موضوع پیش آمده بدش نیامده و دوست داشت که

روس ببیند دستی به شانه ی شمسی بانو زد ونفس را در لباس ع  

 .رد نگاهش را از آریا گرفت

واال من هر چی گفتم حداقل یه عروسی بگیرید آریا قبول -

 نکرد،

 ..نفسم که قربونش برم تابعی آریا

 :و رو به سامی که قهرش را پایان داده بود گفت

 مگه نه آقا سامی؟-

د و در آخر انگشتسامی سری باال پایین کرد بشکنی در هوا ز  

 اشاره
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 .را به سمته ستین نشانه رفت

 .آره دقیقا، منو ستین کلی اصرار کردیم اما این قبول نکرد-

آریا که از دروغ های ردیف شده ی سامی و ستین کفری شده 

 بود



 .دسته سامی را پس زد

 .کم دری وری بگو سامی-

 .سامی تو صورت خیره شد
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 دروغ میگم؟ نه خودت بگو دروغ می گم اگه میگی دروغ می-

 گم

 .باشه میخوای زاستش رو بگم

 .نفس با ترس سرش را باال گرفت

[ ] 

 :شمسی بانو میان بحثشان پرید و گفت

خیلی خب بحث بیجا نکنید، با این حال معلومه که سامی و -

 ستین

ن حق دارند منم که همین پسرو بیشتر ندارم که حرف گوش ک

 من

 باشه و آرزوم دیدنش توی لباس دامادی باشه. حمید بی معرفتم

 هم که هیچ.. می مونه تو آریا که محاله از این آرزوم بگذرم و

 آرزو به

 .دل سر به خاک بزارم

 .آریا میان حرفش پرید

 .خدا نکنه شمسی بانو انشاهلل که صد ساله باشی-

ه سینه یبا چهره ی جمع شده با پشت دست ضربه ی آرامی ب  

 آریا
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 .زد
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خیلی خب حرف نزن بچه ، ببین من چی می گم از فردا -

 میوفتید

 دنبال ِ کارهای عروسی شما که عقدم کردید و دیگه نیازی به

 مراسم

 عقدو این چیزا نیست مگه نه؟

 .و نگاهش را بین نفس و آریا گرداند

را توی دستش تکان می  آریا کالفه در حالی که سویچ ماشینش

 داد

 :گفت

 ...عقد کردیم شمسی بانو اما باور کن اصال-

 .اخمی کرد

 روی حرف من که نمی خوای حرف بیاری؟-

 آریا ساکت شد و لب زیرنش را از داخل گزید و ناچار سرش را

 پایین

 انداخت بر عکس او نفس از اتفاق پیش آمده خیلی بدش نیامده

 .بود

تا هفته دیگه کارهاتونو انجام بدید که مراسم عروسی رو -

 برگزار

 .کنیم
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 .آریا با بی رضایتی سرش را باال گرفت

 ..آخه انقدر زود-

 .شمسی بانو چپ چپی نثارش کرد
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 چی چیو زود؟ حتما باید نفس شکمش بیاد باال تا فکر مراسم-

 بیوفتی؟

پایین انداخت امشب چقدر شمسی بانونفس لب گزید سرش را   

 .بی پرده حرف می زد، ستین با ذوق خندید

 ..خب راست می گه-

از طرفی ضربه ی آرام نفس را به پهلویش دریافت کرد و از 

 رو

 به رو

 :نگاه غضب آلود آریا اما کم نیورد و با همان لحن قبلیش گفت

- سامنم ساقدوش، آتوسا و هنگامه هم ساقدوش؟ مگه نه آتو .. 

آتوسا که تا االن ساکت بود لبخند مصنوعی زد و سری به 

 عالمت

 .مثبت تکان داد

[ ] 
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 سامی چشمکی به ستین زد و با لحن شوخی که آریا را بیشتر

 حرص



 :می داد گفت

 .من و روزبه هم ساقدوش آریا-

آریا لبخند تصنعی به روی شمسی بانو پاشید عقب رفت و به 

 تخت

می خم کرد و دم ِ گوش ِ سامی آرام لب تکیه زد، سرش را ک

 .زد

 .تو خفه شو تا خودم خونتو حروم نکردم-

 .سامی به حالت نمایشی چشم گرد کرد

 ..ا ِ چرا-

 :لبخندی به روی نگاه خیره شمسی بانو زد و آرامتر گفت
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 ..مرگ-

 .نگاهی به ساعت مچیش انداخت و تکیه ش را از تخت گرفت

 دیر وقته بریم؟-
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 با موافقت جمع از جایشان برخواستند، ستین قرار شد با سامی

 برگردد و آتوسا هم که قرار بود با آریا برگردد نظرش را تغییر

 داد و

 ..همراه سامی و ستین رفت

 .نفس در عقب را باز کرد که شمسی بانو دستش را گرفت

 ..بشین جلو دخترم-

هی به آریا انداختلبخندی زد و محجوبانه نگا . 



 .شما بشینید من مشت راحت ترم-

 ..تعارف نمی کنم دختر جان من-

 به لبخندش رنگ بخشید دستش را پشت کمر شمسی بانو

 :گذاشت و به سمته در جلو هدایتش کرد در را باز کرد و گفت

 .بفرمایید-

 .با محبت دستی به بازوی نفس کشید و سوار شد

ا را حس کرد سرش را بلند کرد در را بست، سنگین نگاه آری

 نگاه

 .مهربان آریا را که دید خیره شد
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 .آریا لبخند کوتاهی و با حرکت سر اشاره کرد سوار شو

 .سری تکان داد و به دنباله حرکت سر آریا سوار ماشین شد
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 .آریا سوار شد و ماشین را روشن و حرکت کرد

ی آهنگ شادی در فضای ماشین با روشن شدن ماشین صدا

 پیچید

 ..و ذوق مراسم عروسی را به سلول سلول نفس تزریق کرد

 انگار نه انگار می دونی من واسه ت دیوونم این دردو عشقم"

 خودت

انداختی توی جوونم، انگار نخ انگار اومدم تو دنیات مس ِت 

 چشاتم

 "امون از اون چشمای گیرات



 نگاه تیره و خواستنیش در آیینه قفل نگاه آبی و خوش رنگ دلبر

 ..نفسش شد

* * - 

 برای من هم می ریزی شمسی بانوم؟

نگاهش را از فنجان چایی گرفت و با لبخند به سمته آریا 

 .برگشت
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 ..حتما پسرم، این برای تو-

 .و برای خودش فنجان چایی دیگری ریخت و کنار ِ آریا نشست

- ابیدی؟چرا نخو  

 .جرعه از چایی نوشید و فنجان را عقب کشید

 .خوابم نمی برد-

 ذوق داری؟-

 برای چی؟-

 .تک خنده ی زد و دستش را با محبت روی دسته آریا گذاشت

 ..جشن عروسی-

 خنده بی صدایی زد و نگاهش را از شمسی بانو گرفت، به روی
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اید اگر یک ماه قبل بود بهخودش نمیورد اما ذوقش را داشت ش  

 هیج صراطی قبول نمی کرد که برای نفس جشن بگیرید اما

 ...حاال

 ..یک چیزی فرق کرده بود یک چیز تحت عنوان احساساتش
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نفسش را با صدا بیرون فرستاد و نگاهش را به سمته شمسی 

 بانو

 .برگرداند

 شمسی بانو؟-

 جان شمسی بانو؟-

ش را مجبور می کرد تا جوابشجدی شد جوری که طرف مقابل  

 را بی

اما و اگر بدهد بی هیچ دروغ و درنگی.. آمدن شمسی بانو 

 زیادی

 غیر

 .منتظره بود

 اتفاقی افتاده؟-

لبخندش رنگ باخت اما به سرعت لبخند مصنوعی را روی 

 لبش

 نگه داشت، چشمانش لو داد حالش را اما با همان لبخند تصنعی

 .جواب داد

 ..نه چه اتفاقی-

691 

اخم کمرنگی میان ابروهایش نشست و خودش را جلو کشید 

 فنجان

 چایی را از دستع شمسی بانو گرفت و دستانش را میان دستانش

512 



 محکمه 

 .گرفت

[ ] 

 :آرام اما جدی گفت

 می دونم یه اتفاقی افتاده از رنگ نگاهت و این لبخندی که از-

 صد

بانو منم آریا...  متری مصنوعی بودنش مشخصه، شمسی

 همونی

 که

 تمام بچگیشو تویآغوش ِ خودت بزرگ شد پس به من نگو چیزی

نشده که می فهمم حالت رو، آه های گاه بی گاهت نمی تونه 

 همین

 جور باشه، تو مگه نگفتی میخوای تا آخر عمرت کنار پسر

 بزرگت

 بمونی؟ پس چی شد؟ چه اتفاقی افتاد که اومدی اینجا! نه که

داشته باشم اینجا باشی نه، تو جات رویسر ِ منه اما بگودوست ن  

 !!چی شده؟ ها

692 

دستهای لرزانش را از زیر دسته آریا بیرون کشید، چه به سر 

 این

پیرزن خوش قلب و مهربان آمده بود که انقدر نگران حرف 

 زدن



 .بود

 .نگاه نگرانش را در چشمان منتظر آریا گرداند

 ...قول بده اگه گفتم کل شق بازی در نیاری و-

 ...بگو شمسی بانو بگو قول می دم-

 .آهی کشید و سرش را پایین انداخت

 .محمد علی بهم نارو زد-
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چشم تنگ کرد، محمد علی پسر بزرگ شمسی بانو بود توی 

 عمر

54 

ی پول بود اماسالیکه از خدا گرفته بود مدام در حال ِ دویدن برا  

 .اینکه بخواد مادرش را هم دور بزند دور از انتظار بود

 یعنی چی؟-

 بهم گفت برای کارای شرکت نیاز به وکالت از طرفه من داره-

 بهش

اعتماد کردم ولی اون نامرد چشم تنگ به جای وکالت بالعزل 

 ازم

 ..وکالت تام گرفت
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 .آهی کشید و سرش را باال گرفت

- نشد که پس بگیرم شرکت رو، رفتار اون زن هر کاری کردم  

 خیر



 .ندیده ش هم هر روز بدتر میشد برای همین برگشتم

 آریا با ابروهای در هم و گره خورده به میز رو به رویش خیره

 بود،

 فکر اینکه عموی نامرد و پول دوستش با دوز کلک مادرخودش

 را هم

 .گول زده بود خونش را بع جوش میآورد

- ا مادرآریا!..آری .. 

 از فکر در آمد شمسی بانو مطمئنا ازش قول می گرفت که دست

 به

کاری نزند اما اینبار میشد بار اولی که قول می داد و روی 

 قولش
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 .هیچ جوره نمی ایستاد

 رنگ نگاه شمسی بانو نگران شد، هر چی بود پسرش بود و او

 هم

 مادر و دل نگران، آریا را می شناخت کل شقی و خشم بی حدو

 ..اندازه ش را

 کار نمی کنی مگه نه؟-

694 

[ ] 

 لب باز کرد تا بگوید "تا آخرین قرون داراییت را از حلقومش

 بیرون



نکشم آرام نمی شینم" اما حرفی نزد، و تنها سری به معنای 

 باشع

 .تکان داد

کم تر گرفتشمسی بانو لجوجانه دستش را مح . 

 .قول بده-

 نفس عمیقی کشید و سرش را باال گرفت نگاه نگران شمسی بانو

 .وادارش کرد که دروغ بگوید

 .چشم کاری نمی کنم نگران نباش-

 لبخند کم جانی زد و دستش را نوازش گونه روی گونه چروکیده

 ی

 .شمسی بانو کشید

 ..برو بخواب خسته یی-

- دا کلی کار دارمچشم پسرم، تو هم برو بخواب فر . 
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 و از جایش بلند شد دستش به سمته فنجان رفت که صدای نفس

 .از سمته درگاه در آمد

 .من جمع می کنم-

 سر هر دو بع سمتش برگشت، شمسی بانو لبخندی زد و با تکان

 ..سری آشپزخانه را به نیت تنها گذاشتن نفس و آریا ترک کرد

درگاه با نگاهی خیره که رگه هایی از هیجان و نفس تکیه به  

 .خوشحالی درش موج می زد به آریا چشم دوخته بود



 نگاه آریا یک دور، روی نفس با آن تاپ و شلوار صورتی

 گردشی خورد

 این دختر بی هیچ کاری خوب بلد بود دل ببرد و لبخند روی

 لبهای

 .خسته ی آریا بیاورد

لبخند نصف و نیمه ی زد و دست هایش را برای نفس باز کرد 

 و

 بع

 .معنی بیا سری تکان داد

 نفس لبخند زنان با قدم های دومانندی خودش را به آریا رساند و

 .روی پاهایش نشست
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 .آریا بوسه نرمی کنار گوشش زد

 چرا نخوابیدی؟-

 .دستانش را دور گردن آریا حلقه زد

- اتاقت دیدم نیستیخوابم نبرد اومدم  . 
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با یادآوری چیزی ابرویی باال انداخت ، حلقه یدستش دور 

 ِِِ کمر

 .نفس سفت تر شد و به خود چسباند

 .اتاقت رو عوض کن-

 منظورش را فهمید و خجالت زده سرش را پایین انداخت، انقدر



هنیشه شر و شیطون بود که خجالت کشیدنش هم خاص بود و 

 دل

 .سنگ آریا رو به بازی می گرفت

لبخندش رنگ گرفت و دستش زیر چانه ی نفس نشست سرش 

 را

 باال گرفت و در چشمانی که مردمک به هر طرفی خیز برمی

 داشت اال

 .روی چهره ی آریا چشم دوخت

 .به من نگاه کن-
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 .چانه ش را تکانی داد و نگاه نفس را مجبور به اطاعت کرد

و به آریا نگاه کرد از نگاه خیره ش گونه لبخند کوتاهی زد 

 هایش

 گ ُر

 .خورد و لب گزید

 ..خجالت نکش نفس-

 .لحنش با حرص بود

 چرا؟-

 .دستش را پشت گردن نفس برد و سرش را نزدیک برد

 .چون بهت نمیاد و منم طاقتشو ندارم-

 .گفت و گرم لبهای نفس را بوسه یی زد

 عقب رفت و با یع حرکت نفس را از جایش بلند کرد و خودش

517 



 محکمه 

 بلند

 .شد

 ..بریم بخوابیم-

 ِ سری به معنی بریم تکان داد و بی پروا دستانش را به دور

 بازوهای

 ...آریا حلقه زد

698 

* * 

نگاهی به چهره ی معصوم نفس در خواب انداخت، لبخندی زد 

 و

ی به روی پیشانیش زد خم شد آرام بوسه . 

موهای آشفته در صورتش را کنار زد و با برداشتن گوشی ش 

 از

 روی

 .تخت بلند شد

 دیشب راحت و بی دغدغه سر به بالشت گذاشت بی آنکه به

مشکل شمسی بانو فکر کند نفسش را سخت در آغوش کشیده 

 بود

 .و همراه با آهنگ نفس های آرامش و منظمش به خواب رفت

ی در جایش خورد، تاپش باال رفت و سفیدی کمرشنفس تکان  

 .نمایان شد از سرمای اتاق همچون جنینی در خودش جمع شد



آریا در حالی که شماره ی پاکان را می گرفت به سمته تراس 

 اتاق

رفت. برای لحظه ی سرچرخواند و نگاه کوتاهی به نفس 

 .انداخت
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 دلش رفت برای دخترکی که روی تختش همچون کودکی بخواب
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 .رفته بود

 تماس را برقرار کرد، همزمان خم شد و مالفه را روی نفس

 .انداخت

 وارد تراس شد صدای خواب آلود پاکان که به انگلیسی سالم می

 داد

 .در گوشی پیچید

 ..سالم، پاکان باید یه کاری کنی واسم-

اکان گیج روی تخت نیم خیز شد و دستی به صورتش کشید،پ  

 دس ِت دخترکی که چند ساعت قبل در پارتی با او همراه شد تا

 خانه

 .و حتی تخت را کنار زد

 الو آریا تویی؟-

گوشی را عقب برد و نگاهی به ساعت گوشیش انداخت که 

 ساعت

صبح را نشان می داد، به کل تفاوت ساعت ایران و آمریکا 10



 را

 از یاد

 .برده بود

 ..آره منم-
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 .پوفی کشید

 ای تو روحت که همیشه ی خدا بدموقع زنگ میزنی...ا ِ میلکا-

 چکار

 ..میکنی

 دخترک که از مشروب زیاد حالش بد شده بود و تخت را با
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 محتوایات معده ش به گند کشیده بود از جایش بلند شد و با دو

تشویی رفتبه سمته دس . 

 .پاکان با انزجار نگاهش را تخت گرفت و بلند شد

 .آریا بعدا زنگ بزنم-

آمد نه بگوید که نگاهش به نفس افتاد با موهای ژولیده و 

 لباسهای

 ..بهم ریخته به در تراس تکیه زده بود

 .اوکی منتظرم-

 .و قطع کرد

 به اطراف و تراس های خانه هایی که به تراس مشرف بودند

 نگاهی



 .انداخت و به سمته نفس رفت
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 !...اومدی بیرون برای چی-

 خواب آلود دستش را از دست آریا بیرون کشید و خودش را به

 آریل

 .چسباند و دستش را دور گردنش حلقه کرد

 خوابم میاد؟-

 خب میخوابیدی چرا بیدار شدی؟-

[ ] 

 سرش را باال گرفت وبا چشم های نیم باز به آریا چشم دوخت،

دت کرده بود به دخترهایی که امروز قرار بود شوهرش را حسا

 با

 این

 تیپ و کت و شلوار مشکی خوش دوخت که در تن آریا و آن قد
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 .بلندش خوش نشتسه بود، ببیند

 از آغوشش جدا شد و رو برگرداند دستی در موهایش کشید و

 :گفت

 .کت و شلوارت اصال قشنگ نیست-
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زد و خودش رو به دیوار گرفت سر چرخواند و نگاهی بهگیج   

 آریا



 انداخت که با لبخند محو روی لبش دست به سینه ایستاده بود و

 .نگاه می کرد

 .اونجور نگاه نکن راست می گم-

 .وارد دستشویی اتاق شد دست و صورتش را شست

 موهای بهم ریخته ش را با کشیدن انگشت های دستش به حالت

 .شانه وار، درست کرد

با نوک انگشت هایش چند ضربه به گونه هایش زد تا از آن 

 حالت

 .بی روح در بیاید

 .از دستشویی بیرون زد و نیم نگاهی به آریا انداخت

 عوض نمی کنی؟-

 .تک خنده ی زد و از حالت دست به سینه در آمد

 واقعا بهم نمیاد؟-
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نشست. اما نگاه سرکششنچ بلند باالیی گفت و پشت میز آرایش   

 .از آیینه یک لحظه از روی آریا کشیده نمیشد
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 با قدم های آرام پشت سر نفس ایستاد شانه یی که نفس روی

 خرمن های دلبرای طالیی رنگش می کشید را آرام از دستش

 .کشید

 ..اجازه هست-

...باورشنفس مات شده خیره شد به چهره ی جدی اما آرام آریا  



 نمی شد کسی که پشت سرش ایستاده و می خواست موهایش را

شانه کند همان آریای جدی و اخموی دیروز و روزهای قبل 

 .باشد

آریا آرام با حواسی پرت به موهای بلند و دوست داشتنی شانه 

 را

بی هدف می کشیدانقدر آرام و با مالحظه که خواب به 

 ِِِ چشمان

 .نفس آمد

ا بست و با لذت خود را به دست آریا سپردچشم های گرمش ر . 

 شانه را رها کرد و روی میز قرار داد زانو زد و پشت سر نفس

 نشست اینبار با انگشت های بلند و کشیده ش داخل موهایی که
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 عجیب ته دلش را غنج می داد کشید، بوی موهای نفس که بوی

 .عطرش را می داد در مشامش پیچید

ا با یک نیم نگاه آرام و گر گرفته جواب دادسنگینی نگاه نفس ر  

 دستش آرام دور قفسه ی سینه نفس حلقه شد و از پشت به

 ..خودش نزدیک کرد

صدای زنگ گوشیش بلند شد لحظه یی مکث و سپس بی توجه 

 به

 ..گوشی به کارش ادامه داد

 اختیارش را از کف داد و سرش را در خرمن های طالیی نفس

 فرو برد
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 محکمه 

.. 

 چشم هایش را محکم روی فشرد و لب گزید.. قلبش تپش کرد از

 ..نفس های عمیق و نامنظم آریا دم گوش و گردنش

 دستش آرام روی بازوی لخت و سفید نفس نشست همزمان با

عقب رفتنش او را مجبور به بلند شدند کرد و خودش از حالت 

 دو

م کرد و ضربان قلب هر دو بازانو بلند شد و جلوی نفس قد عل  

 این

 ..رو در رویی و فاصله ی کم تپش گرفت
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 نگاهشان بی قرارانه در هم گره خورد، نگاهی که از خواسته و

 عشق

 ..دو دو میزد

دست راست آریا باال آمد و قاب شد روی صورت زیبا و 

 معصوم

 .نفس، که موهای لخت وبازش اولین دلبری را کرده بود

اختیارش را از کف داد و به سرعت سرش را جلو عنان قلب و  

 برد و

 ..لبهای نفس را میان لبهایش به بازی گرفت

 چشم بست و با عشق و اختیار بوسی عاشقانه و با ولع آریا را با

 ..همان حال متقابل جواب داد



در حال و هوای خود بودند که در باز شد و سحر بی خبر از 

 همه

 جا با

ز ترکیه برای آریا آورده بود، وارد اتاقجعبه ی سوغاتی که ا  

 ...شد
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[ ] 
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 دم به دم های پایان پاییز بود و تنها سه روز مانده بود به رسیدن

 ِ زمستان و عروسی آخر هفته ی نفس و آریاکه درست در شب

 یلدا

 ..گرفته میشد

بعد از آن روز و ورود بی موقعی سحر به اتاق، تا حدی سایه 

 ی

 سحر

 از خانه و زندگیشان کند شده اما محال بود سحر انقدر سریع پا

 ..پس بکشد

 هنگامه کالفه گلی که روی تختش بود را گوشع ی اتاق پرت

 کرد،

 چقدر خوش خیال بود روزبه که فکر می کرد هنگامه با این

 کارها

و او را می بخشد آرام می گیرد .. 



 نفس در حالی که موهایش را می بست سر به هوا وارد اتاقش

 .شد

 هنگامه آماده شد.... وای خدا این گال چقدر خوشکلن؟-

دستع گلی که پر بود از گل های رز سفید؛قرمز و صورتی را 

 از

 روی

 .زمین برداشت

 ..کی برات گرفت کلک-

524 

 محکمه 

707 

ی زد؛ باید از نفس دلگیر باشد یا ممنون که با کارشلبخندی تلخ  

 بهش فهماند روزبه آن قدیسه ی پاکی که در ذهنش ازش ساخته

 .بود نیست

 لبخند از رویلب ِ نفس کم کم پاک شد و دستهایش وا رفته گل را

 ..پایین آورد از لبخند تلخ هنگامه فهمید گل را روزبه گرفته

و همان زنی است که نامزدش راخبر نداشت هنگامه از این که ا  

 از

 .راه به در کرده گل را روی تخت انداخت

 ..هنگامه من باید یع-

 .لبخند صادقانه و عمیقی زد دستش را روی بازوی نفس زد

 .ازت دلخور نیستم نفس خانوم، حتی شاید باید ممنونت باشم-

 .این را گفت و چشمکی به نگاه متعجب نفس زد



 ...تو...تو-

 خبر داشتم، من آماده م بریم ولی بنظرم بازم من نیام بهتره توی-

 خونه کلی کار هست...نفس خانوم؟
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 دستی جلوی صورته نفس تکان داد که از حالت بهت در آمد و

 گیج

 .سری تکان داد

 ..آها خوبم ن بریم-

* * 

 .دستی به کتش کشید و دکمه میانی را باز کرد
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ین دیشب بود که حمید باهاش تماس گرفته و امروز را باهاشهم  

 .قرار گذاشت تا حرفش را بزند

 .تصمیمی که بی شک شرکت را به وضع بدی می کشاند

[ ] 

 نمی خوای حرف بزنی؟-
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 لبخند نصف نیمه ی که بیشتر به پوزخند شبیه بود روی لب های

 حمید نشست نگاهش را به اتاق که حسرت یک روز سمت

 ریاستی

 .در آن را داشت انداخت

 .شرکت به این شیکی آشپزخونه نداره-



 آریا با خنده تمسخر آمیز سری باال انداخت و دستی زیر لبش

 .کشید

 خوبه خوبه طعنه هم میزنی! ولی حرفتو بزن چون می دونم-

 برای

 ..نوشیدن چایی یا قهوه نیومد

 حمید از جایش بلند شد و دست به جیبی چرخی خورد و پشت به

 .آریا رو به میز ایستاد

 ..نه برای خودم نگفتم-

 .برگشت و با ابرو به آریا اشاره کرد

برای خودت می گم شایدبعد گفتن ِ حرفم نیاز به آب داشته -

 .باشی

 .حرفت رو بزن-
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710 

موضع تمسخر پایین کشاند و دستش  جدیت کالمش حمید را از

 را

 .به حالت تسلیم باال گرفت و سری تکان داد

 خیلی خب نزن.. حاال بگو با مقدمه بگم یا رک و راست؟-

 آریا آرام از جایش بلند شد و جلو رفت آرام با پشت دستش به

 .سینه ی حمید زد

 انقدر با اون آشغال گشتی حرف زدنتم آشغالی شده خبر داشتی؟-

فت رو زودتر بزن وقتم انقدر بی ارزش نیست که با حرفحر  



 های

 .بی سر ته تو هدر بره

تیری که حمید به سمتش پرت کرد تا او را عصبی کند را 

 مستقیم

 به سمته خودش بازتاب داد و اخم های در هم حمید نشان می داد

 .که تیرش خطا نرفته

 :دست آریا را پس زد و با حرص گفت

- یا خودت می خریش یا سهامم رو میخوام .. 

 .میان حرفش پرید
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 یا اون مرتیکه میخره آره؟-

حمید تا آمد حرفی بزند آریا دستش را به معنی ساکت باال 

 .گرفت

 .خودم می خرم حاال برو بیرون-

و به سمته در رفت، مدارا کردن با حمید گویی هیچ جوره 

 جواب

 گو

 .نبود و باید مثل خودش رفتار می کرد

527 

 محکمه 

 راه خروج رو بلدی یا...؟-

 با غیظ کتش را از روی دسته مبل برداشته و با ضربه ی که با

 شانه



 به شانه ی آریا زد از اتاق بیرون رفت میان درگاه در ایستاد و

 .برگشت

 ..فقط سه روز وقت داری وگرنه-

 .محکم قدمی جلو رفت

 وگرنه چی؟-

و را کامل بیرون فرستاددستی به سینه ی حمید را و ا . 
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 طبق قانون موظفی یک ماه صبر کنی، خانوم رسولی برنامه-

 امروز رو

 ..بیار اتاقم

 .گفت و در را در مقابل نگاه نفرت آلود حمید بست

 بهار که تمام حرف های آخر آریا را شنیده بود آرام بلند شد و با

 ..احتیاط از کنار حمید گذشت و وارد اتاق شد

نفس های عصبیش تنها صدایی بود که در راه رو صدای 

 شرکت

پخش بود با صدای بسته شدن دری لحظه یی برگشت و مات 

 .ماند

 آتوسا بود رو به رویش؟

 ناباورانه برگشت آتوسا اینجا چکار می کرد؟ مگه نرفته بود تا

 !بماند

مگه به آریا التماس نکرده تا دست از سر عشقش بردارد و 

 بذاره



ال خودش نمی شود با دیدنش کنار آریا دردش حاال که م

 صدبرابر
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 ..نشه

 آتوسا که سرش در طرح بود با حس سایه که جلویش است سر

 .بلند کرد
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 :لبخندش گشاد شد و با ذوق گفت

 ..وای حمید تویی-

 .با مشت ضربه یی به شانه ش زد

 چقدر جیگر شدی تو... کی اومدی؟-

 حمید هنوز مات بود که با ضربه ی مشت آتوسا به خودش آمد و

 .لبخند زوری زد

 خودمم اما تو اینجا چکار می کنی؟-

 ..هیچ کار-

 .تای ابرویش را باال داد

 ..کار-

 .طرح را جلویش گرفت

 .اوهوم کار ِ طراحی ببین-

714 

و با غرور سر و گردنی تکان داد و با خودش را به بازوی 

 حمید



 .چسباند

 .باالخره کلی درسش رو خوندم بریم اتاقم یکم حرف بزنیم-

 امروز

 .ستین هم نیومده
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 .و حمید را با خود سمته اتاق کشاند

 :در را بست و در حالی که سمته میز می رفت گفت

 چی میخوری! قهوه یا چای؟-

 حمید برای رهایی از سوال آتوسا و اینکه وقت بیشتری برای

 "تماشایش داشته باشد آرام گفت "چای

 .االن برمی گردم-

 .به سرعت بازویش را گرفت

 .نه نرو هیچی نمی خوام-

 .با تعجب برگشت و موهایش را پشت گوشش برد

 ..وا االن گفتی چای-
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 .دستی در هوا تکان داد

[ ] 

 نه ولش کن بشین، تا جایی که خبر داشتم نفس و ستین اینجا-

 .طراح بودند

 .سری تکان داد و کنار حمید نشست

 ستین هنوز هست ولی نفس نه، آخر همین هفته مراسم-



 ..ازدواجش

 .چشم گرد کرد

 با کی؟-

 با غم سرش را پایین انداخت و قبل از آریا گفتنش حمید فهمید و

 .اخم هایش در هم رفت

 ..پس هنوز هیچ تغییری در احساسات آتوسا به وجود نیامد بود
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 از زمین و زمان برای این دو برادر می بارید تا وجود برادر

 کوچکتر را

 ..از نفرت سرریز تر شود
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 کی برگشتی؟-

 .هفته قبل، سامی زنگ زد-

 .گیج سری تکان داد و یک تای ابرویش را باال داد

 سامی؟-

 خم شد شیرینی را از جایش برداشت و به سمته حمید گرفت که

" " ی تحویل کردنه ممنون . 

 :شیرین را در دهان خودش انداخت و گفت

 .آره انگار آریا خوشش نمیاد زنش کار کنه-

نیش خندی روی لبش نشست و در فکر با خود گفت، آره زن 

 پول

 .دوستی که تنها بخاطر پول با او ازدواج کرده بود



 .نفسی تازه کرد و از جایش بلند شد

- متی انشاهلل دیگه رفتنیمن برم، خوشحال شدم که دیدم بسال  

 .نشی

 ..اگه بتواند با عشق نفس و آریا کنار بیاید حتما میماند
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 لب باز کرد تا همین را بگوید اما نگفت و تنها لبخندی زد ک

 سری

 ....به معنای تشکر تکان داد
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 .پرونده را بست و سر گش را باال گرفت

 مدل های مرد برای شوو امشب حاضرن؟-

 .آره-

 زن؟-

 .بهار با تاسف سری تکان داد

 متاسفانه یه مدل از خانوم ها دیروز پاش پیچ خورد و االن خبر-

 .داد

 .عصبی خودکار را روی میز انداخت

دیشب پاش پیچ خورد و اون امروز خبر داد، زنگ بزن بگو -

 هر

 جور

 .شده باید بیاد

 ..اما آقا-



[ ] 
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چنان نگاه جدی و مصممی به بهار انداخت که حرف هایش 

 برای

 .اعتراض تمام شد و چشم گویان سر پایین انداخت

 .صندلی را عقب برد و کتش را برداشت

 .یا میاد یا اخراجه با مهر بی مسئولیتی روی پرونده ش-

 عصبی بود از دست حمید و این نفرت و کینه ی تمام نشدنیش و

خالی کردن پیدا کرده بود حاال وقت برای . 

 گوشی ش را برداشت از اتاق بیرون زد و به سمته اتاق سامی

 رفت

 .همزمان شماره ی پاکان را گرفت
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 جانم داداش؟-

 .وارد اتاق شد و سامی سرش را باال گرفت

 چکار کردی رفتی شرکتی که گفتم؟-

 ..آره ولی آریا این مرد ِ خیلی چموشه محاله انقدر زود وا بده-

 .اخمی کرد و لبه ی میز نشست
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غلط کرده وا نده خودم میام وا میدمش (و رو به سامی گفت): -

 یه

 ..پرینت از پس انداز شرکت بگیر.. خب پاکان می گفتی



 .سامی با تعجب سری به معنی برای چی تکان داد

- گفتم رفتم باهاش صحبت کردم اما زد زیر همهآره داشتم می   

 ..چی

 نیش خند عصبی زد و با کف دست ضربه ی روی میز زد، می

 دانست عموی حریصش حاال که شمسی بانو پس کشیده و آمده

 .ایران منکر نامردیش می شود

 .تالشت رو بکن پاکان-

 ..چشم داداش من نوکرتم-

 .فداتم خبرشو بده-

ی از پشت خط آمد و پاکان با فعال صدای پاکان گفتن دختر

 سریع

 .سری تلفن را قطع کرد
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 گوشی را در جیب داخل کتش انداخت، پشت پنجره ایستاد و از

پشت شیشه ی بخار گرفته نگاهش را به خیابان شلوغ پایین 

 پایش
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 .دوخت

 .سامی برگه پرینت شده را گرفت و صندلی را عقب کشید

- آریا بگیر ... 

 .از سمته شانه سر چرخواند و نیم نگاهی به سامی انداخت

 .آها ممنون بده-



 .جلوی راهش سد شد و با شک سری کج کرد

 نمیخوای بگی چی شده؟-

 پوفی کشید و دستی در موهایش کشید کالفه دوباره برگشت و به

 .بیرون چشم دوخت

 .حمید میخواد سهامش رو بخره-
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 ابروهایش باال پرید، با شک چشم ریز کرد گویی ادامه حرف و

 خواسته ی حمید را می دانست که با امید به آریا چشم دوخته بود

 .تا حرفی خالف تصورش بزند

 .از سمته شانه سر چرخواند و لبخند کجی زد

 بگم بقیشو یا خودت فهمیدی؟-

 سامی وای کنان دستی در موهایش کشید و عقب رفت چرخی

وردخ  

 .و ضربه ی روی میز زد

 ..وای نه آریا، حتما نقشه ی اون کیسان بی وجوداگه-

 دندون قروچه یی کرد و مشتش را لبی پنجره فشرد و زیر لب

 :غرید

 ..حمید بی وجود تر از اون-
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 .چند قدم محکم و سری جلو رفت و پشت سر آریا ایستاد

 میخوای چکار کنی؟-

قی کشید و برگشتنفس عمی . 



 .االن فقط نفس می خوام-
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این را گفت و از اتاق خارج شد. و سامی ماند با حرف پر 

 ایهامه

 ..آریا

 ..لبهایش را به پایین کش داد و بی قید شانه یی باال انداخت

* * 

 ماشین را جلوی "مزون عروس" دوست ترانه پارک کرد، و از

 ماشین

 .پیاده شد

بلند رفت و وارد مزون شد، ترانه اولین  با قدم های محکم و

 نفری

 .بود که متوجه ی آمادنش شد

 .لبخندی زد و از جایش بلند شد

 !اومدی پسرم-

 چه حس مسخره ی به او دست می داد! بعد از سال ها انتظار از

 شنیدن این جمله حاال وقت شنیدنش تنها نیش خنده پر گزندی

 .روی لبش می نشست
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 توجه به ترانه نکرد نگاهش را گذرا به هنگامه و ستین که دور

 لباس عروس توی تن مانکن بود انداخت و در آخر مخاطبش را
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 محکمه 



شمسی بانو قرار داد که بر خالف سن و زانو دردش عاشق 

 خرید

 .گردش بود، قرار داد

 نفس کجاست؟-

غم گرفته ی ترانه شمسی بانو لب گزیده نگاهش را از نگاه 

 گرفت

 و

 .به پرو اشاره کرد

 ..اونجا-

 سری تکان داد و به سمته پروو که حالت سکوی گردی بود با

 پردی

 .طالیی که دورش کشیده شده بود، رفت

 :رو به خانومی که کنار پرده بود آرام گفت

 !می تونم برم داخل-

 خانوم شکوهی داخل هستن؟-

 :لب تر کرد و جدی گفت
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- شمشوهر .. 

 و سری تکان داد که این یعنی من شوهرشم خانوم شکوهی چه

 خریه؟

 .زن سری تکان داد و با کشیدن پرده اجازه ی ورود داد

 روی سکو رفت و با لحنی محکم خانوم شکوهی که خم شده بود



 تا

 .زیپ لباس را باال کشید، مخاطب قرار داد

 ..خودم می بندم-

536 

 محکمه 

 ..هر دو برگشتن و نفس نیشش باز شد

 !آریا..؟-

[ ] 

صدای حرف زدن در سالن خانه طنین انداخته بود، نفس 

 میانشان

 و بقیه دورش نشسته بودند و لباسهایی که خریده بودند را برای

 بار

 .دوم نگاه می کردند
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ذوق نفس دیدنی بود همچون بچه ی که بعد از مدت ها 

 عروسک

ده بودآرزوهایش رو خری . 

 لباس در جعبه ی بزرگی کنارش بود و به انتخاب آریا خریداری

 شده

 .بود

 لباس آستین سه ربعی که آستین هایش گیپوری بود ک گل های

 نقره یی و سفید برجسته ی روی سینه ش خودنمایی می کرد و

 اکلیل های نقره یی که به طرز زیبایی رو چین چین های دامنش



می درخشید ریخته شده و در تاریکی .. 

 ستین که امروز را بخاطر نفس مرخصی گرفته بود کفش های

 .پرنسیی که طرح شیشه یی بود را از جعبه بیرون کشید

 .من عاشق ِ اینام، نفس روز عروسیم بده بپوشم-

 پروانه خندید و نگاهش را به ستین که بی پروا از روز

 خواستگاریش

 .حرف میزد، انداخت
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مهمحک   

 .نفس لبخندی زد و سریی به معنای باشه تکان داد
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 نگاهش به آریا افتاد چهره ش با اینکه سعی می کرد عادی باشد

 یه

 .حالتی داشت که نفس را نگران کرد

 گوشیش زنگ خورد پاکان بود شاید خبری از محمد علی داشت

 دستش را از زیر چانش کشید گوشی را برداشت و به سمته اتاق

 .رفت

 نفس نگران با نگاهش همرایش کرد، تاب نیورد کیفی که روی

 .پایش گذاشته بود را کنار زد و به دنبالش رفت

 .وارد اتاق شد و در را نبسته سمته پنجره رفت

 جانم پاکان؟-

 آریا این مرتیکه خیلی دغل بازه معلوم نیست داره توی اون-

 شرکت



 .چه غلطی می کنه که انقدر از من ترسیده

به ابروهایش داد و دستش را حائل لبه ی پنجره کردچینی  . 

 یعنی چی؟-
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 امروز فهمیدم چند نفر تعقیبم می کنن اولش فکر کردم توهمه تا-

اینکه تو یه خیابون خلوت پیچیدن جلو ماشین، دوتا گوالخ 

 اومدن

 ..سر وقتم و تهدیدم کردن یه مشت چرت و پرت

[ ] 
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هایش بیشتر شد. بی شک محمد علی آن ور یه غلط غلظت اخم  

 .هایی می کرد که حتی به سایه خودش هم شک داشت

 چه چرت و پرتی؟-

 نمی دونم واال گفتن به اون دیوید بی شرف بگو پاشو از این-

 مسئله

 .بکشه بیرون و انقدر آدم نفرسته

 تای ابرویش را باال داد زیر لب چند باری اسم دیوید را زمزمه

رد تاک  

 .شاید برایش آشنا باشد اما نبود و تا بحال اسمش را نشنیده بود

ممنون نمیخواد بری سراغش ممکنه خطرناک باشه خودم تا -

 هفته

 ..دیگه میام



 .باشه نوکرم کاری داشتی حتما بگو-
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 باشه ممنونم. فعال-

و قطع کرد ذهنش درگیر عمویش بود، وارد چه مسآئلی شده 

 !بود

 برایش که مهم نبود عمویش مهم شمسی بانو بود و دارایی که به

 .دست پسر بی عرضه و بی لیاقتش تلف می شد

 دست نفس روی شانه ش نشست از سرشانه سر برگرداند و

 .نگاهی به او انداخت

 ..کجا قرار ِ بری بدون من! اونم یه هفته بعد از عروسی-

شانه ش برداشت وابرو باال انداخت و برگشت دست نفس را از   

 .میان دستانش گرفت

 !فالگوش ایستادی-

539 

 محکمه 

 .نه نگران شده بودم-

 نگران چی؟-

 .دست آزادش را پیش برد و گوشی را از دست آریا گرفت

 اینکه پش ِت این گوشی چی هست که تو رو انقدر-
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 .بهم ریخته

ن افتاد وکالفه دستی به صورتش کشید و عقب رفت سرش پایی  

 .نگاهش میخ زمین.. کالفه بود کالفه تر شد با حرف های پاکان



نفس باید آرامش می کرد، انقدر کالفگی به دلش نمی نشست 

 آریا

باید همان آریای جدی و محکم باشد..روی تخت نشست و 

 پاهایش

 .را دراز کرد

 آریا؟-

 .گیج سرش را بلند کرد و لبخند دلبرانه ی نفس را تحویل گرفت

 .آرام به ران پایش زد

 ..بیا-

 مطمئنه؟-

 چی؟-

 .روی تخت نشست

 .اینکه راه خوبیه برای آروم شدن-
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 .دستش را کشید و آرام سرش را روی پایش گذاشت

 ..امتحانش مجانیه-
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 محکمه 

پهلو به پهلو شد و دستانش را دور شکم نفس حلقه زد و سرش 

 را

 به شکمش چسباند. در آغوش آرام شد و چشم بست لبخندی

 .گوشه ی لبش نشست

 نگاه نفس میخ نیم رخ آریا شد، رنگ گندمی چهره ش و چشم



 ..بسته و مژهایش بینی و لبهایش

همانجا ثابت ماند روی لبهایش که چندباری طعمش را چشیده 

 بود

 انگشت اشاره ش آرام روی گونش نشست و کشیده شد سم ِت

بشل .. 

 .هوایم نکن-

 .تکانی خورد ک آریا سرش را عقب برد نگاهش شیطان شد

 .میگم هوایی نکن-

 .خجوالنه لبخندی زد و دستش را در موهای آریابرد
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 .چشم-

 .این خوبه ادامه بده بزار بخابم دیشب نخوابیدم-

 .انگشتهای ظریفش با اشتیاق میان موهای او به بازی در آمد

 نگفتی چی شده؟-

فس عمیقی کشید و صورتش را به شک ِم نفس چسباندن . 

[ ] 

 .شاید بعدا گفتم االن وقتش نیست-

اصرار نکرد و گذاشت به وقتش حرف بزند با اینکه نگران 

 ..بود

 آریا؟-

 هووم؟-
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 ..من کارت فرستادم برای مامانم-

 .حلقه ی دستش رو محکم تر کرد

 ...دعوتم نمی کردی کیسان می اومد-
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* * 

 :کارت را روی میز انداخت و با تمسخر گفت

 عروسی دخترت نمی ری؟-

 باران در حالی که با ناخونهای مانیکور شده ش ور می رفت

 گوشه

 .چشمی به کارت انداخت

 دخترم اگه از این عرضه ها داشت که آریا رو خام کنه که من-

 دردی

 .نداشتم

گار را از جیبش در آورد یک تخ از سیگار بیرون جعبه سی

 کشید

 و

 همزمان که خم می شد تا جعبه را روی میز بگذارد کارت را

 برداشت

 و زوایه های کارت را که رنگ طالییش زیادی به چشم می آمد

 را از

 .نظر گذراند
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 کارت قلب شکلی که عکس برجسته عروس داماد طالیی رویش

542 

کمهمح   

 نقش بسته بود و پشت کارت در کادر سفید با خط خوشی که

 مطلق

 "به خود ِ نفس بود نوشته شده بود "باران آیین

 ننوشته بود جناب کیسان بائری! و این یعنی دعوت نبود و نباید

 .می رفت نیش خندی زد و کارت را در آغوش باران انداخت

 ..نگاش کن ببین دخترت هم یکیه مثل خودت-

زد و باران را از الک بی قیدی خودش در آورد، رسما طعنه  

 نفس را

 .هم مثل باران عشق پول دیده بود و حاال داشت طعنه می زد

 باران نگاه متعجبی به کارت انداخت و بلندش کرد، شاید تنها

 کسی

از اطرافیان کیسان بود که از این وصلت خوشحال می شد آن 

 هم

 ..فقط بخاطر پول

 شاید فکر می کرد حاال می توانست از سمته آریا هم به نون و

 نوایی

 .برسد، لبخند زد

برای اولین دخترش را تحسین کرد بی خیال از طعنه ی کیسان 

 از

 .جایش بلند شد چند قدمی رفت که ایستاد و برگشت
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 کیسان پشت پنجره ایستاده بود و در حالی که سیگار می کشید به

ه بودبیرون چشم دوخت . 

 :با طعنه و نیش خنده روی لبش گفت

 نفس مثل من نیست، نفس بلده کجا بشینه که زیر پاش آب نره-
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 محکمه 

 ...ولی من

[ ] 

 تو چی؟-

 .ابرو در هم کشید و پُک عمیقی به سیگار زد برگشت

 نکنه تو اینجا نشستی زیرت اب میره ها؟-

روی لبهایش رفت، قدمیلب گزید که نگاه هوس انگیز کیسان   

 جلو

 .برداشت

 هووم! نمی خوای حرف بزنی؟-
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چه می گفت؟ از خیانت کیسان و از زن هایی که دور از 

 چشمش

 با

 شوهرش می خوابیدند و او فکر می کرد باران احمقس و خبری

 از

 .کثافت کاری هایش ندارد



حوصله ی بحث نداشت یا شاید می ترسید حرفی بزند و کیسان 

 با

 .بی قیدی حرف طالق را بکشد

 .می ترسید از زندگی قبلیش که برای هزارتومن جان می داد

 چشم بست و عقب رفت لبخند روی لب های کیسان کش آمد

 .سیگار را از پنجره بیرون انداخت و بازوی باران را گرفت

حاال که از گفتن حرفت پشیمون شدی بیا یکمحال ِ منو خوب -

 .کن

پس زدبی حوصله دستش را  . 

 ...ولم کن کیسان حوصله-
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 حرفش کامل نشده بود که کیسان وحشیانه فکش را میان دستان

 قدرتمندش گرفت و لبهایش وحشیانه به اسارت لبهای خودش

 .درآورد
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چنگی به پهلویش زد و محکم به دیوار پشت سر چسباندش 

 باران

همرایش کرد و مثل همیشه تقال نکرد، شاید بی میل بود اما 

 اجازه

 .داد تا کیسان از بدن بی نقصش لذت ببرد

 سر کیسان با لذت و هوس می چرخید از لب به چانه و به گردن

 ..میبرد دست هایش جای جای بدن ظریف باران را رصد کرد



 چنگی به یقه ی تی شرت قرمز خانگی باران زد و بی آنکه به

 خود

کند، تی شرت را پاره کردزحمای برای در آوردن لباس  . 

 حریصانه خندید عقب رفت، لبخند کریه ش بغض باران را

 بزرگتر

کرد اما حرفی نداشت برای گفتن که اگر می گفت محروم می 

 شد

 از

 ..تمام سودهای این خانه و صاحبش

 کیسان پیراهنش را در آورد نگاهش حریصانه باال تنه ی عریان

د و غریدباران را از نظر گذراند اخمی کر : 

 ..بیا اتاق-

 .گفت و به سمته اتاقش رفت
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 باران بی دغدغه به لحظه یی قبل و تحقیر کیسان امر کیسان

 ..اطاعت کرد و به دنباله ش روانه ی اتاق شد

 ..همانند عروسک

* * 

هنگامه با سینی چایی از آشپزخانه بیرون آمد لحظه یی سرش 

 را

 باال



 گرفت و به آن دو عذاب روح نفس نگاهی انداخت چه می

 خواستند

 این مادر و دختر که با ب ُغ پر و حف به جانب به اینجا آمده

 .بودند

 عمه خانوم که نه توجه یی به سن باالی شمسی بانو داشت و نه

 ..پروانه و نه حتی اخم های در هم آریا

حاال انگار میسعی داشت آریا را از ازدواج با نفس منع کند،   

 .توانست که انقدر زبان می چرخواند و انرژی صرف می کرد
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 شمسی بانو که آرام تر از بقیه بود،دستی به دسته ی مبل زد و

 .خودش را جلو کشید

 ..کتایون یکم آروم بگیر دختر-

 .کتایون با اوقات تلخی دستش را به معنی صبر باال آورد

- شما از این آریای بی معرفتشما یه لحظه مامان، من از دست   

 دلگیر ترم،یک هفته س برگشتی یه سر به ما نزدی و من باید

تلفنی بفهمم اومدی و حاال هم که اومدی چیزی به این آقازاده 

 نمی
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 .گی

 درست چند روز قبل بود که شمسی بانو قصد رفتن پیش دختر

 خونه نیستم" کوچکش را کرده بود که با یک جمله "فعال

 مواجعه



 .شد و رفتنش را کنسل کرد

 ..کتایون یا آن روز را یادش رفته بود یا زیادی رو داشت

 .هنگامه سینی را جلوی شمسی بانو گرفت
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 نمیخورم دخترم، کتایون من تیومدم یا خواستم بیام و تو خونه-

نبودی؟ مگه یه روز بعد از اومدنم زنگ نزدم بعت گفتی نیستی 

 و

 بعدش یه زنگ نزدی بهم که مامان بیا من خونه م؟ دلخوری از

 چی؟

یا از کی؟ اومدی اینجا برای چی؟ گیریم که این دوتا بچه واقعا 

 با

 هم

نامزد بودند حاال آریا پشیمون شده من چکارش کردم؟ بکشمش؟ 

 یا

 مثل عهده قجر مجبورش کنم به ازدواج با سحر؟ ماشاهلل هزار

نداره که من یا تو بخوایم کسی که دلبسته ماشاهلل سحر چیزی کم  

 ی کسی دیگه س رو مجبور به ازدواج باهاش کنی. آریا نشد

 چون از

 ..اولش هم قسمته هم نبود چون اصال نامزد نبودن

[ ] 

 :کتایون عصبی از جایش بلند شد و توپید

 نگفتم بهتون چون شما اگه خیلی دوست داشتید بیاید همون اول-



نه اینجا در ضمن چرا شاید... این دوتا نامزد هممیومدید اونجا   
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 بودند...به به ببین کی اومده عروس خانوم ببینم تو رو؟
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 نگاه همه به سمته نفس که برخالف امر آریا که گفته بود به هیچ

 .وج تا رفتن عمه و سحر به سالن نیاید، آمده بود

و باید باشد و در مقابل عمه یباالخره یک سر قضیه او بود   

 زبان باز

 .و حراف آریا مقابل همسرش باشد

اخمی غلیظ میون ابروهای آریا نشست، چه می کرد از دسته 

 این

 !دختر لجباز و سرتق که هیچ وقت حرف گوش نمی داد

 نفس سالمی گفت و بی آنکه به آریا که عصبی بود نگاه کند جلو

 .رفت

بخشی زدشمسی بانو لبخند اطمینان  . 

 ..بیا نفس جان، با عمه ی آریا آشنا شو-

 :کتایون با لحن تلخی و گزندی گفت

 من کتایونم ولی تو نیاز نیست بگی قبال سحر تو رو بهم معرفی-

 .کرد
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سحر لبخند تحقیر آمیزی زد و از جایش بلند شد این مادر و 

 دختر



 .آمده بودند تا نمایش به یادماندنی درست کنند

 صدای پاشنه های کفش های طوسی رنگش در فضا پیچید با ناز

 پیچ و تابی به گردنش داد و با غرور به چشمان جدی آریا چشم

 .دوخت
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 آریا عزیزم این همون دختری نبود که گفتی بخاطر پول باهات-

 .ازدواج کرد

 .اخم هایش غلیظ تر شد و دستانش مشت

داد و دستی به صورتش کشید می دانست پروانه سری تکان 

 آخر

 این داستان سازی کتایون به همچین جای تحقیرآمیزی کشیده می

 .شود و این از لبخند پیروزمنده روی لبش معلوم شد

 .سحر کم نیاورد و چرخی خورد که شالش روی شانه ش افتاد

 مگه نه نفس؟ آریا اینو نگفت! یا ببینم تو بخاطر پول با بقیه-

ا صیغه نمی شدیمرده . 
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 .چشمکی به روی آریا زد

[ ] 

 این رو خودم تازگی کشف کردم، کارم چطوره؟-

 :آریا چشم بست و غرید

 !ساکت شو سحر-

 :سحر خندید و کتایون گفت



 چرا نکنه نمی تونی حقیقت رو بشنوی؟ یا نکنه خودتم خبر-

 نداری

 از گذشته ی کثیف زنت؟

یش به سحر چشم دوختنفس بدون هیچ تغییری در صورت جد  

 ..به آن نگاه شیطانی و پر تحقیرش

 نگاه سنگین و متعجب شمسی بانو اذیتش کرد انقدر که تصمیم

گرفت خودش لب باز کند و اشتباهات گذشته ش را یک بار 

 دیگه
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 .در جمعی که قرار بود خانواده ش بشوند بازگو کند
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سحر درست می گه من همه ی اون کارایی که گفت رو -

 کردمه،

 بخاطر پول صیغه ی مردهای دیگه شدم بخاطر اینکه نه پدر

 داشتم

نه مادر و نه پشتیبانی برای کار کردن.. معصومانه میخواستم 

 کار

 کنم اما نشد، می دونی چرا؟ چون توی چهاردیواری دنیا گرگ

 زیاده و

میدرند؛ من گرگ شدم تا دریده اگه مثل خودشون گرگ نشی 

 نشم

 گرگ شدم تا بتونم پاک بمونم شاید راهو اشتباه رفتم اما از نه



 ...همش رو.. من گرگ بودم اما االن نیستم آریا منو...منو

 صدایش لرزید و نگاه دردمند و اشک آلودش روی چهره ی

 مردانه ی

 .آریا نشست

- ون نفس پولمن گرگی بودم که کنار آریا رام شدم، عشقش ا  

 ...دوست رو کشت و شدم نفسی که هیچی نمی بینه جز یه آریا

سحر و کتایون نیش خندزنان شروع کردن به دست زدن و 

 کتایون

 با

 :تمسخر گفت

 ..آفرین عالی بود تحت تاثی-

 .عمه-
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صدای بلند و متذکر آریا ساکتش کرد، گویی ساکت ماند جلوی 

 این

هن گشاد فایده نداشت. کتایون هیچ وقت حرف های تلخشزن د  

 را مزه مزه نمی کرد تا بفهمد چقدر زهر دارد که اگر مزه مزه

 کردن

 حرف ها و کارهایش را بلد بود حاال شوهرش با یک زن دیگر

 در

 فرانسه نبود و مهره طالق در شناسنامه ش حکم مطلقه را روی



 .پیشانیش نمی گذاشت

 چیه مگه دروغ می گم؟-

 از فرط خشم عرق روی پیشانیش نشست که سعی برای پس

 .زدنش نکرد

 مهمونی احترامت واجب ولی اگه قرار ِ به این حرف هاتون-

 ادامه

 .بدید لطفا تشریف ببرید

 .و دستش را به سمته در گرفت

 .کتایون با چشمانی به خون تشسته به آریا نگاهی انداخت

 .بد کردی آریا-
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 .اخم هایش در هم رفت

 چکار کردم! عمه خودت خوب میدونی که من هیچ وقت به-

 دخترت

 به چشم نامزد نگاه نکردم باالی هزار بار هم بهت گفتم خودت

 بهش بگو اما گوش ندادی بهت گفتم عمه من با سحر میمونم تا
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چون خودت حالش خوب بشه هر چند زیاد موافق نبود و این رو  

 ازم

 خواستی و خواهش کردی قبول کردم و خوب می تونستم انتهای

این بازی رو ببینم درست همینی که االن دارم می بینم همین بل 

 و



 .بشو که راه انداختید.. پس بهتره همینجا این قضیه رو تمام کنید

 حق داشت اما کو آدمی که حق را بهش بدهد! کتایون که فقط می

را ببند به بیخ یک نفر تا خودش راحت بشود وخواست دخترش   

 .بتواند با خیال راحت به دنبال خوشگذرونیش برود

کتایون حرفی نداشت و کم آورده بود کیفش را برداشت و با 

 گفتن

 .سحر بریم" سالن را ترک کرد"
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 سحر که تمام نقشه هایش بر باد رفته بود نگاه پر نفرتی به نفس

انداخت و سالن را ترک کرد صدای محکم بسته شدن در جمع 

 را

 به

 .خود آورد

شمسی بانو که بعد ازشنیدن حرف هایتازه سحر در مورد 

 عروس

 َِ َِ  

 نوه ش در ب ُهت رفته بود برای فکر کردن و کنار آمدن با این

 قضیه

 :آرام گفت

 .من برم اتاقم یکم خسته م-

[ ] 

وانه که جو را متشنج دید و راه اتاقش را در پیش گرفت. پر



 فهمید
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که رفتن به بازار برای خرید نهایی عروسی کنسل شده؛ کیفش 

 را

 .برداشت و بی حرف از سالن بیرون زد

 در میان تنها هنگامه بود که پشت اپن از ال به الی پرده به سالن

مشرف بود َُ . 
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وزبه که مسببش نفسبعد از آن همه اشکی که بخاطر نامردی ر  

 بود

 باز هم دلش به درد آمد با شنیدن حرف های طعنه وار سحر و

 عمه

 ..خانوم

نفس را درک می کرد، خودش هم اگر با مادرش از همان اول 

 در

 این

 خانه زندگی نمی کرد بی شک بعد از فوتش آواری خیابان هایی

 می

یشد که پر از گرگ بود و درگیر کارهایی که هیچ کدام سود  

 برایش

 .نداشت

 .ممکنه آقا ببینت بیا کنار-



 سر چرخواند و به روزبه که از در پشتی وارد شده بود نگاهی

 .انداخت

 .آهی کشید و عقب رفت

 .روزبه کتش را در آورد و به صندلی آویزان کرد

 رفتند؟-
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 :با حرصی گفت
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 ..آره رفتن شلیطه ها-

 تک خنده ی بی صدایی زد به نظرش هنگامه وقتی عصبی یل

 .حرصی می شد جذاب تر می شد

 چی گفتن که انقدر عصبی شدی؟-

سعی می کرد در همان حالی که کارهایش را می کرد صدای 

 آریا

 و

نفس که صحبت می کردند را بشنوند اما محال بود با این 

 ..فاصله

که شسته بود راگوش هایش را تیز کرد و همزمان لیوانی   

 برداشت

 .تا خشک کند

 ...کلی دری وری در مورد-

 .صدای فریاد آریا رعشه به تن یک به یک اهل خانه انداخت



 نگفتم نیا پایین؟-

هنگامه تکانی خورد و لیوان از دستش لیز خورد و کف 

 آشپزخانه

 .افتاد

 .روزبه به سرعت برگشت
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 چی شد؟-

به سالن نگاهی انداخت هنگامه نگران دوید و از پشت اپن . 

[ ] 
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 آریا عصبی بود و با نگاهی به خون نشسته به نفس که برخالف

 .حرفش به سالن آمده بود نگاه می کرد

 انگشت اشاره ش را باال گرفت و با صدای خش دار و عصبی

 :غرید

 .فقط یک بار نفس، واسه یک بار هم که شده به حرفم گوش بده-

 گوش بدع تا باور کنم رام شدی.. مگه بهت نگفتم نیا پایین چرا

 اومدی؟

 .آرام پلک زد و نگاهش را باال گرفت

 .موضوع در مورد ِ من بود، من باید باشم-

 نگاه آریا لحظه یی خیره ماند به چهره ی حق به جانب و ترسیده

 ی

 ..نفس



 .نیش خنده زد و چنگی به موهایش زد
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- تو بود و تو میمیردی اگه جواب نمی دادیموضوع در مورد   

 ها؟

 .نه-

 پس چی؟-

 .با فریاد آریا شانع های ظریفش کمی باال پرید، آرام لب زد

 .داد نزن-

 از فرط خشم چشم بست، حرف های کتایون و سحر ُخره شده

 بودند

 ..و تمام مغزش را پر کرده
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ی بلند شود و حرفی دردلش همین را نمی خواست، که هر کس  

 مورد

 ..زنش بزند

داد نزنم چکار کنم ها؟ همین رو می خواستی همین که این -

 حرف

 ها رو بشنوی؟

 .نفس بغضش را قورت داد و با جرات سرش را باال گرفت

 !امروز سحر و عمه ت طعنه به منو با چی شروع کردند یادته-

 .لحظه یی به آریا اجازه ی فکر داد و ادامه داد

751 



با جمله یی که تو، توی جمع گفتی. گفتند من زنیم که بخاطر -

 پول

 با

تو ازدواج کردم. من چه میومدم چه نمیومدم عمه ت این حرف 

 ها

 .رو می زد

 .عصبی تک خنده ی زد و سری تکان داد

 !آها حاال مقصر من شدم؟-

 تلخندی زد، دلش از حرف های تلخی که شنیده بود به درد آمده

نمی دانست تا کی باید با گذشته ش مدام رو به رو بود دقیق  

 باشد، چقدر دل کوچک و گرفته ش هوای این را کرده بود که

 آریا به

 جای عصبانیت در آغوشش بکشد و با حرف هایش مرحم قلبش

 .بشود تا شاید حرفهای تلخ عمه و دختر عمه ش را فراموش کند

رف های گفتهآریا هم عصبی بود نه از دس ِت نفس بلکه از ح  

 شده،
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حرف هایی که دل نفسش را شکسته بود و باعث نشستن اشک 

 در

 چشمان خوشرنگش شده بود اما بلد نبود نشان دهد و مثل

 .همیشه حق به جانب عمل کرده بود

 .نفس سری تکان داد و آرام گفت
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 .حق با توء-

کل کل کردن جانی در خودش نمی دید برای بحث کردن و 

 لعنت

 به

آن دو که درست یک شب قبل از عروسی کامش را با زهر 

 برابر

 کرده

 .بودند

 وارد اتاق شد مانتویی از کمد بیرون کشید و تن کرد شلوار ساده

 مشکی که پاش بود را با جین کرمی رنگ عوض کرد، شال را

 از توی

 .کمد چنگ زد و برگشت

 .آریا وارد شد نگاه سرتاپایی به نفس انداخت

 کجا؟-

 .زیر لب با دلخوری زمزمه کرد

 .درک-

 .نشنید و چشم ریز کرد

 کجا؟-
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 دستش روی دستگیره نشست عصبی چشم بست برگشت تا



 حرفش را تکرار کند که خودش را نهیب زد و بی آنکه برگردد

 جواب

 .داد

- بخورممیخوام هوا  . 

چرخید و قدمی پیش رفت و بازوی نفس را گرفت و به سمته 

 خود

 .کشاند

 .حیاط به اون بزرگی برو هوا بخور چه نیازه بری بیرون-

 .تای ابرویش را باال داد

 !زندانیم اینجا-

 نه چطور؟-

 .بازویش را کشید و در را باز کرد

 .پس ولم کن-

- شت چند طره ازهی هی وایسا ببینم. کالفه پوفی کشید و برگ  

 :موهایش که از شال بیرون زده بود را در شال برد و گفت
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 چیه؟-

 .اخم کمرنگی کرد

 اون دوتا دیوونه دری وری گفتن تو با من چپ کردی؟ خب اگه-

 به

 ..حرفم گوش

 .میان حرفش پرید و انگشت اشاره ش را به سمتش نشانه رفت



همین آریا همین اخالقته که منو عصبی می کنه، اونا دری -

 وری
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 گفتن و تو هم به جای هم دردی با من و آروم کردن شدی مته و

 .میری روی اعصابم

 .با کف دست ضربه ی به سینه ش زد

 درست کن خودت رو، فقط دنبال این نباش که من آرومت کنم-

 !خب

نگاه گرد شده ی آریا عقب گرد کرد و بیرونگفت و در مقابل   

 .رفت

 از سالن بیرون زد حاال دیگه همع می دانستند نفس خانوم خونه

 .س و برای بیرون رفتن نیازی به اجازه ی کسی نداشت
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 .روزبه که حالش را دید به سمتش دوید

 ..کجا میری خانوم؟ بیاید با ماشین-

 :از کنارش گذشت و گفت

- ودم تنها میرمنیاز نیست خ . 

 .و از در بزرگ عمارت بیرون زد

 روزبه پوف کشان برگشت و به پنجره ی که حدس میزد آریا

 پشتش

 .ایستاد نگاهی انداخت تا کسب تکلیف کند

 ..آریا با تکان آرام سرش اجازه را صادر کرد



 تند تند قدم برمیداشت و زیر لب زمین و زمان را به فحش بسته

 .بود

ی سکوت خیابان را در هم زد، ماشین پشت بهصدای بوق ماشین  

پشت نفس میامد..اعتنایی نمی کرد تا مزاحم خسته شود و 

 ..برود
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 حمید دستش را روی بوق گذاشت و بوق ممتد و اعصاب

 خوردکنی

 .را در فضا ایجاد کرد
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دخترک کالفه پوفی کشید و کمی کنار رفت و دستش را به 

 معنی

 بیا

 .برو نشانه رفت

 .حمید پوفی کشید و ماشین کنار خیابان هدایت کرد و پارک کرد

[ ] 

 صدای باز و بسته شدن در نفس را ترساند نگاهش را به گوشه

 گوشه ی خیابان چرخاند، و در فکر گفت "خدا لعنت کند اهالی

 این

 "محله را که همیشه در خانه چپیدن

 نفس خانوم؟-

طلق به حمید بود ابرویی باال انداخت با صدای آشنایی که م



 ایستاد

 .و برگشت

 .حمید لبخند ِ جذابی زد و قدمی از ماشین فاصله گرفت

 جایی تشریف میبرید؟-

 اخم ریزی میان ابروهایش نشست، هنوز آشناییش با این پسرک

 .چشم سبز را که شرارت از نگاهش میبارید را یادش نرفته بود
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تعادل در حرف زدنش دستی به  کامل برگشت و برای حفظ

 شالش
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 .کشید

 ..میرم اما تنها-

 .و این یعنیمحال ِ سوار ماشینت بشم

 .حمید خندید و به کاپوت ماشین تکیه زد

 این یعنی سوار ِ ماشین من نمیشی؟-

 .نه-

 گفت و برگشت تا برود که حمید با عجله تکیه ش را از کاپوت

قدم سریع خودش را رساند و بازویش را گرفتگرفت و با چند  . 

صبر کن اومده بودم که باهات حرف بزنم ولی چه بهتر که -

 اینجا

 !..دیدمت

 تای ابرویش را باال داد برگشت نگاهش روی بازویش که توسط



حمید گرفته شده بود نشست و به ضرب بازویش را عقب کشید 

 و

 :چاشنی حرکت تندش یک نگاه تند کرد و گفت
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 می شنوم؟-

 .ابروهایش باال پرید و نگاهش اطراف را پایید

 ..اینجا! ممکنه یکی بیاد-

 !یکی-

 .مکثی کرد

 ..آریا-

 .اگه آریا قرار نیست بفهمه پس چرا اومدی خونه-

 مگه آریا االن خونه س؟-

 .با چشمایی ریز شده با دقت حمید را نگاه کرد
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 .حرفت رو بزن-

- وار شوس . 

 .قدمی عقب رفت و ابرویی باال انداخت

 .نه حرفی داری بزن-
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 از سرتقی نفس کالفه شد و اینکه آن آریای بی اعصاب و کم

 طاقت

 .چطور این دخترک چموش را تحمل می کند برایش سوال شد



 .پوفی کشید

 .خیلی خب حداقل بیا سوار شو حرکت نمی کنم-

 :تا آمد حرفی بزند معترض گفت

- ی بابا نمی خوام بخورمت کها .. 

 .سری تکان داد

 ..خیلی خب-

 ..خیلی خب-

 و جلوتر از حمید رفت و سوار شد، نگاه خبیثانه ی حمید روی

 عمارت

 آریا که با فاصله کمی از ماشین بود، نشست. آمده بود تا حقیقتی

 که فکر می کرد نفس خبر ندارد را بگوید و دوباره بمبی به نفع

 .خودش در زندگی آریا بندازد

 .نگاهش را گرفت و سوار ماشین شد
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 .نفس نگران از شیشه به بیرون نگاهی انداخت

 .خب سریع حرفت رو بزن-

 .نیش خندی زد

 ..با مقدمه یا بی-

 ..از مقدمه اصال خوشم نمیاد بگو حرفت رو-

م چپش نشستلبخندش رنگ گرفت و نوک انگشتهایش رو چش . 

 .ای به چشم، گرمته کولر روشن کنم-



 .نخیر حرفت رو بزن-

 ..چقدر تلخی تو! آریا چطور با تو-

 نگاه تند و تیز نفس، ساکتش کرد و دست هایش را به معنای

 .تسلیم باال گرفت

 .من تسلیم-

 نمیخوای بگی چی می خواستی بگی؟-
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 :بی مقدمه گفت

 آتوسا رو می شناسی؟-

کان داد و تا خواست بگوید آره چطور، یاد ِحرف گیج سری ت

 آریا

 افتاد

 که گفته بود اگه خودش حقیقت را نمی گفت حمید این حقیقت را

 ..بعنوان نقطه ضعف می گرفت و

 .کم کم نیش خندی روی لبش نشست

آتوسا! آها همونی که تو عاشقش بودیو اون عاشق ِ آریا؟ -

 همونی

که باهاش ازدواج نکنه؟ که بخاطرش به آریا التماس کردی  
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 .در مقابل نگاه متعحب و ضدحال خوره حمید لبخندی زد

 ..درست گفتم یا-

 ضربه ی به شیشه خورد برگشت و با دیدت شخص بیرون از



 .ماشین لبخندش کم کم جان باخت
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 آریا با آن اخم هایی که وحشت را به جان حمید هم انداخت چه

 برسد به نفس، در را باز کرد و از ال به الی دندان های به هم

 چفت

 :شده غرید

 ..پیاده شو-

[ ] 

* * 

نفس هیچ تردیدی نکرد و به سرعت دستش را به لبه ی در 

 گرفت

 :پیاده شد و گفت

 ..فقط می خواست بهم-

نگاه تند آریا رویش نشست، از حساسیت و تعصب بی حد 

 شوهر

دست از این خیره سری هایشبدخلقش خبر داشت اما   

 .برنمیداشت و هر لحظه آریا را حرصی تر می کرد
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 :در را محکم بست و آرام غرید

 .برگرد خونه-

 برگشت و با ضربه ی کف دستش به سقف ماشین کوبید بلند و
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 :کوبنده گفت

 ..حمید پیاده شو-

 .حمید نیش خندی زد و پیاده شد

- ش بزرگه نبینم اخماتوجان دادا ! 

 خوب حمید را می شناخت بی شک این همه آرامش پشتش دنیای

 از خشم و حرص بود که پشت پرده ی لبخند پهن و ریلکسش

 .پنهان کرده بود

 ماشین را دور زد و رو به روی حمید ایستاد ضربه ی به شانش

 زد و

 به ماشین کوبیدش دستش را برنداشت چهره ی جدیش جلو رفت

 .و در مقابل نگاه سبز و شرور حمید ایست کرد
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 یک بار می گم برای همیشه خوبه که گوش کنی، این بار ِ آخر-

 باشه

 که از چند قدمیزن ِ من رد میشی و بخوای سوسه بیای وسط

 رابطه

 ..ی منو نفس

 یا

 تک خنده ی زد و با پشت دست آرام دس ِت آریا را پس زد، آر

ت برمیداشت از چی؟ از خراب کردنمحال می بافت! حمید دس  

 زندگیش مگه میشد؟

 .حمید سری تکان داد و سرش را کمی جلو برد



تا زنت نخواد من هیچ کاری نمی تونم بکنم، می تونم؟ کافیه -

 اسم

 .پول بیاد تا دست و پاش بلرزه و پای هر حرفی بشینه
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ه نفس تهمت می چه دروغی می گفت این مرد! رسما داشت ب

 .زد

[ ] 

 نفس با دهانی باز به حمید که اراجیفش را بدون هیچ لرزش و

 ترسی بیان می کرد چشم دوخت و قدمی جلو برداشت تا حرفی

 بزند

که سر آریا باال آمد و نگاه به خون نشسته ش نفس را نشانه 

 .رفت
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دناباور سر تکان داد، آریا باور کروه بود! لب باز کرد تا بگوی  

 حمید

 دروغ می گفت اما نشد و نه زبانش چرخید و نه صدایی از

 گلویش

 .خارج شد

 .حمید نیش خنده ی زد و رد نگاه آریا را گرفت

 اما باور کن اصال فکرش نمی کردم آریای تعصبی و خدای-

 غرور و

 ...غیرت تهش یه زنی مثل نفس رو انتخاب کنه و



 حرفش با مشت بی امان و محکم که زیر فکش نشست قطع شد،

 به چپ کج شد یقه ش میان پنجه ی آریا مشت شد و مانع از

 .افتادنش شد

 :تکانش داد و غرید

 ..منو ببین حمید...ببین-

گوشه ی لب خونینش را به دهان کشید و با نگاهی سراسر خشم 

 و

 .نفرت به آریا چشم دوخت
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مهمحک   

 ..نگاهش تهدید آمیز شد و لحنش بدتر
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 بار آخری باشه که این دری وری ها رو من می شنوم و تو به-

 زبون

 میاری وگرنه چشم می بندم روی رابطه ی برادری که از خدام

 بود

 ..نبود بینمون و همین االن بخاطر حرف هات نفستو می گرفتم

 .یقه ش را گرفت که از پشت محکم به ماشین خورد

آریا نگاه جدی و آمیخته با تهدیدش را از او گرفت و رو 

 برگرداند

 مچ

 .نفس را محکم گرفت و با خود کشاند

 :با حرص آرام غرید



 ..آدمت می کنم نفس، بهت یاد میدم حرف گوش دادن رو-

نفس کم نیاورد و در همان حالی که سعی می کرد قدم هایش را 

 با

 :آریا هماهنگ کند حق به جانب گفت

 ..باز من شدم مقصر-

 ایستاد و برگشت تا با چشم غره جوابش را بدهد اما حمید هنوز

 ..همانجا ایستاده بود و نگاهش معطوف به آن دو

 .پوفی کشید و بی جواب رو گرفت
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 :در عمارت را باز کرد و وارد شد و گفت

 !بهت نگفتم برو داخل-
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 .بی قید شانه یی باال انداخت

 .همیشه که نمیشه به حر ِف تو گوش بده-

ابروهایش باال پرید دستهایش را باالی کمربندش به پهلو زد و 

 بلند

 :حق به جانب گفت

 میتونم بدونم تو کی به حر ِف من گوش دادی که حاال میگی-

 همیشه که نمیشه! نفس وایسا کجا میری؟

رد و به دنبالش روانه در باغ شدزیر لب لعنتی نثار نفس ک .. 

دروازه در باغ را باز کرد یک راست به سمته درخ ِت بید 

 مجنون



 رفت

 عاشق این درخت و برگ های آویزان و سبزش بود زیر درخت

 .نشست و بی توجه به آریا دست به سینه شد و چشم بست

 چی می گفت؟-

 همیشه اینجا بهم آرامش میده؟-
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ای ابرویش را باال داددست به سینه یک ت . 

 یعنی چی؟-

 .چشم باز کرد

 .یعنی با این حرف ها آرامشو خراب نکن-

 .دست به زمین زد و از جایش بلند شد رو به روی آریا ایستاد

 می خواست در مورد تو و آتوسا بگه که بهش گفتم می دونم-

 .همین

رو برگرداند و پشت به آریا دستش را به برگهای درخت کشید 

 در

اقع منتظر ناز کشیدن آریا بود و زیر چشمی رفتنش این را لوو  
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 می

 .داد

 ..اما آریا و ناز کشیدن! محال بود

 لبخند کجی روی لبهای آریا نشست گویی انقدرها هم محال نبود،

 هر چه نباشد این دخترک چشم آبی و شیطون برای قلبش یک



 ِِِ چیز

 ..دیگری بود
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 ..و باید خاص تر می شد در کنار این دلبر شیطون

دستانش را دور کمر باریک و ظریف نفس حلقه زد و چانه ش 

 را

 روی

 .شانه ی نفس گذاشت

 !از من دلخوری-

 سرش را پایین انداخت و موهایش از سمته چپ صورتش را از

 نظر

 پنهان کرد لبخند ریزی زد و لب گزید، جان می داد برای این

 مهربانی

 ..های و عاشقان های گه گاهانه ی آریایش

 .دست کوچک و ظریفش رویدستان ِ مردانه ی آریا نشست

 .حصار دستانش ظریف تر شد

 نمی خوای جواب بدی؟-

 با دست آزادش موهایش را پشت گوشش برد و سرش را از سر

 .شانه کمی چرخواند و نگاهی به چهره یآرام ِ آریا دوخت

569 

 محکمه 

 ..اگه همیشه اینجوری باشی نه-
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آرام چشم بست و به همان آرامی نفس را برگرداند و پیشانیش 

 را

 .آرام به پیشانیش چسباند

 .قصه ی ما تازه داره شروع میشه-

 چشم باز کرد و نگاهی که از حس خواستن و عشق دو دو میزد

 را به

 .....نگاه براق نفس دوخت

[ ] 

* * 

ستین گوشی را از روی میز برداشت دنباله ی لباسش را کمی 

 باال

 .کشید و از اتاق خارج شد

 !هنگامه....وای تو هنوز آماده نشدی-

 .هنگامه چرخید و کالفه به زیپ لباسش اشاره کرد

 .نمی تونم ببندم-

771 

 .لبخندی زد و تکیه ش را از درگاه در گرفت

- شب حتما رفتنی هستیبده ببندم، فقط کلک چه ناز شدی ام . 

 هنگامه محجوبانه خندید و تا آمد تشکر کند صدای گوشی ستین

 بلند شد و ستین با دیدن اسم سامی روی صحفه گوشی نیشش

 .شل شد و با گفتن ببخشیدی اتاق را ترک کرد

 هنگامه با دهنی باز و دستی که میرفت تا به سمته ستین نشانه
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 محکمه 

ماند برود باقی . 

 .پوفی کشید پشت به آیینه ایستاد و سعی کرد زیپ را ببند

 .اجازه هست-

به سرعت برگشت و قدمی عقب رفت، روزبه نگاهش مات 

 چهره

 ی

 .آرایش کرده ی هنگامه شد و قلبش طپش گرفت

 نگاهش میخ شد و دیگر گرفته نشد، آه به این مرد و حماقت

 ..نابخشودنیش
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این دخترک گذشته بود که حالت راه چه حسرتی به دل خودش و  

 .ترمیمش را هم بلد نبود

هنگامه دست کمی از او نداشت، همیشه روزبه را با کت و 

 شلوار

 می دید ولی امشب یه جور خاص به نظر میمامد با آن کروات

 قرمز و

 موهایی که بر خالف همیشه که ساده کوتاه می شد اینبار به ُمد

 ..جدید اطرافش کوتاه تر بود

با تردید قدمی جلو رفت هنگامه آرام پلک زد و نگاهش را 

 .گرفت

 .ممنون خودم می بندم-



تلخندی زد بازوی عریان هنگامه را گرفت و نرم پشت به 

 خودش

 .برگرداند و با این کار حق اعتراض را از او گرفت

 انگشت شصت و اشاره ش دور زیپ کیپ شد چشم بست و

 .بغضش را پس زد

 اگر جلوی هوس احمقانه ش را گرفته بود امشب باید بعنوان
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 همسر

 ..هنگامه وارد این مراسم می شد نه با حسرت داشتنش

773 

[ ] 

 زیپ را باال کشید اما عقب نرفت، قدمی جلو رفت هر دو دستش

 .روی بازوهای عریان دخترک نشست

کاری نکند و روزبه ی چقدر محجوبانه خودش را گرفته بود تا  

 نامرد را

 .با سنگدلی پس نزند

دلش رفته بود برای پسرک پشت سرش اما مصممانه جلوی 

 قلبش

 ایستاد تکانی خورد و عقب رفت که دست های روزبه از دور

 .بازوهایش کنده شد

 موهای لختش را که باز گذاشته بود را با پشت دست کنار زد و

حرف گشودبرگشت جدی تر از قبل زبان به  . 



 .ممنون اگه میشه برید بیرون ممکنه ستین بیاد و ما رو ببینه-

 !فکر کردی واسم مهمه-

 .اخم ریزی کرد و خم شالش را از روی تخت برداشت

 .ولی برای من مهمه-
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 .چنگی به شالی که هنگامه روی شانه ش انداخته بود زد

 .یه جوری رفتار نکن انگار من غریبه م-

 !مگه نیستی-
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 .ناباورانه در چشمان یخی هنگامه نگاه گرداند

 !هنگامه-

 .بغضش را پس زد صدایش می لرزید اما نگاهش جدی بود

 روزبه تا کی می خوای به این کارا ادامه بدی؟ مگه نمی فهمی-

 میگم

 نمی خوامت! چکار کنم تا بفهمی؟

 .تو چشمام نگاه کن-

 دندون سایید انگشت اشاره ش زیر چانه ی هنگامه نشست و

 .مجبورش کرد سرش را باال بگیرد

 هر وقت می خوای بهم بگی منو نمیخوای نگاهت رو میدزدی،-

 اینبار

 ..زل بزن تو چشم هام و بگو که نمی خوای منو

 نیش خندی زد و کمی سرش را کج کرد تا انگشت روزبه کنار



 .برود
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- زی رو بزار کناربسه بچه با .. 

 .ته دلش امید نشست

 تو فکر کن بچه بازیه، ولی تا توی چشم هام نگاه نکنی و نگی-

 نمی

 ..خوای منو وضع همینه

هنگامه عصبی چرخید و نگاهش را به روزبه دوخت اما ته 

 دلش

 .لرزید، دوستش داشت به خودش که نمی توانست دروغ بگوید

شکوک به آن دو نگاه کرد،ستین وارد شد و با چشمانی ریز و م  
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هنگامه متوجه آمدنش شد و سریع عقب رفت شالش را روی 

 شانع

 :ش درست کرد و گفت

 ستین آقا روزبه می گه که ما رو میبره تا تاالر ولی من بهش-

 گفتم

 ...که

 .ستین میان حرفش پرید

 من سامی میاد دنبالم تو با آقا روزبه برو، فعال عزیزم توی-

 تاالرمی

 .بینمت
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 گفت و رفت، قصه ی رابطه روزبه و هنگامه را نفس شنیده بود

 حاال

 هم آماده بود تا به هنگامه بگوید با او سامی به تاالر برود ولی

 قضیه

 .را به نفع روزبه تمام کرد

جیب در شرکت و بیروناما خودش و سامی! این روزها ع  

 شرکت

 جیک تو جیک هم بودند گویی ستین هم رفته بود جزو همان

 ..دخترایی که نتوانسته بود جلوی سامی نه بگوید

 از عمارت که امروز بخاطر مراسم عروسی خلوت بود بیرون

 زد،

 دستی برای سامی که به ماشینش تکیه زده بود تکان داد و با قدم

 ...های دو مانند پیش رفت
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* * 
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 رنگ موهای بلوندش که با رنگ روشن چشمانش بی حد میماد

 زیبایی چهره ش را دو چندان کرده بود، چشمانی که برخالف

 همیشه

با خط چشمی ظریف و سایه چشم از بی روحی در آمده بود و 

 رژ



 ..قرمزی که با با پوست سفیدش همخونی فوق العاده یی داشت

موه ها و ابروهایش حاال دیگر مشکی نبود و چهره ش را رنگ  

 زنانه

 .تر و دلنشین تر کرده بود

 ...عروس خانم! عروس خانوم-

 نفس با اکراه نگاهش را از خودش در آیینه گرفت و با گرفتن

 گوشه

 .ی از دامن سنگین لباس عروسش برگشت

 جونم؟-

 .فیلم بردار که دختر جوانی بود لبخندی زد

 ..عزیزم بریم توی حیاط آقا داماد هم اومدند-

 لبخند روی لبهای رژ زده ش نشست دستی به موهای شینیون

 .شده ش کشید و تورش را درست کرد
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 :آرام زمزمه کرد

 ..بریم-
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[ ] 

 .برو جلو من از پشت فیلم می گیرم-

د گفتو بلند تر در حالی که مخاطبش آریای پشت در بو : 

 .داماد آماده باش-

دستیآرام به پشت کمر ِ نفس زد و با گفتن "برو" دوربین را 



 بکار

 .انداخت

 صدای آهنگی همزمان در فضا پیچید و لبخند نفس را رنگ

 .بخشید

 امشب تو نگاهت من عشقو می بینم با من که میرقصی یا پیشت"

برای  میشینم.. تمومه آرزوم بود دستاتو بگیرم بگی عاشقمی تو

 تو

 .".بمیرم
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 دستی که از شدت هیجان می لرزید دستگیر در را لمس کرد، با

صدای تق آرام در باز شد و آریا سرش را باال گرفت تا لحظه 

 یی

 برای

 ..دیدن عروسش عقب نیوفتید

در کم کم باز شد گویی در هم قصد دیوانه کردن آریا را داشت 

 که

 ..انقدر با غره غمزه باز می شد

الخره در باز شد و عروس سفید پوشش آشکار شد چشمانشبا  

 کمی از حالت عادی گشاد شد و حصار دستانش دور دسته گل

 .بیشتر شد

اگه دست خودش بود خیلی سریع امر می کرد نفس سرش را 

 باال



 ..بگیرد تا زودتر چهره ش را نظاره کند
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 عروس صبر کن.. یه لحظه عزیزم بزار من بیرون وقتی پشت-

 سر

 .داماد قرار گرفتم و گفتم حاال کم کم سرت رو باال بگیر

آریا با حرص نگاهی به فیلم بردار انداخت ولی چاره ی جز 

 صبر

 .نداشت
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 فیلم بردار پشت سر آریا ایستاد و با گفتن حاال عروس دوربینش

 را

 .کار انداخت

بست نفسی دم و باز دم کرد لبخندی روی لب نشاند نفس چشم  

 و آرام سرش را بلند کرد خودش هم دل توی دلش نبود تا زودتر

 آریا

 ..را در آن لباس خوس دوخت دامادی ببیند

 ..سرش باال آمد و نگاه هر دو در هم گره خورد

[ ] 

 لحظه یی مات چشمان زیبا و خیره کننده ی نفس شد حلقه

سته گل لحظه باز شد در ثانیه های آخر بهانگشتانش دور د  

 خودش

 آمد و حلقه ی دستش را محکم کرد و از افتادن دسته گل



 جلوگیری

 .کرد
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 داماد برو جلو و گل رو بگیر سمته عروس، عروس اول با یه-

 لبخند

 .به گل نگاه کن و یه لبخند و بعد به داماد نگاه کن

 .ریز به ریز کارهایی که فیلم بردار گفته بود را انجام دادند

 با استراحت الله (فیلم بردار) آریا نفس راحتی کشید و گره ی

 کرواتش را کمی باز کرد. منکر می شد اگر نمی گفت که نفسش

 از

 .زیبایی خیره کننده ی عروسش گرفته بود

آتیشینفس امروز عجیب خجالتی شده بود شاید خبر داشت چه   

 ..به دل دامادش انداخته س

 !ببینمت-

 .نگاهش را از دست گل با گل های رز سفید و صورتی گرفت

 چرا کرواتت رو باز کردی؟-

 قرار نبود آرایشت کمتر باشع؟-

 .ابرو در هم کرد

 .تو قرار گذاشتی من که امضاء ش نکردم-
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 از جمله ی جالب و حاضر جوابیش لبخند ِ جذابی روس لبش



ت با انگشت اشاره ضربه ی به نوک بینی نفس زدنشس . 

 .زبون درازی نکن-

 نگفتی؟-

 .با ناز گردن چرخواند و با عشوه لبهای رژ زده را غنچه کرد

 خوشکل نشدم؟-
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و قبل از اینکه آریا حرفی بزند با خستگی دامن لباس عروسش 

 را

 .باال گرفت و روی سکوی کنار نشست

 .خستم-

 سری تکان داد و کنارش نشست دستی در موهای خوش حالتش

 ..کشید و گردن کج کرد سمته نفس

 .خسته نباشی-

 .خندید

 .دیوونه-
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 .جدی نگاهش را معطوف نگاه خندون نفس کرد

 !دیوونه تویی-

 ..تویی-

 .دیوونه قیافته-

 ..وا-

از جایش بلند شد دستانش را جایی کنار پاهای نفس به سکو زد 



 و

صورتش را جلو برد نگاهش بک دور اجزای صورت نفس را 

 از

 نظر

 .گذراند

 ...دیوونه قیافته که دیوونه میکنه منو-

تک خنده یی زد و اعضای چهره ی مهبوت شده ش کم کم شل 

 شد

 و خنده ی از ته دلی روی لبش نشست سرش را روی شانه ی

 آریا

 .گذاشت
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 .دیوونه-

784 

د کجی روی لبش نشست لبهای دم گوشه نفس نجوا کناننلبخن  

 .دم داد

 بازم بگم؟-

* * 

 صدای بوق بوق ماشین عروس در فضای بزرگ تاالر پیچید،

 پسرک

 کوچکی که به خواسته ی مادرش آماده بود دم در تاالر با شنیدن

 .صدای بوق ماشین دوان دوان و "اومدن"گویان وارد سالن شد



ه ش در میان صدای آهنگ زیاد نپچید صدای ظریف و کودکان

 اما

 چند نفری متوجه شدند و همین باعث هجومشان به بیرون شد و

 ..پسرک میان دست و پا جا ماند
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 ستین گوشه ی لباس شب نقره یی رنگش را باال کشید و با قدم

 .های دو مانند از سالن بیرون زد

 جمعیت زیادی دور ماشین جمع شدند و صدای بلند آهنگ شادی

که به خواسته ی سامی پخش شده بود همع را به رقص جلوی 

 پای

 .عروس و داماد وادار کرده بود

سامی ضربه ی به شانه ی روزبه که کمی در خودش بود زد و 

 با

 خنده

 :سرحالی گفت
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- سر آریا میارم فقط به پا ببین چه بالیی . 

گفت و جمعیت را کنار زد دستش را باال برد و بشکنی زد 

 صدای

 .آهنگ قطع شد

 .و سامی با حالت غرور مندی دستی به شانه ی آریا زد

اول از هر چیزی باید به این شاه داماد و ماه داماد عروسیش -



 رو

 یا

 بهتره بگم دامادیش رو تبریک می گم اما دوم... آقا منو این شاه

داماد از دوره دبیرستان با هم بودیم و اون موقع هم تو ین بلوغ 

 یه
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 قولی بهم داده بودیم که با شناختی از آریا دارم محاله وقتی قول

 میدم زیر قولش بزنه مگه نه آریا؟

 آریا با قیافه ی برزخی و نگاه خط نشان کشیده یی به سامی چشم

 .دوخت

دامه حرفش چیه خوب می دانست چی در فکرش هست و ا

 سرش

 :را پایین انداخت و با لبخند تصنعی آرام گفت

 .حرف بزنی کشتمت-

 .سامی که خنده ش گرفته بود به آریا اشاره زد

 .آها االنم داره توی گوشم میگه من رو قولم هستم-

[ ] 

 .و چشمکی به نگاه برزخی آریا زد

- ن آقا از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون که ما با ای

 داداش

گلمون عهد کرده بودیم هر کسی اول ازدواج کرد شب 

 عروسیش



 یه
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 رقص تک نفره بره اونم نه توی سالن بلکه همینجا از بدوو

 ..ورود
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 .صدای خنده بلند شد

 چیز عجیبی نبود رقص داماد اما نه آریای جدی و سرسخت که

 توی

 ..ذهن ها هر چیزی در مورد ممکن بود رد شه جز رقص

 نفس با خنده از زیر شنل به چهره ی حرصی آریا نگاه کرد..آخ

 که

چقدر دلش می خواست همینجا سر این پسر را از تنش جدا کند 

 تا

 .دیگر هوس خود شیرینی نکند

سامی جمعیت را کنار زد و وسط را خالی کرد برایرقص 

 ِ محال

 ..آریا

تی جلوی خنده ش را گرفته بودبه سخ . 

به دیجی که در حیاط تاالر برای این صحنه آمادع بودند اشاره 

 یی

 زد

 .صدای آهنگ که بلند شد صدای قهقه جمعیت بلند شد



 .سامی با رقص جلو رفت و خودش را تکان می داد

 ...د یاال بیا شاه دامااااد....آاااا ببین چی میگه اینجاااا همه با هم-
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" ریااااا آریااااا من شکستم بی صدا تو رو سوگند بخدا نشووو ازآ  

 من
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تو جدااا آریاااا آریااااا اون با چشماس سیاه با هزار رنگ و 

 ریاااا

 بازی

 ..."کرده با عشق ِ ما

 کم کم خنده به لبهای آریا نشست، اگر این دوست را نداشت بی

رسید منکر می شد اگر نمی  شک در کارش به هیچ جا نمی

 گفت

 .چقدر در کار و زندگی بودنش کمکش کرده بود

زیر لب خاک تو سری به سامی نثار کرد، سامی با خنده جلو 

 آمد

 و

 .آریا را در آغوش کشید

 .مبارکه رفیق خوشبخت بشی-

 .لبخندش رنگ بخشید

 .نوکرتم دیوونه-

 .سامی دستی ب سینه ش زد و کمی خم شد



 .ما چاکریم-

 .آهنگ عوض شد و دوباره جو همان جو قبلی شد
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 عروس داماد با استقبال جمعیت تا سالن رفتند و روی صندلی

 .مخصوص عروس داماد که به زیبایی تزئین شده بود نشستند

 ...خاله خاله-

[ ] 

 ستین با پشت دست اشک های شوقش را پس زد و به سمته

 .دخترکی که صدایش می زد برگشت

- ن منتظر شماسیکی بیرو ! 
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 .ابرو باال انداخت

 منتظر من؟-

 دخترک بله گویان دوید تا به جمع رقصندهای وسط سالن اضافه

 .شود

 ستین با شک نگاهی به اطراف و در آخر به نفس که در حال

 تشکر

 .از کسایی که تبریک می گفتند بود نگاهی انداخت

سر کرد و بیرون رفتشال روی میز کنارش را برداشت  . 
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 حیاط تاالر حاال خلوت شده بود و مرد و زن هر دو در سالن

 .بودند



 .نگاهش را گرداند، دلیل استرس و ترس آنیش را نفهمید

 .ستین-

نگاهش میخ ستون طالیی رنگ رو به رویش شد، شک داشت 

 به

 ..صدای آشنای پشت سرش

 آب گلویش را به هر جان کندی بود قورت داد، حتی توان پلک

 زدن

 .هم نداشت آرام و مردد برگشت

در دل خدا و تمام کائنات را التماس کرد تا اونی که فکرش را 

 می

 کند نباشد؛ بهمن نباشد که اگر باشد دوباره بدبختی به زندگیشان

 ..برمی گشت

 .برگشت و همانی را دید که نباید می دید

همن با چشمانی اشک آلود و قرمز به دیوار پشت سرش تکیهب  
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 زده

بود، دونه دونه اشک هایش گویی با در مسابقه رالی شرکت 

 کرده

بودند که بی وقفه یکی پشت دیگری از چشمانش تیره ش 

 .میبارید
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 ستین نفس نکشید و تنها توانست قدمی عقب برد و انگشتهای



ور لباسش باز شود و بی جان کنارش بیوفتدمشتش د . 

 !بهمن-

نیش خندی زد. بطری لعنتی که از رنگ بطری محتوایات 

 داخلش

 .معلوم بود را باال گرفت و یک سر نوشید

 آخر کار ِ خودشو کرد آره؟-

 .حریصانه دندان هایش را بهم فشرد

 هفته قبل آزاد شدم یه هفته س مثل س ِگ ولگرد دارم میگردم-

الش، دیروز فهمیدمزنم شده زن ِ یه بی شرف بی همه چیزدنب .. 

 ستین با ترس نگاهش روی در ورودی سالن افتاد، ممکن بود

 کسی

 بیاید. بهمن آماده بود برای خراب کردن امشب و باید یکی او را

 مهار

 .میکرد

 اومدی اینجا واسه چی؟-

 نمیدونی نه؟-
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 .آب گلویش را به سختی قورت داد
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 ..بهمن، نفس تو رو دوست نداره یعنی هیچ وقت دوست نداش-

 حرف ستین به ُمذاقش خوش نیامد، بطری را به ضرب به ستون

 کنارش زد صدای شکستن و فریاد "گه خورده" ی که گفت لرزه



 ی به

 .تن ستین داد و با چشمانی درشت شده نگاهش کرد

را به ستین دوخت و غرید نگاه به خون نشسته از فرط خشمش : 

 نفس مال ِ منه.-

برگشت تا وارد سالن شود که همزمان در باز شد با سامی سینه 

 به

 .سینه شد

سامی گیج و متعجب نگاهی به چهره ی عصبی بهمن انداخت و 

 تا

 .نگاهش برگردد سمته ستین بهمن کنارش زد و وارد شد

ش دویدستین وحشت زده لباسش را کمی باال گرفت و دنبال . 

 ..وایسا بهمن کجا میری...تو رو خدا-
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 از راه رو پهنی که به سالن و مهمان ها منتهی می شد، رد شد و

 .ستین با عجله چنگی به بازویش زد

اثرات مشروب گیجش کرده بود و به راحتی عقب کشیده ش شد 

 و

 .به دیوار خورد

 ستین با ترسی آمیخته با خشم و حرصی که از بهمن داشت

سال نبود و سه سال به جرم دزدی و تعرض به4برگشت،   

 دختری

 بی گناه به زندان افتاده بود و حاال برگشته و زنش را طلب می



 کرد
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 ..این دیگه نهایت پرویی بود

 :انگشت تهدیدش را جلویش گرفت و غرید

 ..حد خودتو بدون بهمن نیومده شروع مکن به قلدر بازی-

صدایش را چنان باال برد که در میان آهنگ به گوش بهمن 

 برسد

 که

اگر آهنگ قطع میشد دیگر نیازی به آبروریزی توسط بهمن 

 .نبود

[ ] 
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 سامی همانجا نزدیک به در گیج و با ابروهایی باال رفته و

 چشمانی که

 .با شک ریز شده بود به آن دو نگاه می کرد

 .فکر کردی تهدید کنی میترسم-

 فکر نمی کرد، محال بود بهمنی که می شناخت با یک تهدید کم

 بیاورد و همین اوج بدبختیش بود برای مهار کردن این آدم زبان

 .نفهم پس از در ِ دوستی وارد شد

 ..بهمن خواهش می کنم برو از اینجا ممکنه یکی بیاد و-

 .نیش خندی زد

- عروس  شر نگو ستین منم همینو میخوام که یکی بیادو بفهمه



 زن

 َِ َِ  

 .منه نه هیچ بیناموس ِ دیگه یی

رنگ از رخش پرید و نگاهش چرخید سمته سامی که ماتش 

 برده

 .بود

 .بهمن از موقعیت استفاده کرد و ستین را کنار زد
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795 

 به دیوار خورد و نگاهش وحشت زده برگشت ذهنش لحظه یی

 قفل

سیدن به انتها راه رو و باز کردنشد فقط چند قدم مانده بود تا ر  

 ..در

 .آخ نفس! اگر می رفت داخل نفس و عشق نوپایش نابود می شد

 چه می کرد؟ نگاهش روی گلدون طرح استیل و سلطنتی کنار

 پایش

نشست، فکر نکرد و زمان را پای درست و غلط کارش 

 نگذاشت

 خم

شد گلدان را برداشت و تا سامی به خود بیاید به دنباله بهمن 

 حمله

 ..کرد و گلدان را در ناحیه ی کمر و گردنش کوبید



قدمش از قدم ایستاد با دهنی باز از درد و چشمانی گرده شد به 

 در

رو به رویش چشم دوخت و لحظه یی بعد چشم بست و جلوی 

 پای

 .ستین بی هوش بر زمین افتاد

قورت داد و قدمی عقب رفت برگشت به طرف  بغضش را

 سامی

 و

 :ملتمس گفت

 .ببرش از اینجا سامی تو رو خدا، ببرش تا آریا نیومده-

 .آستین کتش را گرفت و تکانش داد تا به خودش بیاید
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 ..سامی تو رو خدا االن وقتش نیست ببرش تا یکی نیومده-
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 ..سامی

[ ] 

آرامی که به صورتش زد به خود آمد و آرام با با ضربه ی 

 شک

 :لب زد

 این کیه ستین؟-

 ...نگاهش روی چشم های ترسیده ی ستین نشست

* * 



وارد سالن شدند باید یک جور رفتار می کردند که گویی نه 

 بهمنی

 آمده نه اتفاقی افتاده. و حجم از استرس و ترسشان را در خود

 .پنهان کنند

نشست و دستی به معنای بیا تکان داد نگاه نفس روی ستین . 
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 .لبخند زورکی زد و شالش را روی میز انداخت

باید می خندید وگرنه نفس شک می کرد، لبخندش را رنگ 

 بخشید

 و با رقص و تکان دادن خودش با ناز و رقص به سمته نفس

 .رفت

 سعی کرد به آریای جدی ِ کنار ِ نفس نگاه نکند وگرنه بی شک

 ..اشکش در میامد از ترس

 .دستانش را جلو کشید تا نفس دستهایش را بگیرید

 پاشو مگه تو عروس نیستی نشستی اینجا واسه چی؟-

نیشش شل شد از لفظ عروس، دس ِت ستین را گرفت و از 

 جایش

 .بلند شد و دسته گل را روی صندلیش گذاشت

 ..صدای سوت و جیغ بلند شد
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ه خواستنیش روی آریا نشستنگا . 

 :آریا اخم بامزه ی کرد و لب زد



 ها چیه؟-

798 

نفس با ناز خندید دس ِت ستین را رها کردخم شد و هر دو 

 دس ِت

 .آریا را گرفت

 .نمیخواد برقصی فقط کنارم باش-

 .کمی دستش را کشید تا نفس نزدیکتر شود

 چی گیرم میاد؟-

 .چشم گرد کرد

 !آریا-

- الن بیام کلی از استایل جدیتم می رقصمها چیه؟ من ا . 

 ..خوبه نگفتم برقصا فقط کنارم باش-

 حاال هر چی؟-

 .نگاه براقش در نگاه شیطون و کم نظیر آریا چرخید

 .خیلی دیوونه یی، باشه هر چی تو بخوای-
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 لبخند ِکجی روی لبش نشست و با رضایت سری تکان داد از

 جایش

 .بلند شد

 ..ِِِ قیافته دیوونهتر-

لبخند نفس گشاد تر شد و با ناز و غرور به سمته جمعیت 

 برگشت
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 محکمه 

تا با نگاهش به تک تک حاضران بفهماند که چقدر از انتخاب 

 آریا

 و

 داشتنش حس غرور می کند. اما این نگاه چندی طول نکشید

 دستان تنومند و گرم آریا دور صورتش قاب شد و نرم به سمته

 خود

 برگرداند با لبخند سر چرخواند و تا به خود بیایدو عمل ِ آریا را

 پیش

 ..بینی کند لب های گرم و خوش فرم آریا روی لبهایش نشست

 صدای جیغ دست و هوراااا یک صدا بلند شد و نفس همانی بود

 که

 تا بناگوش سرخ شد و ستین همانی بود که ترس و غمش صد

قیقت را می فهمید، این عشقچندان شد وای به روزی که آریا ح  

 و

 تب خواستن چه میشد؟

 بازویش که کشیده شد به خود آمد نفس بود که در حالیکه همراه

 .با آریا می رفت سمت پیست رقص او را با خود می کشید
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 جمعیت کنار رفتند تا عروس و داماد به رقص قدیم وسط جا

 .بگیرند

بودند که با هر در میان جمعیت کیسان و حمید تنها کسانی 



 حرکت

غیرقابل پیش بینی عاشقانه ی آریا متعجب بودند و او را محال 

 با

 .اینکارها می دانستند

 باران همانجا کنار میز از جایش برخواست و می رقصید شاید
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 تهدید

 کیسان جوابگو بود که جرات جلو رفتن را نداشت و تنها با

 حسرت

کنار شوهر و مادر شوهرش و بقیه می به تک دخترش که  

 رقصید اما

 .خودش اجازه ی وارد شدن با آن جمع را نداشت

برای لحظه یی بغضش گرفت و از حرکت ایستاد می دانست 

 حتی

 التماس به کیسان جوابگو نیست پس بی خیال شد و همانجا با

 حسرت به رقصش ادامه داد و برای دخترش از همان فاصله

 دست و

سوت می زد و به چشم غره های گاه بی گاه کیسان اعتنا 

 ..نداشت

 آتوسا با لبخند تلخ روی لبش گوشه ی سالن ایستاده بود و شاه

داماد امشب چشم دوخته بود، چقدر خوب که این جای تاریک 

 در



801 

سالن وجود داشت تا نگاه غمناکش را کسی نبیند و پی به 

 حسرت

ای خالی سحر و مادرش خالی بوددلش نبرد در این جمع تنها ج  

 که

 ..اصال حس نشد

 قطره اشکی که آمد لبه ی پلکش را با نوک انگشت پس زد و

 چرخید

 با قدم های بلند به سمته دستشویی در سالن تاالر رفت تا به دل

 زبان نفهمش بفهامامد امشب وقت گریه نیست و باید خوشبختی

 .آریا را ببیند و دل بکند
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[ ] 

وارد سالن دستشویی برگشت تا در را ببند که دستی از پشت 

 مانع

 .شد بی خیال برگشت لحظه یی ایستاد و با مکث و شک برگشت

 .حمید را دید و ابرو در هم کشید حتما آماده بود تا طعنه بزند

 .در را بست و به در تکیه زد

 خوبی؟-

 !خوبم چرا اومدی داخل-

802 

را باز و بسته کرد آرام چشم هایش . 



 !آتوسا-

 متنفر بود از این پسرک رو به رویش، که اگر اون نبود امشبی

 نبود

 و نفسی بعنوان عروس کنار ِ عشقش نبود. سری تکان داد و به

 .سمته در رفت

 ..می خوام برم بیرون برو کنار-

 دستش که رفته بود تا حمید را کنار بزند میان دست حمید نشست

 .و با خشونت به سم ِت حمید کشیده شد

 .باهات حرف دارم-

 .به سرعت دستش را پس زد و عقب رفت

 ..چکار می کنی تو-

 .تکیه ش را از در گرفت

 .خیلی وقته دوست دارم حتی جلوتر از آریای نامرد ِ عوضی-

 .نگاهش را به کف دوخت و سرد لب زد
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803 

 ..برو کنار-

دل از دست داد و چنگی به بازوهای افسار  

 :آتوسا زد و غرید

 .منو نگاه کن-

 .تکانی به اندام ظریفش داد

 نگاه کن منو، دوست دارم پای ثابت کردنش گه میزنم به زندگی-



اونی که اشک به چشم هات آورده، می فهمی یا نه! نابود می 

 کنم

 ..زندگیشو حتی اگه همخونم باشه

را از دور بازوهای آتوسا باز کرد به این را گفت و انگشتانش  

 سرعت

 برگشت در را باز کرد و بیرون رفت صدای کوبش در میان

 صدای

 .آهنگ گم شد

 مسخ شد به جای خالی حمید چشم دوخته بود، از چه حرف می

 !زد

 رد داده بود یا کال دیوانه ی دیوانه شد بود؟

804 

ا بگذردنیش خندی زد خودش از برادرش خواسته بود از آتوس  

 حاال

 قصد انتقام داشت؟

 آتوسا گیج و سردرگم سری تکان داد و بی خیال از دستشویی
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 بیرون

 ..زد

[ ] 

 دو قدم رفتم و قدم سومش را برنداشته نگاهش دوباره میخ آن دو

 ..شد که امشب شب وصالشان بود



 نفس با ناز و عشوه خودش را برای آریا تکان می داد و بقیه

 دایره ی

 ..دورشان جمع شده بودند

 با ناز دستش را روی شانه ی آریا گذاشت همراه با خواننده لب

 :زد

 تو خود ِ خود ِ جنسی از اینکه با منی مرسی تو میکشی منو با-

 ...چشمات دلم فقط تو رو می خواد هیچ جور کوتاه نمیاد
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 سرش را با ناز تکان داد و با حرکت ابرو برای آریا که با لبخند

 محو و

 نگاه خاصش نگاهش می کرد دلبری می کرد و دستانش را با

 رقص

 .در هوا تکان می داد

آریا قدمیجلو رفت دستانش را دور کمر ِ ظریف نفس انداخت و 

 به

 خودش نزدیک کرد نفس سرش را کمی عقب برد تا بتواند

 صورت

 ..آریا رو بهتر ببیند دستانش دور گردن آریا حلقه شد

 بی توجه به اطراف در آغوش هم و نفس با ناز هنوز خودش را
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 تکان

 .می داد و با چپ و راست کردن و نگاهش ناز می کرد



 :آریا بی صدا با خواننده لب زد

هی دیوونه دل من گیره بهت، دور نشو با خودم باشو به جز -

 من

 با

کسی جور نشو تا میپرسم کی خب عشق تو هی می خندیدیو 

 برام

 ...می کنی عشوه تو.. به تو عشقم که داره میشه هی شدید

 بی حرکت ماند و خیره شد به لبهای آریا، آریا داشت با خواننده

شقش را غیر مستقیم به همخوانی می کرد و برای بار اول ع

 نفس

806 

اعتراف می کرد و شیرینی این اعتراف شد بی پروا شدن نفس 

 و

 ..نشستن لبهایش رو لبهای مرد ِ دلبرش

 :صدای جیغ بلند شد و همه با هم یک صدا خواندند

 تو خود ِ خود ِ جنسی از اینکه با منی مرسی؛ تو میکشی منو با-

جور ِ کوتاه نمیادچشمات دلم فقط تو رو می خواد هیچ  ..... 

 ساعت ها به سرعت و پش ِت یک رد شدند تا رسید به عروس

 ..کشون

 .ماشین ها پشت هم پشت سر ماشین ِآریا راه افتادند

ستین با لبخند برگشت تا سوار ماشین روزبه بشه که سامی 

 راهش



 را سد کرد، برخالف ساعتی قبل که با خوش رویی ستین را تا

 تاالر

ع بود حاال اخم هایش در هم بودهمرایی کرد . 

 باید حقیقت را کامل می فهمید تا تصمیم بگیرید ساکت بماند یا
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همین فردا آریا را از وجود بهمن نامی که ادعا دارد همسر ِ 

 نفس

 َِ َِ  

 ..باخبر کند
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 ......ستین بی حرف سری تکان داد و راه افتاد سمته ماشین

با صدای بوق بوق و ولوم باالی باندهایش توقف آخرین ماشین  

 .کرد

 شمسی بانو از ماشین ترانه پیاده شد لبخند رضایت روی لبهایش

 بود، زیاد به حرف های سحر و مادرش فکر نکرده بود و شک

 نداشت

 .آریا انتخاب عاقالنه یی کرده

 .دست آریا را گرفت

از اینکه با ایندختر جان ِ ناز و خوشکل خوشبخت میشی -

 مطمئنم

 اما رسم اینجا حکم می کنه بعنوان بزرگتر براتون آرزوی

 خوشبختی



 .کنم

 کیسان که امشب زیادی مظلوم و ساکت بود لبخند کجکی زد و

 :گفت

 منم بعنوان پدر عروس باید دست این دوتا گل رو بزار توی-

 دس ِت

 ..هم

چینی به ابروهایش داد و با طعنه گفتشمسی بانو  : 
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808 

 کسی اینکارو میکنه که یا پدر عروس باشه یا حکم پدری داشته-

 .باشه

 .کیسان کم نیاورد جلو آمد

 کم ندارم. خم شد تا دست نفس را بگیرید که آریا با دست آزادش

 ..دست نفس را گرفت نگاه جدیش تهدیدی شد برای کیسان

 .دستانش را تسلیم وار باال برد

 .من تسلیم، بیا باران بیا که کار ِ خودته-

 باران که تنها کسی بود که به خوشمزگی شوهرش لبخند میزد با

 ناز

و قدم های آرام جلو رفت دست راست آریا از شمسی بانو 

 گرفت

 ..لبخندی زد

[ ] 



 چشمانش که رنگش با رنگ نفس همخانی داشت را میان آن دو

 .گرداند دست نفس را گرفت و در دست آریا گذاشت

 .مواظبش باش-
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 آمد نوک زبانش که بگوید حتما بیشتر شما هواشو دارم اما نگفت

 و

 .به گفتن "چشم" کوتاهی بسنده کرد

 .باران لبخند شیطنت آمیزی زد و چشمکی به روی نفس زد

 .تو هم هواشو داشته باش خوب شوهری گیرت اومد-

 تا بناگوش سرخ شد چقدر بی مالحظه بود این زن و حرف
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 ..هایش

 سکوت حاکم با صدای دست زدن سامی که در ادامه ش صدای

 ..دست باال گرفت سکوت را شکست

مهمانها رفتند و شمسی بانو که با ترانه قرار گذاشته بود تا 

 امشب

 را

راهی ماشین حمید شدندبه خانه حمید برود همراه با ترانه  .. 

 هنگامه پوفی کشید و با خستگی نگاهش را از نفس و آریا که

 ِِِ وارد

 .خانه میشدند گرفت و به اطراف گرداند

 .روزبه تکیه ش را از ماشین مشکی رنگش گرفت



 ..یه امشب رو بریم هتل-
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 آمد بتوپد به روزبه طفلک که دید راهی جز این ندارد دلش نمی

را در خانه بماند و یک جور مزاحم باشد برای خواست امشب  

 تازه

 ..عروس داماد

 سری تکان داد و بی آنکه نگاهی به روزبه بیندازد برگشت و

 سوار

 .ماشین شد

 لبخندی روز لبش نشست دستش را به معنی پیروزی مشت کرد

 .همین که آمد باال بیارشنگاهش به نگاه منتظر ِ هنگامه افتاد

سریع ماشین را دور زد سوار شد و حرکتلبخندش را خورد و   

 ..کرد
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 ثانیه شمارانه به کلیدی که آریا در قفل می چرخاند نگاه می کرد

 منتظر بود در باز شود تا از شر کفش های امان برش خالص

 .شود

در باز شد آریا رد کنار زد و ناله کنان وارد سالن شد. کفش 

 های

 را

 ..به شرق و غرب انداخت و ولو شد روی مبل

 :مچ پایش را گرفت و در حالی که ماساژ می داد گفت
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 وای همیشه فکر می کردم الکیه میگن پات توی این کفشهای-

 پاشنه بلند به فنا میره امشب پی بردم که راسته راسته...آریااا

 کجایی آریا؟

[ ] 

 :در حالی که شیر آب را باز می کرد گفت

 ..اینجام بابا چه خبرته-

 .برگشت و دستش را به پشتی مبل تکیه زد

 رفتی اونجا واسه چی؟-

 در حالی که دستانش را می شست سرش را کمی کج کرد و از

 کنار

 .دیوار دستشویی نگاهی به نفس انداخت

 .توی دستشویی چکار میکنن-

 .ریز خندید و بلند شد

 ...مسلما یا جیش یا-

به سینه شدند، آریا تای ابرویش را باال برد توی درگاه در سینه . 

600 

 محکمه 

812 

 ..یا-

 .متقابال با ابرو اشاره یی به دستش زد

 ..دست شستن دیگه-

 فقط همین؟-



 .سری با ناز تکان داد و رو برگرداند

 .ما دخترا که فقط سه تا کار می کنیم ولی شما احتماال چهارتا-

در حالی که لب میگزید تا خنده ش را بخورد چپ چپی به نفس 

 و

 .پروویش رفت

 .بی ادب-

 .خندید

 ..مگه دروغ میگم، وایسا کجا-

 .بی هوا برگشت که نفس با ترس عقب رفت

 چته دیوونه؟-

813 

 میخوای دستات رو بشوری؟-

 .با حالت مشکوکی چشم ریز کرد

 !..نچ چطور-

. نفس که تازه متوجه منظورسری تکان داد و قدمی جلو رفت  ِ 

 آریا

 .شد نیشش شل شد و آهان بلند باالیی گفت

 و به جای عقب رفتن که رسما عادیش بود پیش رفت و دستانش

601 

 محکمه 

 را

 .دور گردن ِ آریا حلقه کرد و چشمکی زد

 !..خب-



 آریا تای ابرویش را باال داد و طره ی از موهای نفس را میان

انش گرفتانگشت . 

 االن نباید خجالت بکشی؟-

 .ریز خندید

 نچ واسه چی؟-

 .دستانش را دور کمر نفس حلقه زد

814 

 !..تا حاال این رژا نزدی چرا-

 .سرش را روی شانه ی آریا گذاشت

 .نگفتی دوست داری-

 .تکانی به شانه ش که نفس سرش را بلند کند

 .االن وقتع خوابیدن نیست خانوم-

 .خندید و سرش را بلند کرد

 .نخندیدم که دیوونه-

 .حلقه ی دستش بیشتر شد

 !امروز گیر دادی به کلمع ی دیوونه هاا-

 نیستی؟-

 ..هستم اونم دیوونه ی تو-

 .چشمانش گرد شد باورش نمی شد آریا این حرف را زده باشد

 آریااا...این...این خودتی؟-
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چرخی به نفس داد و او را جایی میان ستون وسط لبخندی زد و  

 .سالن و تنش اسیر کرد

 نه عمه تم خب خودمم دیگهمگه تو دنبال ِ همین نبودی خانوم؟-

 :هنوز توی ب ُهت بود اما سریع سری تکان داد و تند تند گفت

 ..آره آره ولی انقدر یهو-

 انگشت شصتش روی لبهای رژ زده و سرخ نفس نشست و

بلندش کرد و نگاهی به پشت انگشتش انداخت بالفاصله . 

 .این رژ رو از این به بعد مدام بزن-

 .لبخندش شل شد

 ..چشم آقااای بداخالق و مهربون من-

 .سرش را کمی جلو برد و کف هر دوستش را به ستون زد

 من بداخالقم؟-

 .چشم بست و سری تکان داد

816 

 !اوهووم-

 .دوست نداری-

رام و عاشقانه ش را به آریای جدید چشم باز کرد و نگاه آ

 .دوخت

 !مگه میشه تو رو دوست نداشت؟-

 میشه؟-

 بنظرت؟-

 .لبخندی زد
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 ..دوستم نداشته باشی میبرمت تو اتاق مارها-

 با یادآوری اتاق مارها که کلکی بیش نبود خندید و ضربه ی به

 سینه

 .ی آریا زد

 دروغگو من داشتم اون روز پس میوفتادم؟-

[ ] 
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 سرش را جلو تر برد و نگاهش را بین لب ها و چشمان نفس

 .گرداند

 ..کدوم روز-

 .آب گلویش را به زور قورت داد

 ..همون روزی که روزبه-

دست داغ آریا روی شانه ش نشست و ساکتش کرد. حلقه ی 

 لباس

سرش را جلو میبرد تاعروس را کمی پایین کشید در حالی که   

 گودی

 :گردنش را ببوسد گفت

 .اون موقع واقعا مار بود-

 نرمی لبها و نفس داغش یه حال عجیبی به تنش داد چشم بست

 .و دستش غیر ارادی پش ِت سر آریا نشست

 پس چی..؟-
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 از گردنش شروع کرد به بوسید و کم کم باال آمد به لبهایش که
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ید مکثی کرد و نگاهش را به چشمان تب دار و خوش رنگرس  

 نفس

 .دوخت

 .بعد اون روز اتاق رو خالی کردم-

 .چشمانش گرد شد

 چرا؟-

 با لبهایش ساکتش کرد و با ولع و عشق شروع به بوسیدن نفسش

 .کرد

نفس دستانش را قاب صورت آریا کرد و همرایش کرد عقب 

 رفت

 و

 ..با یک فشار تکیه نفس را ستون گرفت

 همچون چسب لبهایشان بهم چسبیده بود و یک نفس بوسه را با

عطش تر ادامه می دادند در همان حال عقب عقب به سمته 

 اتاقی

 ..در طبقه اول رفتنر
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 صدای شکستن گلدون کریستالی وسط سالن باعث از هم

 .جداشدنشان شدند. نفس خندید



 .شکست-

عطش دستانش را قاب صور ِت نفس کرد و با گفتن فدای آریا با  

 سرت دوباره لبهایش را روی لبهای نفس گذاشت ولی اینبار به

 سرعت عقب رفت مچ دست ظریف نفس را گرفت و با قدم های

 .دومانند به سمته اتاق رفت

 :نفس با ناز خندید و گفت
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 .آریا آروم االن میوفتم-

اتاق شدند آریا درا بسته نبسته رها کرد برگشت و رخ بهوارد   

 رخ

 ..نفس ایستاد

 صدای نفس های نامنظم هر دو تنها صدایی بود که سکوت اتاق

 را

 در هم می شکست و فضای آرام را پر تنش تر می کرد برای

 یکی

 ..شدن این دو عاشق که در راه عاشقیشان کم زجر نکشیدند

820 
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 دست های لرزانش به سمته بازهای عریان نفس رفت و آرام به

 پشت برگرداندنش و نفس بی هیچ اعتراضی با لبخندی آرام و

 محو

 ..برگشت چشم بست و خودش را به دست مردش سپرد



داغی انگشتان آریا روی شانه و بازوهایش گرمش می کرد 

 انقدر

 که

بود را مشت برای کنترلش دستانش را که برخالف تمام تنش یخ  

 .کرد

 آرام زیپ را پایین کشید و در راستای افتادنش روی زمین لباس

 را

کمی پایین کشید صدای آرام افتادن لباس چشمان نفس را باز 

 کرد

 و برقی از ترس و ذوق درش دوید دوباره و اینبار به سمتع
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 خودش

 ..چرخواند

را روی لبهایش گذاشت و داغ اینبار نفس پیش قدم شد و لبهایش  

 تر از قبل شروع به بوسیدن هم کردند در این میان دستان لرزان

 نفس بود که یکی یکی دکمه های پیراهن آریا را باز می کرد و

 در

 .راستای یکی شدنشان کاری می کرد
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 پیراهن را در همان حال از تنش بیرون کشید و دست های

 ظریفش

اری آریا نشستروی سینه ستبر و ورزشک . 



 طاقت از کف داد و چنگی به پهلوی نفس زد و با یه حرکت آرام

 او را

 روی تخت انداخت و رویش خیمه زد دستش را یک دور جای

 جای

 تنش عریان همسرش کشید و بی طاقت لبهایش را بوسید در

 همان حال دستش را به سمت کمربندش برد صدای باز شدن

 کمربند سرخی خجالت را به چهره ی نفس دواند که با خجالت

 آریا را

 .در آغوش کشاند و سرش را روی سینه ش فشرد

صدای آرام و خنده ی مردانه ی آریا در گوشش همچون 

 موسیقی

 .زیبا و خواستنی پیچید

 باالخره خجالت کشیدی خانوم؟-

607 

 محکمه 

 ..اوهووم-

- ی تونی اشکااگه نمی خوای و نم .. 

حرفش با باز شدن دستهای نفس از دور گردنش و نشستن 

 لبهایی

 که دیگر رژ نداشت روی لبهایش ناکام ماند و رضایت نفس را

 گرفت

822 
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 از ماشین پیاده شد هوای خنک و سرد روزهای آخر پاییز حالش

 را

منقلب کرد و سوز سردی به ناگاه تمام بدنش را احاطه کرد 

 دکمه

مانتو یاسی رنگی که روی لباس جشنش پوشیده بود را های 

 .بست

 کفش ها اذیتش می کرد ولی زمین سرد این جرات را بهش نمی

 داد

 .که کفش هایش را در بیاورد

بامداد فرو 1به اطراف نگاهی انداخت بام در خلوتی ساعت 

 رفته

 بود، ساعت مناسبی نبود برای سوال پیج شدن اما مجبور بماند و

که حق آریا بود را به سامی بگوید حقیقتی . 

 چرا بهمن را هر دو فراموش کرد بودند؟ گویی اصال نه بهمنی

 بود نه

 ..عقد دائمی فسخ شده ی بین آن دو

 سردته؟-

823 
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آهی کشید به سمته سامی برگشت و سری به معنی نفی تکان 

 .داد

اما سرخی نوک بینی و دستهای قفل شده ش بهم خالف حرفش 



 را

 .نشان می داد

بی حرف تکیه ش را از کاپوت ماشین گرفت کتش را در آورد 

 و

 به

 .سمته ستین که هنوز همانجا کنار در ماشین یستاده بود رفت

 ..گفتم که سرد-

 !هیسس-

 نگاه جدیش را به نگاه ستین دوخت. ساکت شد ک سری پایین

اخت کت اسپرت سامی روی شانه ش نشست قبل از گرماند  

 .شدنش بوی عطر بود که در بینیش پیچید

 نفس عمیقی کشید و سرش را بلند کرد جای نفس برای بدبختی

 جدیدش بغض کرد و نم اشک در چشمان زیبا آرایش شده ش

 .نشست و چقدر هم به دل سامی نشست و هم کالفه ش کرد

 .نگاهش را گرفت و چرخید
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 نمیخوای حرف بزنی؟-

 بینیش را باال کشید و چند قدمی جلو رفت. سامی لبه ی بام

 ایستاده و دستانش را در جیب شلوارش برد منتظر به شهر

 کوچک

 .شده ی زیر پایه ش چشپ دوخته بود

[ ] 



 ستین با دو قدم فاصله پشت سرش ایستاد کالفه چشم چرخواند،
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ی خواست در این خلوت و سکوت از ته دلش جیغچقدر دلش م  

 بزند و به حال ِ خطرناک ِ نفس بگرید اما حاال وقتش نبود، وقت

 وق ِت

 ..حرف زدن بود نه کم آوردن

 بهمن رو کجا بردی مطمئنی چیزیش نشده؟-

 چشم بست سوال ستین بجا بود اما برای سامی که صبرش کم کم

 تمام می شد اصال بجا نبود اما با صدا و لحن کنترل شده یی لب

 :زد

 حالش خوب بود داشت بهوش می اومد که انداختمش گوشه ی-

 .خیابون نزدیک بیمارستان
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 ..کسی ندی-

 .سامی عصبی نیم رخش را به سمته ستین گرفت

 .سوال بسه ستین-

 .کامل برگشت

- فس زنشه؟ آره ستینبگو اون مرد کیه؟ بهمن کیه که میگه ن  

 زنشه؟

 جمله ی آخرش را داد زد، ستین تکانی خورد نم اشک از گوشه

 ی

 .چشمم به پایین ُسر خورد



 :چانه ش لرزید و با صدایی لرزان و از جان رفته یی گفت

 .بود-

 نگاهش باال رفت و در چشمان گشاد شده از نگاه ناباور سامی
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 خیره

 .ماند

پرید وای کنان چنگی به موهایش زد و دور خودش پلکش 

 همچون

 .آدم های جنون آمیز چرخید
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 ...وای ستین وای-

ستین با ترس و لرز در حالی که دور ِ سامی می گشت تا 

 آرامش

 کتد

 :تند تند گفت

 نه سامی ببین اونجور که تو فکر می کنی نیست، بخدا نفس-

اشت به بهمن اونم مجبور شد، یعنی بخاطر باباش...بدهی د

 مجبور

 ..شد ازدواج کرد تا صاف کنه

 تمام جمالتش را ناقص ادا می کرد و این خارج از حواسش بود

 سامی عصبی برگشت و بازوهایش را گرفت با ضرب محکم

را ستین  



 .به کاپوت ماشین کوبید و فریاد زد

[ ] 

 ..مثل آدمیزاد حرف بزن ستین، درست و شمرده شمرده

 با درد چشم بست و گریه کرد بازوهایش را از حصار دستان

 سامی

 .باز کرد و دستانش را باال به حالت صبر باال گرفت

827 
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 هق هق زد اما سعیکرد با چند نفس ِ عمیق افسار زبانش را به

 .دست بگیرد

سامیکه حال ِ ستین را دید کمی آرامتر رفتار کرد،از درون 

یآتش  

 بود

 ..اما سعی کرد آرامتر باشد تا بتواند بهتر بفهمد موضوع را

 .بی حال کنار ِ ستین به کاپوت تکیه زد

 .تو رو خدا درست حرف بزن ستین-

 با پشت دست اشک هایش را که با ریمل سیاه صورتش را لکه

 دار

 :کرده بودند را پس زد و گفت

-5 پول گرفت  میلیون100سال قبل بود که بابای نفس از بهمن 

 با

قول ِ اینکه سر ماه بهش پس میده . اون موقع ِ هنوز با مادر ِ 



 من

 آشنا

هفته رفته بودم مشهد خونه خالم و نبودم... نبودم که1نشده بود..  

اگه بودم با التماس هم شده از مامان اون پول لعنتی رو می 

 گرفتم

تا اون مرتیکه ی کثیف که اسم خودش را گذاشته پدر دخترش 

ور  

میلیون با اون بهمن آشغال نمی فروخت.. وقتی برگشتم100سر   

 که

 نفس عقد کرده بود دیدمش با چشم های سرخ و رنگ و رویی

 رفته

828 

کیلو شده.. با بهمن عقد کرد اما نذاشت بهش 40سامی بخدا 

 دست

 بزنه اوایلش خیلی لجوجانه رفتار می کرد تا اینکه بهش گفتم با
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سیاست رفتار کن بزار فکر کنه تو هم میخوایش و ازش بخواه 

 که

 بهت وقت بده برای رابطه ی جدی... اون جا بود که از مامان

میلیون رو بهم بده منو مامانم با هم رابطه ی خوبی100خواستم   

 نداشتیم چون اون منو نحس می دونست، می گفت من بچه یم که

ادرش همون روز ُمردن و...خالصهوقتی بدنیا اومدم برادر و م  



 مامانم

و پدر نفس با هم آشنا شدند اونجا ته نامردی بود که مامان نه 

 پول

 رو داد بلکه باآقا بهادر هم قرار ازدواج گذاشتند.. هر چند بهمن

ماه از عقدشون گذشته بود که4محال بود نفس رو طالق بده،   

 دیگه

باره شده بود همونکم کم صبر بهمن داشت تمام می شد نفس دو  

 ...نفس لجوج و عصبی روز اول عقد.. تا اینکه

 .با دردمندی و غم سرش را پایین انداخت

یه روز تو خونه بودند که پلیس اومد برای بهمن، به جرم -

 تعرض

 و

ساله یی بازدداشت، نفس خوشحال شد اما 19دزدی به دختر 

 خیلی

829 

اینبار به جرم طول نکشید که اومدند و نفس رو گرفتند ولی  

 فروش

 ..مواد مخدر

 .سامی به سرعت برگشت که ستین با غم سرش را باال گرفت

 کار ِ اون عوضی بود خودش میدونست چه غلطی کرده که از-

 قبل
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 نقشه دستگیری نفس رو کشیده بود، به هر دری زدیم تا بی

 گناهیش رو ثابت کنیم اما نشد چون چند نفری معتاد دستگیر

سال به2کرده بودند که شهادت داده بودند از نفس مواد گرفتند.   

سالی که پدرش نه مادرش فهمیدند2جرم نکرده حبس کشید   

 نفس کجاست! باران خانوم میومد پیشم می گفت میخواد نفس رو

یدونی باورش میشد؟ببیته میگفتم اون نمیخواد تو رو ببینه م  

 میدونی حس مادرانش بهش نگفت که حرفهام دروغه.. نفس

 قسمم داده بود به کسی نگم چون میدونست گفتنم هیچ توفیری

سال حبس کشید تا اینکه آزاد شد بقیه شم که2در حالش نداره..   

 .خودت می دونی

 !چرا به آریا نگفت-

830 

 .نیش خندی زد

 .درک نمی کنه-

شت و ضربه ی روی کاپوت زدسامی عصبی برگ . 

 .اگه قرار بود درک نکنه مردبازی نفس رو هم درک نمی کرد-

 با بغض خندید و با تاسف سری تکان داد نگاه ناامیدش را به

 سامی

 .دوخت

 مرد بازی آره؟ وقتی تو که هیچ کاریی داری این رو می گی-

 آریا میخاد

ردبازی؟چی بگه ها؟ بی انصاف این همه گفتم بازم می گی م  



 نفس

614 

 محکمه 

تاوان گناه نکردشو داد! منو ببین سامی این جامعه ی کثیف ما 

 به

 دختری که مهره طالق توی شناسنامه ش خورده به دختری که

 دوسال حبس کشیده فقط و فقط به چشم یه هرزه نگاه می کنند،

 آره نفس مرد بازی کرد اما حق داشت، حق داشت بعد از تاوان

سال پیشو5دادنش گناهش رو هم انجام بده.. نفس پاک و مظلوم   

 چه به صفت مرد بازی! نفس پاک ِ من چه به صیغه شدن؟ تا

 امروز

انقدر گفت بخاطر پول صیغه مردها می شد انقدر تو ذهن 

 خودش

 و

831 

 به بقیه گفت بخاطر نداشتن پول صیغه مردهای کثیف شده که

خودشم باور شده، نفس تازه داره گذشته ی تلخشو فراموش 

 میکنه

سامی، تازه داره طعم عشق و خوشبختی رو می شناسه.. بخدا 

 این

 ..حقش نیست

[ ] 

 .هق زد و با دردمندی پا به زمین کوبید و چرخید



 .با چشمان خودش لحظه لحظه درد کشیدن نفس را دید

دستی به شانه ی سامی کالفه دستی در موهایش کشید و بعد  

 .ستین زد

 .هق زد و برگشت

 .نزار آریا بفهمه تو رو به خدا قسمت میدم سامی به آریا نگو-

 ..تا کی ستین؟! بهمن آزاد شده و ممکنه-

 .تند تند اشک هایش را پاک کرد
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 محکمه 

832 

 به نفس می گم، می گم تا خودش یه جوری به آریا بگه بزار از-

 خود

بشنوه اینجوری بهتره لطفا سامی نفس .. 

 .نگاه ملتمسش سامی را از پا در آورد

چنگی به بازوی ستین زد و محکم در آغوش کشیدش انقدر 

 محکم

 .که دیگر راهی برای عقب رفتن نداشته باشد

 باید یک جور حرف های امشب رو هضم می کرد و چه بهتر

 ...اینجوری

* * 

اپا چشم باز نکرد دستی  با حس خارش روی بینیش هوشیار شد

 به

 بینیش کشید، مکان و زمان را در کسری از ثانیه به خاطر آورد



 و

 لبخندی روی لبهایش نشست. موهای آشفته ی نفس را که روی

833 

 صورتش پخش بود را کنار زد، سنگینی پای نفس روی شکمش

 .سنگینی کرد و لبخندش پررنگ تر شد

 با احتیاط انگشت اشاره و شصتش را دور پای ظریف نفس

 انداخت

 .همین که از روی شکمش بلند کرد نفس تکانی خورد

و هووم کنان دستانش را محکم دور ِ کمر ِ آریا حلقه زد و 

 سرش

 را
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 .روی سینه ش گذاشت رسما در آغوش خودش خفتش کرده بود

اشته باشد اما باز هم خاص عمل کرده بود مسلما حاال باید درد د

 و

 .این خاص بودنش چقدر به دل آریا خوش نشست

[ ] 

 سرش را کمی باال برد و با احتیار نفس را از خود جدا کرد

 سرش را

روی بالشت گذاشت و موهای رنگ شده ش را از روی 

 صورتش

 کنار



 .زد

خیز برداشت تا بلندشه اما منصرف شد برگشت و دستش را 

رزی  

 .سرش زد

834 

 ..خیره شد به چهره ی معصوم نفس در خواب

 انگشتان کشیده و مردانه ش را آرام روی گونه ی نرم و سفید

 نفس

 کشید، لحظه لحظه ی اتفاقات دیشب و یکی شدنشان جلوی

 .چشمانش زنده شد

 .خم شد و بوسه ی آرامی را روی لبهای صورتی نفس زد

کرد و قبل از عقب رفتننفس یک تای چشمش را با شیطنت باز   

 آریا دستش را محکم پشت سر آریا چسباند و بوسه کوتاه آریا را

 .عمیق و محکم جواب داد

 .سرش را عقب برد

نگاه شیطون و نگاه آرام آریا عجیب با هم تناقص داشت اما 

 خوش
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 .بهم میومدند

 نفس چشمکی زد و روی تخت نشست در حالی که کش قوسی به

 :بدنش میداد گفت

 صبح بخیر عزیزم-



835 

عقب رفت و از روی تخت بلند شد رویش را که برگرداند با 

 لذت

 .زبامش را روی لبش کشید

 صبح بخیر، درد نداری؟-

گیج سری تکان داد و با گفتن "نه واسه چی؟" با کش موهایش 

 را

 .باال سرش بست

 مکثی کرد و از لبه ی در کمد نگاه عاقل اندر سفیهی به نفس

 .انداخت

نگاه آریا را که دید تازه منظور را فهمید و آهانی بلند باالیی 

 :گفت

 .نه زیاد-

 .مالفه کثیف روی تخت را کشید

 .لباس نپوش آریا کثیفه تنت-

 !جان-

 .لحن متعجبش خنده به لب نفس آورد

- میخای بری حمام؟واسه دیشب می گم، مگه ن  

836 

 .آها-

 نفس را جایی میان در حمام گیر انداخت و از پشت در آغوش

618 

 محکمه 



 .کشیدش بوسه ی کوتاهی به گونه ش زد

حمام که میرفتم اما، دیشب جز یه دختر کوچولوی ناز و -

 خوشبو

 .چیزی رو بغل نگرفتم که کثیف باشم

ردبا ناز خندید و سرش را کمی کج ک . 

 ا ِ جدی..؟-

 .گازی از الله ی گوشه نفس گرفت و اوهوومی گفت

 !آی آریا-

 .جان! بیا ببینم-

 و مچ دستش را گرفت بی توجه به مالفه هایی که از دست نفس

 بر

 ..روی زمین افتاد همراه خودش نفس را در حمام کشید

837 

زیر دوش محکم در آغوش کشید و با نشاندن لبهایش روی 

 لبهای

نفس مهر سکوت را روی لبهایش گذاشت همزمان آب سرد را 

 باز

 ..کرد که صدای جیغ نفس در گلوله خفه شد

سردی آب کم کم در کناره بوسه های داغ و عمیق فراموش 

 ..شده

* * 

 در حالی که حوله روی سرش میکشید تیشرت مشکی و شلوار



 .همرنگش بیرون کشید

د موهای خیسش را کنارنفس در حالی که به دیوار تکیه زده بو  

 زد و

 .سوالی که ذهنش را درگیز کرده بود رو باالخر به زبان آورد

 آریا چرا همش مشکی میپوشی؟-
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 .چون بهم میاد-

838 

 ..ابروهایش باال پرید، چقدر خودشیفته

 اونوقت کی بهت گفته؟-

 .بی قید شانع یی باال انداخت و برگشت

 .خودم-

 .خندید

 !خودت خیلی خودشیفته یی-

راه رفته را برگشت و با انگشت اشاره ضربه یی به بینی نفس 

 زد

 :چشمکی زد و با طعنه گفت

 .تو هم زرد طالیی خیلی بهت میاد-

[ ] 

 :چینی به ابرو داد دستی به نوک بینیش که خارید کشید و گفت

 ..زرد طالیی من کی زرد طالیی پوش-

839 



 صدای ستین در گوشش پیچید "این رنگ عالیه نفس سفید دیگه

تکراری شده به پست سفیدتم میاد" و همزمان نگاهش روی 

 لباس

 زیرش که پایین تخت افتاده بود، خورد و در کسری از ثانیه

 صورتش

سرخ سرخ شد و دستانش را قاب صورت گذاشت و با جیغ 

 ""آریا

 .سر داد

وارش را باال می کشید جواب دادآریا با خنده در حالی که شل : 
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 جان ِ آریا؟-

* * 

 نگهبان وارد سالن شد نگاهش را بین حمید و کیسان چرخواند و

 .برای کسب اجازه برای حرف زدن سرفه ی مصلحتی کرد

 .نگاه هر دو به سمتش کشیده شد

 .حمید جدی سری تکان داد

840 

 .آقا، بهمن اومدند-

ن اسم بهمن یاد دیشب افتاد که برخالف نقشه شان بهمنبا آورد  

 .نیامده بود

 کجاست؟-

 .به در اشاره زد



.. 

 َِ َِ  

 آقا پش ِت در -

عصبی ضربه یی به دسته ی مبل زد و از جایش بلند شد از 

 سالن

 .بیرون زد

 .منو ببین مرتیکه کثافت-

بهمن برگشت، برگشتنش همانا و نشستن مش ِت محکم حمید 

 روی

 ..گونه ی چپش همانا

تلوتلوخوران عقب رفت و روی زمین افتاد. خیر برداشت یقه 

 ش

 را

 .گرفت و از جا بلندش کرد محکم به دیوار کوبیدش

841 
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 مرتیکه ی دیوث چرا دیشب نیومدی ها؟ من بخاطر چی به تو-

میلیون دادم ها؟ پول دادم که اون عروسی بهم200دوزاری   

ورهبخ  

 ...نه خوش خوشانه برگزار بشه

[ ] 

 :دستانش را حفاظ صورتش قرار داد و تند تند گفت



 آقا نزن بخدا من اومدم اومدم اما اون ستین عوضی نذاشت بیام-

 ..داخل

 .چینی به ابروهایش داد و یقه ی بهمن را رها کرد

 !ستین چه خریه-

 .پشت دستش را روی لب خونینش کشید و ترسان لب زد

- س ِت نفسدو .. 

 .ستین را بخاطر آورد و سری تکان داد

842 

 ..آها میدونم اما تو-

 .بهمن ترسان و لرزیده سریع میان حرفش پرید

 آقا ناکس نمیدونم با چی زد پشت سرم که از هوش رفتم وقتی-

 .بهوش اومدم یه جایی نزدیک به بیمارستان بودم

، نقشهبا تاسف سری تکان داد و عصبی چنگی در موهایش زد  

 .شومش دوباره به سرانجام نرسیده

نامرد حواسش نبود که از چند طرف دارد به سمته آریا تیر 

 پرت

 می

 کند شاید هم حواسش بود و هدفش تنها نابودی آریا بود نه زمین
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 .زدنش

 ..خودت یکاری کن بهمن، هر جور شده باید آریابفهمه-

 بهمن که از دیشب به این موضوع فکر کرده بود با تردید قدمی



 جلو

 .رفت

 !آقا اجازه هست من چیزی بگم-

 .نیم رخش را به سمتش گرفت

843 

 !چی-

 اجازه بدید فعال به آریا حرفی نزنیم، اگه اجازه بدید اول به نفس-

 یه

 .درس حسابی بدید

سالن دستانش را در هوا تکان داد و در حالی که به سمته 

 میرفت

 :گفت

 من نمیدونم بهمن هر غلطی میخوای بکنی بکن فقط آریا باید-

 .بفهمه که زنش قبال یبار ازدواج کرده

 :نیش خندی زد و زیر لب گفت

 .شاید افتخار کرد به انتخاب نمونه ش-

 وارد سالن شد و در را مقابل نگاه خیره بهمن که پر بود از

 فکرهای

 .خبیثانه و نابودگر نفس بست

با صداس بسته شدن در نگاهش را گرفت با حرص و غیض 

 پشت

دستش را گوشه ی لبش کشید و برگشت از خانه حمید بیرون 



 ..زد
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 .گوشی اش را از جیب در آورد و شماره ی بهادر را گرفت

844 

 :همزمان با سومین بوق صدای جدی بهادر در گوشی پیچید

 بفرمایید؟-

ز خندیدتمسخرآمی . 

 آدم شدی بهادر! بفرمایید فحشه برای ما میدونی که؟ بگو بنال-

 بگو

 ..جون بکن

 و قهقه زد جان به جانش می کردند جزو همان آدم عقب مانده ی

 و

 کج ذهن قبل بود البته جای درست حسابی هم نرفته بود که آدم

 .بشود

 :بهادر که هنوز بهمن را نشناخته بود حدی تر گفت

 !شما؟-

 ..بهمنم بابا بهمن دامادت-

 .ابروهایش باال پرید از پشت دخل مغازه بلند شد

 !بهمن واقعا تویی-

 .نه پس عمتم ببین بهادر میخوام ببینمت-

845 

 .زیر چشمی نیم نگاهی به ستاره انداخت و از مغازه بیرون زد



 واسه چی؟ دوباره چی از جونم میخوای؟-

برای تاکسی تکان نیش خنده شیطانی روی لبش نشست دستی  

624 
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 .داد

همو دیدیم بهت می گم، در ضمن نخوای بیای سرقرار میام -

 خودم

 .پیدات می کنم، بیا همون پاتوق قدیمی فعال

 قطع کرد و گوشی را در شلوار جین رنگ و رفته ش برد سوار

 تاکسی

 ..شد و آدرس پاتوق را داد

* * 

رک کرد و پیاده شد، مال پرستانهماشین را گوشه ی خیابان پا  

 نگاه

مدل جدیدش که هدیه تولدش بود انداخت206نگرانی به ماشین  . 

846 

 واقعا اگر ستاره پول نداشت چطور میتوانست اخالق گند و

 خشنش

 را تحمل کند؟

 دستی به کت خوش دوخت کرم رنگش کشید و به سمته کافه

قدیمی که پاتوق معتادا و مواد فروشها بود رفت در چوبی و 

 رنگ

 و



 .رفته ی کافه را باز کرد

 از چند پله ی جلوی در پایین رفت و نگاهش را دور کافه

 .چرخواند

صدای سوت بلند باالیی از سمته راست نگاهش را چرخواند 

 بهمن

ان با ابرویی باال رفته به بهمن که حاال با قدیمش زمین تا آسم

 فرق

 .می کرد نگاه کرد
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 .از جایش بلند شد

 !جووون چه کردی بهادر خان-

 :با حرص دس ِت پیش آمده بهمن را پس زد و توپید

 !زر نزن بگو چی میخوای-

 ابرویی باال انداخت و تکان داد سرش دوباره روی صندلی

 .نشست

847 

- دوتا قهوه بیار، بهادر خوبه هنوز لفظ قدیمو داری... هی برادر  

 تلخ یا

 ..شیرین

 .نمیخورم-

 .صندلی را عقب کشید و نشست

 .به جای این همه مسخره بازی بگو چی میخوای-



 .لب تر کرد و آرنج هر دو دستش را دوی میز گذاشت

- سال بدونی منم نمی گم،4اوکی حاال که راغب نیستی از این   

 ولی

 .فکر کنم بدونی که نفس ازم طالق گرفت

 .میدونم-

 .خوبه-

 !..خب-

 انگشت شصت و اشاره ش را گوشه ی لبش کشید و نیش خندی

 .زد

 .یادته نفس چرا با من ازدواج کرد-

626 
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848 

[ ] 

 .منظورش را فهمید و بی معطلی چکش را از جیب بیرون کشید

 !میلیون بود درسته200-

 بهمن لحظه یی میخ بهادر شد و لحظه یی بعد صدای قهقه خنده

 ش به هوا برخواست. چنان خندید که نعشه های حاضر در کافه

 بی

 .اختیار هم صدایش خندیدند

 .بهادر اخمی کرد

 چته! مگه پولتو نمیخواستی؟-

 .خنده ش به یکبار محو شد و عصبی ضربه ی به میز زد



 .نه من زنمو می خوام-

- من چه مربوطه! خیلی زن دوست بودی کثافت کاری زنت به  

 نمی

 !کردی. ببین بهمن منو دیگه نمیتونی تهدید کنی می فهمی یا نه

 طلبکاری اوکی پولتو میدم. جز بودطلب دیگه یی داری من

 بدهکارت

 .نیستم
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 آمد از جایش بلند شود که بهمن خیز برداشت و مچ دستش را

هادر دوختگرفت نگاه جدیش را بع نگاه ب . 

 .باید کمکم کنی-
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 .دستش را پس زد

 .برو رد کارت-

 برگشت قدم اولش به دوم نرسیده بود که بهمن نیشخند زنان

 :گفت

 زنت میدونه هنوز هم با زنای محل قدیمت سالم احوال پرسی-

 گرم

 داری؟ خبر داره یا باخبرش کنم؟

 .رنگ از رخش پرید

 .صدای قدم های بهمن در فضا پیچید دستی به شانه ی بهادر زد

 آدرس خونه ش، محل کار شوهرش رو روی برگه نوشتمه،-



 روی

 میزه.. یکاری کن تا آخر هفته دیگه بیاد آدرسی که زیر برگه

 نوشتمه

 ببین چقدر من خوبم! یک هفته بهت وقت دادم تا بتونی اون

850 

اضی کردی که کردی،دختره ی چموشت رو راضی کنی. ر  

 نکردی روز

شنبه هفته بعدش چنان بالیی به سرت میارم که ستاره خانومت 

 با

 .یع لباس زیر از خونه مقل سگ بندازت بیرون

 .چند ضربه دیگه به شانه ش زد

 .موفق باشی-

گفت و بی توجه به بهادر وحشت زده کافه را با رضایتمندی 

 ترک

 .کرد
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بست، نفس حبس شده در سینه ش را به هر جان کندی کهچشم   

بود دم و باز دم کرد با تنی لرزان برگشت چقدر زود وا داده 

 !بود

 مگه

 نفس دخترش نبود! تا کی می خواست خوشبختی دخترش را به

 !پول بفروشد؟



[ ] 

 برگه را بدون هیج عذاب وجدانی از روی میز برداشت و با قدم

 های

افه بیرون زدتند و سریع از ک . 

851 

هوای آزاد می خواست تا هضم کند تصور وحشتناک ترد شدن 

 از

 .خانه ی ستاره و پول هایی که خوشبختی را برایش رقم می زد

* * 

 بار دیگر خودش را در آیینه نگاه کرد؛ موهای بلوند رنگش را

 خرگوشی بسته بود و تنها با یک رژ قرمز چهره ی سفیدش را

 آرایش

 .زده بود

تاپ و شلوارک سفیدی را تن کرده بود، هنوز کسی به خانه 

 نیامده

 .بود و باید از تنهاییشان نهایت استفاده را می کرد

 .از اتاق بیرون زد با چشم در سالن دنبال آریا گشت

 !آریا-

 !اینجا-
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852 

 چرخید و آریا را دید لب پنجره سیگار میان انگشت هایش اخمی



 به

 .ابروهایش آورد

 .سیگار نکش-

 .آرومم میکنه-

از پشت دستش را دور سینه ی ستبر و ورزشکاری آریا حلقه 

 زد

 و

 .سرش را به پست کمرش چسباند

 !مگه االن ناآرومی-

سیگار را تمام نشده با لبه ی پنجره خاموش کرد و بیرون 

 انداخت

در همون حال که از پشت در آغوشه نفس بود برگشت و 

شدستان  

 .را دور کمر نفس حلقه زد

 .خب تو ناآرومم می کنی. با این مدل موت و این رژ-

پشت انگشت اشاره ش را آرام و نرم روی لبهای رژ زده ی 

 نفس

 .کشید
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 نفس لبخندی زد و دست آریا را میان دست ظریف و کوچکش

 .گرفت

 .خب من خودم هم دردم هم درمون-



 .لبخند ِجذابی گوشه ی لبش نشست

 آریا؟-

هووم کنان چشم بست و سرش را جلو برد تا لبهای نفس را 

 ببوسد
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 .که نفس عقب رفت و با شیطنت چرخی خورد

 !آریاااا-

 .حرصی چشم باز کرد و چپ چپی به نفس رفت

 !بله-

 :انگشتهای ظریفش را روی پیانو کنارش کشید و گفت

 .برام بخوون-

 .بلد نیستم-

854 

ورچیدلب  . 

 .دروغگو-

 .چنان ژستی به چهره ی معصومش داد که دل آریا را آب کرد

 این

 .روزا چقدر دل آریا از سنگ بودن فاصله گرفته بود

 پشت صندلی پیانو نشست و دست نفس را که پشت به او بود را

 .کشید

 !چی بخوونم-

 .با ذوق برگشت و دستهایش را بهم کوبید



 جان ِ من!-

به نشانه ی مثبت تکان داد آرام خندید و سری . 

 چی بخونم؟-

 .نمیدونم خودت بخون و تقدیمش کن به من-

 با خنده دستی به ریشش کشید و با دست آزادش گونه ی نفس را

 .نوازش کرد
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855 

 .اونوقت به من میگی خودشیفته-

 .حاضر جواب سرش را جلو برد

 .خب تنم به تن تو خورده-

 .با شیطنت تای ابرویش را باال داد

 کی؟-

سرخ شده سرش را پایین انداخت. بی اختیار قلبش دستش را 

 زیر

 .چانه ی نفس برد و سرش را بلند کرد، لب زد

 .جون میدم برای این خجالت کشیدنهای کم نظیرت-

گفت و مثل تمام حرف های یهویش خیلی سریع برگشت تا 

 ب ُهت

ه در دلش آب میشد را حس نکندنفس را نبنید و قندهای ک . 

 چشم بست و جدیدترین آهنگی که به دلش نشسته بود را بخاطر

 آورد انگشتانش آرام روی پیانو به حرکت در آمد و صدای



 موزیک

 .مالیمی در فضا پیچید

856 

چشم من پی تو گشت حیران، از همه به غیر تو گریزان چشم -

 تو

ن، من از تمام دنیا شب ستاره باران آسمان شده خالصه در آ

 شبی

 بریدم تو رو که دیدم، میان چشم مستت چه ها ندیدم تو را که

 دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به

 .جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم

[ ] 
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 بغض به گلویش چنگ انداخت نگاه سراسر عشقش را به نیم رخ

ی دوخته بود و محال بود حاال حاال چشم بگیرد از مالکمرد  

 .خوشبختیش

 آریا آرام سرچرخواند و نگاهش را به نگاه زیبای معشوقش

 .دوخت

 فرهادم که بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را،-

 آرامش

 کنار تو معنار شد دنیایم کنار ِ تو زیبا شد.. من از تمام دنیا شبی

 بریدم تو رو که دیدم، میان چشم مستت چه ها ندیدم تو را که

 دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به



 ....جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم

857 

با لبخندی آرام و دلنشین آهنگ را به اتمام رساند و نفس را 

 سخت

الن پیچید، آریادر آغوش کشید. صدای آیفون در فضای ساکت س  

 عقب رفت بوسه یی به گونه ی نفس زد و با گفتن "اومدن" از

 .جایش بلند شد

 .گوشی آیفون را برداشت

 ..بیا تو-

 .نگاهش که به تصویر مرد ناشناس افتاد چینی به ابروهایش داد

 بله؟-

 .بهادر هول شده سرش را باال گرفت

 !خونه ی آقای صدر-

 بله. شما؟-
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 :مکثی کرد و با اکراه گفت

 ..ناوی هستم پدر ِ نفس-

858 

 چشمانش گرد شد بعد از گذشت چند ماه اصال انتظار این را

 نداشت. نفس که از طوالنی شدن مکالمه آریا پشت گوشی آیفون

 .کنجکلو شده بود جلو آمد و آرام لب زد

 کیه؟-



؛گوشی را عقب برد و دستش را قسمت صدا گذاشت و گفت  

 .میگه باباته-

 :یکه خورد و حیران لب زد

 بابا؟-

[ ] 

 نگاه مضطربو کوتاهش را از آریا گرفت، هنوز هم دلیل اینجا

 آمدن

 بهادر را بعد از ماه ها نفهمیده بود اما درک میکردکه بهادر هیچ

 .قاصد خبرها و هدف های خوب نبود

859 

 به بهادر که با رضایت نگاهش را سانت به سانت خانه از نظر

 می

 گذراند چشم دوخت، پیرتر شده بود موهای کنار شقیقه ش سفید

شده بود اما خوشتیپ تر و خوش بررو تر از قبل به چشم می 

 آمد

 با
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آن کت و شلوار شیک که خط اتویش چشم میزد بوی عطرش 

 هم

وی سیگار قبل شده بودجایگزین ب . 

 خم شد لیوان شربت را برداشت و در حینی که به سمته لبهایش

 .میبرد لبخندی زد و به سمت آریا و نفس تعارف زد



 .بفرمایید-

 :نفس جوابی نداد و آریا محترم گفت

 .ممنون نوش جان-

لبخندش پررنگ شد از لفظ قل ِم و مودبی آریا خوشش آمد، 

 خوب

مادش می ماند و زندگیشان را خراب نمی می شد اگر آریا دا

 کرد

 اما

اگه زندگی نفس خراب نمی شد زندگی خودش و ستاره... 

 افسوس

 ..داشت حال ِ پول پرستانه ی بهادر

 :نفس طاقت نیورد تکیه ش را از مبل گرفت و گفت

860 

 چه خبر بهادر! اتفاقی افتاده؟-

شاید فکرش از لفظ "بهادر" آریا نامحسوس ابروهایش باال پرید 

 را

نمی کرد نفسی که می شناخت حاضر نباشد پدرش را پدر 

 .بخواند

 :بهادر تک خنده یی زد، زیر چشمی به آریا انداخت و گفت

 .خبر ِ خاصی نیست جز اینکه بهمن آزاد شد-

نفسش بند آمد و نگاهش میخ شد بر روی لبهای بهادر! داشت 

 چه



گفته بود را بدهد  می کرد؟ فقط آمده بود آدرس مکانی که بهمن

 و

 ...تمام ولی حاال

 لبخند ِشیطانیش همراه با نگاهش روی آریا نشست که با سوظن
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نگاهش می کرد، اخم هایی که در بود باعث شد بهادر لبخندش 

 را

 .جمع کند

 .نفس تک خنده مصنوعی زد و به آریا نگاه کرد

 دیوونه شدی بهادر! بهمن به من چه مربوطه؟-

 .خندید

861 

 آره خب راست میگی آخه انقدر خوشحال شده بودم که آزاد شد-

 ..واس

 صدای گوشی آریا کالمش را نصف کرد، آریا با گفتن ببخشیدی

 از

 .جایش بلند شد و در حالی که جواب می داد از سالن بیرون زد

و از جایش بلند شدنفس گر گرفته ضربه ی روی مبل زد . 

 اومدی اینجا واسه چی؟-

 نقش بازی کردن بس بود، بهادر از جایش بلند شد و برگه را از

 .جیب کتش بیرون کشید

این رو بهمن داد آخر هفته بعد باید بری به این آدرس قسم -



 خورد

 .که اگه نری میاد و همه چی رو به شوهرت میگه

ورد ترسیده بود اما حاالبغض به گلویش هجوم آورد، نباید کم می  

 وقت ترس نبود وقت پس افتادن و اشک نبود، آریا خانه بود اگه

 .می دیدیش با این حاال شک می کرد

 .لبان خشکش را تر کرد

862 
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 .برو بیرون-

صدایش گویی از ته چاه بیرون آمد. متنفر بود از این مرد که 

 اسم

کشید چشم بست تا بر سر مردی که بزر ِگ پدر را به دوش می  

 سنگدالنه آمده بود تا بجای خراب شدن خوشبختی خودش

 خوشبختی دخترش را خراب کند داد نزند. دست لرزان به سمته

 در

 :نشانه رفت و از ال به الی دندان های بهم چفت شده ش غرید

 .گفتم برو بیرون-

 سری تکان داد دست نفس را گرفت و کاغذ را وسط دستش

 .گذاشت

با هر قدمش دستان لرزان نفس کاغذ را بیشتر در خود مچاله 

 می

 .کرد



 .تشریف داشتید-

به سرعت چشم باز کرد و برگشت دستش راپشت کمرش برد 

 آریا

 در حال خدافظی با بهادر بود. به خود تشر زد باید لبخند می زد

همان لبخند و نگاه براق قبل از آمدن بهادر باید به نفس قبل 

یبرم  

863 

 گشت آریا تیز بود و اگر متوجه می شد محال بود دست از

 گیردادن

 .بکشد

 در بسته شد و آریا برگشت لبخندی زد اما زیاد در حفظ ظاهرش

 .موافق نبود که آریا با شک سری تکان داد

 خوبی؟-
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 کاغذ را مچاله تر کرد و دستش را همانجا پشت کمرش فشرد

ا پررنگ تر کردلبخندش ر . 

 ..آره عالیم-

 !مطمئن-

 اوهووم کی بود تو زنگ زد؟-

 هنوز هم باورش نشده بود و از نگاه نفس که موج ترس و

 اضطراب

 .در آن موج میزد این شک را یقینی تر میکرد



 !پاکان-

 لیوان شربت بهادر را برداشت و به سمته آشپزخانه رفت
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 همون دوستت که خارجه؟-

 .آره-

 چکار داشت؟-

 وارد آشپزخانه شد سرکی کشید تا مطمئن شود آریا پشت سرش

 نیامده کاغذ را باز کرد با خواندن تک به تک کلمات اخم هایش

 ..بیشتر بغضش سنگین تر و ترسش صد برابر

 خونمون با همون گالیی برات تزیین میکنم که دوست داری"

 نفسم،

 .".خودت بیا که هیچ دوست ندارم بزور بیارمت

 آدرسهمان آدرس قبل بود آدرس ِ همان خانه کذایی که چند ماه

 .حکم جهنم را برایش داشت

 اون چیه دستت؟-
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 هیع کشان برگشت عقب رفت که کمرش محکم به میز خورد و

 ..بهانه یی شد برای ریزش اشک هایش

 .آریا نگران به سمتش خیز برداشت

865 

- عزیزم چرا گریه می کنی خیلی درد داشت؟چی شد نفس! نفس   

 هق هق کنان سرش را به معنی مثبت تکان داد اما کمرش اصال



 درد

 ..نمی کرد شاید هم می کرد اما گریه ش از درد کمرش نبود که

 بزار نگاه کنم چی شدی! قربونت بشم من نفسم ببخشید-

 ترسوندمت؟

دست آریالفظ "نفسم" صدای هق هقش را بلند تر کرد بی طاقت   

 را

 از بازویش پس زد و قبل از اینکه آریا پیراهنش را باال بکشه

 برای

 دیدن کمرش برگشت و خودش را در آغوش پر آرامش و گرم

 آریا

 .پنهان کرد

 .دردمیکنه آریا خیلی درد میکنه-

 .دستش را نوازش گونه روی موهایش کشید

 .خوب میشی عزیزم گریه نکن اینجوری نفس دیوونم کردی-

لحنش چقدر بی قرار بود! این همان آریا بود؟ همانی که می 

 گفتند

 ..سنگدلست؟ محال ِ محال ِ این همان آریا باشد
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866 

 .ترسیدم-

 .ببخشید-

 .نمی بخشم-



 لبخندیبه لحن لوس ِ و صدای گرفته ی نفس که مثل دختر بچه ها

 .شده بود زد

 چکار کنم ببخشید؟-

روی سینه ی آریا برداشت سرش را از . 

 !برام برقص-

 .چشم گرد کرد

 !نفس-

شانه یی باال انداخت و با انگشتان ظریفش خط های فرضی 

 روی

 .پیراهن مشکی آریا کشید

 .راه دیگه یی نداره-

867 

 .بلد نیستم-

 .چپ چپی نثارش کرد

 !مثل خوانندگی که بلد نبودی-

 .لبخندی زد

- یه راه دیگه بگو برای بخشیدن اینو واقعا بلد نیستم، فکر کن .. 

 .لبهایش را غنچه کرد و مردمک چشمانش را باال داد

 .اووووم بزار فکر کنم-

 .بشکنی زد
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 ..یافتم بریم رقص دونفره-



 .اخم ریزی کرد و پوفی کشید

 تو کمرت درد نمیکرد؟-

 .نچ بریم-

 .دست آریا را گرفت و با خود به سالن برد

868 

 کاغذ زیر میز ماند گویی که نه نوشته ش برای نفس بود و نه

 نفس

 .......چند دقیقه قبل بخاطرش اشک می ریخت

**** 

 کالفه چنگی در موهایش زد و دور خودش چرخید برای بار

 هزاروم

 .زیر میز و اطراف آشپزخانه را گشت

 .ستین نگران وارد آشپزخانه شد

 چی شد؟-

 .باحال ِ نزاری برگشت

 نیستش بخدا مطمئنم آخرین بار همینجا گذاشتمش، وای خداا-

 .نکنه آریا برداشته

 :ستین که خم شده بود زیر میز را نگاه می کرد گفت

869 

دیوونه شدی اگه اون بود که تا االن سر تو رو روی سینه -

 بهمن،

 سر

641 
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 .بهمن رو روی سینه ی تو میذاشت

 پس کجاست؟-

- دورو اطرا ِف خوب نگاه کنهمین  . 

 .پوفی کشید و روی صندلی نشست

 .نیست ستین نیست-

 دنباله این می گردید؟-

هنگامه که در درگاه در آشپزخانه ایستاده بود برگه را باال 

 .گرفت

 .زیر میز بود-

 ستین نفس راحتی کشید و جلو رفت تا کاغذ را بگیرد که هنگامه

 .دستش را عقب برد

 !...این چیه خانوم؟ یعنی این کیه-

نفس سرش را پایین انداخت و نگاه گرفته ش را به زمین 

 .دوخت

870 

هنگامه از کنار ِ ساین گذشت وصندلی کنار ِ نفس را عقب کشید 

 و

 .نشست

 نه جایگاهشو دارم نه به من مربوطه خانوم من به شما اعتماد و-

ه ی شما مربوطه؛میدونم این هر چی یا هرکی که هست به گذشت  

 و



 اینم میدونم که برای آقا گذشته مهم نیست البته تا وقتی که توی

حال و آینده ش تاثیر نذاره اگه از من میشنوید همین االن 

 خودتون

 این قضیه رو به آقا

 ..بگید تا بیخ نیومده.. بفرما اینم خدمت شما

 کاغذ را روی میز کنار دست نفس گذاشت و به ستین نگاهی
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 ...کرد

* * 

 گوشی را روی میز انداخت و پرونده را برداشت از اتاق بیرون

 .آمد
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 رسولی سامی اتاقشه؟-

 بله آقا؟-

 اخم هایش در هم بود و قدم هایش محکم و جدی بدون در زدن

 .وارد شد

 .سامی-

 .بیخیال پاهایش را که روی میز بود را روی هم گذاشت

 بله؟-

را روی میز انداختپرونده  . 

 ببین اینو.!. سامی چرا زودتر بهم نگفتی این رو ها؟ محاله تو-

 ..ندونسته باشی محاله



 و عصبی چنگی در موهایش زد سامی وحشت زده پاهایش را

 روی

 زمین گذاشت نگاهی بع پرونده مشکی رنگ روی میز افتاد و

 .ذهنش به سمته راز نفس کشید شد

 در مورد ِ چی آریا؟-
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 .نیش خندی زد برگشت و کف دستش را محکم روی میز زد
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در مورد ِ چی؟ خودت نگاه کن اونوقت می فهمی..فقط بعدش -

 یا

 برام

 دلیل قانع کننده میاری یا یه جوری از شرکت میزنی بیرون که

 دیگه

 .چشمم به چشمت نیوفته

شت در جمع شدنداز صدای فریادهای آریا کارکنان کنجکاو پ  

 سامی

 مضطرب نگاهی به جمعیت پشت در انداخت و آب گلویش را به

 .زور قورت داد

 خم شد و پرونده را برداشت تا سریع تر بفهمد آریا از چه حرف

 می

زند. پرونده را باز کرد با دیدن رسید ِنرخ خرید ِچرم های این 

 ماه



 .لبخند روی لبش نشست و نفس راحتی کشید

- و میگی؟آاا این ر  

 .اخم هایش بیشتر شد

مرد حسابی می فهمی چی می گی؟ یه جور حرف نزن انگار -

 این

 چیزه

برابر قیمت اصلی چرم ها رو خریدی؟3کمی؟ با اجازه ی کی   

873 

[ ] 

 پرونده را روی میز انداخت و میز را دور زد. رو به جمعیت

 کارکنان

 .تشر زد
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 فیلم سینمایی مگه؟ تمام طول ساعت مثل ُمردها ازتون صدا در-

 نمیاد همین که صدا داد میشنوید راه دارتون فعال میشه برای

 ..فضولی یاال برید سرکارتون ببینم یاال

 .و در را بست

 .بشین آریا-

 نفس عصبی و محکمی کشید، نگاه برزخیش هنوز روی سامی

 بود

 .روی مبل نشست

- می.. بگو چی شد که این کار رو که از ریش وتوضیح بده سا  



 ب ُن

 حماقت محضه رو اتجام دادی؟

 لب تر کرد پرونده را برداشت و روی میز انداخت. مبل رو به

 روی

 .آریا نشست
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 فروشنده چرم ها رو ببینی متوجه میشی. کیسان بی شرف تمام-

چرم های اصل و درجه یک خاتونی رو خرید هر جا گشتم 

 کیفیت

رم هاش به خوبی چرم های خاتونی نبود اون موقع تو دورهچ  

 مراسم

 عروسیت بودی نشد بهت بگم یعنی نخواستم بهت بگم.. اگه این

 چرم ها رو نمی گرفتم این فصل شرکت چیزی برای خروج

 نداشت

 ریسک بود از چرم های دیگه یی استفاده کنیم ممکن بود کیفیت
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ایین و اسم شرکت بد در برهکار بیاد پ . 

دندان هایش را محکم روی هم فشرد و چشم بست انگشتانش 

 دور

 چرم مبل تنیده شد دوباره کیسان جلوی راهش بود، دلیلش معلوم

 بود چرم ها را با سه برابر قیمت خریده بود تا دارایی شرکت را

 کمتر



 ..کند و راهش را برای خرید سهام های کیسان همواره تر

 !..آریا-

 :زیر لب زمزمه وار غرید

 ..نمیذارم سامی نمیذازم-

 .سامی نگران خودش را جلو کشید
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 آریا چی میگی؟-

 .چشمان به خون نشسته از فرط خشمش را باز کرد

 هدفش کم کردن دارایی شرکت بود سامی اینکارو کرد تا من-

 نتونم

ازه بدمسهام اون حمید کثافت رو بخرم اما کور خونده محاله اج . 

 این را گفت و همچون گلوله ی آتش از جایش بلند شد و اتاق را

 .ترک کرد

 .وارد اتاق شد، گوشی را برداشت و شماره ی پاکان را گرفت

 :با خوردن سومین بوق صدای پاکان در گوشی پیچید

 جان داداش؟-

 از محمد علی "عموش" چه خبر؟-

- یایبه جاهای عالی رسیدم آریا فقط مونده خودت ب . 
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 میام تا آخر همین هفته فقط ببین تمام مدراکی که بدست آوردی-

 .رو بفرست ایمیلم

876 



 ..چشم میفرستم-

[ ] 

**** 

 نگاهش را از هنگامه و روزبه گرفت این روزا این دو حال و

 هوای

 دیگه یی داشتند نرم تر شدن نسبت به روزبه را در نگاه و

 حرکات

 .هنگامه می دید

 .پرده را کنار زد و برگشت

 نگفتی چرا میخوای بری آمریکا؟-

 گوشی را روی عسلی گذاشت و به پهلو شد دستش را هم زیر

 سرش

 .گذاشت

 االن گفتم اگه نگاه و فکرتو از اون فیلم پخش شده بیرون می-

 .گرفتی می فهمیدی

 .لبخند گشادی زد و روی تخت نشست

877 

- انگاری دارند با هم خوب می شند هنگامه و روزبه . 

 ..انشاهلل....بیا تو-
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 دست هایش که به قصد در آغوش گرفتنش باز شد نیشش شل

 شد و با ناز و لوندی خودش را در آغوش آریا انداخت و سرش



 را روی

 .سینه ش گذاشت

 تنها میری آمریکا؟-

 تو هم میای؟-

 .پاسپورت ندارم-

زش گونه در موهای نرم و صاف نفس می گشت ودستش نوا  

 خواب

 .رابه چشمانش می داد

 .می دونستم-

 .چشمانش خمار شد

 .دلم برات تنگ میشه آریا-

 .من که تا برگردم دلی برام نمی مونه-

878 

 .خواب از سرش پرید، چشم ریز کرد و سرش را باال گرفت

 منظور؟-

 .آریا گیج سری تکان داد

 چیه؟-

 .با حسادتی آشکار ضربه یی به سینه ش زد

 منظورت چیه دلی برات نمیمونه؟ مگه قرار ِ کجا بره؟-

 .منظور نفس را گرفت و خندید موهایش را بهم زد

 دیوونخ ی حسود منظورم این بود دلم انقدر تنگ میشه که دیگه-
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 .چیزی ازش نمیمونه

 ..نیشش شل شدو قند در دلش آب

 جون ِ من..-

 با یه حرکت بازوی نفس را گرفت و روی تخت انداخت و

 همزمان با

 :خیمه زدن روش گفت

879 

 ..جون نفس خنگم-

و صدای جیغ و خنده ی نفس که دلیلش قلقک های آریا بود 

 فضای

 .اتاق را پُر کرد

* * 

دسته ی چمدان را گرفت و با خورد کشاند، نفس با همان حال 

 غم

که در گلویش خوش نشسته بود به آریا که می گرفته و بغضی  

 رفت

 نگاه کرد، می ترسید جلو بره و لحظه ی آخر حرفی بزند یا آریا

 .التماس نرفتن را در چشمانش ببیند

 آریا میان راه ایستاد متوجه ی نیامدن نفس شده بود، از دیشب

آشوب را در نگاهش می دید اما تحمل کرده بود و حرف زدن 

 در

 مورد



لش را به خود نفس سپرده بودمشک . 

 ..لبخندی و دستانش را به معنی بیا بغلم باز کرد

880 
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 منتظر همین بود! یا طاقتش تمام شده بود که به پاهای ب جانش

 جان داد و دوید لحظه ی بعد در خود را محکم به آغوش آریا

 سپرد

 .چشم بسته بود و نفس حبس کرده تا جلوی بغضش را بگیرد

 خفه شده میشد اگر چند لحظه دیگه سکوتش را ادامه می داد و

 ..بدون گفتن حقیقت آریا را بدرقه می کرد

 .آنی عقب رفت و نگاهش را به نگاه مهربان آریا دوخت

آریا لبخندی زد و دستانش را قاب صور ِت غم گرفته و 

 مضطرب

 .نفس کرد

 .چیزی می خوای بگی-

 .سری به نشانه ی مثبت تکان داد

 چی؟-

آرام پلک زد، جمالت لعنتی به زبانش نمی آمد حاال که تصمیم 

 به

 گفتن داشت کلمات همرایش نمی کردند، دستش مشت چشم

881 

 بست تا شاید به استرسش غلبه کند و بیشتر از این فرصت



 .محدودش را از دست ندهد

دستش را دور صورت نفس کمی بیشتر کردآریا نگران فشار  . 

 ..نفس چی شده؟ حرف بزن اتفاقی-

 ..آریامن..من قبل ِ تو-

چشم باز کرد، چهره ی نگران آریا نفس را به خود آورد، به 

 خود

 تشر

 زد. می خواست چکار کند؟ حاال چه وقته گفتن حقیقت بود؟ این
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وقتش نبود. اگه می گفت و آریاهمه وقت داشت و نگفت، االن   

 می

رفت شاید هیچ وقت دیگه برنگرده شاید غیابی 

 طالقش...فکرهای

 منفی بیش از قبل جلوی تصمیمش را گرفت لب گزید و لبخند

 .تصنعی زد

[ ] 

 نمیخوای حرف بزنی نفس؟-

 .با گریه خندید و سری تکان داد
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 .آره میخواستم بگم من قبل ِ زندگی نمی کردم-

 دست لرزانش از روی پیراهن مشکی بر روی سینه ی آریا

 .نشست



 .هیچوقت تنهام نذار-

 نفسش راحت بیرون باز دم شد، آرام خندید و بوسه ی روی

 .پیشانی نفس زد

 ....هیچوقت-

**** 

 ماشین مشکی رنگ آریا از خم کوچه گذشت و ماشین پراید

 سفیدی

 .وارد کوچه شد درست در مقابل عمارت پارک کرد

 بهمن سوت زنان از ماشینی که از دوستش قرض کرده بود پیاده

 شد. در حالی که سویچ را در انگشت اشاره ش تاب می داد

 آدامس
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 .را با حالت زننده ی در دهانش می چرخواند
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 .الحق که کارت درسته نفس-

 زنگ در را فشرد و لحظه یی بعد صدای گرفته ی نفس در

شیگو  

 .پیچید

 چی جا گذاشتی باز حواس پرت؟-

 .خوش خیاالنه فکر می کرد آریا چیزی جا گذاشته و برگشت

 .لبخند کریهی روی لبان بهمن نشست کف دستش را به دیوار زد

 ..عشقم رو...بهتر بگم زنم رو-



صدای آریا نبود! این صدای خش دار صدای آریاش نبود 

 صوایی

 که

آریا نبود زیاد به خودش فشار امید داشت پشت آیفون بشنود  

نیورد برای شناخت صدایی که سال ها عذاب روح و روانش 

 .بود

 گوشی آیفون از میان دستش ُسر خورد و معلق در میان هوا و

 زمین

 .افتاد قدمی عقب رفت

 رنگش پرید و تنش لرزید صدای نحس بهمن هنوز در گوشیه

 آیفون

 .میامد که نفس را صدا می زد

884 

 نفس عزیزممم چی شدی! باز کن در رو قربونت بر م، نتونستم-
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 تا

 ..جمعه دیگه تحمل کنم و االن اومدم نفس

 چشمانش سیاهی رفت اما نیوفتاد و در لحظه ی آخر خودش رو

 به

 .ستون کنارش گرفت

[ ] 

 تمام دیوارها سقف و وسایل دورانی دور سرش می چرخید



حالش انرژهای منفی که در سرش می پیچید و وحشتناک بود  

 صدای بهمن.. چرا خفه نمی شد؟ هنوز صدا در گوشش می

 ..پیچید

 صدای عاقد...بله گفتنش به بهمن، بله گفتن بهمن.. توافق شان

سر پول...پلیس...داداگاه...سلول های خفه ی زندان، زنان 

 زورگر

 ...سلول...جیغ هایش

رد، صداها خفع نمی شدنددستانش را محکم روی سرش فش .. 

 صحنه های تکراری خاموش نمی شدند و مثل فیلم کشنده ی جلو

 ..چشمانش تکرارو تکرار می شدند جیغ زد عقب رفت
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 صدای شکستن گلدون پشت سرش، تلو تلو خورد جان از تنش

 ..رفت و به سمته زمین سقوط کرد

ه هنگامه که از صدای جیغ های نفس وحشت زده و نگران ب

 سالن

 آمده بود با دیدن نفس که بی هوش وسط سالن افتاده هیع بلندی

 ..کشید و به سمتش دوید

 .نفس...خانوم! خانوم خوبی-
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موهایی آشفته ش را که صورتش را پوشانده بود را کنار زد. 

 آرام

 با



 .سر انگشت هایش به صورتش کوبید

 ..خانوم...صدامو می شنوید خانوم...نگهبااان...آقای پروانی آقا-

ناامید از آمدن نگهبان ها و شنیدن صدایش از جا بلند شد و 

 بیرون

 .دوید در سالن را باز کرد و بلندتر داد زد

 ..آقای پروانی سریع بیاید خانوم حالش بده-

* 
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* - 

 ..آقا نگه دار... بفرمایید

هزار تومنی را از دست لرزان و 10روال راننده برگشت و ت

 سرد

 ستین

 .گرفت

 ..صبر کنی-

وقت نداشت که غصه بقیه پولش را بخورد و با گفتن "همش 

 واسه

 .خودت.". پیاده شد و به سمته بیمارستان دوید

دقیقه هم نشده بود که هنگامه با او تماس گرفته بود و20شاید   

نفس شنیده بود امروز خبر بد شدن حال ِ نفس را داده بود، از 

 آریا

 .به آمریکا پرواز داره و قرار نیست تا فرودگاه همرایش کند



 آخرین

 بار که با نفس حرف زد تنها ناراحتیشرفتن ِ آریا بود ولی

 حاال...غیر
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 منطقی بود که فکر می کرد نفس برای رفتن آریا به این حال

 .افتاده
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 جلوی پذیرش ایستاد لب باز کرد تا حرفی بزند که نگاهش به

 جای

 .میخ شد. بهمن هم آن جا بود! این بودنش محاله اتفاقی باشد

 .هنگامه سر چرخواند و با دیدن ستین جلو رفت

 ..ستین بیانفس تو اتاق ِ دکتر-

 !تو اینجا چه غلطی می کنی کثافت-

م گرد و رد نگاههنگامه که بهمن را نمی شناخت با تعجب چش  

 .ستین را گرفت

 .بهمن با آرامش تکیه ش را از دیوار گرفت

 ..ستین آرو-

 حرفش تمام نشد که ستین به سمتش خیز برداشت و سیلی به

 صورت کوبید دستش پایین نیامد ضربه ی مشتی به سینه ش

 .کوبید و فریاد زد

 خفه شو کثافت تو رفتی پیشش آره! تو رو دید که به این حال-

 افتاد



 آره؟

888 

 .چنگی به یقه ی بهمن زد

 تو رو دید آره؟-
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 .پرستار بخش سریع از اتاقک پذیرش بیرون آمد و جلو رفت

 ..خانوم لطفا آرومتر-

اما ستین گر گرفته تر از قبل با تگاهی مملو از تنفر به چشمان 

 و

 .نگاه آرام و کثیف بهمن چشم دوخت

- ونبرو گمشو بیر . 

 .بهمن لبخند کجی زد

 .کجا برم! من شوهرشم-

 .ستین عصبی خندید

 .تو سگ دم خونشم نیستی کثافت-

 اخم هایشدر هم رفت و قدم ِ بلندی برداشت، بی توجه به

 :اخطارهای پرستار غرید
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 درست صحبت کن؟-

 ستین که بازویش میان دستان هنگامه اسیر بود خیز کوتاهی

 .برداشت

 درست صحبت نکنم میخوای چه غلطی کنی ها؟ بهمن دندون-



 .قروچه یی کرد و چنگی به موهایش زد

 ...ببر صدات رو تا-

در اتاقی که نفس در آن بستری بود باز شد و دکتر با اخم های 

 در

 .هم و جدیت بیرون آمد

 ..چه خبرتونه؟ خانوم محبی-

 .پرستار کالفه سری تکان داد

- ربخدا گفتم آقای دکت .. 
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[ ] 

 .هر دو بیرون ، اینجا رو با چاله میدون اشتباه گرفتید-

 :ستین سریع گفت

890 

 .من دوستشم آقای دکتر-

 .بهمن با پروویی جلو آمد

 .من هم همسرشم-

ستین که کفری شد افسار زبانش را از دست داد و بی هوا 

 :غرید

 ..تو گه خوردی اگه شوهرشی-

تندی به ستین انداخت بهمن نگاه . 

 .دکتر متذکر ستین را مخاطب قرار داد

 ...خانوم محترم لطفا-



 !آخه دروغ می گه-

 دکتر کالفه نگاهی میان جمع انداخت میان اینکه حرف کدام را

 باور

 :کند مانده بود، هنگامه که تا االن فقط نظار گر بحث بود گفت

 .شوهرش مسافرته آقای دکتر، اتفاقی افتاده-

891 

پرستار دفترچه نفس را که همان اول گرفته بود را به سم ِت 

 دکتر

 .گرفت

 .این دفترچه شه آقای دکتر-

دکتر دفترچه را گرفت، نگاهی به صحفه اول انداخت و از 

 بهمن
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 :پرسید

- 

 اس ِم شما؟

 .بهمن اسدی-

 .دکتر چینی به ابروهایش داد

بفرمایید بیرون آقا (رو به ستین و هنگامه کرد) بیماریتونم -

 حالش

 خوبه، بی هوش شدنشون هم بخاطر شوک عصبی و ضعف

 بدنیشون هست... شما هم گفتم بفرمایید بیرون آقا، خانوم محبی



 ..تا دو دقیقه دیگه نرفتند زنگ بزنید حراست

 .این را گفت ورفت

 .ستین نیش خندی زد

892 

- مدن مث سگ ننداختن بیرون،هر چند برازندتهبرو تا نیو  

 .هنگامه بازوی ستین را گرفت و عقب کشیدش

 :آرام گفت

 .آروم باش ستین-

 .نگاهش را با غیض از نگاه عصبی بهمن گرفت

 .حقشه-

 نفسش را عصبی بیرون داد و انگشت تهدیدش را به سمته ستین

 .گرفت

 ..دارم برات-

[ ] 

- شتی؟نباید انقدر سر به سرش میذا  
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893 

 .ستین کالفه برگشت

 هنگامه تو اصال میدونی این کیه؟-

 .سری به نشانه ی تایید تکان داد

 همون نویسنده ی نامه! نه؟-

 .آره-



 .برگشت تا به اتاق نفس بره

مصمم تر شدم که زودتر نفس خودش همه چیز رو به آریا -

 .بگه

 ستین پوفی کشید پای قدم برداشتن و دیدن نفس را نداشت

 .همانجا پشت در روی مبل های سالن انتظار نشست

عصر بود، 7به ساعت مچی استیلش نگاهی انداخت ساعت 

 چقدر

با عجله از شرکت زده بود بیرون، حتی کیفش را هم نیورده 

 .بود

 گوشی را از جیب مانتوش بیرون آورد و شماره ی سامی را

 .گرفت

894 

 ماشین را جلوی ساختمان پارک کرد صدای زنگ خوری تیز

 گوشی

 بلند شد، کمر صاف کرد و نگاهی به صحفه گوشی انداخت با

 دیدن

 اسم ستین با عجله گوشی را از روی داشبورد برداشت و جواب

 .داد

 الو ستین! کجایی تو؟ اون همه عجله ت برای رفتن واسه چی-

 بود؟
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 اتفاقی افتاده؟



 .بیمارستانم-

 .نگران سرش را باال گرفت

 بیمارستان واسه چی؟ چیزی شده؟-

 صدای گرفته ستین گرفته تر شد، بینیش را باال کشید و با پشت

 .دست اشک هایش را پس زد

 !نفس از حال رفت دکتر گفت شوک ِ عصبیه-

 چینی بع ابروهایش داد از اینکه قضیه دوباره همان قضیه روز

 عروسی است شک نکرد. اما برایش روشن نبود که چی اتفاقی

 .افتاده

895 

 چرا چی شده؟-

سامی میشهبعدا برات بگم! االن حال ِ خوشی ندارم باید برم -

 پیش

 َِ َِ  

 .نفس فکر کنم بهوش اومده

 .بی خبرم نذار ستین-

 ..چشم-

* * 

روز به سرعت گذشت، چهار روزی که برای نفس بهچهار   

 بدترین

 شکل گذشت پر از استرس و اضطراب بعد از همان روز اول

 دیگه



 خبری از بهمن نشد، حزو محاالت بود اگه تصور می کرد که
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 بهمن بی

 .خیال شده

896 

 صحفه چت آریا را باز کرد چقدر دلتنگ آغوش مرد مغرورش

 شده

بود، روی آیکن تماس تصویری را لمس کرد اما تماس بی 

 جواب

 .ماند

 پوفی کشید و گوشی را روی تخت انداخت از جایش بلند شد

 .نگاهش در آیینه به خود افتاد

 با چهره ی رنگ و رو رفته و چشمانی که از گریه زیادی باد

 کرده بود،

 .چقدر شمسی بانو خانومی می کرد و به رویش نمیاورد

ش را پس زد و دستی به صورتش کشید، موهای بهم بغض

 ریخته

 و

 ژولیده ش را کنار زد حتی حوصله شانه کردن موهایش را هم

 .نداشت

به سمته دستشویی رفت، آب خنک که به صورتش خورد کمی 

 به



 خود آمد به چهره ی گرفته خود در آیینه چشم دوخت قطره آب

 آرام

 .از روی گونش ُسر خورد

897 

 چهره ی آریا جلوی چشمش نقش بست و چانه ش لرزید، کاش
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 جرات پیدا می کرد و پشت تلفن تمام حقیقت را می گفت تا تمام

 .شه این کابوس لعنتی که در زندگیش افتاده بود

 .حوله را برداشت صورتش را خشک کرد و سرجایش گذاشت

لبخندی روی لبش صدای گوشی بلند شد با دیدن اسم آریا  

 .نشست و به سرعت روس تخت نشست و جواب داد

 آریا؟-

 ..سالم خانومی نبینم صدات گرفته س-

بغضش بیشتر شد، صدای مهربون آریا تلخی حقیقت را بیشتر 

 به

 سرش کوبید. اوقاتش تلخ تر شد و اشک هایش آرام روی گونش

سر خورد َُ . 

 .آریا.. نگران از جایش بلند شد-

- س! داری گریه می کنی؟چی شده نف  

 .به هق هق افتاد و به سختی لب زد

898 

 ..آریا بیا آریا دلم برات تنگ شده. آریا خسته م-



 دست آزادش را روی صورتش گذاشت و هق هق گریه اش قلب

 آریا

 را به درد آورد. کالفه چنگی به موهایش زد و کف دستش را

 روی میز

 .زد

- شم خانوم چشم من فردانفس گریه نکن قربونت بشم نفس... چ  

 ..شب پیشتم خب! نفس

 .با صدای گرفته یی لب زد
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 !آریا-

[ ] 

 جان ِ آریا؟ چی شده آخه عزیزم؟-

 .با درد سرش را پایین انداخت

 !هیچوقت تنهام نذار خب-

 !میدونی که نمیذارم نفس حتی اگه خودت بخوای-

 ..حتی اگه بفهمی-
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 لب گزید و چشم بست، نه! جرات نداشت ترس چسب شد و

 ..جلوی دهانش را بیخ تا بیخ کرد و اللش کرد برای ادامه جمله

 :پشت شیشه کافه ایستاد با شک لب زد

 نفس! چی شده عزیزم! چی می خواستی بگی؟-

 لبخند تلخی زد، یا دلش نمیامد حقیقت را اینجوری بگوید یا می



 .ترسید

 .زود برگرد-

خند روی لبش کمرنگ نشستلب . 

 !چشم، گریه نکن دیگه خب-

 .چشم-

 .صدای آیفون که بلند شد نگاهش به سمته در کشیده شد

آریا آیفون رو میزنن، هیچ کس خونه نیست من برم درو باز -

 .کن

 .برو عزیزم مواظب خودت باش-

900 
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 .لبخندش رنگ گرفت

 .چشم-

*** 

دگوشی را قطع کر . 

 ..سامی...سامی-

برگشت تا دوباره بلند تر صدا بزند که سامی از طبقه باال با 

 عجله

 .پایین آمد

 .از همان باالی پله ها جواب داد

 !..بله بله-

 !هنگامه و ستین رفتند-



 .ستین رفت هنگامه میرفت شک برانگیز بود-
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 سری تکان داد و با نگاهش کافه را که تزئین شده بود از نظر

 .گذراند

 !خوبه حواست به اوضاع باشع تا من بیام-

 !کجا-

 .سر چرخواند و گوشیش را باال گرفت و تکان داد

 .یه درد دیگه رو نابود کنم-

 گیج سری تکان داد، با اینکه نفهمیده بود منظور آریا چیه ب قید

 .شانه یی باال انداخت و با رضایت به کافه نگاه کرد

[ ] 

 ..کافیشاپ محبوب ِ نفس

 !سامی کیک رو نیوردن-
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 .برگشت به سمته آتوسا و سری تکان داد

 !جان-

902 

 .چپ چپی نثارش کرد

 یادت رفت آره؟-

 سامی که یادش رفته بود به کیک فروشی یادآوری کند لب

 زیرینش

 .را به دندان کشید و دستی به پشت سرش کشید



 .یادم رفت-

ش را برداشتحرصی رو برگرداند و کیف . 

 ..آریا به کی هم سپرد کارا رو-

 .حاال کجا-

 .و قدمیبه دنبال ِ آتوسا رفت

 .کیک رو بگیرم-

 .تای ابرویش را باال داد

 !مگه آدرسشو بلدی-

 :گوشی را باال گرفت و در حالی که از کافه خارج میشد گفت

903 

 .پیامک کن-

 ..خودم میرفتما-

و جوابی دریافت نکرد. پوفی کشید گوشی را از جیب شلوار 

 جین

 .خاکیش بیرون کشید و آدرس قنادی را برای آتوسا ارسال کرد
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 صدای ریز خنده ی روزبه و هنگامه از گوشه ی سالن بلند شد

 سامی

 .یا غیض برگشت

- بیارید یاهی شماها! اومدید اینجا که شیرین و فرهاد بازی در   

 کار

 ..کنید! هنگامه پاشو برو آشپزخونه تا زنگ نزدم آریا



لحن چنان حرص و حسادتی داشت که بجای ناراحت شدند هر 

 دو

 :خندید و روزبه آروم گفت

 .برو هنگامه داره بوی سوختگی میاد-

 .هنگامه محجوبانه خندید و رفت آشپزخانه

 .سامی چپ چپ نمایشی به روزبه رفت

- بود؟منظورت من   
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 .از داخل لبش را گزید تا نخندد و سری به نفی تکان داد

 .ن اصال..شمسی بانو و ترانه خانوم هم اومدند-

 .با ورود آن دو سامی لبخند زنان برگشت

 .به به عشق جان ما هم اومد-

 .و گونه چروک شمسی بانو را کشید

 .چه خبر عشقم-

 .خندید و دس ِت سامی را پس زد

 !نکن بچه باز شروع کردی-

 با شیطنت سر خم کرد و نگاه شیطونش را به چشمان خندون

 .شمسی بانو دوخت
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 .کمتر ناز کن عشقم-

 .شمسی باند بلند خندید و "خدا نکشت" ی نثار سامی کرد

906 



 .ترانه با خنده نگاهش را برای پیدا کردن آریا در سالن چرخواند

هش را دید و گفتسامی نگا : 

 آریا رفته تا جایی؟-

 .کیفش را روی میز گذاشت

 .ا ِ وا کجا نکنه قبل ِ نفس بیاد-

 فکر نمی کنم انقدر دقیق برای تولد امشب برنامه ریخت که-

 محاله

 ..دیر کنه

 ِِِ عاشقت شدم عمیق حس بینمون حسرتش می مونه رویقلب"

ینمون روخیلیا دست من که نیستتموم ِ زندگیم تویی حس ب  

 .."دست کم نگیریو

دست پیش برد صدای آهنگ را کمتر کرد و دقیق به اطراف 

 نگاه

 کرد

 با چشم دنبال ِ پالک مد نظرش گشت با پیدا کردن پالک سری

 تکان

 .داد و ماشین را جلوی خانه نگه داشت
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 از ماشین پیاده شد در عقب را باز کرد و کت اسپرتش را از

 روی
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 صندلی برداشت در را بهم کوبید و نگاهی به ساعت مچیش



بود به ستین خبر داده بود که تا خودش زنگ8انداخت؛ ساعت   

 نزد

نفس را به سمته کافه نبرد برای همین با خیال راحت و مصمم 

 به

 .سمته خانه قدم برداشت

 خانه یی قدمی ساخت با درب یک لنگه ی سفید رنگ و رفته

 ساعت

 بود و این وقت شب در کوچه خودشان به عجیب ترین شکل8

 خلوت و بی صدا بود ولی اینجا از هر گوشه ش صدای جیغ و

 فریاد

 .بچه های میامد که در حال فوتبال بازی بودند

 ..عمو عمو-

 برگشت و به دخترک کوچولویی که در نگاه اول موهای زرد و

ذت نگاهش را وزوزیش به چشم می آمد نگاه کرد. دخترک با ل

 به

تیپ گرون و شیک آریا و ماشینش چرخواند زبانش را روی 

 لبش

 .کشید و با ذوق به ماشین دست کشید

 !عمو این ماشین خودته آره-

908 

 .لبخندی زد و سری تکان داد

 !آره عزیزم چطور-



 چشمان ترسیده ش برگشت به سمت پسرکی که نگاه غضب

ش را گرفتآلودش رویش بود انداخت. آریا رد نگاه . 

 !ببینمت دخترکوچولو-
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 خم شد و دست کوچک دختر را گرفت. دخترک برگشت

 !چیزی می خواستی بهم بگی-

 سری به نشانه مثبت تکان داد

 آره عمو، عمو ماشینت خیلی خوشکله من دلم نمیاد که اشکان-

 خط

 !خطیش کنه

 چینی به ابروهایش داد

 !اشکان-

[ ] 

909 

 دخترک اشاره یی به همان پسر چند قدم طرف تر اشاره کرد

 اون.. همیشه همینجوریه عمو اگه رفتی ماشینت رو خراب-

 .میکنه

 .پسرک حق به جانب جلو آمد

 !زر نزن شادی دروغ می گه آقا-

 آریا لب زیرنش را برای لحظه یی زیر دندان کشید و رها کرد

 دست

جایش بلند به اشکان نوازش گونه روی سر دخترک کشید و از  



 نگاه

 .کرد

 .نگاه شرورش یقیقا او را بعنوان شر محله نشان می داد

 .آریا لبخند کوتاهی زد و به ماشینش اشاره کرد

 !حواست بهش هست تا بیام آقا اشکان-
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 .دخترک به سرعت دست آریا را گرفت

 .آقا بخدا دروغ نمیگم اون خرابش میکنم-

چشمکی زد و سری تکان داد آریا . 

910 

 .اونوقت شیرینی که قرار بهش بدم رو نمیدم-

اشکان منطورش را فهمید و چشمانش برق زد سریع جلو رفت 

 و

 .دستش را روی کاپوت ماشین زد

 ..آقا برو من حواسم هست عین چشم هام-

 .با رضایت سری تکان داد

 .خم شد پیشانی دخترک را بوسید

- نوم کوچولومرسی که گفتی خا . 

 .دخترک با ادب و ناز سری کج کرد

 خواهش می کنم عمو اما عمو اشکان شیرینی دوست ندارها؟-

 .خندید و دستی روی سر دخترک کشید

 .نه عمو دوست داره-



 چشمکی به روی شادی زد و بلند شد نگاه کوتاهی به اشکان

 .انداخت و به سمته در رفت

911 

با نگاهش دنبال زنگ در گشت پیدا نکرد و مجبورا به کف 

 دستش

 .ضربه یی به در زد

 صدای بازو بسته شدن در اتاق که فاصله ی کمی با در حیاط

 داشت
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 آمد

 نفسی کشید و عقب رفت

صدای لخ لخ دمپایی های پالستیکی و پشت بندش صدای کشیده 

 و

 ..خمار بهمن

 !کیه-

نداد و یخی به درب بسته خیره شد جواب . 

پشت در ماند در را باز نکرد می ترسید پلیس باشد و او 

 بساطش

 را

 در خانه جمع نکرده بود دستش روی دستگیره در ماند و با شک

 لب

 زد



 !گفتم کیه-

[ ] 

912 

 .نیش خنده کوتاهی روی لبان آریا نشست

 :صدای اشکان از پشت سرش آمد که گفت

- تی در رو باز نمی کنه، فکر می کنه پلیسیتا نگی کی هس ! 

 نیم رخی که گرفته بود به سمته اشکان را برگرداند. جلو رفت و

 :ضربه ی بعدی را به در زد و گفت

 ..باز کن نه پلیسم نه طلبکار-

 .چینی به ابروهای پهن و نامرتبش آمد، صدا ناشناس بود

 شما؟-

 .چشم بست و با مشت به در کوبید
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 !باز می کنی یا زنگ بزنم پلیس بیاد آوار شه سرت مرتیکه؟-

 اسم پلیس که آمد وحشت زده تکیه ش را از در گرفت و در را

 باز

 .کرد

در باز شد و چهره ی رنگ و رو رفته ی بهمن از پشتش 

 نمایش

 ...خورد. آریا خیلی خوب این مرد را می شناخت اما او

913 

شک لب زد نشناخت و با : 



 شما؟-

پوزخندی زد درب نیم باز را با کف دستش هول داد کامل باز 

 شد

 و

 .بدون تعارف وارد شد

 منو نشناختی نه؟-

 .صدای گریه ی نفس را به یادآورد و غیرتش جریحه دار شد

 خون در

 چشمانش نشست خیز برداشت و یقه ی پیراهن رنگ و رو رفته

 ی

ه خودش نزدیک کردبهمن را میان انگشتانش گرفت و ب . 

 .خوب نگاه کن؛ نگاه کن شاید یادت اومد-

 .به عقب هولش داد که به دیوار پشت سر خورد

 برگشت در را محکم به هم کوبید از عصبانیت گرمای بدنش باال

 .رفته بود و عرقی رو پیشانیش جا گرفته بود

 بهمن آب گلویش رو به سختی قورت داد هر چه به مغزش فشار
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 .میورد این مرد را بخاطر نمیورد

914 

 آریا آرام برگشت کتش را در آورد و به لبه ی دستگیر در اتاق

 .زد

 خانه حیاط نداشت یا شاید داشت و در مقابل حیاط عمارت آریا



 ..حیاط نبود

کاشی ختم شود و از در خانه تا در10حیاطی که سر و تهش به   

 اتاق

 !قدم فاصله باشد که حیاط نبود، بود5

دکمه های سر آستینش را باز کرد و آستین پیراهنش را تا زد 

 باال

 .توجه ی به نگاه وحشت زده ی بهمن نداشت

 فقط بلدی برای ضعیف تر از خودت قلدر بازی در بیاری آره؟-

سرش رو باال گرفت چند تار از موهایش روی پیشانیش افتاد و 

 به

چهره ش اضافه شد. قدمی جلو رفت جدی تر شدن . 

 .بهمن سریع جایش را عوض کرد و به در اتاق نزدیک شد

 .من نمی شناسمت برو بیرون از خونم-

 .نیش خندی زد

 نمی شناسی نه؟-
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 .اخمی کرد تا ترسش را نشان ندهد و حق به جانب جواب داد

 .نه بفرما بیرون-

 ..قدمی جلو

673 

 محکمه 

- نی اصال ادبی حرف زدن بهت نمیاد؟میدو  

 :با تمسخر و صدای لرزان از ترس گفت



 آها پس می خوای بی ادب بشم و همونجور که الیقشی بندازمت-

 بیرون؟

 قدمی سریع برداشت یقه ی بهمن را گرفت و جلو کشید نگاه

 جدیش را در نگاه ترسیده ی بهمن که سعی داشت شجاع نشان

 .بدهد چرخواند

- رو و خوب گوش کن مرتیکه ی کثیف، خوب نگام ببند دهنت  

 کن

 که دیگه این چهره و این حرف ها رو یادت نره خب؟

 .چینی به ابروهایش داد

916 

با خودت چی فکر کردی ها!که آریا صدر انقد احمق و خاک -

 تو

 سر که

 تو یالغبا از زندون آزاده شده نشده بیای و زنش رو تهدید کنی

 !آره

 انقدر بی ناموسم که واسه زنم نامه ی فدایت شوم بفرستی با دو

 سه جمله تهدید کنارش؟ فک کردیانقدر پَپ َه م که بزارم با من

 زنم

 رو تهدید کنی و الم تا کام حرف نزنم؟

 دستش را از یقه ش به فکش تغییر داد، فشاری به فک استخونی

 :بهمن داد و غرید

 زن ِ منو تهدید می کنی؟-
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 .بهمن وحشت زده تقال کرد تا آریا را پس بزند

 ..تو تو...کی...ولم کن بهت-

 به ضربه ضربی به سینه بهمن زد به داخل خانه هولش داد بی

 توجه به قالی که در اتاق پهن بود با کفش وارد شد چنان در را

 .بست که صدای شکستن شیشه ی ترک خورده بلند شد

و عصبی عقب رفت و انگشت اشاره ش را تهدید بهمن ترسیده  

 وار

 .جلو گرفت
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 جلو نیا... گفتم جلو نیا این چرندیات چیه ها؟-

 با تاسف سری تکان داد و به حقیری بهمن نیش خندی زد قدمی

 .پیش رفت که رد کفش روی قالی قرمز رنگ ماند

 چرندیات آره؟ اگه اشتباهس چرا داری میلرزی ها؟ ببینم تو-

بودین  

که باعث شدی زنم کارش به بیمارستان بکشه؟تو نبودی که 

 ستین

 !را تهدید کردی؟ها

 دندون روی دندون سابید و به یک باره خیز برداشت مشت پر

 شده

 را باال برد و تا بهمن بجنبد روی گونه ش نشست و بی تعادل

 روی



 ...زمین پرت شد

 دندان قروچه یی کرد عصبی نفس کشید خم شد و یقه یی پیراهن

بهمن را گرفت و با یه حرکت از جا بلندش کرد و به دیوار 

 پشت
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 سرش کوبید

 مگه نمی خواستی حرف بزنی؟ها! مگه دنبال ِ این نبودی که-

 بهم بگی قبال با زنم چه صنمی داشتی؟ ها؟

918 

د و جلو کشید توی صورتش غریدیقه ش را چنگ ز : 

 بی شرف تو حاال حاال باید توی ُهلفدونی باشی بگو کی آزادت-

 کرد و

 !کی تو رو انداخت توی زندگیم

 بهمن تقال کرد که یقه ش را از چنگ آریا در بیاورد، لحنش پر

 بود از

 .غیض و حرص

 یقه مرو ول کن چی میگی تو! من خودم آزاد شدم یعنی عفو-

 خورد

در ضمن من اومدم دنباله زنم کسی اجیرم نکردم بهم . 

 خون در صورتش دوید، لفظ زنم آن هم از زبان بهمن محال بود

 روی

 خشمش تاثیر نذارد. دستش جایی میان گلو و فک بهمن نشست



نگاهش به خون نشست و لحنش جدی تر از قبل؛ جدیتی که 

 بهمن

 .را ترساند

 گفتی اومدیدنبال ِ کی؟-

شتر شد، بهمن وحشت زده تقال کرد و سعی کردفشار دستش بی  

 .خودش را از اسارت دیوار و آریا در بیاورد
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919 

 ن چهره ی قرمز شده ی بهمن برایش بود نه تقالهایش، چشم

 بست به ضرب بهمن را عقب کشید و با یه حرکت وسط اتاق

 پرت

 .کرد انگشت تهدیدش را نشانه رفت

 اگه مردی اگه ُمردن دلت خواست یک بار دیگه لفظ زنم رو به-

 نفس

 بچسبون یا دور ورش بپلک اونوقت ببین چطوری همینجا نفستو

 می گیرم یه جوری که آب از آب تکون نخوره، بالیی به سرت

 میارم

 ..که جنازه ی کثیفت همینجا بگ َنده

یچند قدمی جلو رفت و به عمد نوک کفشش را روی انگشتها  

 .دست بهمن فشرد

 .با درد آخی گفت و به ضرب دستش را عقب کشید

 ..آاخ-



 !منو ببین-

 .با خشم و نفرت سرش را بلند کرد
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 .نیش خنده ی ردی لبهای آریا نقش بست

 حاال که من رفتم بدو زنگ بزن به اون کسی که تو رو فرستاد-

 سر

شه وقت من و نفس بگو که اینبارم شکست خورد، یا پا پس بک

 از

 .این کارا یا اینبار دقیق تر عمل کنه
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 ..چشمکی چاشنی حرفش زد و از خانه بیرون زد

❤ * * 

 چنگی به موهای خوش حالتش کشید وارد کافه شد و نگاهش را

 به

 اطراف چرخواند، به دنبال آتوسا وجب به وجب کافه را از نظر

 .گذراند

921 

گوشه ی سالن نگاهش ثابت ماند و چشمان خدش رنگش 

 درخشید

هول شده نگاهی به تیپ اسپرش انداخت و دستی به پیراهن 

 طرح

 .لی خوش رنگش کشید



اینبار مستقیمااز سم ِت خود ِ آریا دعوت شده بود انقدر برای 

 دیدن

آتوسا اشتیاق داشت که لحظه یی بع این اتفاق عجیب فکر نکرد 

 و

نبوددلیلش مهم  . 

 .جلو رفت بی آن که نگاهش را از آتوسا بگیرد

 با یک نظر تیپ ههمیشه شیک آتوسا را از نظر گذراند، لباس

 مجلسی آستین سه ربع مشکی رنگ که با شلوار لی سفید رنگی

ست کرده بود موهای بلوند و خوش رنگش از شال توریش 

 بیرون

 .بود

دیوار کشیده با رضایت نگاهش را به طرح قلبی که با گل روی  

 بود

 گرفت لبخند زنان برگشت، نگاهش به حمید افتاد و لبخندش کم

 .کم محو شد
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922 

 دوباره برای حمید همان آتوسای سرد همیشگی شد، سر به زیر

 .انداخت

 تو هم اومدی؟-

 .لبخند تلخی زد

 ناراحتی که اینجام؟-



تکان دادسرش را باال گرفت بی قید سری به نفی  . 

 نه تولد ِ من که نیست؟-

قدمی جلو رفت و دستش را به میز کنارش تکیه زد بی آنکه 

 نگاه

 :خیره و معذب کننده ش را از آتوسا بگیرد گفت

 یعنی اگه تولد تو بود دوست نداشتش من باشم؟-

 سرد نگاهش را در نگاه حمید چرخواند، از حمید متنفر نبود اما

 اونی

ست، حمید سراسر نفرت و کینه آدمی نبود کهنبود که او می خدا  

 .آتوسای مهربان و دل نازک را عاشق کند

 .نفسی تازه کرد و بی اینکه جوابی بدهد از کنار حمید گذشت

923 

سامی از طبقه باال، پایینآمد حمید را که دید به رسم ادب جلو 

 رفت

 .و دست داد

 زود اومدی؟-

 نگاهش را باالخره از آتوسا که حاال کنار هنگامه نشسته بود

 .گرفت

 .انگار هیچکس نمیخواد من اینجا باشم-
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 .سامی تک خنده یی زد و ضربه ی آرامی به شانه ش زد

❤- 



 نه بابا این چه حرفیه خوش اومدی، بشین چی می خوری بگم

نوم هم باالن ولی االنمیانبیارم؟ راستی شمسی بانو پروانه خا  

 .پایین

 .باشه ، چیزی نمی خورم-

 سری تکان داد و صندلی را برای حمید عقب کشید و بفرماییدی

 .زد

 .سری به معنای تشکر تکان داد و نشست
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 همین که خم شد تا بشیند نگاهش به پیانو گوشه ی کافه افتاد و

 .دوباره ایستاد بی حرف به سمته پیانو رفت

حمید مثل همیشه نبود، آرام تر بود یک امشب را برای امشب  

اذیت کردن آریا یا نفس نیامده بود یک اینبار را بخاطر قلب 

 هنوز

عاشقش آمده بود قلبی که سال هاست هنوز عشق را از یاد 

 .نبرده

سامی با حیرت نگاهش را از حمید که پشت پیانو نشست به 

 سمته

 .دخترا چرخواند

ها آتوسا بود که چینی به ابروهایش داد و بامیان تعحب همه تن  

 .نارضایتی به ستون کنارش تکیه زد

حمید گوشی را روی متن آهنگ تنظیم کرد و رو به رویش 

 لحظه



 یی

 ..بعد صدای مالیم پیانو در فضا پیچید

 انگشتان کشیده ش با نظم و ترتیب خاص آهنگ روی پیانو به
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 .حرکت در آمد

 مث تو جایی ندیدم چقد تنهایی کشیدم"

925 

 من آخر قصه رو میدیدم

 تا حاال شده یک بارم تو بهم بگی دوست دارم

 من جز تنهایی چی دارم

 اگه بد بودم واست اگه قلبم زود جا زد

 دیگه میرم خیالت راحت

چشات خیره به ساعت شد دیگه وقت رفتن شد حیف عشقی که 

 با

 "تو حرومم شد

ز همان باال نگاهش را با غم به حمید دوخت خبرشمسی بانو ا  

 داشت از دل عاشق نوه ش، دلش غم گرفت اما کاری از دستش

 برنمیامد، حمید هنوز هم همان شخصیت منفی زندگی اطرافیانش

را بازی می کرد و تا عوض نشدن این شخصیت محال بود 

 آتوسا

 را

 .بدست بیاورد
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 جنونه عشق تو عین جنونه"

یاد نمیمونه هر کی میاد نمیتونههر کی م  

 من اینم زندگی کردم با تو

 ..".هر کی که خواست بشه جا تو کو برسه بشه تا تو

❤ 

681 

 محکمه 

 با یک انگشت ضرب محکمی روی پیانو زد و سرش را پایین

 انداخت

 صدای ریتمآخر در فضا طنین انداخت و لحظه یی بعد صدای

 دست

زدن از کنار درب ورود بلند شد، آریا بود که با تحسین دست 

 می

 زد

 ..اما نگاهش عاری از هر احساسی بود

 .حمید برگشت چینی به ابروهایش داد و از جایش بلند شد

 !سالم-

آریا بی توجه به سالم دادن حمید در حالی که مخاطبش سامی 

 بود

 :گفت
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 ستین زنگ زد؟-



 .آره تازه حرکت کردند-

 .سری تکان داد

 .خوبه؛ حمید بیا بیرون کارت دارم-

 ..گفت و رفت

 حمید بی حرف پشت سرش راه افتاد، محیط بیرون کافه جوری

 بود

 .که به داخل دید داشت و جایی برای پنهان شدن نداشت

 کناربوته گل ِ یاس ایستاد پشتش به حمید بود سعی داشت

 .خشمش را آرام کند که جزو محاالت بود

ی نفس بد نقطه ضعفش شده بودگریه  .. 
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اطراف گرداند دستی به ته ریشش کشید حمید نگاهش را به . 

 ...چی می خواستی بگ-

حرفش کامل نشد که با مشت بی هوای آریا که درست روی 

 گونه

 ی

 .چپش نشست قطع شد
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 به ضرب عقب رفت و به پشت روی زمین افتاد آریا با خشم

 قدمی

 .جلو رفت و انگشت تهدیدش را به سمتش نشانه رفت

 خستم کردی دیگه خسته می فهمی! شنیدی می گن اینا برادرن-



 شاید گوشت همو بخورناما استخونو همو دور نمیندازند؟ من

 شنیدم اما دروغه.. دروغه چون من یه برادر دارم که پاش برسه

 هم

کنه، باور گوشتمو میخوره هم استخونهامو زیر پاش پودر می  

 ..نکن

 می خواستم باهات راه بیام اما هر چقدر من پا به پات میام

 سرعتت رو بیشتر می کنی

 .عقب رفت و دست هایش را از همباز کرد

 از من همینقدر بر میومد حمید همینقدر.. تا وقتی بحث بح ِث-

 نفس نبود تا وقتی بحث به گریه ننداختن نفس نبود من نوکرتم

د من کور بودم در مقابل بدی هات.. اما می دونمبودم من کر بو  

 که

 تو هم از گذشته ی تلخ ِ نفس خبر داری و میدونی که گذشته چه
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 بالیی سرش اومده، منم از هموناول ِ اول خبر داشتم، به روی

خودم نیوردم و عاشق شدم.. حمید آدم عاشق کور میشه کر 

 میشه
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خودت میدونی پس هر کاری میخوای کنی هر خر میشه اینم  

 ضرری

 میخوای بهم برسونی برسون اما کاری به نفس نداشته باش؛

 اینبارو



 ندید می گیرم اما دفعه بعد یه نمه اشک به چشم نفس بیاری

میشم همون برادری که گوش ِت برادرشو میخوره و بیخیال 

 ضرب

 و

 .المثلهای قدیمی، استخونشم دور میندازه

د و یقه ی حمید را به چنگ گرفتخم ش . 

 می فهمی که چی می گم؟-

 آریا؟-

نفس بود مات و مبهوت جلوی ورودی کافه ایستاده بود، ستین 

 گیج

 .نگاهی به حمید که هنوز روی زمین افتاده بود انداخت

 آریا لبخندی زد یقه ی حمید را رها کرد قدمی جلو رفت و دست

 .هایش را به معنی بیا بغلم برای نفس باز کرد

چ مهم بود این حال عجیب بین حمید و آریا برای نفسی که بی 

 حد

 !دلش برای آریایش تنگ شده بود؟
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 مهم نبود مهم آریا بود و آغوشی که منتظر در حصار کشیدن تن
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 .ظریف نفس بود

د و خودش را در آغوش آریابیشتر از این تردید نکرد، دوی  

 .انداخت



 سفت در آغوش کشیدش حریصانه بوسه ی محکمی روی سر

 نفس

 :زد و آرام زمزمه کرد

 ..تولدت مبارک خانوم-

 با لبخند کمرنگی که ازبدو ورود روی لبهایش نشسته بود لیوان

شربنت را از روی میز برداشت و به سمته ستین و هنگامه 

 .رفت

ستین زدضربه یی به شانه ی  . 

 نامرد خبر داشتی آریا اومده و نگفتی؟-

 .ستین سر چرخواند و لبخند کوتاهی به نفس زد

 .به جون نفس من هم همین چند ساعت پیش با خبر شدم-

 .انگشت اتهامش رو به سمته هنگامه گرفت و چشم ریز کرد

 ..ولی این...این-
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 .هنگامه خندید

 ..منم که می دونید تابع اوامر آقام-

 ستین با طعنه و شیطنت در حالی که مخاطبش هنگامه بود

 .چشمکی به نفس خنده رو زد

 تابع اوامر آقا یا آقاتون؟-

گونه های هنگامه گل انداخت و نگاهش چرخید و روی روزبه 

 که

پیش آقایون ایستاده بود، ثابت موند. باالخره دلش طاقت نیورده 



 و
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 .بعد از شب عروسی نفس و آریا نرم تر شد

ستین پچ پچکنان چیزی در گوش ِ نفس گفت که از گوش ِ 

 هنگامه

 .دور ماند

 .گفت و هر دو با صدا خندیدند

 .نفس ضربه یی به شانه ی ستین زد و به عقب هولش داد

 ..خجالت بکش بی ادب-

 .چشمان هنگامه موشکافانه ریز شد

932 

 چی گفت مگه؟-

وی خنده ش را گرفتستین جل . 

 ..هیچی به جون تو-

 ..جون عمه ت-

 نفس با خنده سرش را برگرداند و نگاه خیره آریا را که در

 خودش

 جمع آقایان بود و نگاهش روی او، را گرفت و لبخندش کم کم

 محو

 .شد

 چنان محو تماشای یارش بود که از بحث عقب ماند و متوجه ی

 .ستین که صدایش می زد نشد



- سهی نف .. 

 .تکانی خورد و گیج سر چرخواند

 ها؟-

 کجایی تو؟-
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 چی شده؟-

933 

 بنظرت آتوسا یک ساعته اون بیرون در مورد چی با حمید-

 صحبت

 !می کرد؟

 .بی قید شانه یی باال انداخت

 نمیدونم و برامم مهم نیست، مهم االن حقیقتیه که هنوز جرات-

 .نکردم به آریا بگم

 .زودتر بگو نفس-

 سردرگم سری تکان داد و لیوان شربتروی میز را روی میز بی

 هدف

 .کشاند

❤ 

 .ستین پوفی کشید و سرش را بلند کرد

 ..من که می گم همین امشب تا آریا سرخوشه بهش بگو-

 هنگامه نگاهش روی آریا نشست لبخند جذاب روی لبش را تا به

گه اونآریای سابق نبودامروز خیلی کم دیده بود، اصال آریا دی . 



934 

 آقا اینروزا خیلی عوض شده من شک ندارم که حتی اگه بفهمه-

 .عکس العمل تندی نشون بده

 :ستین دستش را روی دست سرد نفس گذاشت و با دلگرمی گفت

 ..آره نفس منم مطمئنم-
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با تردید سرش را باال گرفت نگاخش را بینستین و هنگامه 

 گرداند

 و

 .آب گلویش را به سختی قورت داد

 االن بگم؟-

 .ستین با شک و استرس دستش را عقب برد و به میز تکیه زد

 ..می خوای االنحالشو خرا-

هنگامه سرفه مصلحتی کرد،، جمله ی آخر ستین با جمله ی 

 قبلش

 بعد تناقص و دوگانگی داشت و این نشان می داد به عکس العمل

 .مثبت آریا اطمینان ندارد

 ..چی می گی ستین؟به نظر ِ من االن بگی بهتره یا آخر شب-

 .نفس بی قرار صندلی را عقب کشید و بلند شد
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 ...نه من دیگه طاقت ندارم االن باید بگم-

* " 



 "نیم ساعت قبل

* 

 با نگاهش آریا و نفس را تا داخل کافه هدایت کرد ستین که پشت

نگاهش را گرفت و از پشت بوته ی شمشادسرشان وارد شد   

 تزئینی

 .گوشه حیاط کافه کنار آمد

 حمید هنوز روی زمین نشسته بود یه پایش را روی زمین حالت

 دراز

 کش بود و دست راستش راروی زانوی پای دیگرش گذاشته بود
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صدای نفس های نامنظم و عصبیش تنها صدایی بود که با 

 صدای

 .ویراژ ماشین ها از بیرون کافه همصدا شده بود
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 روشنی ماه و نور چراغ های پایه بلندی که در حیاط کافه بود به

 صورتش می تابید و چهره ی عصبیش را بیشتر به نمایش می

 گذاشت، سرش پایین بود و خون از گوشه ی لبش آرام آرام به

شه ی پایین ُسر می خورد با غیض پشت دست آزادش را گو

 لبش

 و

 .بعد در موهایش کشید

 صدای قدم هایی که به او نزدیک می شد توجه ش را جلب کرد،



 سرش را باال گرفت با دیدن آتوسا چشم گرد کرد و به سرعت

 دست

 .به زمین چمن زد و از جایش بلند شد

❤- 

 آتوسا؟

 !..حاال فهمیدیچرا عاشق ِ آریاشدم و عاشق ِ تو نه-

 .گیج سری تکان داد

 .تلخندی زد و قدمی جلو رفت

 ...چون آریامرد ِ و تو-
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 :انگشت اشاره ش را به سینه ی حمید زد و با بی رحمی لب زد

 تو یه بچه یی که فقط سنت هر سال باال میره، اما خودت-
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 نمیفهمی

ساله یی که هنوز نتونستی سن بلوغت15که هنوز همون حمید   

 رو

برسه به کینه ها و عقده هایی که اگه کمبودیی هم  رد کنی چه

 بود

 تمامش مقصر خودت بودی و خودت... ازم نپرس چرا آریا چرا

 من

نه.. تو نه چون تو، تو نیستی تو یه غده ی چرکینی پر از کینه 

 یی



 و

 نفرت که به شکل یه آدم در اومدی تو آدم نیستی چون اگه بودی

دت نمی کردی. من دیگه هیچ وقت به خوشبختی برادرت حسا

 از

 اتفاقات گذشته دلگیر نیستم چون میخوام اعتراف کنم که من

 مثل نفس نیستم من نمی تونستم اینجورلبخند به لب ِ آریا بیارم

 ...چون من

 .چانه ش لرزید و اشک بع چشمانش آمد

من...من اونی نبودم که آریا بخاطرش کر بشع کور بشه خر -

 بشه

ریا بخاطرش قید ضرب المثل ها رو بزنه ومن اونی نبودم که آ  

بخاطرش از روی برادرش بگذره.. آریا یهمرد ِ و مردونه 

 عاشق

 میشه

938 

 اما حمید تو... تو یه بچه یی که میخوای مرد بشی اما راه مرد

 شدن

کینه و نفرت و نارو زدن با برادرت نیست. راه مرد شدن 

 نشست

 و
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 ..برخواست با نامردا نیست حمید اینو بفهم و به خودت بیا



 قطره اشکی لجوجانه از گوشه ی چشمش چکید که به سرعت با

 ..پشت دست پس زد، صدایش لرزید

 االنم برو از اینجا، اینجا کسی من تظر ِ تو نیست اینجا کسی از-

 تویی

 ..که با کینه ساختی دلخوشی نداره

حرف هایش چه به جان دل حمید آورد،گف و بی آن که بداند با   

 ..چقدر سنگدالنه غرور مردانه ی حمید را شکسته بود

 برگشت لحظه یی مکث کرد چشم بست و دوباره باز کرد نفسی

 تازه

 ..کرد و با قدم های آرام و محکم وارد کافه شد

* * 

939 

ستین نگران لیوان آب را برداشت و در حالی که به سمته 

 لبهایش

تمیبرد گف : 

 .هنگامه من میترسم-

 از چی؟-

❤ 

 به آتوسا که لبخند زنان جای نفس نشست نگاهی انداخت. با

تردید پلک زد و به هنگامه نگاهی کرد از گذشته ی آتوسا و 

 آریا

 خبر



 ..داشت می ترسید که آتوسا هم یکی باشد مثل سحر

 !آها نمیشه بگی-
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 .هنگامه برای رفع ابهام لبخند زدی

 چیز ِمهمی نیست آتوسا، نفس قرار ِ یه مسئله ی مهمی رو به-

 آریا

 .بگه

 .آتوسا دست زیر چوونه انداخت و نگاهش را به نفس برگرداند

940 

 لبخندی از روی تظاهر زد تا استرسش را پنهان کند چند قدمجلو

 .رفت که نگاه آریا متوجه ش شد و لبخندی زد

 چی شده؟-

 میشه حرف بزنیم؟-

سامی که ترس و نگرانی را در سوسوی نگاه نفس خواند با 

 تردید

سری به معنی چی شده برای ستین تکان داد که ستین با اشاره 

 ی

 .دستی بهش فهماند که نفس قرار با آریا حرف بزند

 .حیرت زده ابرویی باال انداخت و به نفس نگاه کرد

شت میز بلند شدآریا سری تکانداد و از پ . 

 .باشه عزیزم، سامی پاشو یه آهنگ بزار جو خیلی خشک شده-

 .دست نفس را گرفت و لبخندی زد



 بریم..چقدر دستات سرده!..خوبی؟-

 .لب تر کرد

 خوبم؟-
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 اما اینطور به نظر نمیرسه؟-
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 .به نیمکت طالیی رنگ گوشه ی حیاط اشاره زد

 ..بشین-

- فس چی شده؟بگو ن  

نگاه مرددش را باال گرفت، آرامش نگاه آریا ترس را به دلش 

 می

 کشاند می ترسید از نابود شدن این آرامش و برگشتن همان خشم

 ..و نفرت روزهای اول

 تند تند پلک زد نگاهش را به هر طرف گرداند اال روی آریا که

 از رفتار

 ..و نگاه نفس فهمید که قرار چی بشنوه و لبخندی زد

 دستانش را در جیب شلوار جین مشکیش برد و به دسته ی

 .نیمکت تکیه زد

 ..خب نمی خوای حرف بزنی؟! مهمون ها داخل منتظرن زشته-

 چشم بست و بی هوا جمالت را بی آنکه اختیاری روی لبهایش

 .داشته باشد پشت یک بیان کرد

942 



- ن قبال ازدواج کردم یعنی...یعنی به زور و بخاطر بدهیآریا م  

 بابام

 اما بخدا هیچوقت من با بهمن کنار نیومدم بعدش هم بخاطر

سال2پاپوشی که اون کثافت واسم درست کرده بود به مدت   

 ..افتادم زندان بعدشم که آزاد شدم و دیگه خودت میدونی

 .گفت و دیگه نفسش به درستی دم و باز دم نشد

❤ 

 چشم باز نکرد و ندید لبخندی که روی لب های آریا چه خوش
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 ..پررنگ شده بود

 به دلش نشست انتخابی که از همان اولش به درستیش شک

 نداشت به دلبر ِ نفسش به دخترکی که با اینکه خانوم شده بود

ساله بود همانقدر دلبر و5گاهی عجیب مثل دختر بچه های   

در مظلومهمانق .. 

 ...سکوتش طول کشید و نگرانی نفس بیشتر

943 

با تردید چشم باز کرد آرام مژهای بهم گره خورده ش را باز 

 کرد

 چهره

 ی آریا با آن لبخند لحظه ی اول در پس پرده ی تاری دیده شد و

 کم

 ..کم



 لبخند روی لبهای آریا به شک انداختش "گفتم یا فکر کردم که

 گفتم؟ اگه گفتم پس چرا لبخند میزنه؟! ای گندت بزنه نفس کمتر

 ..."فکر کت کمتر... باید حرف بزنی تا بهمن گند نزده

 سرش را پایین انداخت اینبار چشم نبست تا مطمئن باشد که فکر

 .نبود و واقعا حرف هایش را زده

 نگاهی روی کفش های پاشنه بلند صورتی خودش و کفش های

ریا که در راستای هم بودند خیره ماندبراق مشکی آ . 

 ..آریا من یک بار ازدو-

 اینا رو همینحاال گفتی نفس، حرف جدید داری بزن نداری بزار-

 من

 .حرف بزنم
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در جایش تکانی خورد و تکیه ش را از نیمکت گرفت و 

 دستانش

 را

 .از جیب شلوارش بیرون کشید
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را باال گرفت نفس حیرت زده سرش . 

 چی؟-

 .سری تکان داد

 چی، چی؟-

 ...تو...تو....من-



 با نشستن انگشت اشاره ی آریا روی لبهایش ساکت ماند و با

 چشمان درشت شد و مردمک آبی رنگی که می درخشید بع آریا

 .چشمدوخت

 همون روز اول بهت گفتم که همه چی رو در مورد می دونم-

 !نگفتم؟

که بخاطر ِ روزبه و حماقتی کهفکر کردیانقدر بچه م   

 درصدش50

 هم بخاطر خودش بود از تو انتقام بگیرم؟ یا بخاطر اینکه با

 کیسان

 قوی تر بجنگم تو رو عقد کردم؟ اینکه از طریق روزبه باهات

 آشنا

 شدم اشتباه نیست اما هیچ وقت قصدم انتقام نبود. وقتی از

 روزبه در موردت شنیدم جذب شخصیت شیطون و در عین ِحال

 محکمت شدم تو آدم ِ کثیفی نبودی این رو وقتی فهمیدم که
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945 

 تونستم تمام سوابقتو در بیارم از ازل تا به آخر.. از روی انسان

دوستی که اصال نگم بهتره چون اصال این نبود، بهت نزدیک 

 شدم

جنم خوب بودن رو داشتی و فقط یه تکیه گاه میچون تو   

 ..خواستی

وقتی عقدت کردم از ریز و درشته زندگیت خبر داشتم بهت 



 نگفتم

 چون قرار نبود هیچ وقت بفهمی که من میدونم نه اینکه دوست

 نداشتم بشنوم نه، نگفتم که بیشتر از این گذشته تلخت، حالت

ده تا دو روز قبل کهرو تلخ نکنه.. خبر نداشتم بهمن آزاد ش  

 روزبه

 بهم گفت همون روز که من رفتم حالت بد شد وسط حرف هاش

 از

 مردی گفت که گویی اون تو رو با ستین رسوند بیمارستان شک

نکردم تا اینکه وکیلن بهم خبر رسوند که بهمن آزاد شده تازه 

 اون

 وقت فهمیدم که قضیه چیه و دلیل اون همع نگرانی و اضطرابت

این شد که کارمو زودتر حل کردم و اومدم.. حاال چرا چی بود  

 گریه

 می کنی دلبر خانوم؟

 ...هق زد و بی قرارانه خودش را در آغوش آریا انداخت

❤ 

946 

* " 
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 "ماه بعد2

* - 

 آریا؟



 هووم؟-

 منو ببین؟-

 .نگاهش را از سنگ قبر گرفت و سر برگرداند

 جانم؟-

 لبخند دلبرانه یی زد خم شد و عینک را از روی چشمان آریا

 .برداشت

 کی می خوای با مادرت یکم نرم تر برخورد کنی؟-

 .چینی به ابروهایش داد
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 .االن وقت نیست نفس-

 عینک را از دست کشید و سر برگرداند. نفس لب ورچید و از

 .نیمکت باالی قبر بلند شد و کنار ِ آریا نشست

- یا؟ اتفاقا االن بهترین وقتهچرا آر .. 

 .دستش را کنار ِ دس ِت آریا روی سنگ قبر گذاشت

 ..االن که بابات هم هست و میشنوه-

 نفس؟-

 جان؟-

 خوب میدانست با قلب ِ عاشق شوهرش چه جور تا کند که با سع

 .شماره نرم شود و افسار از دست بدهد

 .اخمی کرد و جلوی احساساتش را گرفت
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 ..االن وقتش نیست گفتم-



 .لجوجانه دستش را روی سرشانه ی آریا گذاشت
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 .کجا وایسا-

 .میرم آب بیارم-

 .پوفی کشید و دستش را بلند کرد

 ..اوکی برو-

 .آریا بلند شد و سمته شیر آبی که کمی آن طرف تر بود رفت

 نفسی تازع کرد و دستی روی اس ِم سنگ قبر کشید "حاج رضا

 "صدر

 .لبخندی زد

 حاجی تو رو خدا بیا خواب اینپسر ِ بد اخالقت یکم باهاش-

 صحبت

 .کن، دیگه حتی نازو عشوه های منم جواب نمیده

 .بیا روی من جواب میده-

 با چشمانی گرده شده برگشت و به پسری که پشت سرش بود

 .نگاهی انداخت

 .پسر لبخندی زد و چشمکی زد

949 

- م نشدیبار امتحان کن نشد ه .. 

 اخمی کرد همین که آمد برگردد آریا بود که از کنارش رد شد

 صدای
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پرت شدن بشکه و صدای آخ پسرک همه و همع در کمتر از 

 چند

 ..ثانیه گذشت

 پسرک آخ آخ کنان شکمش را گرفته بود و خم شده بود آریا با

 غیظ

بلند کردکنارش ایستاد چنگی به موهایش زد و سرش را  . 

❤- 

 ببین منو.. چی رو امتحان کنی ها...؟

 پسرک با درد لب گزید و دستش را روی دست آریا که در

 موهایش

 .چنگ انداخته بود گذاشت

 ..آقا به خدا داشتم شوخی میکردم-

 بدتر شد و اخم هایش غلیظ تر شد با غیظ فشار چنگش را بیشتر

 .کرد و بادس ِت آزادش فک پسرک را فشرد

،مرتیکه ی یابو تو چه خری هستیکه با زن ِ من شوخی می -

 کنی

 ها؟

950 

 :پسرک که فهمید اشتباه کرده سریع گفت

 ..بب...ببخشیدآقا-

با حرص نگاهش را صورت پسرک پاشید و با یع حرکت به 

 عقب



 .هولش داد

 ..گمشو-

برگشت مچ دس ِت نفس را گرفت و به دنبال خود به سمته 

 ماشین

 .کشید
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 نفس که از ترسش خفه مانده بودبی صدا و سر بهزیر دنبالش

 ..رفت

 .قفل مرکزی را زد

 .سوار شو-

 بی حرف سوار شد، آریا با همان حجم اخم روی پیشانیش سوار

 شد

چنگی به جعبه دستمال کاغذی زد و برگی ازش بیرون کشید و 

 به

 .سمته نفس گرفت

951 

 .پاک کن-

از رو به رو گرفت گیج نگاهش را . 

 چی؟-

 .با سر به لب هایش اشاره زد

 پاک کن تا خودم پاکش نکردم، کی برای بهشت زهرا اومدن-

 قرمز



 میزنه که تو زدی؟

 .دستمال را از دستش کشید آفتاب گیر را پایین کشید

 .خودت گفتی بهم میاد-

 .چپ چپی رفت

 .گفتم میاد نگفتم هر جا رفتیم بردار بزن-

 .اوکی-

جلو رفت دستمال را دور انگشت اشاره ش جمع کرد برای 

 لحظه

 یی
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مکث کرد زیر چشمی به آریای اخمالو نگاه کرد و لبخند 

 شیطنت

 .آمیزی زد

952 

 .عقب رفت و دستمال را روی داشبورد انداخت

 :آریا حق به جانب گفت

 .یعنی پاک کردی-

 .نچ، خودت پاک کن-

ست برد تا دستمال را بردارد که میان راه نفسپوفی کشید د  

 .دستش را گرفت و عقب کشید

 ..نه با این و نه اینجا-

خم شد استارت زد ماشین که روشن شد با لبخند دلبرانه یی رو 



 به

 :آریا با چشمانی گرد شده لب زد

 .بریم-

 نفس؟-

 .ناز خندید و سر کج کرد

 ..جان؟ برو دیگه-

953 

قفل چرخواند نگران قدم تند کرد وارد خانه پروانه کلید را در 

 شد،

 نگاه نگرانش یک دور کل سالن را از بر کرد، گوشی و سویچ

 ماشین

 ..را روی مبل پرت کرد

 حمید؟-
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بطری 2خانه بهم ریخته بود، لیوان با ته مانده ی شراب و 

 شراب

روی میز اوضاع دیشب و شب های قبل را به تصویر می 

 .کشید

 با

 .تاسف و غم سری تکان داد

 .خم شد کت را از روی زمین برداشت و به سمته اتاق رفت

 !...حمید؟ حمید-



در را باز کرد با دیدن صحنه ی رو به رویش هیع کشید و کت 

 از

 .دستش افتاد

اق افتاده بودحمید با حال نزاری و رنگو رویی سفید کف ات  

 وحشت

 .زده باال سرش دوید و کنارش زانو زد

 ..حمید..! صدامو میشنوی حمید مادر-

954 

بغض کرد دستان لرزانش را قاب صورت پسرش کرد و با 

 عجز

 :نالید

 ..حمید-

بغضش را پس زد بلند تا زنگ بزنه اورژانس که مچ دستش 

 میان

 .حصار دس ِت سرد حمید اسیر شد

 ..مامان-

خواندسر چر . 

 ..جانم؟ چکار کردی با خودت-

و به اتاقی که بهم ریخته تر از سالن بود نگاه کرد، وسایل 

 شکستع

 و
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 .تکه شکسته های آیینه که روی زمین خودنمایی می کرد

 ..دستتم که زخمی کردی صبر کن برم جعبه کمک-

کرد بی چشم بست و حلقه ی دستش را دور مچ پروانه بیشتر 

 جان

 :نالید

 ...نرو بمون بهم بگو-

 چی رو؟-

955 

 چشمباز کرد، چشمان سبز رنگش از اشک درخشید. تا حاال

 پسرک

 .غ ُد و یک دنده ش را انقدر درمانده ندیده بود

 هنوز مرد نشدم نه؟-

 .لب گزید

 این رو کی گفته؟-

 .چینی به ابروهایش داد

 مهم نیست بگو آره یا نه! دو ماه دارم فکر می کنم اما به هیچی-

 ...نرسیدم تو بگو! بگو من مرد نشدم؟ من کینه ایم؟ من

 .صدایش لرزید

 .لیاقتعشق ِ آتوسا رو ندارم-

 لبخند ِتلخی روی لبش نشست باید حدس می زد دلیل حال خراب

 !پسرش چیه

❤ 



956 
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- ما هیچ وقت سعی نکردی مردونه رفتار کنی. بهمرد هستی ا  

 خودت

 بیا حمید.. راهی که داری میری بی راهس اشتباه از منه که این

 همه

مدت نگفتم بهت و چشماتو باز نکردم اما حاال که آتوسا 

 استارتش

 رو زد بزار منم بگم بهت.. لیاقت عشق آتوسا رو داری اما نه تا

 وقتی

عاشق ِ مردی که یه روز قصد مرگکه به خودت نیای . آتوسا   

 برادرش

 .رو داشت یه روز قصد اذیت کردن زنش رو... نمیشه

 .آهی کشید، حلقه ی دستش باز شد و بی جان روی زمین افتاد

 .پروانه آهی کشید و از جایش بلند شد

 خودت بهم گفتی یه هفته برم پیش ِآریا نمی دونستم قرار ِ این-

 .کارو کنی

 از اتاق بیرون رفت و لحظه یی بعد با جعبه کمکهای اولیه

 برگشت،

 دیگه حرفی رد و بدل نشد و در سکوت دس ِت حمید را پانسمان

 ..کرد

957 



صدای زنگ گوشی حمید، هر دو را ار اعماق تفکراتشان 

 بیرون

 کشید

 .حمید تا بلند شد پروانه بازویش را گرفت

- وشیو واسه ت میارمبرو سر کمدت یه لباس در بیار من گ . 
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 .در سکوت راهش را کج کرد

 پروانه بیرون رفت و گوشی را از سالن برداشت. اسم کیسان را

 که

 ..دید اخمی کرد

به درگاه در تکیه زد و به حمید که دکمه های لباسش را می 

 بست

 .خیره شد

زنگسرش را باال گرفت و به گوشیش که دس ِت پروانه هنوز   

 .میخورد نگاه کرد

 کیه؟-

 .شانه یی باال انداخت و گوشی را سمتش گرفت

 ..کیسان-

 .دستش در هوا زمین معلق ماند

958 

 !نمی گیری-

 سری تکان داد و گوشی را گرفت همزمان گوشی قطع شد، بی



 قید

 .شانه یی باال انداخت و گوشی را روی میز انداخت

 کالفه دوبارع کمه های لباسش را باز کرد و به سمته حمام

 ...رفت

* - 

 آریا؟

 !بله-

 روی نوک انگشتهای پایش بلند شد بوسه یی روی گونش زد و
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 عقب

 .رفت

 کی برمی گردی؟-

❤ 

 .شانه هایش را گرفت و به عقب هولش داد

959 

- ه اصلی روزبه س اون دوتا هم که باشند مشکلی نیست، مشکل

 که

 .احتماال دوباره توی آشپزخونه س

 .پوفی کشید

 .واسه همین می گم زودتر برای این دوتا یکاری کنیم-

موهایش را بهم ریخت و در حالی که از اتاق میرفت بیرون 

 :گفت



 .اشکال نداره عادی میشه این اوالشه-

 .ا ِ وایسا وایسا-

 .چرخید و دست هایش را از همباز کرد

- ز چیهبا ! 

 .حق به جانب دست به کمر زد و چند قدمی از اتاق بیرون رفت

 یعنی چی اوالشع! نکنه تو هم چون اوالشه انقدر خوبی؟-

لب باز کرد تا نفس را از اشتباه در بیاره اما نگاه و چهرع ی 

 حق

 به

 .جانب نفس کرم درونش را برای اذیت کردن زنده کرد

960 

 .آره خب باالخره که تکراری میشی-
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 .جیغش به هوا برخواست

 !آریا-

 .خندید و نفس را در آغوش کشید

 ..شوخی کردم دیوونه-

دلخور مشتی به سینه ش کوبید و سرش را از ردی سینه آریا 

 بلند

 .کرد

 .شوخی جالبی نبود-

- دارممیدونم، من برم دیر شد نیم ساعته دیگه جلسه  . 



 .برو منم برم با هنگامه واسه فردا حرف بزنم-

 در حالی که از پله ها پایین می رفت انگشت اشاره ش را به

 حالت

 .باال پایین حرکت داد

 .قبلش لباساتو عوض کن-

961 

 .چشم-

عقب گرد کرد به سمته اتاق لباس هایش را عوض کرد و به 

 سالن

 .پایین رفت

حدس زده بود روزبه هم دروارد آشپزخانه شد همونجور که   

 .آشپزخانه بود که با ورود نفس از جایش بلند شد

 .من برم به کارم برسم-

 .پا قدم من سنگین بود-

 .روزبه محجوبانه سرش را باال گرفت

نه خانوم این چه حرفیه؟ شمسی بانو گفت که میخواد بره -

 .شرکت
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 .چشم گرد کرد و به بیرون اشاره کرد

❤ - 

 ..آریا االن رفت شمسی بانو میخواست بره خب با

962 



کار دارم دختر جان، اگه به آریا می گفتم می خواست کلی -

 سوال

 !پیچم کنه. آماده یی روزبه جان

 .بله خانوم بریم-

 برگشت کنجکاو شد که شمسی بانو برای چی می خواست به

 شرکت

را شمسی بانو دید و آرام خندید عصا زدو بیرونبره. نگاهش   

 .رفت

 .از چشمات معلومه که قرار تو بیشتر از آریا سوال پیچم کنی-

 .به دنبال روزبه و شمسی بانو بیرون رفت

 .مظلوم شانه به شانهی شمسی بانو گردن کج کرد

 .به من نمیگید-

 .خندید و نگاه مهربان و پر مهری به نفس انداخت، ایستاد

 قول می دی اگه گفتم تا من به شرکت نرسیدم به آریا خبر-

 .نرسونی

 :مشتش را باالگرفت و مصمم گفت

 قول-

963 

 .دستی به شانه ی نفس زد
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امروز حمید میاد که سهامش رو بگیره یا آریا باید سهامرو -

 بخره



 یا

 .اینکه اون کیسان ذلیل شده میخره

- بهم گفت ولی خب شما می خواید چکار کنید؟ آره می دونم آریا  

 .حمید محاله کوتاه بیاد

 کوتاه نیومد هم نیومد باالخره من سهام رو بخرم بهتره تا-

 ..کیسان

 .بی قید سری تکان داد

 ..آره خب خی-

 کم کم متوجه ی حرف شمسی بانو شد، چشم هایش برق زد و با

 .ذوق نگاهش را به سمته چهره ی خندون شمسی بانو سوق داد

 جان ِ من..؟-* *

964 

 ..این طرح رو بفرست پیش ستین-

 ..خب بعدش-

 .سامی کالفه پوفی کشید

 .آتوسا تو رو خدا االن وقتش نیست-

 آتوسا که از صبح متوجه ی حال گرفته ی سامی بود طراح های

 توی

ه سینه شددستش را روی میز انداخت و دست ب . 

 نمیخوای بگی چی شده؟-

چنگی در موهایش زد و با غیظ صندلی را عقب کشید و بلند 

 .شد



 ..حمید قرار ِ امروز بیاد-
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 خب؟-

❤ 

965 

 ...سهامش رو میخواد بفروشه، یا باید آریا سهام رو بخره یا-

 :با تردید لب زد

 یا..؟-

رد شدتقه یی به در خورد و رسولی وا . 

 .آقای صدر گفتن بگم آماده شید-

 حمید اومد؟-

 .رسولی با تاسف سری تکان داد

 .آره هم ایشون هم آقای کیسان-

 .چشم بست و با حرص غرید

 ..لعنتی-

 .آتوسا با حیرت جلو رفت و رو به روی سامی ایستاد

 .کیسان قرار ِ شریک جدید باشه-

 ..متاسفانه-

966 

آتوسا با حرص چشم بست دست هایش را مشت کرد که 

 ناخونهای

 .مانیکور شده ش خط کف دستش انداخت



برگشت و پشت سر سامی از اتاق خارج شد همزمان با 

 خروجش

 با

 .حمید که در سالن نشسته بود چشم تو چشم شد
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لوغنیش خندی زد نگاهش را به اطراف گرداند. سالن کم بیش ش  

 .بود در اتاق را بست و جلو رفت

حمید از روی صندلی بلند شد نگاه غم زده ش را به سرامیک 

 کف

سالن دوخت تاب نگاه کردن بع چشم هایی که هر حسی داشت 

 جز

 .عشق را نداشت

فکر می کردم می فهمی، فکر کردم درک داری شعور داری -

 اما

ت میای امانداشتی.. چقدر امید داشتم که می فهمی و به خود  

 ناامیدم کردی حمید االن به خودم می بالم که چرا اشتباهی

 ..عاشقت نشدم

967 

بغض داشت دلش از سنگ نبود، اعتراف نمی کرد اما خیلی 

 وقت

بود که دیگر به مرد رو به رویش بی حس نبود حسش عشق 

 نبود



 .اما احساس بی نظیر و صادق حمید قلبش را جلب کرده بود

کرد چون هنوز حمید آن حمیدی که او می اما اعتراف نمی  

 خواست

 .نبود

 نگاه براق از اشکش را از حمید که بی حرکت و بدون یک پلک

 زدن

 به سرامیک چشم دوخته بود گرفت و به اتاق مشترکش با ستین

 .پناه برد

 در را بست دستش محکم روی لبهایش نشست و بغضش را

 صدای

 .خفه یی آزاد کرد
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 ستینبا تعجب سرش را بلند کرد حال ِ آتوسا را که دید نگران از

 .جایش بلند شد

 ..آتوسا چی شده؟ منو ببین آتوسا-

❤ 

968 

 .هق زد و خود را در آغوش ستین انداخت

 .هق هق زنان لب زد

 ...نتونستم-

 :ستین گیج و بی خبر از همه جا پرسید

- دی؟چی رو نتونستی؟ چی شده آتوسا نگرانم کر  



 عقب رفت اشک هایش را با پشت دست پس زد و بی حال روی

 ....مبل نشست

* * 

969 

 کیسان با لبخند و نگاهی پیروزمند به سالن کنفرانس چشم

 .چرخواند

 ..سالم-

 جز نگاه سردی از طر ِف آریا چیزی نصیبش نشد. خودش را

 نباخت و

 لبخندش را پررنگ تر کرد دستی به شانه حمید زد و با فشار

 کمی

 .که داد صندلی کنارش را عقب کشید و نشست

سامی با حرص دندون قروچه یی کرد دستش را مشت کرد، 

 دست
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 آریا از زیر میز روی دستش نشست و با اینکار او را به آرامش

 دعوت

 ..کرد

 تکیه ش را از صندلی گرفت و پرونده ی انتقال سهام رو باز

 ..کرد

 !خب! قرار بود سهامت رو بفروشی درسته-

 .حمید در سکوت تنها سری تکان داد



 آریا برای لحظه یی چشم بست، سخت بود باخت این دوره را به

 ..کیسان

970 

 .پرونده را به سمته وکیل ُسر داد

 آقای شیخی لطفا پرونده رو چک کن مشکلی نداشت بده به-

 ..حمید

با لحن پیروزمند و محکمی کیسان که تا االن سکوت کرده بود  

 :گفت

 ...من خریدارم پس بده به من-

 اینبار آریا بود که مشت شد دستش و به سختی جلوی خودش را

 .گرفت تا بالیی به سر کیسان با آن نگاه پیروزمندش نیاره

 تقه یی به در خورد لحظه یی بعد در باز شد و شمسی بانو عصا

 زنان

که پسر بزرگش باال کشیده بود وارد سالن شد. تمام اموالش را 

 را

آریا به او پس داده بود، با اینکارش می خواست از نوه ش 

 تشکر

 ..کند

713 

 محکمه 

 .آریا متعجب تای ابروش رو باال داد و بلند شد

 ..شمسی-

971 



 ِِِ بشین پسر جان بشین، نیومدم که مزاحم بشم اومدم واسه کار-

 ..دیگه یی

❤ 

 .صندلی کنار سامی را عقب کشید و نشست

 .بشین آریا جان-

آریاکه هنوز سردرگم و دنبال ِ دلیلی برای اینجا بودن شمسی 

 بانو

بود نگاهش را بین شمسی بانوو سامی که دست کمی از او 

 نداشت

 .گرداند و نشست

شمسی بانو کیفش را روی میز گذاشت و عینکش را بیرون 

 .کشید

- د ِ چی صحبت می کردیدخب داشتید در مور . 

 :کیسان لبخندزنان گفت

 .شراکت من و آریا-

972 

 از زیر عینکش نگاه کوتاهی به کیسان انداخت جعبه عینکش را

 :توی کیف انداخت و گفت

 .من سهامت رو خریدارم حمید-

 .آریا و سامی حیرت زده نگاهشان چرخید

 !شمسی بانو-

 .کیسان ابرو در هم کشید

714 



 محکمه 

 !قبول نیست-

 .شمسی بانو دستش را به معنی صبر برای آریا باال گرفت

 چی قبول نیست؟-

 ...قرار بود من-

 حمید که تا این لحظه سکوت کرده بود سکوتش را شکست و در

 :حالی که صندلی را عقب می کشید تا بلند شود گفت

 .سهامم رو نمی فروشم پشیمون شدم-

973 

 سکوت عمیق تر شد، سامی،آریا و شمسی بانو ناباورانه به حمید

 .چشم دوختند

 .کیسان عصبیبلند شد به دنبال ِ حمید بیرون رفت

 ..حمید صبر کن حمید-

 ِِِ فریادش در فضای سالن پیچید، آتوسا و ستین با شنیدن فریاد

 .بلند کیسان نگران از اتاق خارج شدند

برداشت و بازوی حمید را چنگکیسان دو قدم بعدی را سریعتر   

 زد

 .و به سمته خود برگرداند

 وایسا ببینم یعنی چی پشیمون شدی؟-

 چینی به ابروهای پهن و پرپشتش داد با غیظ بازویش را عقب

 .کشید

 همین که شنیدی دلیلی برای پشیمونیم نیست که واسه ی تو-



 ..توضیح بدم

 .هیستریک چشم بست و چنگیبه داخل ِ موهایش کشید
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 محکمه 

974 

 ..تمامش کن حمید-

 چی رو؟-

❤ 

 نگاهش برای لحظه یی به آتوسا افتاد افسار کالم از دستش در

 رفت

 .و قلبش دوباره طپش گرفت

کیسان گیج و عصبی رد نگاهش را گرفت کوتاه و سریع به 

 آتوسا

 .نگاهی انداخت

 :ضربه یی به سینه ی حمید زد و غرید

 ...ببین منو-

 نگاهش را با اکراه گرفت و عصبی به کیسان که مانع نگاهش

 شده

 .بود چشم دوخت

975 

 چیه؟-

 ..برگرد اتاق-

 !برنگردم چی میشه-



 .حرصی چنگی به یقه ی حمید زد

 ..با من بازی نکن-

 .به ضرب دستش را پس زد

این همه تو با من احمق بازی کردی چیزی شد! نشد.. پس -

 عیبی

716 

کمهمح   

 !نداره یک بار من افسار میدون بازی رو بدست بگیرم نه

چشمانش از نفرت و خشم برق زد، با کف دست ضربه ی 

 آرامی

 به

 .سینه ی حمید زد

 ..پشیمون می شی حمید، بد آدمی رو بازی دادی-

 .بی هدف سری تکان داد و دست به کمر زد

 ..تمام شد حرف هات-

976 

و با ضربه ی شانه یی که بهنفسش را عصبی بیرون فوت کرد   

 شانه

 .ی حمید زد و از کنارش گذشت

 نیش خنده عصبی زد و برگشت با قدم های بلند از مقابل نگاه

 ..آتوسا گذشت و جلوتر از کیسان از سالن شرکت خارج شد

* * - 

 هوای امروز عالیه مگه نه؟



 ..اوهووم-

د بهدستش را دور ِ زنجیر تاب حلقه کرد و سرش را به عقب بر  

 چهره

 .ی آریا نگاهی انداخت

 خوبی؟-

 .لبخندی زد

 ..آره چطور-

 .پایش را به زمین زد و تاب را از حرکت نگه داشت
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 محکمه 

977 

 ..حس می کنم پکری-

 ..خب آره-

 چرا؟-

 .فکرم درگیر ِحمیده-

 واسه چی؟-

 .نگاهش را به سمته آتوسا سوق داد

 !به نظرت حمید رو قبول می کنه؟-

❤ 

978 

 دستش را دور ِ بازوی آریا حلقه زد و مجبورش کرد به همقدمی

 و با

 :اطمینان گفت



 .آره-

 .تای ابرویش را باال داد

 از کجا می دونی؟-

 ..نیشش شل شد و به سمتی که ماشین ِحمید می اومد اشاره زد

 ..از اونجا-

 .چشم گرد ایستاد و سد راه نفس شد

 ..تو بهش گفتی-

 .لبخند نازداری زد و شانه یی باال انداخت

 خندید و به حمید که از ماشین پیاده میشد نگاه کرد نفس به

718 

 محکمه 

 :سمتش دوید قبل از اینکه در رو ببنده گفت

 ..وایسا وایسا-

979 

 .حمید نگران سرش را باال گرفت

 چی شده؟-

 .ن فقط می دونی که چی باید بگی-

 .لبخند جذابی زد

 آره یادمه کجاست؟-

پشت اون درخت بزرگه ولی فکر کنم رفته با ستین و هنگامه -

 قدم

 .بزنه

 ..خوبه میرم دنبالش-



 و قبل از اینکه آریا به جمعشان اضافه بشه راه افتاد، شرمندگی

 بود

ا نداشتیا همان حس قبل که هنوز جرات مقابله با آریا ر . 

 ..با من قهره-

 .نفس با خنده ی آرامی برگشت و به شانه ی آریا آویزان شد

 .فکر نکنم-

980 

 ..نکن اینجوری-

 !چطوری-

 .اخم ریزی کرد

 .باز که رژ قرمز زدی-
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 محکمه 

 .لب هایش را غنچه کرد و بوسه یی واسه ش فرستاد

 .دوست دارم-

 .به سرعت نگاهش را پایید

- فسن .. 

 .جان-

 .نکن-

 .چشم-

 کجا میری؟-

 ..دستشویی-

981 



 :بدنبالش راه افتاد و گفت

 ..اگه خلوت بود بگو-

❤ 

پایش را که باال آوردع بود میان زمین و آسمان معلق ماند 

 نگاهی

 به

 .سالن خلوت دستشویی انداخت و با شک برگشت

 چرا؟-

 .نگاهش رنگ شیطنت گرفت

 .کسی نیست-

 نه چطور؟-

 خیلی سریع نگاهی به اطراف انداخت و تا نفس به خودش بیاید

خیز برداشت بازویش را کشید با دست آزادش در اصلی را 

 .بست

 !چکار می کنی آریا-

720 

 محکمه 

982 

 برگشت و انگشت اشاره ش را روی لبهای رژ زده ی نفس

 .گذاشت

- م و تو اینهیس! بهت گفتمجایی جز خونه و اتاق وقتی من هست  

 ...رژ رو نزن نگفتم؟ گفتم و گوش ندادی پس حقته که

 حرفش کامل نشده بود که با خشونت دستانش را قاب صور ِت



نفس کرد و لبهایش را محکم و بی طاقت روی لبهای نرم و 

 قرمز

 .نفس گذاشت

 کم کن حیرت نفس جایش را به لذت داد، بی اعتنا به مکانی که

درش بودند دست هایش ظریف قاب صورت آریا شد با ولع 

 لبهای

 ...هم را می بوسیدند و قصد کوتاه آمدند نداشتند

 نفس نفس زنان دستش را روی سینه ی ستبر آریا قرار داد و

 عقب

 .رفت

 .بسه نفسم تمام شد-

 .نفس زنان لبخندی زد و پیشانیش را به پیشانی نفس زد

- ادت رفته قرار بود نفسم باشی؟تو نباید نفست تمام بشه ی  

983 

 .لبخندش رنگ گرفت چشم بست

 ..یادمه-

 .آروم بوسه ی دیگه یی روی لبهایش کاشت

 .یادت نره-
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 نگاهش به اطراف چرخی خورد و بی هوا به خنده افتاد، آریا که

 از

 :خنده ی نفس به خنده افتاده بود پرسید



 چی شده؟-

- رسیدیم که توی دستشویی پارک عاشقانه رد و بدل ببین به کجا  

 .می کنی

 .خب تقصیره توء دیگه-

 نخیر تقصیر توء که همش همه چیزو بهونه می کنی تا همه جا-

 خودتو بچسبونی بهم؟

 مگه بده..؟-

 .نیشش شل شد

984 

 ..نه اصال-

❤ 

 .لبخند جذاب و مهربانی زد

 .لبت رو پاک کن و بریم تا کسی نیومده-

 .تو هم پاک کن-

 .چشم-

* * * - 

 ..دستم رو ول کن حمید

985 

 دستش را از دست حمید بیرون کشید برگشت و قدمی به سمته
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 محکمه 

 .جمع رفت

حمید با حرص دو قدم رفت و بازویش را سفت چسبید و به 



 سمته

 .خود چرخواند

 .صبر کن آتوسا باید حرف هام رو بشنوی-

در نگاه ملتمس حمید چرخواندنگاه جدیش را  . 

 در مورد ِ چی؟-

 ..در مورد ِ خودمون-

 .تای ابرویش را باال داد

 فکر کردم در مورد ِ خودمون یک بار حرف زدیم نه؟ یا بهتره-

 بگم من

 .یبار حرف هام رو زدم

 خب تو حرف هات رو زدی من که نزدم، تو گفتیعاشق ِ حمید-

 کینه

 !یی نمیشه

- ار دیروزت خر میشمآره.فکر نکن با ک . 

986 

من همچین فکری نکردم، اومدم بگم اگه بخوام عوض بشم -

 ..چی

 .غیرارادی ابروهایش باال پرید و لبخند محوی روی لبش نشست

 ..باورش نمی شد حمید بود که داشت این حرف را می زد

 جدی می گی؟-

 !بنظرت..؟-

 .خندید



 .باورش سخته-
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 محکمه 

 :دلخور لب زد

 یعنی انقدر بدم؟-

دست به سینه شد و نگاهی به جمعی که هر کدام جفت جفت 

 کنار

 .هم نشسته بودند انداخت

 ..خیلی-

 .نگاه جدیش به سمته حمید چرخید

987 

 عوض شدن فقط به حرف نیست که می دونی؟-

 .آره-

 آشتی با آریا یعنی یه قدم به عوض شدن میتونی؟-

 .لبخند جذابی زد

- رهآ . 

 معذرت خواهی از آریا؛ میتونی..؟-

 آره-

 ..از نفس-

❤ 

988 

میان حرفش پرید بازوهای آتوسا را چنگ آرامی زد و به 

 خودش



 .نزدیک کرد

 ..بخاطر تو هر کاری می کنم آتوسا-

 لبخند روی لبش نشست عقب رفت که دستان حمید از دور

 .بازوهایش کنده شد
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 محکمه 

 ..پس شروع کن..از االن-

 .لبخندش رنگ گرفت و سری تکان داد

 ...باشه از االن-

 پلک زد و لبخند زنان برگشت، چشمانش باز نشده صدای شلیک

گلوله یی فضای پارک را پُر کرد، دردی در قفسه سینه ش 

 پیچید

 آخ

 پر دردی کشید، دست لرزانش باال رفت و روی سینه ش ننشسته

هایش لرزید و جلوی پاهای حمید به زمینجان از تنش رفت پا  

 ...افتاد

989 

 حمید ناباورانه به صحنه جلویش خیره بود، صدای جیغ از

 اطراف و

 جمعیتی که به سمتش می دویدند تا به داد آتوسا برسند هنوز

 ..موقعیت را درک نکرده بود

 ضربه ی به شانه ش خورد به عقب پرت شد و روی زمین افتاد

ه ی بی روح آتوسا افتادنگاهش روی چهر .. 



 .بی قرار و بی جان لب زد

 ..آتوسا-

 .صدای فریاد نفس از دور آمد

 ..آریا، بهمن بود داره میره بگیرش-

 .زنگ بزن اورژانس-

 ..آتوسااا..آتوسا چشاتو نبند تو روخدا-

 .باید ببریمش بیمارستان وگرنه دیر میشه-
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 محکمه 

 ..حمید...حمید-

990 

با سیلی بی امانی که به صورتش خورد نگاهش را از جای 

 خالی

 .آتوسا گرفت بی قرار با نگاهش دنبال گشت

 .سامی که حالش را دید زیر بازویش را گرفت

 ....پاشو با ماشین آریا داریم میبرمش بیمارستان پاشو-

*** 

 وارد سالن بیمارستان شدند صدای گریه ی جمعیتی که در سالن

 انتظار بودند رعشه به تنش انداخت و بغض را مهمان گلویش

 .کرد

 پاهایش لرزید بی صدا نام آتوسا را صدا زد، دست سامی را پس

 زد

 .و بی جان لب زد



 .آتوسا-

❤ 

991 

آریا با چشمانی به خون نشسته از اشک برگشت و به برادری 

 که

 از

امروز باید در فراغ ابدی عشقش بسوزد چشم دوخت، طاقت 

 چشم

توی چشم شدن را با حمید را نداشت برگشت و سر به دیوار 

 .زد

 همین عکس العمل آریای محکم و صدای گریه ی دیوانه وار

 دخترها
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 محکمه 

 و حتی شمسی بانو و پروانه حقیقت تلخ و دیوانه کننده را بر

 سرش

 ..کوبید

دو زانوزانوهایش لرزید و بی جان روی زمین سرد بیمارستان   

 افتاد،

 ِ اشک هایش آرام روی گونه ش ُسر خورد طرح آخرین لبخند

 آتوسا

 جلوی چشمانش نقش بست، با درد چشم بست و از ته دل فریاد

 ...خدا" سر داد"



* * " 

 "سال بعد4

* 

992 

 صدای جیغ آرین دوبارع در فضا پیچید، نفس عصبی از اتاق

 بیرون

 .آمد

 .جیغ نزن آرین عصبیم کردیاا آریا بچه شدی خب ولش کن-

 .آریا، آرین را از روی کولش پایین آورد و روی مبل گذشت

 .چشم خانومه بداخالق-

 نفس با اوقات تلخی رو برگرداند و به سمته آشپزخانه رفت آریا

 .پشت سرش روانه شد و او را از پشت در آغوش کشید

- نه که مامانش نگران شدهدوباره دختره بابا لگد نمیز . 

 نفس که گویی منتظر همین حرف بود نگران با بغضی که در

727 

 محکمه 

 گلویش

 .نشسته بودی سری تکان داد

 ..آره از دیشب تا حاال-

 آریا چینی به ابروهایش داد و عقب رفت نفس را به سمتع خود

 .چرخواند

 از دیشب! اونوقت نمی دونی واسه چی ها؟-

993 



 .سر پایین انداخت

کالفه سری تکان داد دست انداخت زیر چانه ی نفس و سرش 

 را

 .بلند کرد

 نفس میشه فراموش کنی؟ از دیشب که پای تلفن مامانت با-

 منطقی که هنوز نتونستم پیدا کنم بهت گفته که کیسان و بهمن

 آزاد شدند همین حال رو داری.. تازه میخوای این طفل معصوم

 واسه

می بکوبه آره؟ دیشب بهت گفتم بع من اعتماد داری گفتیت ریت  

 آره پس اگه اعتماد داری فراموش کن اون دوتا رو و به زندگیت

 فکر

 ..کن بع من به این بچه به آر

❤ 

 ..مکث کرد

994 

 .با شک به پشت سرش اشاره زد

728 

 محکمه 

 !آرین خیلی ساکت نیست-

 .نفس به سرعت سر بلند کرد

 چی روی میز بود؟-

 کمی فکر کرد و با یادآوری شربت و کیکی که آورده بود تا با

 آرین



 ..بخوره وای کنان ضربه یی به پیشانیش زد و بیرون دوید

 :نفس که با شکم برآمده ش نمی تونست بدوو با حرص گفت

 ..آریا بخدا می کشمت اگه مبل ها رو کثیف کرده باشه-

* * 

شد رژ را برداشت که در باز . 

 .روزبه حق به جانب به درگاه در تکیه زد

 تمام نشد نه؟-

995 

 .لبخند ِژکوندی زد و ابرو باال انداخت

 !نچ-

 .هنگامه بخدا دیر شد-

 .رژ را روی میز برگرداند و از جایش بلند شد

 .باشه االن دیگه تمام میشه-

 االنت یعنی دو ساعته دیگه؟-

 تمااام به حمید و سامی زنگ زدی؟-

اتاق شد و شال صورتی رنگی که هنگامه برداشت بود را وارد  

 از

 .دستش کشید

729 
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 ..این رنگ قشنگ نیست این شالو بگیر-

 !قرمززززز-

 .چپ چپی رفت



 !اگه قشنگ نیست چرا خریدی-

996 

 ..چون تو گفتی-

 ..زبون دراز-

 .خندید و شال را از دست روزبه کشید

 بده به من، نگفتی زنگ زدی؟-

آره سامیکه مشکل ِ منو داره (و چپ چپی به هنگامه رفت) -

 حمید

 .هم که مثل همیشه

 .شال را سر کرد و موهایش را درست کرد

 !بهشت زهرا...؟-

 .آره ولی گفت خودشو می رسونه-

خوبه بریم من آماده شدم، بریم که دلم از االن ضعف رفته -

 برای

 ..آرین

- ؟هنگامه  

 .کیفش را برداشت و برگشت

997 

 هوووم؟-

 بنظرت ما هم بچه دار بشیم؟-

❤ 

730 

 محکمه 



 لبهایش ُشل شد و لبخند ِ گشادی روی لبش نشست. دست برد

 توی کیف و بی بی چکی که قرار بود آخر شب رو کند را روی

 میز

 ..انداخت و بدو بیرون رفت

 .روزبه با تعجب نگاهش را به بی بی چک انداخت

 این چیه هنگامه؟-

 .صدای هنگامه از سالن آمد

 .خودت نگاه کن می فهمی-

998 

 بی بی چک را برداشت تو خط قرمز روی نوار بهش چشمک

 زدند کم

 کم موقعیت را درک کرد و لبخند آرام آرام روی لبش نقش

 ...بست

* 

کی گرفت پشت دستش را نگاه غمدارش را از سنگ قبر مش

 روی

 ..صورتش کشید و از جایش بلند شد

با قدمهای آرام به سمته ماشین که کمی آن طرف تر بود رفت 

 قبل

 .از سوار شدن نگاه دیگری به سنگ قبر انداخت

 .د سوار شو دیگه حمید بچه هالک شد-

 .برگشت و لبخندی زد



 !ساکت نشد-

 .آتوسا کالفه نگاهی به دخترکش انداخت

نه فکر کنم دلش در می کنه زودتر بریم شاید نفس شربتی -

 چیزی

731 
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 .داشته باشع

 .چشم گرد کرد و سوار شد

999 

- ماه شربت میده؟4کی به بچه ی   

 در حالی که سعی می کرد هلیا را آرام کند با ته خنده یی که در

 :صدایش بود گفت

 .شربت بچه منظورمه-

 .آها-

 حمید؟-

- نم؟جا  

 ..هلیا هیچ وقت نمی فهمه که-

 .جدی میان حرفش پرید

 .هیچ وقت آتوسا-

نگاه کوتاهی به هلیا که آرام شده بود انداخت و ماشین را گوشه 

 ی

 .خیابون پارک کرد

 .برگشت و نگاه مطمئنش را به چشمان آتوسا دوخت



1000 

 من و تو پدر و مادر هلیایم آتوسا هیچ وقت روی این موضوع-

 تردید

 نکن و غمگین نکن این نگاهی رو که منو آدم کرد، اون روزیی

 که تو

اوج ناامیدی دکتر از اتاق عمل بیرون و خبر برگشتنت رو داد 

 به

732 

 محکمه 

 خودم قول دادم که هیچ وقت نذارم دیگه غم به چشم هات بیاد

 !قول دادم و تا پای جونم روی این قول میمونم خب

❤ 

لبان رژ زده ی آتوسا نشستلبخند روی  . 

 .نگفتم اشک به چشم هات نیاد-

 .خندید و خم شد گونه ی حمید را نرم و آرام بوسید

 .این اشک شوقه دیوونه-

 .مهربان لبخندی زد

1001 

 ..دیوونتم-

 .با صدای گوشیش نگاهش را گرفت

 آخ مامانه یعنی قرار بود زودبرم. حاال شمسی بانو دیوونم می-

 .کنه

- تر با بابات درددل میکردی انقدر دیر نمیشدحقته اگه اکه کم



 غ ُر

بزنه سرت، ستین هم االن زنگ زد به من گفت کجایید گفتم 

 هنوز

 .بهشت زهرا شروع کرد غ ُر زدن

 اون چرا..؟-

 .قرار بود با هم بریمااا-

 ..یه مهمونیه دیگه چقدر سختش می کنید-

 .حمید ادامه نده قهر می کنمااا-

 .خندید

 ..خیلی خب لوس-

733 

 محکمه 

1002 

* * - 

 !ستین

 با حرص برگشت و انگشت تهدیدش را به سمته سامی نشانه

 .رفت

 حرف نزن حرف بزنی انقدر جیغ میزنم تا همه دور تا دورمون-

 جمع

 ..بشند باز کن در ماشینو

 .خیلی خب داد نزن بیا سوار شو-

ا محکم بهم کوبید وچپ چپی به سامی رفت و سوار شد در ر  

 شروع



 .کرد به غ ُر زدن

دختره ی بیشور انگار کور ِ منو نمی بینه خودشو رسما ولو -

 کرد

 تو

 ..بغلش

 ..ستین-

 ..کوفت-

1003 

 .خنده یی که میومد تا روی لبش بشیند را پس زد

 !..اون پروو بازی در آورد به من چه خب-

- عوض می تقصیر تو هم هست دیگه اگه تو کمتر دوست دختر  

 .کردی اینجوری نمی شد

 .تای ابروشو باال داد

734 
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 ..اما همش واسه قبل ازدواج بود-

 ..حاال هر چی-

 .خندید

 !اومدی نسازیااا-

 .حرف نزن حرکت کن-

❤ 

1004 

 .به چشم خانوم-



 ستین خنده یی ک میومد تا روی لبش بشیند را پس زد و نگاهش

 ..را به بیرون دوخت

* * 

از آشپزخانه بیرون آمد و به دیوار ا ُپن تکیه زد با لذت به آریا 

 و

 آرین

 .که تند تند در حال جمع کردن گند کاریشان بودند چشمدوخت

 دستی به شکمش کشید حاال دخترکش داشت در شکمش

 .بازیگوشی می کرد و با خیال آسوده خودنمایی می کرد

اما بع االن وچقدر سخت گذشته بود این مدت.. سخت بود   

 ..خوشبختی بی انتهایش می ارزید

 ..تمام شد خانوم-

نگاه پر غروری و خواستنی به مرد قد بلند رو به رویش 

 .دوخت

 چه

 ..انتخاب ِ بی نظیری داشت

 !آریا-

735 
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 ..جان؟ باز چی شده-

 .مامانی تمام شد-

 .لبخندی به روی پسرکش زد

 دستت درد نکنه پسرم حاال برو تو حمام تا بابایی بیاد حمامت-



 .کنه

 :آریا نالید

 .نفس من این کره خرو نمیبرم حمام خون به جیگرم می کنه-

 .خندید و به آرین که با مظلومی نگاهشان می کرد نگاه کرد

 .برو پسرم االن بابایی میاد-

 .آرین "چشم کنان"دوید و وارد حمام شد

- سقلی رو بهونه کردی و حمامی این وروجوکخوب این ف ... 

 حرف آریا کامل نشده بود که نفس قدمی جلو رفت

 همه یه روزیی یا توی این دنیا یا اون دنیا باید محکمه بشند و-

 تاوان

اشتباهاتشون و پاداش خوبی هاشون رو بدند، برای من اینجا و 

 تو

 ..قشنگترین جا بود واسه محکمه شدن

و کمی باال گرفت تا چهره ی آریا را بهتر سرش را عقب برد  

 .ببیند

 آریا آرام سرش را جلو برد

 ..بابایی بیا دیگه االن هلیا میاد-

 پایان#


